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  :مقدمة 

إنّ الكتابة النثريـة أخـذت مـن الشـعر خـالل السـنوات األخـرية مشـعل اإلبـداع والتـأليف، بعـد خمـاض عصـيب 

ا، كفـــن قـــائم بذاتـــه، فظهـــر هنـــاك اهتمـــام غـــري مســـبوق مـــن النقـــاد يف طـــور التكـــوين، باحثـــة عـــن وجودهـــا وكينونا ـــ

ـــة وأنواعهـــا حنـــو ـــة الســـرية الذاتيـــة: ومبـــدعي األدب بالســـرديات احلديث ـــا، يصـــعب ضـــبطه : راوي والـــيت تعتـــرب فنـــا زئبقي

  .وتطبيقه نتيجة تنوع أساليبه وتعدد أشكاله

خـرى مـن أهـم القضـايا الـيت فرضـت وجودهـا يف وتعد قضية تداخل رواية السرية الذاتيـة مـع الفنـون األدبيـة األ

الساحة األدبية، بل وأصبحت جدليـة، يسـلط عليهـا الضـوء مـن قبـل األدبـاء والنقـاد، وكمـا ميكـن القـول بـأنّ مسـألة 

التعـــالق والتـــداخل، جعلـــت بعـــض الدارســـني خيلطـــون بـــني جـــنس الروايـــة والســـرية الذاتيـــة، وبـــاقي األجنـــاس األدبيـــة 

ــه يف اعتقــاد م أنّ كــل فــن أديب يضــم بــاقي الفنــون األدبيــة .....ات، اليوميــات، اإلعرتافــاتاملــذكر : األخــرى حنــو ألنّ

  .األخرى

وضــمن هــذا املســار، يتجــه هــذا البحــث إىل حماولــة معرفــة روايــة الســرية الذاتيــة ومضــامينها، وكــذا كشــف بــل  

روايــة غرفــة الــذكريات لبشــري "ذا مــن خــالل وتعريــة التــداخل بــني روايــة الســري مــع الفنــون األدبيــة النثريــة األخــرى، وهــ

حيــث أنّ روايتهــا تتميــز بتجــارب جمزئــة بــني مـــاض غــابر وحاضــر يعــيش حلظاتــه، ومســتقبل يرســم فيــه أمالـــه " مفــيت

  .وأحالمه

" روايــة غرفــة الــذكريات لبشــري مفــيت منودجــا -بروايــة الســري الذاتيــة"وقــد جــاء اختيارنــا هلــذا املوضــوع املوســوم  

  :ذاتية وأخرى موضوعية تلبية ألسباب
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اعجابنــا الكبــري  ــذا الفــن النثــري األديب ورغبتنــا يف اضــافة شــيء جديــد ومفيــد إىل الدراســات الــيت تــدور - 

  .حول الرواية اجلزائرية

  .من أجل الكشف عما، مييز رواية السري الذاتية عن غريها من الفنون األدبية األخرى، اليت تتعالق معها -

أين تكمـن أمهيـة : احلديث عن جوهر إشكالية البحث اليت قامت على سؤال معريف حمتواه وهذا ما دفعنا إىل

التجربة الذاتية يف رواية غرفة الـذكريات لبشـري مفـيت؟ وهـل روايـة غرفـة الـذكريات محلـت يف طيا ـا مـا جيعلهـا تصـنف 

  يف خانة رواية السرية الذاتية؟

قسم البحث مبقتضـاها إىل مـدخل وفصـلني فصـل نظـري ولتحقيق جممل مقاصد هذا البحث اقرتحنا خطة   

  .وآخر تطبيقي باإلضافة إىل املقدمة واخلامتة

مث انتقلنــا إىل الفصـــل األول، حيـــث حتـــدثنا يف . روايـــة الســـري الذاتيــة بـــني املفهـــوم والنشـــأة: تناولنــا يف املـــدخل

تـداخل روايـة السـري الذاتيـة مـع الفنـون األدبيـة  البداية عن مضامني رواية السري الذاتية، ويف املبحث الثـاين تطرقنـا إىل

  .مذكرات، اليوميات، االعرتافات، الرواية والتاريخ: األخرى حنو

أمـــا يف الفصـــل الثـــاين فقـــد كـــان دراســـة تطبيقيـــة، جعلناهـــا امتـــدادا علميـــا للفصـــل األول النظـــري، تناولنـــا يف 

يثــاق، الصــدق والصــراحة، احلقيقــة واخليــال، الصــراع والــدوافع البدايــة أيضــا معــامل روايــة الســرية الذاتيــة واملتمثلــة يف امل

وكيف جتلت هذه املعامل يف رواية غرفة الذكريات، أما املبحث الثاين كان يـدور حـول الـنبء السـردي يف روايـة السـرية 

نا لغـة الذاتية، كشفنا فيه قضية الراوي، وضمري الرواية، ومجلة مـن الشخصـيات الـيت استحضـرها يف نصـه، كمـا عرضـ

النّص وكذا فضاءه، وقد أ ينا هذه الدراسـة خبامتـة أبرزنـا فيهـا جمموعـة النتـائج املتوصـل إليهـا، تـدور يف فلـك اإلجابـة 

  .عن اشكالية املوضوع
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أما املنهج املتبع، فقد حتمت علينا طبيعة املوضوع استخذام املنهج الوصفي والتارخيي لرصد الظاهرة وتتبعهـا 

  .ىل املنهج السيمبائي يف دراسة السمات السردية اليت بنيت عليها الروايةتارخييا باإلضافة إ

روايــة غرفــة الــذكريات وكــذلك كتــاب عــن الســرية إلحســان : ومــن أهــم املصــادر واملراجــع الــيت اعتمــدنا عليهــا

  .عباس، الرتمجة الذاتية يف األدب العريب احلديث ليحي إبراهيم عبد الدامي والسرية الذاتية جلورج ماي

وكانـت دراسـتنا هـذه كغريهــا مـن الدراسـات األدبيـة، ال ختلــو مـن الصـعوبات والـيت عــادة مـا تعرقـل الباحــث،  

  .لكنها ال توقفه، ومكمن الصعوبات هنا يتمثل يف صعوبة الفهم أحيانا وعناء البحث أحيانا أخرى

