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يف  """"ربيعة جلطيربيعة جلطيربيعة جلطيربيعة جلطي""""تنسج الروائية اجلزائرية 
منشورات  الصادرة عن دار """"عرش معشقعرش معشقعرش معشقعرش معشق""""ا روايهت

زائر، يف اجلمنشورات [ختالف،  -ضفاف، لبنان
، عاملا حاكئيا ثرb ٔاساسه 2013طبعهتا أالوىل، لسـنة 

اmي  مكوkته الرسدية وعىل رٔاسها مكون الشخصية
عىل اسـتجالء جانب اغرتاهبا يف هذه  تسعى دراستنا

مي رؤية شام� الرواية، وقصد إالحاطة }ملوضوع، وتقد
متاكم� عنه قدر إالماكن، للوصول ٕاىل نتاجئ موضوعية 
تنبع من حقيقة النص، وليك يمت حرصه بشلك ٔادق 
فضلنا دراسة عنرص الشخصية دون غريه من العنارص 
الرسدية أالخرى املكونة للعمل الرسدي، }عتبارها بنية 

 ؤاداة رضورية يف حتقيق الرواية ٔاهدافها ودالالهتا �مة
املتعددة، لنمتكن من اكتشافها وتأّمل مكوkهتا ومظاهر 
تشلكها النفسـية و[ج�عية والفكرية بغية استرشاف 
ٔافق يسمح برؤية ٔامشل للرواية، وحماو¡ الكشف عن 
مهنج الروائية ورؤيهتا يف بناء الشخصية بوصفها ٔاداة 

فانطلق البحث عندk من ٕاشاكلية . ترثي عامل الرواية
ورت حول كيفية جتيل ظاهرة [غرتاب يف رئيسة متح

  ". عرش معشق"رواية 
  

Abstract:  

In her first novel (book), the Algerian 

novelist "Rabia Djelti" depicts in her 

novel "The Throne of Ma’chak" , 

published by Difaf Publishing House-

Lebanon, diffusion publications , Algeria, 

in its first edition, 2013, a rich scholarly 

world based on its narrative components. 

Alienation in this novel, the intention to 

take the subject and provide a 

comprehensive vision as far as possible, 

to attain objective results that stem from 

the fact of the text. In order to be more 

precise, we have chosen to study the 

element of personality without the other 

narrative elements that form the narrative 

work, as an important structure and a 

necessary tool in achieving the novel’s 

objectives and multiple meanings 

discovering and contemplating the 

components and manifestations of 

psychological, social and intellectual 

formation in order to look for a 

perspective that allows a clear vision of 

the novel, and attempt to reveal the 

novelist’s approach and vision in building 

the character as a tool that helps in 

enriching the novel’s world. Our research 

began with a major problem that focused 

on how the phenomenon of alienation 

was manifested in the story of "The 

Throne of Ma’chak". 
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    ::::توطئةتوطئةتوطئةتوطئة

فهو من فهو من فهو من فهو من """"ٔالن [غرتاب خاصية ممزية لٕالنسان، قدمية ومتأص� يف وجوده منذ أالزل، 
طبيعته، بل ميكن القول ٔانه دافع من دوافعه أالساسـية، خيتلف من ٕانسان ٕاىل آخر، ومن جممتع ٕاىل طبيعته، بل ميكن القول ٔانه دافع من دوافعه أالساسـية، خيتلف من ٕانسان ٕاىل آخر، ومن جممتع ٕاىل طبيعته، بل ميكن القول ٔانه دافع من دوافعه أالساسـية، خيتلف من ٕانسان ٕاىل آخر، ومن جممتع ٕاىل طبيعته، بل ميكن القول ٔانه دافع من دوافعه أالساسـية، خيتلف من ٕانسان ٕاىل آخر، ومن جممتع ٕاىل 

ا ا ا ا آخر، ذÂ ٔانه يتلون بطبيعة صاحبه و}Áمتع وما حيمكه من ٔانظمة ومؤسسات وبطبيعة العرص مبآخر، ذÂ ٔانه يتلون بطبيعة صاحبه و}Áمتع وما حيمكه من ٔانظمة ومؤسسات وبطبيعة العرص مبآخر، ذÂ ٔانه يتلون بطبيعة صاحبه و}Áمتع وما حيمكه من ٔانظمة ومؤسسات وبطبيعة العرص مبآخر، ذÂ ٔانه يتلون بطبيعة صاحبه و}Áمتع وما حيمكه من ٔانظمة ومؤسسات وبطبيعة العرص مب
اعترب ظاهرة ٕانسانية متعددة أالبعاد، تزداد حدته وجمال  فقد 1111""""حيتويه من قمي ؤاعراف ومعارفحيتويه من قمي ؤاعراف ومعارفحيتويه من قمي ؤاعراف ومعارفحيتويه من قمي ؤاعراف ومعارف

 ًbانتشاره لكام توافرت العوامل وأالسـباب املهئية للشعور }الغرتاب نفسـيًا واج�عيًا ووجود.  
ٔالخرية وهو من املصطلحات اليت لقيت رواجا كبريا وزاد [ه�م هبا ال سـÈ يف االٓونة ا

جراء ما يشهده العامل من اضطرا}ت سـياسـية وما ينجر عهنا من مسـتجدات جديدة وتطورات 
  .كثرية، ٔاسهمت يف خلخ� الكيان [ج�عي

وعىل الرمغ مما حظي به مصطلح [غرتاب من اه�م اÐارسني ٕاال ٔانه ال يوجد اتفاق حول 
والباحثون وعلامء [ج�ع حول أالسـباب ٔاو تعريفه ؤاسـباب ظهوره، ؤاشاكÒ، فقد اختلف الكتّاب 

العوامل املؤدية Ò، فهناك من وجد ٔاهنا ٔاسـباب سـياسـية، ومهنم من رٔاى ٔاهنا اقتصادية، وفÈ وجد 
وغريمه رٔاى ٔانه يعود ٔالسـباب دينية وثقافية، يف حني ذهب بعضهم     مهنم من اعترب ٔاهنا اج�عية،

  . يعاللتأكيد عىل عدم ٕاماكنية الفصل بيهنا مج 
ونظرا لهذا [ختالف احلاصل بني اÐراسات فقد ارتأينا الوقوف عند �اد نظري حناول فيه 

وجود إالملام }جلانب النظري للمصطلح انطالقا من احلقل املعجمي Ò، وصوال ٕاىل الكشف عن مدى 
وبصفة  """"طيطيطيطيربيعة جلربيعة جلربيعة جلربيعة جل""""للروائية اجلزائرية  """"عرش معشقعرش معشقعرش معشقعرش معشق""""ظاهرة [غرتاب يف النص الرسدي اجلزائري 

سـنعمتد عىل املهنج الوصفي }عتباره أالنسب للكشف عن ٔاغوار خاصة Ðى خشصيات الرواية حيث 
  .املنت الرسدي

   ::::ٕاشاكلية املصطلحٕاشاكلية املصطلحٕاشاكلية املصطلحٕاشاكلية املصطلح    ))))AlienationAlienationAlienationAlienation(((([غرتاب[غرتاب[غرتاب[غرتاب    - - - - ٔاوالٔاوالٔاوالٔاوال
اقتضت رضورة البحث العودة ٕاىل " [غرتاب"بغية الوصول ٕاىل توصيف مالمئ ملصطلح 

لغوية العربية مهنا وأالجنبية، حىت نتعامل مع املصطلح من منظور لغوي مج� من املعامج والقواميس ال
حبت فنقف عند دالالته، فوجدk ٔانه من املفردات اليت تنمتي ٕاىل احلقلني املعجمي واÐاليل للفظة 

" غَُرَب "البن منظور يف مادة " لسان العرب"وحتمل املعىن ذاته للفظة حيث ورد يف " غريب"
والُغْربَُة والغَْرُب الزنوح عن الوطن والُغْربَُة والغَْرُب الزنوح عن الوطن والُغْربَُة والغَْرُب الزنوح عن الوطن والُغْربَُة والغَْرُب الزنوح عن الوطن [...] [...] [...] [...] النفي عن البôالنفي عن البôالنفي عن البôالنفي عن البô: : : : والتóْغرِيُب والتóْغرِيُب والتóْغرِيُب والتóْغرِيُب [...] [...] [...] [...] النوى والبعدالنوى والبعدالنوى والبعدالنوى والبعد: : : : غَْرُب غَْرُب غَْرُب غَْرُب الُغْربَُة َوالالُغْربَُة َوالالُغْربَُة َوالالُغْربَُة َوال««««

الزنوح عن الوطن ؤايضا الزنوح عن الوطن ؤايضا الزنوح عن الوطن ؤايضا الزنوح عن الوطن ؤايضا : : : : الُغْربَُة }لضمالُغْربَُة }لضمالُغْربَُة }لضمالُغْربَُة }لضم««««": املعجم احمليط"واملعىن نفسه يتكرر يف  ،،،،2222»»»»و[غِْرتَاِب و[غِْرتَاِب و[غِْرتَاِب و[غِْرتَاِب 
ُب  úغَرóاُب والت ُب [غِْرتَ úغَرóاُب والت ُب [غِْرتَ úغَرóاُب والت ُب [غِْرتَ úغَرóاُب والت َب [...] [...] [...] [...] [غِْرتَ óَب غَر óَب غَر óَب غَر óَب وا: : : : غَر óَب واغَاَب، َكغَر óَب واغَاَب، َكغَر óَب واغَاَب، َكغَر óج يف غري أالقاربغَاَب، َكغَر óج يف غري أالقارببثَعَد واغَْرتََب تََزو óج يف غري أالقارببثَعَد واغَْرتََب تََزو óج يف غري أالقارببثَعَد واغَْرتََب تََزو óوال خيتلف ، ، ، ، 3333»»»»بثَعَد واغَْرتََب تََزو
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عام ورد يف سابقهيام، فاملصطلح لغوb عند  5"املعجم الوسـيط"، و4"خمتار الصحاح"شأن اللكمة يف 
 . فقط) املادي(العرب يف مجم� مرتبط }لبعد والنوى، ٔاي }الغرتاب املاكين 