الراقيـــة  األســـتاذةحـــرتام إىل ص الشـــكر وأمســـى مشـــاعر التقـــدير وااللوال يســـعنا يف األخـــري إّال أن نتقـــدم خبـــا  

ــى ا هــودات اجلبــارة ومــا أنفقــت مــن وقــت يف قــراءة هــذا البحــث مــن  صــاحبة األخــالق العاليــة خدجيــة شــرييط عل

جهـة، ومــا أســدته لنـا مــن توجيهــات مـن جهــة ثانيــة، فهـذا البحــث مــدين بالفضـل الكبــري إليهــا، فلهـا جزيــل الشــكر 

كمــا الشــكر موصــول إىل جلنــة املناقشــة الــيت ســتثري هــذا البحــث بتصــويبها . ريوكثــري العرفــان وجعلهــا اهللا نرباســا للخــ

  .ألخطائه
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  .مفاهيم مصطلحات و  : المبحث األول

  .مفهوم الرواية : المطلب األول

  :وردت الرواية بتعاريف خمتلفة يف معاجم كثرية ومنها :لغة -1

  :لسان العرب إلبن منظور -أ

 " َ َ ر َ و ْ ى احلـــديث والشـــعر يـ َ يـــه رِ وِ ر ـــو َ ً اي َ  ة ـــو َ تـَ ُ وَّ ر وا شـــعر : ، ويف حـــديث عائشـــة رضـــي اهللا عنهـــا، أ ـــا قالـــت اه ّ تـــرو

حجيــة مــن املضــرب فانــه يعــني الــرب والروايــة إذا كثــرت روايتــه، روى فــالن فالنــا شــعراً إذا رواه لــه حــىت حفظــه للروايــة 

  .الشعرإلقاء  –احلكي : ويقصد بالرواية يف لسان العرب إلبن منظور . )1("عنه

  :أساس ابالغة للزمخشري -ب

 َ َ ر ُ يَّ وهي رِ  انَ يَّ رِ : ىو َ ا وهم ر َ و َ اء، وقد ر ً ى من املاء رِ و ْ اّا و ي َ ر َ تـ َ و َ ى وتـ ْ ى، وأَ وَّ ر َ ر   .ى إبله ورواهاو

محلــه مــن قــوهلم البعــري يــروي املــاء أي حيملــه، وحــديث مــروي، : ومــن قــوهلم روايــة للحــديث، وروى احلــديث

  .وهم رواة األحاديث

 َ ُ ور ْ او   .وروت القطاة فرا ا صارت رواية هلا. رواة املاء: حاملوها كما يقال: اهَ و

 َ َ و َ ر َ : ي عليه الكذبو ْ كذب عليه، وفالن اليـ َ ر َ و ْ وَّ ي عليه كذب، ور ُ تَ يـ   .)2("محلته على روايته: احلديث ه

  . الكذب. احلكي. ربط اإلبل وعقله. الشرب: ويقصد به
                                                

، 1عــامر أمحــد حيـدر، دار الكتــب العلميــة، بريوت،لبنــان،ط: لســان العـرب، ، تــح:  أبـو الفضــل مجــال الـدين ابــن مكــرم ابــن منظـور االفريقــي املصــري )1(
  .325ص، 8مج م، 2005

م،  1،1998مـد باسـل عيـون السـود، دار الكتـب العلميـة، بـريوت، لبنـان، طحم: ، تـحأسـاس البالغـة: ن أمحـد الزخمشـريإبن قاسم جار اهللا حممود ب )2(
  .397ص،1ج
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  :معجم الوسيط -ج

 )" َ َ ر َ . ( إستقى: ريا على البعري) ىو َ ر ّى أي شرب وشبع -من املاء وحنوه ) ى و ، ورو ًا ّ   .ري

ْ أَ ( َ ر ُ و   .محله على روايته: وفالنًا احلديث والشعر.جعله يروي) : اه

َ ): ي اوِ الرَّ (  عراوِ ر   .رواة) ج. (حامله وناقله: ي احلديث أو الشّ

اوية (  ّ   . )1()حمدثة . ( القصة الطويلة): الر

َ الرِ  َ و   :الوسيط يقصد  ا  ة يف معجماي

  .الشرب إىل حد االرتواء -

  .احلكي ونقل احلديث -

  .القصة الطويلة -

علـى الــرغم مـن صــعوبة تعريـف الروايــة، لكو ـا جنسـا أدبيــا متغـري املقومــات واخلصـائص ولتــداخلها : اصـطالحا -2

عـــاريف الـــيت أوردهـــا ا مـــن البحـــث عـــن مفهومهـــا واســـتعراض بعـــض التنـــمـــع أجنـــاس أدبيـــة أخـــرى، فـــإنّ ذلـــك ال مينع

بالقيــاس إىل فــن القصــة  -نســبيا -طويــل -فــن نثــري ختيلــي: " قــد يكــون أبســط مفهــوم للروايــة هــو أ ــا .الدارســون

يعكس عاملـا مـن األحـداث والعالقـات الواسـعة واملغـامرات املثـرية والغامضـة  -وهو فن بسبب طول -مثال–القصرية 

ّف الروا)2("أيضا  ـا، وجند من الدارسـني مـن عـر تصـور حيـاة متطـورة وناميـة ويشـهد القـارئ أهـم اللحظـات : " يـة بأّ 

                                                
  .384، ص2004، 4معجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، ط: إبراهيم مصطفى أمحد حسن الزيات وآخرون )1(
  .27، ص1997، 1يا، طتقنيات السرد يف النظرية والتطبيق، دار احلوار للنشر، الالذقية، سور : أمينة يوسف )2(
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ـاميخائيـل بـاختين، وكما عرفهـا )1("يف حياة الشخص وهي تتطور أمامه على صفحات الكتاب  ظـاهرة : " علـى أّ 

ــافعرفــا الر لوكــاتش وجيــرار أمــا  )2("متعــددة يف أســاليبها متنوعــة يف أمناطهــا الكالميــة متباينــة يف أصــوا ا  : " وايــة بأّ 

، أن تكــــون حاضــــرة يف املبــــدع مــــن خــــالل  نوعــــًا أدبيــــا ال ميكــــن للقــــيم األصــــلية فيــــه، وهــــي موضــــوع البحــــث دومــــًا

الروايــة  محمــد معتصـموكمــا عـرف أيضـا  )4(" جــنس سـردي نثـري" أو هـي   )3("ة يـشخصـيات واعيـة أو وقــائع عين

  .)5(بعضيف جمملها ما هي إّال حكايات و أحداث يشد بعضها بأطراف 

إذن مـن خـالل هـذه التعـاريف السـابقة، تبـني لنـا بـأنّ الروايــة نـوع مـن أنـواع السـرد، أو هـي فـن نثـري، يتنــاول 

جمموعة من األحداث اليت تنمو وتتطور، تقوم  ا شخصيات متعددة وخمتلفة يف مكان وزمان، حبيـث يكـون املكـان 

عـن غـريه،  –الروايـة  -مـا مييـز هـذا اجلـنس األديب النثـري أوسع من مكان القصـة، والزمـان أطـول مـن زما ـا، غـري أنّ 

 .خمتلف األنواع األدبية األخرى علىهو انفتاحه 

  مفهوم السيرة: المطلب الثاني

إن السرية بوجه عام جنس أديب ممتد اجلذور يف عامل الكتابة والتأليف، حيت  يـئ لـه أن يشـق طريقـه ضـمن 

  .خصائص مضمونية وأسلوبية ميزته عن باقي األنواع األدبيةأجناس أدبية نثرية متعددة وذلك بفضل 

  : لغة -1

                                                
  .226، ص2002، 1، منشورات االختالف، ط)مقاربات يف الرواية ( فضاء املتخيل : حسني مخري )1(
  .9،ص1988، 1يوسف حالّق، منشورات وزارة الثقافة، ط: الكلمة يف الرواية، تر: ميخائيل باختني )2(
  .20، ص 1993، 1ين عردوكي، دار احلوار للنشر والتوزيع، طبدر الد: مقدمات يف سوسيولوجية الرواية، تر: لوسيانغولدمان )3(
  .15، ص1998، عامل املعرفة، الكويت، د ط، )حبث يف تقنيات السرد( يف نظرية الرواية : عبد املالك مرتاض )4(
  .17، ص2010، 1ون، بريوت، لبنان، ط، الدار العربية للعلوم ناشر )من مساءلة الواقع إىل سؤال املصري(بنية السرد العريب : حممد معتصم: ينظر )5(
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ــ" :لســان العــرب إلبــن منظــور-أ َ ْ الضـرب مــن الس ــري َ  والسِ َ يـ ــ ةُ ر ْ الكثــري السـري، والسِ َ يـ ــ: ةُ ر ْ الســنة والسِ َ يـ يقــال . الطريقــة: ةُ ر

 َ َ س ْ  م سِ  ار َ يـ ْ والسِ .حسنةةر َ يـ َ (اهليئة ويف التنزيل العزيز : ةر ْ سنعيدها س َ يـ َ ر َ تـ   .)1("العربة : والسرية) ا األوىله

  العربة–اهليئة  –الطريقة -السنة: يقصد بالسرية يف اللغة ما يلي

ـــ" :أســـاس البالغـــة للزمخشـــري-ب ْ سِ َ يـ ـــ.ر َ ـــرجـــل س َ ار، وقـــوم س ّ َ يَّ ي ـــ ةٌ ار َ ُ ، وس وا مـــن بلـــد إىل بلـــد، وأســـارهم غـــريهم ار

ــ َ هم وس ّ َ وســري ــ ار َ َ يـَّ دابتــه وس ــا وأَ هَ ر َ َ س ــ. ا إىل املرعــىهَ ار َ َ يـَّ وس ُ ر وهــذا يف ســري . وأحســن الســري. أشخصــه وغربــه: مــن البلــد ه

لني  ّ   .أما يف أساس البالغة للزخمشري فتعين السفر والتنقل والغربة: )2("األو

ــــ"  :معجــــم الوســــيط -ج َ َ س ــــار ْ ، سِ ً يـ ــــر ْ ا، وسِ َ يـ َ  ةٌ ر ــــ، وت ْ َ س َ  اراً،ي َ و ــــم َ ً س َ  ا،ار ــــوم َ سِ ــــ: ويقــــال. مشــــي: ةً ري ْ سِ ل فــــاغت: عنــــك ر

ــه قــالواحتمــل، وفيــه إضــم ــ: ار، كأنّ ْ سِ ــ. ســلكها واتّبعهــا: ودع عنــك املــراء والشــك والســنّة أو الســرية ر ْ السِّ َ يـ الســنة : ةُ ر

ْ قرأت سِ : احلالة اليت يكون عليها اإلنسان وغريه ، ويقال -و -الطريقة -و َ يـ   .)3("تاريخ حياته : ة فالنر

  : السرية يف معجم الوسيط يقصد  ا

  .امليسرة -

  .السنة -

  .الطريقة -

  .احلالة أو اهليئة اليت يكون عليها اإلنسان-

                                                
  .323،324صص، املرجع السابق:  ابن منظور  )1(
  .488، صاملرجع السابق: الزخمشري  )2(
  .467سابق، صالرجع امل، :إبراهيم مصطفى أمحد حسن الزيات وآخرون )3(
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  .)سريته الذاتية(تاريخ أو سرية حياة شخص ما  -

  :اصطالحا -2

إنّ الســـرية يف تعريفهــــا العــــام وا مـــل هــــي عبــــارة عــــن حبـــث يســــتعرض فيــــه الكاتـــب حياتــــه أو حيــــاة بعــــض  

فالسـرية جـنس : " ة املتحـدث عنـه، وبالتـايلاملشاهري، مربزا من خالله املنجزات اليت حتققت يف مسرية حياته أو حيـا

ـه يعتمـد علـى احلقـائق الـيت تصـاغ يف أسـلوب أديب يسـتعمل فيـه اخليـال بقسـط  ،أديب له تقنياته الفنية اخلاصة به، ألنّ

، )1("حمــدود ومبــا يتعــارض مــع عــرض هــذه احلقــائق يف حيــاة صــاحبها ومــن شــأن هــذا العمــل أن حيــدث متعــة مجاليــة 