عود يف ٔاص� ٕاىل اللكمة ي" [غرتاب"ٔاما عند الغرب فقيل ٔان مصطلح 
مبعىن ينقل ٔاو حيول ٔاو يسمل ٔاو ) Alienare(اmي يسـمتد معناه من الفعل) Alienatio(الالتينية

مبعىن [ن�ء ٔاو التعلق }الٓخر، وهذا ٔايضًا ) Alienus(يبتعد، اmي يسـمتد بدوره معناه من فعل آخر
وقيل ٔايضا ٔان . 6سامً اكن ٔاو صفةمبعىن االٓخر ا) (Alinsيسـمتد معناه بصفة هنائية من لفظ 

[[[[خنخنخنخنالع، و[نفصال عن اmات، والعز¡، الع، و[نفصال عن اmات، والعز¡، الع، و[نفصال عن اmات، والعز¡، الع، و[نفصال عن اmات، والعز¡، : : : : يعيعيعيعينينينين يف ٔاص يف ٔاص يف ٔاص يف ٔاص���� الالتي الالتي الالتي الالتيينينينين    )Alienation(""""[غرتاب[غرتاب[غرتاب[غرتاب""""««««
ومنه اشـتقت لكمة  .فهو ٕاذا اغرتاب نفيس ٔاكرث منه مادي    ،،،،7777»»»»وانعدام املغزى يف واقع احلياة، وإالحباوانعدام املغزى يف واقع احلياة، وإالحباوانعدام املغزى يف واقع احلياة، وإالحباوانعدام املغزى يف واقع احلياة، وإالحباطططط

"AlienationAlienationAlienationAlienation " جنلزيية ولكمة]"AliAliAliAlièèèènationnationnationnation "فرنسـيةال.  
وللمصطلح احلظ أالوفر من اÐراسة فقد لقي من التحليل واÐراسة العناية القصوى سواء 
من حيث التنظري ٔاو التطبيق، حيث تعرضت Ðراسـته خمتلف العلوم اكلفلسفة وعلمي النفس 
و[ج�ع، ومؤخرا اكن Ò حضوره يف الفنون واالٓداب، وهو من ٔاكرث املواضيع اليت يطرح تناولها 

وٕان وٕان وٕان وٕان اكاكاكاكن من املفاهمي الفكرية احلديثة فٕان جذوره ن من املفاهمي الفكرية احلديثة فٕان جذوره ن من املفاهمي الفكرية احلديثة فٕان جذوره ن من املفاهمي الفكرية احلديثة فٕان جذوره ««««    ٕاشاكالت عدة، ٔابرزها الغموض اmي يكتنفه
ي متتد ٕاىل عصور قدميةي متتد ٕاىل عصور قدميةي متتد ٕاىل عصور قدميةي متتد ٕاىل عصور قدمية جنده بشلك ٔاو بآخر يف الكتا}ت جنده بشلك ٔاو بآخر يف الكتا}ت جنده بشلك ٔاو بآخر يف الكتا}ت جنده بشلك ٔاو بآخر يف الكتا}ت [...] [...] [...] [...] ليست وليدة احلياة املعارصة، فهليست وليدة احلياة املعارصة، فهليست وليدة احلياة املعارصة، فهليست وليدة احلياة املعارصة، فهــــ

ملعىن يف سفر ملعىن يف سفر ملعىن يف سفر ملعىن يف سفر الفلسفية والالهوتية القدمية، وكذÂ عند فالسفة إالغريق القداالفلسفية والالهوتية القدمية، وكذÂ عند فالسفة إالغريق القداالفلسفية والالهوتية القدمية، وكذÂ عند فالسفة إالغريق القداالفلسفية والالهوتية القدمية، وكذÂ عند فالسفة إالغريق القداىمىمىمىم، وأيضًا يطالعنا هذا ا، وأيضًا يطالعنا هذا ا، وأيضًا يطالعنا هذا ا، وأيضًا يطالعنا هذا ا
التكوين يف اÐراما إالنسانية املتعلقة التكوين يف اÐراما إالنسانية املتعلقة التكوين يف اÐراما إالنسانية املتعلقة التكوين يف اÐراما إالنسانية املتعلقة خبخبخبخبلق وسقولق وسقولق وسقولق وسقوطططط إالنسان وانفصاÒ عن جنة عدن، ويمتتع هذا املفهوم  إالنسان وانفصاÒ عن جنة عدن، ويمتتع هذا املفهوم  إالنسان وانفصاÒ عن جنة عدن، ويمتتع هذا املفهوم  إالنسان وانفصاÒ عن جنة عدن، ويمتتع هذا املفهوم 

ٕاال ٔاننا ال ناكد نعرث Ò عىل تعريف موحد Ò، يتفق عليه ، ، ، ، 8888»»»»حبيوية عالية يف الفكر اÐيحبيوية عالية يف الفكر اÐيحبيوية عالية يف الفكر اÐيحبيوية عالية يف الفكر اÐيينينينين املسـيحي املسـيحي املسـيحي املسـيحي
أخذ يف اللغة إالجنلزيية للعصور أخذ يف اللغة إالجنلزيية للعصور أخذ يف اللغة إالجنلزيية للعصور أخذ يف اللغة إالجنلزيية للعصور ««««رخييا جيده قد الباحثون مما يدل عىل تعدد معانيه، فاملتتبع لظهوره �

الوسطى معىن الفعل اmي يفيد قيام خشص ما بتغريب الوسطى معىن الفعل اmي يفيد قيام خشص ما بتغريب الوسطى معىن الفعل اmي يفيد قيام خشص ما بتغريب الوسطى معىن الفعل اmي يفيد قيام خشص ما بتغريب يشيشيشيشء ميتلكه، ء ميتلكه، ء ميتلكه، ء ميتلكه، مثمثمثمث ٔاخذ معىن آخر تعلق حبا¡  ٔاخذ معىن آخر تعلق حبا¡  ٔاخذ معىن آخر تعلق حبا¡  ٔاخذ معىن آخر تعلق حبا¡ 
فاللفظة حتمل معنيني ٔاحدهام مرتبط }جلانب املادي  ،،،،9999»»»»فقدان الوعي ٔاو شلل ٔاو قصور القوى العقليةفقدان الوعي ٔاو شلل ٔاو قصور القوى العقليةفقدان الوعي ٔاو شلل ٔاو قصور القوى العقليةفقدان الوعي ٔاو شلل ٔاو قصور القوى العقلية

رو� والفكري، فاقترص توظيف اللفظة عىل ربطها بعامل أالشـياء، اجلسدي واالٓخر }جلانب املعنوي ال
  .وٕاعطاهئا مدلوال سلبيا مبالغا فيه

الرتك والعطاء ابتداء من الرتك والعطاء ابتداء من الرتك والعطاء ابتداء من الرتك والعطاء ابتداء من ««««مبعىن " Alientation"بي� ورد اسـتعامÒ يف اللغة الفرنسـية 
اشـتقت وهو املعىن ذاته اmي ، ، ، ، 10101010»»»»القرن الثالث عرش، والقرن الثالث عرش، والقرن الثالث عرش، والقرن الثالث عرش، واكاكاكاكن يعن يعن يعن يعينينينين يف الوقت نفسه الغربة الروحية يف الوقت نفسه الغربة الروحية يف الوقت نفسه الغربة الروحية يف الوقت نفسه الغربة الروحية

نقل ملكية من نقل ملكية من نقل ملكية من نقل ملكية من ««««اmي يعين " Alienare"منه املفردة ونظريهتا يف اللغة [جنلزيية من الفعل الالتيين 
اmي يدل عىل أالخر سواء اmي يدل عىل أالخر سواء اmي يدل عىل أالخر سواء اmي يدل عىل أالخر سواء اكمساكمساكمساكمس ٔاو  ٔاو  ٔاو  ٔاو " " " " alialialialiusususus""""يشيشيشيشء ٕاىل آخر، وهو بدوره راجع يف أالصل ٕاىل اللفء ٕاىل آخر، وهو بدوره راجع يف أالصل ٕاىل اللفء ٕاىل آخر، وهو بدوره راجع يف أالصل ٕاىل اللفء ٕاىل آخر، وهو بدوره راجع يف أالصل ٕاىل اللفظظظظ    

با خمتلف اللغات، فقد وهو املعىن اmي تتفق فيه تقري     ٔاي انتقال امللكية من خشص ٕاىل آخر، ، ، ، 11111111»»»»صفةصفةصفةصفة
اللغة أالملانية ٕاذ مياثل اللفظ أالملاين     ٔاخذ هذا [سـتخدام ملصطلح [غرتاب نفس اÐال¡ ٔايضا يف
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)FREND ( اللفظ الالتيين)ALIENUS ( وإالجنلزيي)ALIEN ( ي يعين [ن�ء ٕاىل االٓخرmو أ ا
  . 12التعلق به و}لتايل فٕانه يعين التغريب والسطو، ٔاو السلب

ومن خالل ما سـبق خنلص ٕاىل ٔان معىن [غرتاب يف اللغتني العربية وأالجنبية جتمع عىل 
  .)ة املاكنيةالغرب(مرتبط }جلانب املادي لٕالنسان" [غرتاب"ٔان دال¡ ومفهوم مصطلح 

ٔاما من الناحية [صطالحية فُيَعّد الفكر الغريب السـباق ٕاىل البحث يف ظاهرة [غرتاب 
Ðنية وقد جتسدت يف كتا}ت ٕاذ تشري بعض اkراسات ٕاىل ٔان اجلذور أالوىل لالغرتاب يه جذور يو

فكره بذاته فكره بذاته فكره بذاته فكره بذاته ««««ليكون ٔاول من ٔاسس للظاهرة، ٕاذ يعد     ]م.ق347-م.قPPPPlatonlatonlatonlaton"    ]427"""""ٔافالطونٔافالطونٔافالطونٔافالطون"
ٔاول اغرتاب واع، عندما قسم العامل ٕاىل مطلق ووجود، واملطلق هو عامل املثل، والوجود هو عامل ٔاول اغرتاب واع، عندما قسم العامل ٕاىل مطلق ووجود، واملطلق هو عامل املثل، والوجود هو عامل ٔاول اغرتاب واع، عندما قسم العامل ٕاىل مطلق ووجود، واملطلق هو عامل املثل، والوجود هو عامل ٔاول اغرتاب واع، عندما قسم العامل ٕاىل مطلق ووجود، واملطلق هو عامل املثل، والوجود هو عامل 

، حيث اعترب إالنسان 13131313»»»»شوشة، شوشة، شوشة، شوشة، مثمثمثمث    اكاكاكاكنت مجهوريته جتسـيدا لهذه الفكرة [غرتابيةنت مجهوريته جتسـيدا لهذه الفكرة [غرتابيةنت مجهوريته جتسـيدا لهذه الفكرة [غرتابيةنت مجهوريته جتسـيدا لهذه الفكرة [غرتابيةالظالل والصور امل الظالل والصور امل الظالل والصور امل الظالل والصور امل 
ومرد ذÂ . مغرت} يف عامله احليس، ؤان جل ما حييط به مزيف، وال بد من العودة ٕاىل عامل املثل

 Ò جممتعه–شعوره }الغرتاب يف جممتعه، مما جع� يطمح ٕاىل حتقيق صورة مثالية يريدها- .  
ٔاول من ٔاول من ٔاول من ٔاول من ««««يعترب     ]RRRRooooussussussusseaeaeaeauuuu " " " "]1712-1778""""    """"جان جاك روسوجان جاك روسوجان جاك روسوجان جاك روسو""""نظرون ٔان ويرى امل 

ٔان تغرتب يعٔان تغرتب يعٔان تغرتب يعٔان تغرتب يعينينينين ٔان تعطي ٔاو ٔان تبيع، فإالنسان  ٔان تعطي ٔاو ٔان تبيع، فإالنسان  ٔان تعطي ٔاو ٔان تبيع، فإالنسان  ٔان تعطي ٔاو ٔان تبيع، فإالنسان ) ) ) ) العقد [ج�عيالعقد [ج�عيالعقد [ج�عيالعقد [ج�عي((((ٔاعطى تعريفًا لالغرتاب يف كتابه ٔاعطى تعريفًا لالغرتاب يف كتابه ٔاعطى تعريفًا لالغرتاب يف كتابه ٔاعطى تعريفًا لالغرتاب يف كتابه 
منمنمنمنا يبيع ذاته عىل أالقل من ٔاجل بقاء حياتها يبيع ذاته عىل أالقل من ٔاجل بقاء حياتها يبيع ذاته عىل أالقل من ٔاجل بقاء حياتها يبيع ذاته عىل أالقل من ٔاجل بقاء حياته ومضنه ، ، ، ، 14141414»»»»اmي يصبح عبدًا لاmي يصبح عبدًا لاmي يصبح عبدًا لاmي يصبح عبدًا لالالالالٓخر ال يعطي ذاته وٕآخر ال يعطي ذاته وٕآخر ال يعطي ذاته وٕآخر ال يعطي ذاته وٕا

ويقصد به التخيل والتسلمي عن احلق الطبيعي لصاحل اÁمتع السـيايس، وسليب حرصه يف ٕاجيايب : معنيني
  .سـياق التبعية اليت حتصل جراء التقدم احلضاري اmي يفقد الفرد توازنه وسط جممتعه

" " " " FrFrFrFroooommmmmmmm" "" "" "" "ٕايريٕايريٕايريٕايريكككك فروم فروم فروم فروم""""هو ٔاول من ٔاعطى تعريفا لالغرتاب فٕان  """"روسوروسوروسوروسو""""وٕان اكن 
ظاهرة نفسـية تؤدي ٕاىل ٕاحساظاهرة نفسـية تؤدي ٕاىل ٕاحساظاهرة نفسـية تؤدي ٕاىل ٕاحساظاهرة نفسـية تؤدي ٕاىل ٕاحساسسسس رهيب حيسه الفرد ليصبح  رهيب حيسه الفرد ليصبح  رهيب حيسه الفرد ليصبح  رهيب حيسه الفرد ليصبح ««««    ابيعترب [غرت     اmي    ]1900-1980[

    15151515»»»»غريبا يف هذه اÐنيا، بل غريبا عن نفسه، ال يشعر ٔانه مركز العامل ٔاو ٔانه خالق لعمغريبا يف هذه اÐنيا، بل غريبا عن نفسه، ال يشعر ٔانه مركز العامل ٔاو ٔانه خالق لعمغريبا يف هذه اÐنيا، بل غريبا عن نفسه، ال يشعر ٔانه مركز العامل ٔاو ٔانه خالق لعمغريبا يف هذه اÐنيا، بل غريبا عن نفسه، ال يشعر ٔانه مركز العامل ٔاو ٔانه خالق لعم���� متح متح متح متحمكمكمكمك فيه فيه فيه فيه
هو السـباق ٕاىل  "ٔابو [غرتاب"اmي يوصف بأنه ] HHHHeeeeggggelelelel " " " "]1770-1831" "" "" "" "هيجلهيجلهيجلهيجل""""فهو يرى ٔان 

جي مسـتقل ٕ}جراءاته العلمية ومقاييسه املستندة ٕاىل حقائق فكرية اسـتخدام [غرتاب يف ٕاطار مهن
  :فهو ٔاول من صاغ مفهوم [غرتاب، حيث حيدده بأنه    ؤاخرى فلسفية،

غربة إالنسان عن نفسه، ٔاي الفرد مغرت} عن ذاته، وذÂ [غرتاب kمج عن فقدان اللكية  - 1
  .وتكون النتيجة تفريق النفس عن الطبيعة اجلوهرية

 . 16ويه الوجه الثاين لغربة الفرد وانفصاÒ: البنية [ج�عية غربة  - 2
ٔان يضيّع إالنسان خشصيته أالوىل ويصري ٕانساk آخر ٔان يضيّع إالنسان خشصيته أالوىل ويصري ٕانساk آخر ٔان يضيّع إالنسان خشصيته أالوىل ويصري ٕانساk آخر ٔان يضيّع إالنسان خشصيته أالوىل ويصري ٕانساk آخر ««««هو " هيجل"فاالغرتاب ٕاذا عند 

ٔاغىن من أالول، فإالنسان يضيّع نفسه عندما يصبح غريبا عهنا، ٔاي عندما يفقد حريته ويصبح ٔاغىن من أالول، فإالنسان يضيّع نفسه عندما يصبح غريبا عهنا، ٔاي عندما يفقد حريته ويصبح ٔاغىن من أالول، فإالنسان يضيّع نفسه عندما يصبح غريبا عهنا، ٔاي عندما يفقد حريته ويصبح ٔاغىن من أالول، فإالنسان يضيّع نفسه عندما يصبح غريبا عهنا، ٔاي عندما يفقد حريته ويصبح 
  . ليقع بذÂ حضية [غرتاب اmايت، ، ، ، 11117777»»»»تقالل ذاتقالل ذاتقالل ذاتقالل ذايتيتيتيتمصهورا يف جممتع ال يعرتف Ò بأي اسـ مصهورا يف جممتع ال يعرتف Ò بأي اسـ مصهورا يف جممتع ال يعرتف Ò بأي اسـ مصهورا يف جممتع ال يعرتف Ò بأي اسـ 
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ويتخذ عنده املفهوم معىن ٔامعق،  ]MMMMaaaarxrxrxrx " " " "]1818 -1883""""" " " " اكاكاكاكرل ماركسرل ماركسرل ماركسرل ماركس""""ليأيت بعده 
انفصال إالنسان عن بيانفصال إالنسان عن بيانفصال إالنسان عن بيانفصال إالنسان عن بيئئئئته الطبيعية ته الطبيعية ته الطبيعية ته الطبيعية ««««حي� اسـتعاره يف أالساس من الزنعة الرومنسـية أالملانية ليعين به 

فربطه }لواقع، و}لناحية [قتصادية عىل  18181818»»»»مبامبامبامبارشرشرشرشة ووديةة ووديةة ووديةة ووديةاليت يعد جزءا مهنا فال تصبح عالقته هبا اليت يعد جزءا مهنا فال تصبح عالقته هبا اليت يعد جزءا مهنا فال تصبح عالقته هبا اليت يعد جزءا مهنا فال تصبح عالقته هبا 
  .وجه التحديد، فتحدث عن اغرتاب واقعي ملموس بني الفرد وذاته، وبني الفرد ومع�

لتتواىل معلية تناول مصطلح [غرتاب والتنظري Ò من قبل املفكرين الغربيني، فشهد  
فٕان اكن عند الوجوديني . وعلامء [ج�ع 19دينيرواجا واسـتخداما كبريين خاصة Ðى الفالسفة الوجو 
  :20يتجسد يف ثالثة ٔانواع وٕان اكنت تتداخل فÈ يه

  [غرتاب عن العامل وعن االٓخرين- 1
  [غرتاب عن اmات- 2
  [غرتاب عن هللا عند الوجودية املؤمنة   - 3

من ثالثة ٔانواع فٕان علامء [ج�ع حيددون [غرتاب }عتباره معلية رضورية تتكون ٔايضا 
    : 21يه

وميث� ٔاولئك اmين يشعرون بضياع حياهتم الفردية وما فهيا من عالقات و روابط :  اغرتاب تكويين - 1
  .بشلك ال يسمح ٕ}عادة بناهئا من جديد

وهو نوع من ٔانواع النفي ٔاو الطرد من عامل اÐفء العاطفي واملغزى [ج�عي : الرفض الكوين - 2
  . داف الواحضة، ويتضح عند املنبوذين واملهمشني يف اÁمتعات العنرصية ٔاو العرقيةواحلياة ذات أاله