ومـن  .اب باحلديث عن أهـم جتـار م يف احليـاة بكـل واقعيـة ومنطقيـةتالفنون األدبية اليت تسمح للكفالسرية من أهم 

صــورة حقيقيــة للشــخص نفســه ألي حلظــة مهمــة يف احليــاة، تتــداخل فيهــا كثــري : " هنــا ميكــن القــول بــأن الســرية هــي

  .)2("ج معًا من املعطيات اإلجتماعية والسياسية والفكرية يعرب صاحبها عن الداخل واخلار 

: " إنّ جــل البــاحثني والدارســني ال يكــادون يفرقــون بــني الســرية والرتمجــة، ومــن هــذا املنطلــق ميكــن القــول بــأنّ 

الســرية ترمجــة مطولــة تنفــرد مبصــنف علــى حــدة، وهــي ختتلــف عــن الرتمجــة يف كــون حجمهــا أطــول وأوســع بكثــري عــن 

  .)3(سول صلى اهللا عليه وسلمالرتمجة، وأول ما استعملت لفظة السرية كانت سرية الر 

، وعليـه ميكـن القـول بـأنّ )1("ا ـا بوضـع أنفسـهم يف شـكليات السـرد تمثل أي قـص تسـمح لك: " إنّ السرية

السـرية هـي حبـث، يقــدم فيـه الكاتـب حياتــه، أو حيـاة أحـد األعــالم املشـهورين، مـربزاً فيهــا املنجـزات الـيت حققهــا يف 

  .حياته أو حياة املتحدث عنه

                                                
  .18، ص2015، 1لنشر والتوزيع، عمان، األردن، طالسرية الذاتية يف األدب العريب احلديث، مؤسسة العراق ل: عبد احلكيم حممد شعبان )1(
  .36، ص2014، 1السرد يف رواية السرية الذاتية العربية، مؤسسة العراق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط: فايز صالح عتامنة )2(
  .76، ص2007جلزائر، د ط، ، دار نوميديا للنشر والتوزيع، قسنطينة، ا)النثرية والشعرية ( األجناس األدبية : حمفوظ كحوال )3(



 رواية السيرة الذاتية بين المفهوم والنشأة  .........................................................  مدخل

7 

 

أو بعبــارة أخــرى ، أ ــا حيــاة إنســان  Biographieتــاريخ حيــاة أي " فــإنّ الســرية : ي االصــطالح األجنبــيأمــا فــ

  .)2("منذ ولد إىل أن مات أو إنسان عظيم تستحق حياته التسجيل عن سائر األناسي

ـــايل هـــي متعـــددة التعريفـــات تبعـــًا للنـــوع والشـــكل ا ـــذي والســـرية يف األدب متعـــددة األشـــكال واألنـــواع وبالت ل

  :تأخذه، إّال أنّ أشهرها نوعان

نطالقـة احلقيقيـة لفـن السـرية الذاتيـة، ومنـذ ظهـور هـذا التجنـيس األديب يعـد العصـر الرومـاين اإل :السيرة الذاتية -1

شهد اهتمامًا كبرياً يف اآلداب العاملية عامة، واألدب العريب خاصة، فوضـعوا لـه عـدة تعريفـات إّال أ ـم مل يصـلوا إىل 

تصـاله بغـريه مـن األجنـاس األدبيـة األخـرى، ومـن بـني هـذه التعريفـات اويعود هذا رمبـا إىل مرونتـه وإىل دقيق، تعريف 

ّف هذا الفن بقوله   .)3("السرية الذاتية تعين حرفيا ترمجة حياة إنسان كما يراها: " جند تعريف عبد العزيز شرف يعر

 تواصــل مــع اخلــارج، وبالتــايل فهــي تعبــري عــن أهــم وعليــه فالســرية الذاتيــة هــي ســرية إنســان مــن الــداخل هــو يف

  .)4(مظاهر احلياة الشخصية لكاتبها وهي حياة ال ينفصل فيها الداخل عن اخلارج

الرتمجة الذاتية الفنية هي الـيت يصـوغها صـاحبها يف صـورة مرتابطـة، علـى أسـاس : " أما حيي عبد الدامي فيقول

ســلف، ويف أســلوب أديب قــادر علــى أن ينقــل إلينــا حمتــوى وافيــا كــامال،  مــن الوحــدة واالتســاق يف البنــاء والــروح كمــا

وهـو األسـلوب الـذي يقـوم علـى  .عن تارخيه الشخصـي، علـى حنـو مـوجز حافـل بالتجـارب واخلـربات املنوعـة اخلصـبة

  .)5("وحسن التقسيم، فيما يتمثله من حوار مستعينا بعناصر ضئيلة من اخليال لربط أجزاء عمله ،مجال العرض

                                                                                                                                                   
، 1عبد الكرمي عبد املقصـود، املركـز القـومي للرتمجـة، ط: ، تر)دراسات يف السرية الذاتية والذات والثقافة ( السرد واهلوية : جينز بروكميري، دونال كربو )1(

  .361، ص2015
  .34، ص 2011، 2010 عة منتوري، قسنطينة، رسالة ماسرت، جام) يف مزاج مراهقة ( رواية السرية الذاتية : جناة السويسي )2(
  .27، ص1992أدب السرية الذاتية، مؤسسة األهرام للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، د ط، : عبد العزيز شرف )3(
  .19ص: املرجع نفسه )4(
  .10، ص1974، 1، طالرتمجة الذاتية يف األدب احلديث، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، مصر: عبد الدامي إبراهيم حيي )5(
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وهــــو ذلــــك األدب الــــذي يكتبــــه بعــــض األفــــراد عــــن غــــريهم مــــن النــــاس ســــواء كانــــت هــــذه : الســــيرة الغيريــــة -2

  .الشخصيات يف املاضي أو يف زمن احلاضر

حبــث عــن حقيقـــة يف حيــاة إنســان قـــد كشــف عــن مواهبـــه و : " وعليــه ميكــن القــول بـــأنّ الســرية الغرييــة هـــي

  .)1("حداث اليت واجهها يف حميطه واألثر الذي خلفه يف جيله عبقريته من ظروف حياته اليت عاشها واألرار أس

  .مفهوم رواية السيرة الذاتية: المطلب الثاني

يعد مصطلح روايـة السـرية الذاتيـة مـن أهـم املصـطلحات الـيت نالـت اهتمامـا كبـريا مـن طـرف املفكـريني، وهـذا 

عمـل فـين ينتقـي ويـنظم ويـوازن : " ة األدبيـة فهـوإن دلّ على شيء إمنا يدلّ على أمهية هذا اجلنس األديب يف السـاح

، يف عمـــل أديب يـــرتك أثــره املنشـــود لــدى املتلقـــي يتســـاوى يف ذلــك مـــا يقدمـــه  علــى النحـــو الــذي يصـــور ذلـــك مجيعــًا

  .)2("الكاتب عن حوادث وأخبار وذكريات طفولته وشبابه

ـــا مـــادة ذاتيـــة ومـــادة متخي لـــة مـــن منطلـــق أنّ املـــادة احلكائيـــة وهنـــاك مـــن عـــرف روايـــة الســـرية الذاتيـــة علـــى أّ 

، وعليه ميكن القول بأنّ روايـة السـرية الذاتيـة مـن أهـم عناصـرها الـذات واخليـال  )3(املسرودة تتألف من هتني املادتني

  .على اعتبار أنّ النص رواية

مـزج مـاهو : عـىنالروايـة والسـرية، مب: إنّ رواية السرية الذاتية هـي مـزج الكاتـب بـني جنسـني أو فنـني أدبيـني مهـا

متميـز، يفسـح لنفسـه جمـاالً  ،حقيقي وواقعي، مع مـاهو متخيـل أو خيـايل، وذلـك بغيـة إنتـاج صـورة أو نـص إبـداعي

                                                
  .33، صاملرجع السابق: فايز صالح عتامنة )1(
  .21، صاملرجع السابق: د العزيز شرفعب )2(
ـــايب: ينظـــر )3( ، 1، اهليئـــة العامـــة لقصـــور الثقافـــة، القـــاهرة، مصـــر، ط)دراســـة يف التأصـــيل و التشـــكيل ( روايـــة الســـرية الذاتيـــة يف مصـــر : ممـــدوح فـــراج النّ

  .47، ص2011
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واسعًا يف الكتابة، علمًا بأنّ رواية السرية الذاتية تأخذ من الظـواهر االجتماعيـة موضـوعا هلـا وجتعلهـا يف نـص سـردي 

ــا يــدلّ علــى أنّ هنــاك عالقــة وطيــدة بــني الواقــع واخليــال داخــل  يعكــس الواقــع املعيشــي، وهــذا إن دلّ علــى شــيء إّمن

  .رواية السرية الذاتية

عمـل سـردي روائـي، يعتمـد اعتمـادا كليـا : " ببنيـة سـرية متيزهـا عـن الروايـة كو ـا رواية السرية الذاتيةو تتمتع ال

بنــاء ســردي مياثــل البنــاء الســري ذايت، خاصــة يف علــى الســرية الذاتيــة للروائــي، وغالبــا مــا ختضــع روايــة الســرية الذاتيــة ل

ي السري ذايت وعالقته باألزمة واألمكنة والشخصيات الداعمة ملوقف الذات عرب جسد املتخيل، لـذا دثالتسلسل احل

  .)1("فهي تنوع ما أمكنها ذلك يف استثمار الطاقات التقنية بآليا ا املتعددة للرواية والسرية الذاتية معًا 

ـا كـل من خالل  هذه التعريفات السابقة، نالحظ أنّه ليس هناك تعريف جامع مانع لرواية السرية الذاتية، وإّمن

ا يدل على أنّ هناك سببني اثنني وراء هذا االختالف ومها   :تعريف خيتلف عن اآلخر، وهذا إن دلّ على شيء إّمن

  .يتعلق بطبيعة هذا اجلنس يف حد ذاته :األول -

  .تنوع املقاربات اليت طبقت عليه من قبل النقاديرجع إىل  :الثاني -

  النشأة والتطور: المبحث الثاني

  .رواية السيرة الذاتية عند الغرب: المطلب األول

إنّ رواية السرية الذاتية كغريهـا مـن األجنـاس األدبيـة األخـرى هلـا إرهاصـات سـابقة لظهورهـا كفـن قـائم بذاتـه، 

  . على القول بأنّ موضوع دراستهم قد نشأ يف أوروبا، أي يف الثقافة الغربيةحيث يتفق مؤرخو السرية الذاتية إمجاال

  :عند الغرب -1
                                                

  .30، صرجع السايقامل: صالح عتامنة فايز  )1(
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عرفــت اختالفــات كبــرية حــول املصــطلح، ناهيــك عــن النشــأة  –كمــا ذكرنــا ســابقا   –إنّ روايــة الســرية الذاتيــة 

ـا مـن أقـدم األجنــاس األدبيـة والفنـون نشــأة، أمـا الـ ـا مــن فقـال بعـض النقـاد والبــاحثون أّ  بعض األخـر فــراح يقـول بأّ 

  أحدث األجناس األدبية 

ـا يف هـذا السـقع أو ذاك مـن حـاالت شـادة قلنـا : " يقول أحد النقاد االجنليز :قديما -أ ّ إذا ما غضضنا الطـرف عم

  .)1("اسا يف أوروبا الغربية أنّ السرية الذاتية إمنا ظهرت أس

يف صـــــــياغتها الفرنســـــــية –روايـــــــة الســـــــرية الذاتيـــــــة  – إنّ اإلتفـــــــاق علـــــــى تـــــــاريخ مـــــــيالد هـــــــذا اجلـــــــنس األديب

autobiographie  ـــــــل ســـــــنة ـــــــدو وضـــــــعت قب ـــــــة  1800تب ولعلهـــــــا وجـــــــدت أول مـــــــرة يف صـــــــياغتها االجنليزي

Outobiography وغالبـــــــــا مـــــــــا ينســـــــــب ظهـــــــــور هـــــــــذه الكلمـــــــــة ألول مـــــــــرة للشـــــــــاعر االجنليـــــــــزي روبـــــــــرت ،

رج جوســدروف قــد الحــظ ظهورهــا أو ،إّال أنّ جــو 1809يف مقــال صــدر ســنة  Robert Southeyتســوثاي