اmي ينتج عن تبدل القمي والعادات نتيجة التغري [ج�عي الرسيع، : [فتقاد التارخيي ٔاو الزماين - 3
  .هبا فيشعر الكثريون }الغرتاب نتيجة حسهم التارخيي بضياع القمي السلفية اليت ٔالفوها وتأثروا

وقد عرب عنه     ونتيجة لتعدد الرؤى والصور اليت اختذها املصطلح فقد ٔاحضى مصطلحا شائاكً 
، ومن ، ومن ، ومن ، ومن اكاكاكاكفاك ٕاىل فاك ٕاىل فاك ٕاىل فاك ٕاىل مهمهمهمهنغواي ومن ساروbن ٕاىل ٔاحدنغواي ومن ساروbن ٕاىل ٔاحدنغواي ومن ساروbن ٕاىل ٔاحدنغواي ومن ساروbن ٕاىل ٔاحدثثثث    1111999948484848من ٔاليبان ٕاىل سـنة من ٔاليبان ٕاىل سـنة من ٔاليبان ٕاىل سـنة من ٔاليبان ٕاىل سـنة ««««أالدب شعرا ونرثا 

ن ن ن ن ٕاهنا تعرب عن مشاعر إاهنا تعرب عن مشاعر إاهنا تعرب عن مشاعر إاهنا تعرب عن مشاعر اخلخلخلخليبة يف العمل واحلرمايبة يف العمل واحلرمايبة يف العمل واحلرمايبة يف العمل واحلرما    …………قصة بوليسـية حيث يبدو البطل يف عز¡ وحصارقصة بوليسـية حيث يبدو البطل يف عز¡ وحصارقصة بوليسـية حيث يبدو البطل يف عز¡ وحصارقصة بوليسـية حيث يبدو البطل يف عز¡ وحصار
فهـي رؤى ال  ،،،،22222222»»»»من [ن�ء ٔاو املاكنة اليت البد ٔان تستبد بعقل ٔاي رجل حسامن [ن�ء ٔاو املاكنة اليت البد ٔان تستبد بعقل ٔاي رجل حسامن [ن�ء ٔاو املاكنة اليت البد ٔان تستبد بعقل ٔاي رجل حسامن [ن�ء ٔاو املاكنة اليت البد ٔان تستبد بعقل ٔاي رجل حساسسسس يف العامل احلديث يف العامل احلديث يف العامل احلديث يف العامل احلديث

[غرتاب ظاهرة ٕانسانية وجدت يف [غرتاب ظاهرة ٕانسانية وجدت يف [غرتاب ظاهرة ٕانسانية وجدت يف [غرتاب ظاهرة ٕانسانية وجدت يف ««««وعىل هذا أالساس فٕان . ختتلف عن التعريف اللغوي للمفردة
هئهئهئهئا، ا، ا، ا، حفحفحفحفيث يكون يث يكون يث يكون يث يكون خمتلف ٔاخمتلف ٔاخمتلف ٔاخمتلف ٔامنمنمنمنااااطططط احلياة [ج�عية، ويف  احلياة [ج�عية، ويف  احلياة [ج�عية، ويف  احلياة [ج�عية، ويف لكلكلكلك الثقافات اليت  الثقافات اليت  الثقافات اليت  الثقافات اليت اكاكاكاكن لٕالنسان دور كبري يف بنان لٕالنسان دور كبري يف بنان لٕالنسان دور كبري يف بنان لٕالنسان دور كبري يف بنا

  .وقد تنوعت اجتاهاته، وتعددت مشاربه ،،،،23232323»»»»إالنسان يوجد [غرتاب وٕان اختلفت درجتهإالنسان يوجد [غرتاب وٕان اختلفت درجتهإالنسان يوجد [غرتاب وٕان اختلفت درجتهإالنسان يوجد [غرتاب وٕان اختلفت درجته

ومل يبق مفهوم [غرتاب حكرا عىل الغرب فقط بل تعداه ٕاىل العرب، وانتقل من مفهومه 
ابن "، "ٔايب حيان التوحيدي"اجلغرايف الضيق ٕاىل املفهوم النفيس بفضل جتارب وآراء بعض املتصوفة كـ
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وغريمه، واكتسب معهم الطابع الفلسفي العميق، كام مل خيل أالدب " البغدادي"و" القشريي"، "عريب
العريب كغريه من االٓداب العاملية من مظاهر [غرتاب، فهو مرتخس ومتناه يف القدم، فاكن حضوره 

القبي�ـ، ؤاصبحوا قوb يف النصوص الشعرية بدءا مبا جاء يف شعر الشعراء الصعاليك حني رفضهتم 
kزك "وصوال ٕاىل " عنرتة بن شداد"، و"امرئ القيس"غر}ء عن اÁمتع جسدا وفكرا، مرورا بـ

، وكذا جنده يف النصوص النرثية فرناه يف عدد من الرواbت نذكر مهنا "بدر شاكر السـياب"و" املالئكة
عودة "و " سـتة ٔاbم"، "هلسا غالب"لـ" امخلاسني"و" السؤال"عىل سبيل المتثيل ال احلرص رواbت 

" مومس الهجرة ٕاىل الشامل"، "حلمي براكت"لـ" الرحيل بني القوس والوتر"و" الطائرة ٕاىل البحر
، فانعكس [غرتاب يف ٔاعامهلم ليربز واحضا "صنع هللا ٕابراهمي"لـ" تO الراحئة"، "الطيب صاحل"لـ

  .للعيان، التعبري عن شعورمه }الغرتاب بطرق شـىت
ودة ٕاىل أالدب اجلزائري وعىل وجه اخلصوص فن الرواية جندها قد اسـتطاعت يف و}لع

ظرف وجزي معانقة فضاء ٔاوسع لٕالبداع اخلالق واملمتزي، }لرمغ من حداثهتا، ونشأهتا املتأخرة زمنيا 
مقارنة مع نظريهتا }ملرشق العريب، فاسـتطاعت طرق مواضيع جديدة وبأساليب مغايرة يف الكتابة عىل 

تعد من بني الرواbت اليت " ربيعة جلطي"لـ" عرش معشق"سـتوين الفين و[يديولوQ، ورواية امل 
يلمس فهيا القارئ متثلها ملشالك إالنسان املعارص يف مسـتوbت تعبريها موازاة مع حركية اÁمتع يف بنيته 

بة من Rة ؤاشاكل الوعي الفكرية والثقافية و[ج�عية، فاكن لها ٔاثر عىل مسـتوى فنية وجاملية الكتا
من Rة ٔاخرى، وقد اكن عنرص الشخصية أالقدر عىل التعبري عن مهوم إالنسان ومشالكه وهواجسه 

تعد الشخصية العمود تعد الشخصية العمود تعد الشخصية العمود تعد الشخصية العمود """"ؤازماته احلياتية، ؤالن الشخصية تضطلع بدور �م يف العمل الروايئ كوهنا 
تصطنع اللغة وتثبت احلوار وتالمس تصطنع اللغة وتثبت احلوار وتالمس تصطنع اللغة وتثبت احلوار وتالمس تصطنع اللغة وتثبت احلوار وتالمس الفقري يف الرواية والرشbن اmي ينبالفقري يف الرواية والرشbن اmي ينبالفقري يف الرواية والرشbن اmي ينبالفقري يف الرواية والرشbن اmي ينبضضضض به قل به قل به قل به قلهبهبهبهبا، ٔالن الشخصية ا، ٔالن الشخصية ا، ٔالن الشخصية ا، ٔالن الشخصية 

، فهـي اليت تتكئ علهيا الرواية يف تعبريها عن 24242424""""ااااخلخلخلخللجات وتقوم }ٔالحدالجات وتقوم }ٔالحدالجات وتقوم }ٔالحدالجات وتقوم }ٔالحداثثثث و و و ومنمنمنمنّوها وتصف مشاهدهاّوها وتصف مشاهدهاّوها وتصف مشاهدهاّوها وتصف مشاهدها
رؤيهتا، ويكون عىل عاتقها جناVا ٔاو فشلها، Âm اهمت هبا الكتاب والنقاد عىل حد سواء، بوصفها 

ٔالخرى، لتقدم الرواية كعمل فين منسجم ومتاكمل، مكوk حاكئيا رسدb تتفاعل مع عنارص الرواية ا
انطالقا مما سـبق ذكره  فأصبحت جمال دراسة وحبث العديد مهنم، وتعددت املفاهمي حول مصطلح 

نرصد فقد آلينا ٔان  يسـتحق اÐراسة والتحليل،" عرش معشق"ونظرا ٔالن عنرص الشخصية يف رواية 
دي للوقوف عىل القصدية اÐاللية من توظيفها ونستنطقها يف متننا الرس  كيفية حضور الشخصية

}عتبارها مكوk ٔاساسـيا، وركزية هامة ال ميكن بأي حال من أالحوال [سـتغناء عهنا ٔاو جتاوز دورها 
  .يف ٔاي نص رسدي

        ":":":":عرش معشقعرش معشقعرش معشقعرش معشق""""اغرتاب الشخصية يف رواية اغرتاب الشخصية يف رواية اغرتاب الشخصية يف رواية اغرتاب الشخصية يف رواية         ----YYYYنيانيانيانيا
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باب متعددة قد تكون ٕاذا اكن [غرتاب ميثل حا¡ نفسـية شعورية مير هبا الفرد نتيجة ٔاسـ 
داخلية تتعلق بنفسيته وعوامله اÐاخلية، ٔاو خارجية تتعلق بأرسته، ٔاو جممتعه، حمدثة خلال يف توافق 
ذاته مع عامله اÐاخيل ٔاو اخلارQ، لتفرز هذه أالسـباب بدورها مظاهرا ؤاشاكال لالغرتاب تتعدد 

 """"ربيعة جلطيربيعة جلطيربيعة جلطيربيعة جلطي"ـل """"عرش معشقعرش معشقعرش معشقعرش معشق""""ة ٕاىل رواية فٕانه و}لعود. ٔاسـباهبا وتتنوع }ختالف اÁمتعات والعصور
وبعد قراءة متأنية ملتهنا مرارا الحظنا ٔان املمزي فهيا هو سامت [غرتاب اليت ال تقترص عىل خشصية 
معينة فقط، بل ٔاهنا مشرتكة بني مجيع الشخصيات، ٕاذ تعاين تقريبا مجيعها الشعور }لضياع والوحدة 

نتعرض ٕاليه يف اجلزء التطبيقي لهذه اÐراسة من خالل التعرض و[غرتاب يف هذا العامل، وهو ما س 
  . ٔالشاكل اغرتاب الشخصيات فهيا

عرش "ولكن جتدر إالشارة فقط ٕاىل ٔانه وحنن بصدد ٕالقاء الضوء عىل خشصيات رواية 
لفت انتباهنا خشصيهتا الرئيسة اليت تقد�ا لنا الروائية يف صورة خشصية بط� من نوع آخر، " معشق

ف عن }يق البطالت الروائية، املعروفات عادة }مجلال وأالkقة، mا سـيكون تركزيk علهيا دون ختتل
غريها من الشخصيات، لكن هذا ال يعين اغفالنا بعض مهنا ممن تتوفر فهيم الظاهرة املعنية }Ðراسة 

  .والتحليل
    ::::[غرتاب [ج�عي[غرتاب [ج�عي[غرتاب [ج�عي[غرتاب [ج�عي    ----1111

، هبا تبدٔا وٕالهيا تنهتـي، تعلن اغرتاهبا من خشصية رئيسة تدور حولها ٔاحداث الرواية: : : : جنودجنودجنودجنود
، حيث وÐت هذه الغربة من رمح 25"حمنة الرصاع بدٔات من اللحظة أالوىل"الوه� أالوىل، يه ٕاذا 

ظروف ؤاحداث مل يكن لها يد فهيا، ٔاوالها اقتحام القاب� عاملها اخلاص لتخرRا ٕاىل عامل فتح ٔاما�ا 
مرمغة جئت، كرسوا قوقعيت اللينة فوق (...) ، غصبا عين جئتهكذا بدٔا أالمر وجئت"ٔابواب Rمن، 

فهـي اليت تفقد واÐها قبل دقائق من �رخي ميالدها، لتفقد يف  ،26"ظهري، فوجدت نفيس يف العراء
ٔأالن . ومل ٔادر ملاذا.. هكذا جئت، ومل يسـتقبلين ٔاحد"الوقت ذاته واÐهتا بعد معلية خماض عسرية، 

اعي لبالد غارقة يف حرب وٕارهاب ونزيف حاد وتساؤل، ٔام ٔالهنم اكنوا زمين هو زمن الوجع امجل
، فاعتربت نفسها سيئة الطالع، 27"؟..منشغلني بأيم املسكينة اليت لفظت ٔانفاسها ويه تضعين بعرس

ما هذا الشعور الغريب }لوحدة والضياع اmي .. b ٕالهـي"وتبدٔا رحلهتا مع املعاkة و[غرتاب 
اغتيل ٔايب وتوفيت ٔايم للتو بعده بسبب والديت العسرية، مث "ٔافراد عائلهتا تباعا،  ، فتفقد28."يكتنفين

وهاجرت خا¡ يل ٕاىل }ريس، وواحدة ٕاىل كندا، وتوالت . جدي قت� حزنه الشديد وآالمه الصامتة
النكبات مبوت اثنتني مهنن برسطان الثدي الواحدة تلو أالخرى، ومل يضل يف املدينة سوى خاليت 

ٔامل تعد "هذه أالخرية اليت تتكفل برعايهتا لكن ال تفتأ جنود تشك يف حمبة خالهتا لها فتتساءل ، 29"حدمه
خاليت حتبين مثل أالول؟ ٔام هو جمرد ومه لئمي عيل طرده ٔاو حموه وطمسه من ذهين؟ ملاذا ٕاذا مل تعد 
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حني تضيق  حتضنين، مل ٔاعد ٔاجد يف صدرها مالذي لطمأنينيت وسكوين وتروحيي ٔاو سكب دموعي
لسوء حظي حىت بوعالم تغري "، وهو الشعور ذاته اmي ينتاهبا مع بوعالم زوج خالهتا 30"يب اÐنيا

فتبدٔا بذÂ . 31."مل يعد يبتسم يف وRـي. مل يعد يعاملين مثلام اكن يفعل ٔاحياk يف طفوليت. حيايل
اهنا لكينونهتا حي� اكتشفت ٔان ال معاkهتا النفسـية، ويتفامق ٕاحساسها }لغربة و[غرتاب انطالقا من فقد

امس لها، وال متO شهادة ميالد، ٔاو بطاقة خشصية، وهو ما زاد الطني ب�، وأالمر ال يتوقف عند هذا 
احلد بل ٕان جنود حتمل من البشاعة ما يؤهلها ٕاىل ٔان تلقب مبلكة القبح، هذه البشاعة اليت نغصت 

يس الطول املبالغ فيه لقاميت وحده ما يقلق نفيس، بل ٕان ل : "علهيا حياهتا، فها يه تصف نفسها قائ�
ٔاk لست مجي� قط، بل (...) حظي يف امجلال مثل حظ زرافة بأقدام مجل ورٔاس ضفدع ؤانف طويل

، فأصبحت تعيش حا¡ من القلق و[ضطراب، وحتس }لضيق النفيس 32!"قبيحة. بشعة، ذممية
. هكذا.. يس معصورا ملموما يف ركن رطب حىت جفاmي يشـبه ثو} مبلوال ن. وRـي اخلطأ هذا"

ٔاليست [بتسامة ترقق املالمح (...) ال ٔادري كيف ٔاصوره. هكذا.. يبس بعد ٔان نشف مكوما معوجا
ٔاk جربت [بتسامة بلك ٔانواعها ٔامام املرآة ٕاال ٔاهنا جتعل مالحمي تبدو ٔاكرث غرابة، حبيث (...) وجتملها

فيك يبدوان شديدي الضخامة والربوز، بي� ختتفي شفتاي حتهتام ٕاىل ما ٕانين حني ٔافتح مفي فٕان عظمي 
فقد اكن قبحها هو الوتر . 33"مث ٕان ٔانفي الكبري دقيق أالرنبة، املعقوف يزيد الطني ب�(...) هناية

احلساس اmي يعزف مسفونية غربهتا [ج�عية، يف جممتع مولع }ملظهر اخلارQ و�مل للجامل 
املا مسعت بسببه ماال يرسها، حىت ٔانه اكن سببا يف ختلهيا عن دراسـهتا عىل الرمغ من اÐاخيل، فط

نبوغها، ٕان هذا أالمر وحده اكف ٔالْن يشلك بؤرة اغرتاب حاد، فكيف لو تضافرت معه عنارص 
  . ٔاخرى يف مقدمهتا وفاة واÐهيا، فتفتقد بذÂ حناkً يه ٔاحوج ما تكون ٕاليه يف حياهتا أالوىل

        ::::غرتاب النفغرتاب النفغرتاب النفغرتاب النفيسيسيسيس[[[[    ----2222
ٕاذا اكن نتاج ترامك عدة ٔانواع اغرتابية اكالج�عي والعاطفي وسواهام، فقد عانت جنود  ::::جنودجنودجنودجنود

مك متعب ٔان يستيقظ وعيك، فيسـتعيص "من الغربة [ج�عية اليت اكنت مدخًال لغربهتا النفسـية 
ا ال حتتاج للغتك تتعقد ٔالنك تكتشف مع الوقت ٔاهن. عليك فهم أالشـياء اليت اكنت تبدو بسـيطة

، فتخلق عاملا خاصا هبا، تعتربه متنفسها، تتواصل من خالÒ 34"اليومية، فلها كميياؤها الغريبة اخلاصة هبا
جنود ٔاخيت اليت ٔامحل امسها وسـهنا وبطاقة تعريفها، ٔامحل " مع ٔاخهتا جنود عرب هيلك الزجاج املعشق 

ٔاk البشعة القبيحة . يد ٔامن� من جاملها اخلارقوال ٔامحل ق ..وجودها اكمال، وجودها اmي يلغي وجودي
عىل .. طريق احلياة يسـتحق التجربة b ٔاخيت.. ال تأهبـي"، ٔاخهتا اليت متدها بصيص أالمل 35."املنفرة

عن الزمن، وعن املادة، وعن الروح، عن املوت وعن "، ٔاخهتا اليت حتدnا 36"الرمغ من لك يشء
واحلروب الغبية اليت متزق العامل وعن هللا وعن أالدbن وعن احلياة وما بيهنام وعن احلب والكره 
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وعن أالسلحة . السالم املفقود يف النفوس ويف أالوطان وعن الكراهية اليت تبسط شـباكها عىل أالرض
ليتفامق شعور جنود }الغرتاب النفيس، . 37"القات� واملدمرة وعام يعيشه العامل من خطر حمدق بلك يشء

احلق يقال ٕان امس جنود ٔايضا، ليس سيئا وال بغيضا، بل "غرتاب حىت يف امسها فهـي تشعر ٔايضا }
فلامذا ظل .. ٔاراه مجيال، به رنني وÒ موسـيقى مرحة، ولكنه مجيل وÒ معىن حني يكون جمردا مين

، ٕانه [مس اmي حتم� منذ سـنني فمل تشعر به يوما ملتصقا بروVا، بل 38"؟ ..ينتظرين ٔاm{ kات
حتس دوما ٔانه ثوب فضفاض، يلزمه الكثري من الرتقيعات يك يصبح عىل مقاسها، فارتأت تغيريه اكنت 

وانتقاء امس Ò من اÐال¡ الكثري ليقع اختيارها عىل امس زليخا رمبا تمينا بزليخا املرٔاة امجلي� اليت اهتمت 
 kيوسفا ظلام وهبتا kٔالست حرة، عىل أالقل .. قررت بيين وبني نفيس ٔان ٔاختار اسام آخر يل" سـيد