وذلــــك بــــالطبع يف  frederishshlegelفريــــديريك شــــليجل. وذلــــك يف نــــص ل 1798بــــاألحرى نشــــأ ا ســــنة 

  .)Autobiographie)2صيغتها األملانية 

  .يف أهم اللغات األوروبية 1800ومهما يكن فإنّ األمر الراجح أنّ هذه الكلمة قد انتشرت حوايل سنة 

ــىت مــن بلــدة افريقيــة مغــربةيــال مندليســوندانوعليــه يرجــع  وهــو يف السادســة عشــرة مــن  نشــأة هــذا الفنــإىل ف

عنـدما كتـب هـذا الكتـاب اعـرتف فيـه بكـل صـراحة وبكـل حياتـه أوريليوسأوغيسطنيوسهذا الفىت يسمى  .)3(عمره

  .اجلنسية احلافلة باملغامرات

                                                
  .32، ص2017، 1حممد القاضي، عبد اهللا صولة، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ط: السرية الذاتية، تر: جورج ماي )1(
  .35املرجع نفسه، ص: ينظر )2(
، 2011، 1يسـى، الـدار العربيـة للعلـوم ناشـرون، بـريوت، لبنـان، طمحـد الع:  اية الرواية وبدايـة السـرية الذاتيـة، تـر: دانيال مندليسون وآخرون: ينظر )3(

  .144ص
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 ملاجنـة وهـي عبـارة عـن سـريةتوتشـيلليني ابنفينسـرية إنّ رواية السرية الذاتيـة أثبتـت مرونتهـا عـرب التـاريخ مـن   

  .)1(حيايت الشريرة  ةهور تامل إيرول فليناألمريكي / سرتايل ذاتية إضافة إىل سرية املمثل األ

أقــدم روايــة  "كتــاب مارغريكيمــب " نّ اعرتافــات أوغيســطنيوس تعتــرب أقــدم ســرية ذاتيــة وتعتــرب روايتــه كمــاأ

ــ ل القــرن الســادس عشــر أواخــر القــرن اخلــامس عشــر، أمــا يف منتصــف القــرن الســادس الســري الذاتيــة، وذلــك يف أوائ

نيـان النعمـة اإلهليـة الفائضـة لـزعيم ببزغت ظاهرة التباهي واخليالء عن مدى مترد كتا ا عنوان ذكريات جـون " عشر 

  .)2("املذنبني وهي حتفة سردية رائعة عن حتول الذيين أو اإلمياين

ــى ســبيل املثــال جــون جــاك رســو يف هــذا اجلــنس بالكتابة لوحــده يسطنيوســومل ينفــرد القــديس أوغ ، فنجــد عل

والـذي  جيـروم كـاردانالذي أخد عنه عنوان أشهر كتاباته السـري الذاتيـة فيعـرتف بوجـود سـابقني لـه علـى األقـل مهـا 

ن قصة حياته بالالتينية سنة  ّ   .)3(فقد كتب سريته الذاتية يف الفرتة نفسها ومونتاني 1575دو

ختالف املفكرين يف حتديد نشـأة روايـة السـرية الذاتيـة ميكـن هلـم أن يؤلـوا أو بـاألحرى يرجعـوا ظهورهـا أو إإن 

أو القـرن الثـاين عشــر  أوغسـطنميالدهـا إىل أي قـرن مـن القـرون شـاؤوا، كـأن يرجعوهـا إىل القـرن الرابـع مـع القـديس 

أو القـرن الثـامن عشـر مـع  بينيـان، القـرن السـابع عشـر مـع عشارل الراب، القرن الرابع عشر مع اإلمرباطـور أبيالرمع 

  .، حيث أنّ اعرتافات روسو اعتربت الرائدة يف جمال الكتابة السري الذاتية)4(روسو

                                                
  .147، صدانيال مندليسون وآخرون، املرجع السابق: ينظر )1(
  .148املرجع نفسه، ص )2(
  .34، صملرجع السابقا: جورج ماي: ينظر  )3(
  .36املرجع نفسه، ص: ينظر )4(
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إذ يـــؤرخ جـــورج مـــاي لنشـــأة هـــذا اجلـــنس األديب باعرتافـــات روســـو بـــل ويعتربهـــا الـــبعض رمـــزا لنشـــأة فـــن أديب 

  .)1(جديد

يقــول أحــد  Autobiographyن يشــككون يف مـدى قابليــة وصــالحية مصـطلح جنــد بعــض النقـاد مــ:حـديثا -ب
  : هؤالء النقاد

نفسـها مصـطلحا تارخييـا ينطبـق فقـط علـى الفـرتة  Autobiographyرمبا كان من األفضل عنـد كلمـة " 

" الزمانيـــة خـــالل القـــرن التاســـع عشـــر مشـــريا بـــذلك إىل مصـــطلح آخـــر، أو علـــى األقـــل إىل معـــىن جديـــد ملصـــطلح  

لسرية الذاتية  ليصبح كافيا ومناسـبا لتعريـف كتابـة قصـة احليـاة يف العصـر احلاضـر والـيت مل يعـد أبطاهلـا أشخاصـا بـل ا

  .)2(أقنعة 

ـــة مـــا  Autobiographyنتقـــادات املوجهـــة ملصـــطلح م اإلرغـــ ـــامن عشـــر هـــو بداي ـــة القـــرن الث إّال أنّ  اي

ذلــك اليــوم إزداد عــدد الســري الذاتيــة إزديــادا بالغــا حــىت بلــغ  فمنــذ" روايــة الســرية الذاتيــة " يصــطلح عليــه اليــوم باســم 

ومع ذلك ينبغي علينـا أن نشـري . مبلغا عظيما طوال القرن التاسع عشر بأكمله والسنني املنصرمة من القرن العشرين

كانــت روســو أنّ األعمــال األدبيــة والــيت كانــت جــديرة باســم روايــة الســري قبــل املنعــرج الــذي أحدثــه نشــر اعرتافــات 

ـــزون بالـــدهاء وبالقـــدرة علـــى التعبـــري خـــارج األمنـــاط  قليلـــة العـــدد نســـبيا ومشـــتتة ومتصـــلة  أيضـــا بأمزجـــة كتـــاب يتمي

  .)3(السائدة

                                                
  .86، صاملرجع السابق: ينظر  )1(
  .14، ص2013، 1كتابة الذات دراسات يف السرية الذاتية، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب، ط: معيض الغامدي صاحل: ينظر )2(
  .39، صرجع السابقامل: جورج ماي: ينظر  )3(
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عرتافــات هــو الــذي كــرس روايــة الســرية الذاتيــة حة الفرضــية القائلــة بــأنّ رواج اإلصــ" ومــن هــذا املنطلــق نثبــت 

  . )1("ة وجعلها جديرة بالدخول يف حرم األجناس األدبي

ـــة  –وبالتـــايل فكتـــاب روســـو أعلـــن اســـتقالل هـــذا اجلـــنس األديب اجلديـــد   بـــل ونقطـــة  –روايـــة الســـرية الذاتي

كتابــه   ســيلينيمصــنفه كتــاب حيــايت و كــاردانوحــني كتــب يف وقــت واحــد تقريبــا كــل مــن " انطــالق ملوضــة جديــدة 

  .)2("أ م كانوا يعززون جنسا قائما الرسائل، مل يكن بوسعهم أن يعوا  ومونتاني... بنثنوتوسيلينسحياة 

  رواية السيرة الذاتية عند العرب: المطلب الثاني

  :قديما -أ

متـني، وهـو  رسـجالنقاد العـرب، أحـدث النظريـات األدبيـة والنقديـة الغربيـة املعاصـرة، وذلـك عـرب تلقف لقد  

هــذا  التلمـذة والرتمجـة، إذ أسـهم: مههـاطـالع علـى أفكـاره عـرب وسـائل عـدة أة واإلحتكـاك بـاآلخر الغـريب، واإلفـاقثامل

رتقــاء باملمارســة األدبيــة عمومــًا والنقديــة علــى وجــه اخلصــوص، ولكــن قبــل أن ننتقــل إىل احلــوار الثقــايف يف تطــوير اإل

روايـــة الســـرية الذاتيـــة يف العصـــر احلـــديث، ال بـــد مـــن االنتقـــال أوال إىل روايـــة الســـرية الذاتيـــة قـــدميا مـــن حيـــث نشـــأ ا 

  .وتطورها

حنطــــاط نــــواع األدبيــــة األخــــرى، يف عصــــر اإلمل تكــــن روايــــة الســــرية الذاتيــــة أحســــن حــــال مــــن غريهــــا مــــن األ

ـــة، مرحلـــة شـــ ـــبالد العربي ـــذي عاشـــته ال ـــى حـــد ســـواء مجـــودا وركـــودا شـــكليا،  هدوالضـــعف وال ـــر عل فيهـــا الشـــعر والنث

                                                
  .39ص: املرجع نفسه )1(
  .40صاملرجع السابق ،)2(
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، وقـــد خلــص  لعصـــر مبجملــه وبـــاالً علـــى كــان هـــذا ا" حالـــة األدب يف هــذا العصـــر حنـــا الفـــاخوري وخواءامضــمونيًا

  .)1("األدب

ولكن قبل أن نصل إىل عصر اإلحنطاط والضعف كانت هناك سرية ذاتية وهـي سـرية الرسـول صـلى اهللا عليـه 

 ّ ــا مــرآة تعكــس حياتــه، وكــذلك ســري وســلم، ومــا ورد عنــه مــن قــول وفعــل أو صــفة خلقيــة أو خلقيــة أو تقريــر، أي أّ 

ار علـى هـذه السـنة كثـري مـن الكتـاب واملـؤلفني علـى مـدار العصـور، فبحثـوا يف الصحابة رضوان اهللا عليهم، ولقـد سـ

نات ومعـاجم للشـعراء فالرجال وصفا م حىت أن علم الرجال واجلرح والتعديل نشأ عنـدهم وبتنـا ّ ، األدبـاء ، رى مـدو

ء ليـــاقوت ي، ومعجـــم األدبـــاحـــالفقهـــاء والعلمـــاء، ومـــن تلـــك املصـــنفات طبقـــات فحـــول الشـــعراء البـــن ســـالم اجلم

  .)2(احلموي

وعليــه فــإنّ روايــة الســرية الذاتيــة كجــنس أديب كــان مطروقــًا يف األدب العــريب القــدمي، أو بــاألحرى يف الــرتاث 

ً قدميا أو حديثا   .العريب القدمي، فقد بلغت حداً مل تبلغه يف أي تراث ألمة أخرى معروفة سواء

رة عـــن قصـــص قصـــرية، أو مواقـــف حـــدثت مـــع لـــو أخـــدنا كتـــاب عيـــون األخبـــار وتصـــفحناه، لوجـــدناه، عبـــا

  .هو اآلخر ال خيرج عن كونه أجزاء وأخبار من سريفاألعراب وهو األمر ذاته مع كتاب احليوان للجاحظ 

وبالرغم من أنّ العـرب هلـم بـاع طويـل يف هـذا املضـمار إّال أنّ مصـطلح روايـة السـرية الذاتيـة كفـن قـائم بذاتـه، 

ظـل أكثـر السـري يف العـامل اإلسـالمي جمموعـة " إحسـان عبـاس : يف هـذا الصـدد يقـولمل يتحـدد إطـاره، إّال حـديثا و 

ــزمين وال تتبــع مراحــل النمــو  مــن األخبــار املــأثورة أو املشــاهدات ليســت فيهــا وحــدة البنــاء وال اإلحســاس بــالتطور ال

                                                
، ص 2015، 2014، رسالة دكتوراه، جامعة احلاج خلضـر، باتنـة، )ة احلديثة و املعاصرة أمنوذجا الرواية العربي( رواية السرية الذاتية : حفيظة سواملية )1(

138.  
، 2013، 2012الســـرية الذاتيـــة يف األدب اإلســـالمي احلـــديث، رســـالة ماجســـتري، اجلامعـــة اإلســـالمية، غـــزة، : مـــرمي محـــاد عليـــان احلســـنات: ينظـــر )2(

  .22ص
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ــــــوى وافٍ حــــــىت ــــــام، ودون حمت ــــــت الســــــري دون شــــــكل ت ــــــري يف الشخصــــــية املرتمجــــــة وباالختصــــــار ظل  العصــــــر والتغي