... ٔاk من االٓن زليخا ولست جنودا. سأمسي نفيس زليخا(...) ؟.يف اختيار امس خاص يب، عىل مقايس
: ال ٔاريد ٔاي حرف يذكرين بأنين جنود، ال حرف منه يتشابه ٔاو يتقاطع مع امسي اجلديد.. زليخا
.. تقاة بدقة عىل موسـيقى خمتلفةحروف جديدة من .. ال تقاطع وال تالق وال حىت ٕايقاع..!!! زليخا
  .، فتخلق بذÂ لنفسها عاملا جديدا خاصا هبا تتجاوز من خالÒ عقدة شلكها39!"زليخا

        ::::[غرتاب العاطفي[غرتاب العاطفي[غرتاب العاطفي[غرتاب العاطفي    ----3333
افتقدت احلب }فتقادها لواÐهتا منبع احلنان اليت وافهتا املنية ويه تضعها، وواÐها  ::::جنودجنودجنودجنود

، لتبدٔا معها رح� [غرتاب العاطفي تباعا، فعىل الرمغ موطن العطف قبل ساعات من جميهئا ٕاىل العامل
من تويل خالهتا حدمه تربيهتا ٕاال ٔاهنا اكنت حتس دوما بفجوة تتسع بيهنام لكام كربت وازدادت بشاعة 

يبدو يل ٔاحياk ٔان خاليت ال تتصور ٔانين ٔاشـبه بقية اخللق من البنات، فال تعرب رٔاسها فكرة ٔان يل "
بل ٔااكد ٔاجزم ٔاهنا لو رٔات بقعة دم عىل ثويب، فسـتفكر يف ٔاي سبب . دة الشهريةمثال موعدا مع العا

، لتنعدم بذÂ عاطفة أالمومة البدي� اليت تبحث 40"آخر لتO اللطخة سوى ٔانه عالمة عىل ٔانين ٔانىث
اليت  عهنا، ويتعمق شعور جنود }الغرتاب العاطفي ٔاكرث حني ينقمها اÁمتع بدءا }ملدرسة أالرسة الثانية

اكنت تنتظر مهنا ٔان تعوضها ولو بنسـبة ٔاقل حنان ودفء أالرسة املفقودة، لكن مع أالسف اللك ميقت 
هذه البشعة، مما جيعلها حتاول جاهدة البحث عن احلب املفقود لتجده يف ابن اجلريان املثقف عبد 

اmيك املثقف ذي إالرادة كيف لعبدقا "القادر لكن انعدام الثقة }لنفس يقف حاجزا وسدا منيعا بيهنام 
. القوية، عبدقا اmي ال يقف يف وRه حاجز وال حيول يشء بينه وبني الوصول بأحالمه ٕاىل منهتاها

، ٕاال ٔان ٕارصارها وعز�ا ساقاها قدما 41"كيف Ò ٔان ينظر ٕاىل فتاة مثيل، ٕاىل بشاعة مثل بشاعيت
،Âة وشغفا للحياة، وترى نفسها ملكة عىل حماو¡ ٔان متنح لنفسها رغب لتحقيق مبتغاها فاكن لها ذ

  . عرش امجلال
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خاضت خالل حياهتا الزوجية جتربة حب صادقة عاشـهتا وتلبسـهتا لكيًا رفقة رشيك : : : : ااااخلخلخلخلا¡ حدمها¡ حدمها¡ حدمها¡ حدمه
العمر بوعالم، عىل الرمغ من ٔان زواRام اكن تقليدb ٕاال ٔانه مل يلكل }لنجاح عىل الرمغ من دوامه 

فروض ٔان مينت العالقة بيهنام اكن منعدما كوهنا غري قادرة عىل طويال، فالرابط اmي اكن من امل
إالجناب، لتفقد بذÂ إالحساس بعاطفة أالمومة، وتتسع بذÂ الهوة بيهنام رمغ تبنهيام لنجود، وعىل 
الرمغ من حماولهتا خلق اجلو أالرسي امحلمي اmي ترغب لك خشصية مهنم العيش يف ظ�، ٕاال ٔاهنا 

مل ينته اكبوس خاليت حدمه، بل ازداد حلكة حني قدمت ٕالينا سـيدة "ة الزوجية تعيش صدمة اخليان
قدمت نفسها عىل ٔاهنا الزوجة الثانية لبوعالم ولها معه ٔاربعة . برفقة رجل قالت ٕانه حمامهيا اخلاص

لكن أالمر اmي "جفعت حدمه هبذه اخليانة جفيعة }لغة، ٔادخلهتا يف اغرتاب عاطفي مرير     .42"ٔابناء
ظت ٔانه ٔافزعها ودوخ رٔاسها وجرح كربbهئا هو قدرة بوعالم وجرٔاته عىل اخليانة والكذب منذ الح

سـنوات وعىل حبكه هذه املفاجأة غري السارة اليت تركها لها هدية بعدة عرشة طوي�، اكنت غائبة، 
ه وجحجه رمبا اكنت تسرتجع عىل صفحة ذاكرهتا اجلرحية وجه بوعالم وuمه وحراكت(...) مشتتة الفكر
        .، فتتوÐ Ðهيا حا¡ من التشتت واحلرية والشك، ويتفامق بذÂ اغرتاهبا العاطفي43"وكذبه وهبتانه

        ::::[غرتاب املاكين[غرتاب املاكين[غرتاب املاكين[غرتاب املاكين    ----4444
يه الشخصية االٔكرث معاkة من اغرتاب املاكن، فهـي اليت قذفها عرس اwاض من رمح : : : : جنودجنودجنودجنود

، لتتواىل 44"ومملكيت، حنو جمهول ال ٔاريده كنت ٔانزلق بعيدا عام اكن مليك.. آه"الواÐة ٕاىل اÁهول 
مل خيتاروا يل . نسيين امجليع، ٔاو هكذا ٔارادوا"غربهتا املاكنية ففي البيت يه الرضيعة غري املرحب هبا 

..(...) ذÂ اليوم اmي ٔاk الوافدة فيه ٕالهيم. رمبا يوجعهم ٔان يسموا ذÂ اليوم الفظيع ٔاو يسجلوه. اسام
}بنهتم اليت رمبا كنت سببا يف هالكها، . يشء عين يذكرمه }ختفاء ٔايب ؤايم قد ال يعجهبم سامع ٔاي

، ويف املدرسة يه التلميذة 45"جئت فذهبا معا.. ويف ٔايب اmي مل يرين ومل حيقق حلمه يف أالبوة
فمل يشفع لها نبوغها وجديهتا ٔامام شلكها، فقد اكن املدرس مهنم يرص عىل ٔان "املنبوذة من قبل امجليع 

مث مل تفلح جنود يف ٔان تتأقمل مع .. لس يف آخر صف من صفوف القسم متعذرا بشدة طولها وسـهناجت
، ويف الشارع يه 46"لك يوم اكنت تأيت }كية تشـتيك من �uم القايس ومعامالهتم السيئة.. التالميذ

نعن يقصدين .. ـيb ٕاله .. اكن يقصدين ال حما¡. ال ٔاحد.. تلفتت ٕاىل اخللف"حمل السخرية و[سـهتزاء 
kلوق احملموم ٔان يتقاطع طريقه بطريقي، ٔان (...) ومن سواي هنا البشعة الغو¡؟ . ٔاwٔااكن عىل هذا ا

، فتدفع رضيبة بشاعة شلكها اmي يقف حائال 47!"؟..ٔااكن عليه ٔان يزيد طيين ب�.. ينغص عيل متعيت
هتا أالخرية اليت اكنت تعتقد ٔاهنا سـتوفر بيهنا وبني اسـمترارية حياهتا وفق منط عادي ومألوف، لكن حمط

لها ما حرمهتا منه بقية احملطات اكنت ٔاشد قسوة تتشارك وحمطهتا أالوىل يف ٕالقاهئا ٕاىل عامل 
ثنياهتا . تكرب وتقوى وتتعاظم شيئا فشيئا. القارب يتقافز فوق موجات صغرية. ٕانه اwاض"الغياهب
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، هو 48"ٔاي خارج؟.. ، يتحرك يك يلقي يب حنو اخلارجٕانه الرمح من جديد.. تزداد شدة xٔنه الطلق
البحر ٕاذا من يقذف هبا حنو اخلارج هذه املرة، وٕان اكنت تعتربه املاكن الوحيد اmي جتد فيه ضالهتا 

كثريا ما . وبيين وبينه تواطؤ وتوارد ٔافاكر وخواطر. البحر مبتغاي و�ريب، xٔنه ٔايب ٔاو ٔايم ٔاو تؤايم"
مك من مرة (...) ku ال يعرف الناس حقيقته، وال يدركون ما يتالطم بداخ�. ختيل يل ٔاننا نتشابه

اجتهت حنوه �رو¡، ٔاحبث عن ذراعيه احلانيتني ويف قليب وحلقي غصة، وصدري ياكد يتشقق، مث ال 
، فاحلرمان واحلزن اكk عنواk حلياة جنود، اليت 49"ٔاعود ٕاال ؤاk بقلب خفيف طائر ٔادندن ٔاغنية مرحة

  . تنصفها احلياة، وعاشت واقعا صادما لقدر مل خترته لنفسهامل
خشصية ٔاعياها [غرتاب املاكين، فهو يبحث عن السكينة و[سـتقرار من : : : : عبد القادرعبد القادرعبد القادرعبد القادر

ال ٔاعتقد ٔانين سأنىس "    ماكن ٔالخر، ٕاذ يغادر مدينته الصغرية يف عينه ال يف مساحهتا ٕاىل مدينة ٔاوسع
سـنوات، ٕاهنا تركت بصامت دامئة عيل، ولكنين رصت مع الزمن ٔاشعر  مدينتنا الصغرية اليت عشت فهيا

ٔاصبحت ٔافكر برضورة البحث عن سامءات جديدة، فقد ٔاعياين . ٔاهنا تضيق فويق مثل مقيص قدمي
عامل لست ٔادري ٔاين .. رصت ٔاحبث عن فضاء ٔاكرث شساعة(...) إالحساس }الغرتاب والالتوازن

، لكن مع أالسف يه ٔايضا ال توفر الغاية 50."دينة الكبريةلعلين ٔاقبض عليه يف هذه امل.. ٔاجده
املنشودة، فقد قرر [رحتال ٕاىل غربة ٔاشد اتساعا، لكن هذه املرة الوRة ختتلف فٕاذا اكنت أالوىل 
حدودها معلومة فٕان االٓتية جمهو¡ ٕاىل ما وراء البحر،لتتجسد يف  جهرة غري رشعية جحته يف ذÂ ٔانه 

وسـيكون مصري عق� [مضحالل والتاليش . خ ويفىن دون ٔان حيقق هدفهلو يظل هنا، فسيشـي"
مثل ماليني الشـباب غريه، ولن يسـتفيد من لك ما حققه خالل دراسـته وحبوثه الشخصية، سـيتبخر 

مث البد من عامل . حلمه اmي طاملا راوده بأن يصبح عاملا كبريا تسـتفيد من ختصصاته وحبوثه إالنسانية
  . ، فاكن Ò ذÂ، لكن ٕاىل اÁهول51"يضمن Ò العمل و[كتشاف ٔافسح ؤاكرث حرية

هو ٔايضا من الشخصيات اليت تعاين اغرتا} ماكنيا، بدءا }نتقاÒ ٕاىل تونس وما خيلفه : : : : يزيديزيديزيديزيد
مل يشارك يف الثورة "فزييد     البعد عن الوطن من ٕاحساس }لغربة، ٕاال ٔانه مل يقرص يف حق وطنه

نخبة اليت هاجرت ٕاىل تونس لطلب العمل، وهناك ٔارسه العمل إالذاعي }Ðاخل فقد اكن من تO ال 
والرمس وكتابة املقاالت حول الثورة، فدمعها بطريقته اخلاصة حبيث اكن يذيع ويكتب ويرمس عن 

لكن عىل الرمغ من عودته ٕاىل ٔارض الوطن ٕاال ٔان رح� . 52"قضية بالده واÐعوة ٕاىل [سـتقالل
تتواصل حىت وهو يف بيته اmي من املفروض ٔان يوفر Ò والراحة والسكينة  معاkته وٕاحساسه }لغربة

كثريا ما صارح يزيد نورة، ٕ}حساسه }حلرج والضيق والغربة يف البيت حني يكون مليئا بأصدقاهئا "    ٕاذ
مل تكن تأبه (...) مل تكن تأبه لشكواه وال لضيقه"، ٕاال ٔان زوجته نورة 53"املسؤولني ورفاقها السابقني
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، 54.."وحني اشـتد اجلدال مل يكن Ò خيار آخر غري الرحيل(...) لرجولته اجلرحية وال لرٔايه اwتلف
  .  فاكن هو االٓخر مصريه الغربة و[غرتاب

            ::::[غرتاب السـيا[غرتاب السـيا[غرتاب السـيا[غرتاب السـيايسيسيسيس    ----5555
اليت اختارهتا الروائية ماكk روائيا تتحرك " اجلزائر"ٕان [ضطراب السـيايس احلاصل يف 

من املقاومة وعىل رٔاسها مقاومة أالمري عبد القادر مؤسس اÐو¡ اجلزائرية، فيه خشصياهتا، بدءا بز 
ختاما بفرتة العرشية ، 1988وثورة ٔاكتوبر  1965جوان  19مرورا }نقالب فثورة التحرير اÁيدة، 

السوداء وما و[ها، جعل جل الشخصيات مبختلف ٔاعامرها ومسـتوbهتا [ج�عية والثقافية تعاين 
   .وإالحساس }لغربةاخليبة 

خشصية كتومة، هادئة، وصبورة، معل جاهدا عىل دمع القضية اجلزائرية من ٔاجل : : : : يزيديزيديزيديزيد
حتم� آالم العمل السـيايس خارج وطنه عىل الرمغ من يؤمن }لعدا¡ وال جيد لهاوجودا، ف [سـتقالل،

ا أالمانة اليت حضى من ٔاجلها خانو "ٕاال ٔانه مل يكن يتحم� داخ�، فرفقاء زوجته نورة طاملا اعتربمه قد 
وكيف هلم ومه ٔاقلية يمتتعون }خلريات واملمتلاكت و[متيازات عىل حساب بقية الشعب . الشهداء

الفقري ويشكك يف بطوالهتم اليت يدعوهنا ويذكرمه ٔاهنم يتبجحون كثريا متناسني البطو¡ احلقيقية ويه 
، ٔالن من مبادئه 55"رة ملا اكن اخلالص والنرصبطو¡ الشعب ولوال احتضان البسطاء والفقراء الثو 

ٔان الثورة لن تكمتل حىت يتحقق حمل هؤالء أالبطال الكرماء اmين استشهدوا يف سبيل "أالساسـية 
النقاشات احلادة بينه وبني ضيوف زوجته "، مما خلق بيهنم جوا مشحوk فأصبحت 56"احلرية والعدا¡

ظل بعيدا عن "، mا 57"نه }لشـيوعي ويصفهم }ملعمرين اجلددالقادمني من العامصة تبلغ ٔاشدها، فيصفو 
الهرج واملرج وكثريا ما اكن يلتجئ ٕاىل مرمسه يلون لوحاته ويفيض لها حبنقه وغضبه املكتوم منتقدا 

، ليعرب بذÂ عن شعوره 58"الوضع القامئ ٔاو يدير عىل انفراد ٔاسطواkته اخلاصة متلؤها نربة معارضة
ضاع السـياسـية القامئة، وإالحساس }لعجز وعدم القدرة عىل التغيري مبقاطعته بعدم الرضا عن أالو 

يقال ٔان تعاسة يزيد مل تدم طويال فقد شاع ٔانه مات "ويرمس لنفسه عاملا خاصا وهناية خاصة     للمجمتع،
عىل حني غرة يف ظروف غامضة، بي� يؤكد آخرون ٔانه هاجر ٕاىل اخلارج ٔانه يذيع ويرمس ويكتب 

، فيعرب بذÂ عن اغرتابه بطريقته 59"سـياسـية معارضة للنظام وطريقة احلمك }مس مسـتعارمقاالت 
  .اخلاصة

يرى نفسه جزءا من }حة ٔاول دو¡ "يعلن خسطه السـيايس عىل الرمغ من ٔانه : : : : بوعالمبوعالمبوعالمبوعالم
وÒ احلق يف ما ميO وما . جزائرية، فهو بشلك ٔاو بأخر من بطانة املؤسس، وÒ احلق فÈ ييل

Oاكنوا حيمكون البالد مث صار . احلمك مرادفه السطو ٔان حتمك عليك ٔان تسطو"فهو يرى ٔان  ،60"سـمي
سـيقبل الناس الوضع عىل . اكنوا يسطون مث سطا الساطون اجلدد عىل الساطني القداىم. غريمه يفعل
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 1988، مث ٕان انقالب ٔاكتوبر 61"مضض مث }لتقادم سـيصفقون ويتبعون الساطي أالقوى مث يؤهلونه
س حيث ٔاراد من خالÒ رد [عتبار لواÐته اليت يرى بأن احلكومة مل مث ل القطرة اليت ٔافاضت ال�ٔ

تنصفها كيف ال ويه من النساء الاليت قدمن حياهتن يف سبيل وطهنن، فاختار الطريق أالسهل وٕان 
قوم به مصاحلها مث ٕان السلطة تعرف ٔانين ٔاقوم مبا ال ت"اكن ملتوb، كيف ال وهو العامل خبباb السلطة 

ٔاk (...) عىل الرمغ من املال الغزير اmي يعمل امجليع ٔانه مئال خزينة اÐو¡ ولكنه يذهب هباء منثورا
ٔاما مه فيصدرون . ٔاصدر البزنين خارج البô ؤافعل صاحلا }لناس داخل البô وخاصة الشـباب مهنم

، فاكu kهام يتوارى 62"ذوهيم ومقربهيمالبرتول ؤاموال البرتول ٕاىل وRة غري معلومة ٕاال مهنم ومن 
تكذب بشأين السلطات فتغض البرص عن نشاطي، ؤاغض الطرف عن ٔارسارها "خلف االٓخر ٕاذ 
، فيخلف هذا الوضع Ðيه اغرتا} سـياسـيا يتسلل ٕاىل نفسه رويدًا، يعرب عن هو 63"حبجم قنب� نغازايك

  .أالخر بغربته عن ٔاه�
فعل ذÂ "اختار Ò واÐه امس عبد القادر وقد ، ، ، ، ثقفشاب وسـمي وذيك وم : : : : عبد القادرعبد القادرعبد القادرعبد القادر

سامين كذÂ تمينا بعبد القادر بن حمي اÐين مؤسس اÐو¡ . باكمل وعيه وقناعته وحتقيقا لرغبته اÐفينة
، هذا [مس اmي حيم� عبد القادر ميثل }لنسـبة ٕاليه هاجسا ومحال ثقيال ال يسـتطيع 64"اجلزائرية

يتشلك خويف من ٔان ٔاكون ٔاقل شاkٔ من "عزمه عىل مضاهاة حام� أالصيل المتلص منه �ام اكن 
مسؤولية شعرت هبا . امسه عيل مثل برنوس مزركش واسع مثني، عيل ٔان ٔامح� جبدارة ؤاحقية.. امسه

لك يوم ٔاجهتد، ٔاقرٔا ؤاحبث كثريا فيشـتدد عطيش ٕاىل املزيد من . منذ بداية منو وعي }لوجود واحلياة
ل اÐرجات العليا ؤاجتاوز زماليئ ونفيس ٕاال ٔانين لك يوم ٔاقيس جحمي هبذا الربنوس أالسـئ� ؤاحص

هذا [غرتاب السـيايس يمني     .65"ومك هو متعب لك ذÂ. الومهي اmي ٔالبسه فأجده ما يزال واسعا
يعترب ٔايب لك احلروب و[نتفاضات اليت جاءت بعد عبد "Ðى عبد القادر شعورا عاما }ٕالحباط، 

ومن طبيعة . ر، ما يه سوى اسـمترار لهنجه ومسريته اليت مل يمتكن من ٕاكاملها لظروف قاهرةالقاد
بkô الكبري الشاسع، "لكن ذÂ مل يتحقق، فاجلزائر  66"أالشـياء ٔان يأيت آخرون بعده ليواصلوا طريقه
ممزياته العظمية ميكن ٔان بkô مبوقعه [سرتاتيجي املهم و . متعدد املناخ، الغين }لرثوات الكثرية واwتلفة

. 67"حيتل مركز العامل لوال به عاهة قدمية وحمبطة وشا¡ ومه اmين ميارسون السـياسة فيه ومجيعهم هواة
نفسـية وسـياسـية قد يعجز عن اح�هلام ٔاي ٕانسان �ام اكن حظه من اجلد : ليعيش بذÂ غربتني

        .والعزم
        ::::[غرتاب الفكري[غرتاب الفكري[غرتاب الفكري[غرتاب الفكري    ----6666

ٕاهنا حي� " ج�عية }دعائه التأتأة ليمتلص من بالدة ٔافراد جممتعه اكنت غربته [: : : : عبد القادرعبد القادرعبد القادرعبد القادر
خطوة ٔاوىل ٕاىل غربته الفكرية، فانكفأ  68"يك ٔاتفادى الرثثرات فوق العادة، اليت يفرضها واجب اجلرية
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قها، فقرٔا ما طالته يداه من كتب  مل ٔاترك كتب الفلسفة وال مؤلفات عمل "عىل نفسه، وسعى ٕاىل ما يعّمِ
ج�ع وال عمل النفس، وال التارخي وال التصوف وال أالدب وال غريها، ضاقت يب مكتبة مدينيت [

    .69"الصغرية ورصت ٔاحبث عن الكتب املنشورة عىل أالنرتنيت خاصة }للغتني الفرنسـية و[جنلزيية
حبثا عام يشـبع وكثريا ما سعى ٕاىل ٕاجياد خمرج من واقعه املأزوم فغادر مدينته الصغرية ٕاىل مدينة ٔاكرب 

قررت ٔان ٔارى خباbها ٔان ٔاجرهبا بنفيس وال . يف هذه املدينة الكبرية ٔاشعر حبرية ٔاكرث"هنمه الفكري 
ٔاستند فقط عىل ما قرٔاته عهنا وما دونه بشأهنا ابن خôون والرحا¡ الكرث اmين دخلوها ومل خيرجوا مهنا 

مث ٔاريد ٔان ٔاعرف حقيقة ٔاهيام .. يد ٔان ٔاكتشفهاساملني من تأثريها علهيم، خفôوها يف كتهبم وسريمه ٔار 
، ومع ذÂ فهو ال يزال يشعر دوما }الغرتاب حىت وهو 70"الكتب ٔام الواقع؟: الشاسع ؤاهيام الضيق

فبقدر ثقافة ومعارف عبدقا الواسعة ؤاحالمه الكبرية، يتناىم شعوره }خلوف عىل مسـتقب� "يف وطنه 
ôحل يراه أالنسب لفك عزلته وحترير فكره يتجسد يف الهجرة خارج ، فيلجأ ٕاىل 71"ٕان هو بقي يف الب

. لو يظل هنا، فسيشـيخ ويفىن دون ٔان حيقق هدفه"الوطن حىت وٕان اكنت غري رشعية ٔالنه 
وسـيكون مصري عق� [مضحالل والتاليش مثل ماليني الشـباب غريه، ولن يسـتفيد من لك ما حققه 

حلمه اmي طاملا راوده بأن يصبح عاملا كبريا تسـتفيد من سـيتبخر . خالل دراسـته وحبوثه الشخصية
، 72"مث البد من عامل ٔافسح ؤاكرث حرية يضمن Ò العمل و[كتشاف. ختصصاته وحبوثه إالنسانية

تقوده غربته الفكرية و لتكون بذÂ رغبته }لهجرة خارج الوطن مؤرشا د[ عىل شعوره }الغرتاب، 
عوامل الكتب ٔاعرفها شاسعة فهل تراه الواقع ٔاكرث اتساعا مهنا ٔام "منه  ٕاىل عّد الواقع زائفا، ال جدوى

معربا حلريته لكنه فيختار البحر . 73"عىل ٔاية حال سأسـتنتج ذÂ بنفيس. ٔاضيق من خرم ٕابرة كام يقال
وهكذا يرحتل من     .يفقد فيه ٕاحساسه }لزمن، كام فقد ٕاحساسه }ملاكن من قبل، وينسلخ عن الوجود

  .ية محم� }الغرتاب السـيايس و[ج�عي والفكريوطنه، بنفسـ 
  

    ::::ةةةةــــامتامتامتامتــــــــــــــــــــخخخخ
" " " " اغرتاب الشخصية يف رواية عرش معشق لربيعة جلطياغرتاب الشخصية يف رواية عرش معشق لربيعة جلطياغرتاب الشخصية يف رواية عرش معشق لربيعة جلطياغرتاب الشخصية يف رواية عرش معشق لربيعة جلطي""""انطالقا من مقاربتنا النقدية ملوضوع 
  :ميكن حوص� النتاجئ املتحصل علهيا فÈ ييل

اب، وال خترج عن انطالقا من وصف الشخصية يف الرواية وجدk ٔاهنا يه من متارس فعل [غرت  � 
  .[ج�عي، النفيس، العاطفي، املاكين، السـيايس، الفكري: ٕاطار ٔاشاكل [غرتاب التالية

، ٕاذ تشرتك مجيعها عىل الرمغ من تفاوهتا يف املسـتوى "فاع�"ال " منفع�"جاءت خشصيات الرواية � 
ب }لهروب من وضعها [ج�عي، املادي، الثقايف والسـيايس يف مسة السلبية، ٕاذ تكتفي يف الغال

 . اmي حتياه وٕان اكنت ترفضه، فال تفعل حياÒ شيئا



  مة زمـايلـجن/ ٔا                                                اغرتاب الشخصية يف رواية عرش معشق لربيعة جلطي

 2018جانفي                                231                              - بسكرة-جامعة محمد خيرض

اغرتاب الشخصية عن اÁمتع رافضة [ندماج مع البنية [ج�عية السائدة نظرا ملا آل ٕاليه من  � 
هتميشه للك ما من شأنه ٔان يعزز الروابط [ج�عية بني أالفراد، فبدت ساخطة مشمزئة جتاه وضعها 

نتيجة ما تعانيه من اسـتالب حقها املرشوع يف حرية العيش بأمان، واختاذ القرار بشأن حياهتا  البائس،
 .اخلاصة

جتسد خشصية املرٔاة يف الرواية بوصفها ٔاكرث العنارص [ج�عية حضورا عىل مسـتوى أالحداث،  � 
 .سد ٔاو الفكرالفئة أالكرث تعرضا لالنتقاص من قميهتا عىل مجيع أالصعدة سواء يف املاكنة ٔاو اجل 

عدم قدرة الشخصية املغرتبة فكرb [ندماج النفيس ٔاو الفكري يف القمي الراجئة يف اÁمتع، مفض�  � 
خيار العز¡ عنه مبحض ٕارادهتا، مكتفية بوعهيا جتاه ما حيدث فيه دون حماو¡ التغيري، فاتسمت بصفة 

 .السلبية

واليت اختارت ٔان تكون امرٔاة " جنود"� للشخصية البط" ربيعة جلطي"مل يكن توظيف الروائية  � 
ٕاال قناعا ٔالبسـته ٕاbها لتبلغ من خاللها قهر حرbهتا الثقافية والفنية، وحىت حرية وجودها يف جممتع ميجد 

  .  اmكورية
وما ميكن قوÒ يف اخلتام ٔان دراسـيت هذه ٕان عدت ٕاضافة جديدة لôراسات الروائية 

اربيت جانبا واحدا من جوانهبا، ٕاال ٔانين ال ٔاجزم }ٕالملام بلك تفاصي�، التطبيقية اجلزائرية، بتناويل ومق
نظرا ملا تتيحه الرواية من تعدد التأويالت بتعدد القراءات لها لتبقى مفتوحة، ولكين آمل ٔاين قدمت 
شيئا جديدا للقارئ، وذÂ ٔان النصوص تظل معيقة لكام غصنا فهيا، ٕاذ لكام كشفنا مهنا ٔاشـياء غابت 

  . ٔاشـياءعنا 
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، ص 1960محمود محمود، مكتبة أالجنلومرصية، القاهرة، مرص، : اÁمتع السلمي، تر: ٕايريك فروم -15
89. 
المترد والغربة يف الشعر اجلاهيل، دار الوفاء Ðنيا الطباعة : عبد القادر عبد امحليد زيدان - 16

  .12والنرش،[سكندرية، د ت، ص



  مة زمـايلـجن/ ٔا                                                اغرتاب الشخصية يف رواية عرش معشق لربيعة جلطي

 2018جانفي                                233                              - بسكرة-جامعة محمد خيرض

                                                                                                                                                                        

املعجم الفلسفي، }ٔاللفاظ العربية والفرنسـية و[جنلزيية والالتينية، دار الكتاب : مجيل صليبا -17
 .765، ص 1982، 1اللبناين، لبنان، ج

18- Ð79، ص 2008، 1املدخل ٕاىل عمل [ج�ع، جسور للنرش والتوزيع، اجلزائر، ط:  حامدخا. 
ويعد حتلي� لالغرتاب من ٔاشهر ]: SSSSaaaarrrrttttrrrreeee"""" ]1905-1980" "" "" "" "جان بول سارترجان بول سارترجان بول سارترجان بول سارتر""""يزتمعهم  -19
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