  .)1("احلديث

ـــا كانــــت هنــــاك عبـــارة عــــن ســــري  وعليـــه فروايــــة الســـرية الذاتيــــة كجــــنس أديب، مل يكـــن موجــــوداً يف القــــدمي وإّمن

ه، أو سـري غرييـة مثـل مـا قيـل 313ه وترمجة الرازي عـن نفسـه 440ابن اهليثم سنة : وتراجم، سواء سري ذاتية حنو

رضـــوان اهللا علـــيهم، و ـــذا ال ميكـــن القـــول والتنبـــؤ بوجـــود روايـــة عــن حيـــاة الرســـول صـــلى اهللا عليـــه وســـلم وأصـــحابه 

  .السرية الذاتية يف القدمي

 ّ رمبـا مـن رواسـب بدايـة ظهـور الكتابـة السـريية العربيـة هـي عبـارة عـن بعـض املؤلفـات، قسـمت  هومما ميكن عد

  :وهذه التقسيمات ثالثة وهي ألديب إحسان عباس،من طرف املفكر وا

وي علــى مجلــة مــن احلكايــات، ذات العنصــر الشخصــي ســواء خــربة أو مشــاهدة علــى حيتــ: صــنف إخبــاري -

غــرار القصــة الــيت يقصــها اجلــاحظ وغــريه، علــى أنفســهم كمــا تضــم أيضــا، مــذكرات كتبــت لغايــة تارخييــة، علــى غــرار 

  .يبري وخالد البلو جقله العرب من الرحالت كرحلة إبن الفاضل القاضي وغريه، وما ن –الكتاب الذي كتبه 

  :ليل واالعتذار جندعأما الصنف الثاين، فيكتب للتفسري والت -

يصور الصراع الرومي وهذا مـا جنـده يف سـرية : والصنف الثالث –سرية ابن خلدون ومذكرات األمري عبد اهللا 

ني ، غــري أنّ هــذا التصــنيف ال يعــد وأن يكــون تصــورا للمضــام)2(ابــن اهليــثم واملنقــذ مــن الضــالل أليب حامــد الغــزايل

  .النصية، دون اعتبار لألبعاد الفنية اليت ميكن أن تلحقها بدائرة األدب واإلبداع

                                                
  .35، ص1996، 1در، بريوت، لبنان، طفن السرية، دار صا: عباس إحسان )1(
  .42، ص 2014، 2013،أدبية السرية الذاتية يف العصر احلديث، رسالة دكتوراه، جامعة احلاج خلضر، باتنة، : ناصر بركة: ينظر )2(
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  :حديثا -ب

ـــى غـــرار كـــل األدب  ـــة احلديثـــة كانـــت إيـــذانا مبـــيالد عهـــد جديـــد لروايـــة الســـرية الذاتيـــة، عل إن النهضـــة العربي

  .مبختلف أجناسه ويعترب احتكاك الشرق بالغرب أهم مقدمات النهضة وأشدها تأثري

يف  -روايـة السـرية الذاتيـة -يف  اية القرن التاسع عشر، وبداية القـرن العشـرين ظهـرت إرهاصـات هـذا الفـن  

املــوروث : األدب العــريب احلــديث واملعاصــر، لكــن هــذه اإلرهاصــات يف معظمهــا كانــت وثيقــة الصــلة بعنصــرين ومهــا

لذاتيــة العربيــة احلديثــة فنــا وافــدا مــن الثقافــة الغربيــة وليــدا الرتاثــي ، وكــذا اآلداب الغربيــة، وهلــذا باعتبــار روايــة الســرية ا

أثبتهــا تــاريخ األوتوبيوغرافيــا العربيــة،  ،لالحتكــاك  ــا، هــو أمــر حقيقــي ومســلم بــه، أو بــاألحرى فهــي حقيقــة مؤكــدة

  آخرون وهذا ما ذهب إليه كل من شكري املبخوت ونقاد 

ــك مبــا لعبتــه أســطورة الفــرد مــع ظهــور الثــورة الصــناعية مــن دور فعــال ونــاجح يف فــتح عهــد النزعــة  عنــد الغــرب، وذل

اإلنســـانية، ومتجيـــد الفـــرد ،حيـــث أصـــيب العـــريب بعـــدوى مـــن هـــذه النزعـــة اإلنســـانية اجلديـــدة، وهـــذا االرتقـــاء بـــالفرد 

ة العربيـة ومتجيده، كما راح يقلد على منوال األدباء الغربيني، فكانت نتيجة هذه املثاقفة زخـًا مـن روايـة السـرية الذاتيـ

  .)1(واليت متيزت بالروعة

  .وهناك مناذج كثرية تؤيد هذا القول وتؤكده  

 :في المشرق العربي -1

تعترب األيام هلذا األديب من أهم الكتب اليت تناولت موضوع رواية السرية الذاتية، فال توجد  :األيام لطه حسين  - أ

دونة تذكر فيه األيام لطه حسني وهذا إن دل على دراسة يف موضوع رواية السرية الذاتية احلديثة إال وكانت امل

                                                
  .75، صاملرجع السابق: حفيظة سواملية: ينظر  )1(
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إحسان ذاتية، ويف هذا الصدد يقول  شيء إمنا يدل على الدور الذي يلعبه هذا الكتاب يف جمال الكتابة السري

الطريقة البارعة يف القص واألسلوب اجلميل والعاطفة الكامنة يف ثنياه املستعلنة أحيانا حىت  ":األيام منهاعباس 

لى السطح وتلك اللمسات الفنية يف رسم بعض الصور الكاملة لألشخاص والقدرة على السخرية الالذعة تطغى ع

 .)1("يف ثوب جاد حىت تظهر وكأ ا غري مقصودة

فطــه حســني عنــدما كتــب األيــام باعتبــاره كتــاب يســرد فيــه ســريته ،  هذاالكتابقضايااجتماعيةحمضــةكمايعــاجل 

لم أنـــا وإمنـــا وظـــف بدلـــه ضـــمري الغائـــب، وهـــذا مـــا ســـاعده علـــى التجـــرد والتـــزام الذاتيـــة فهـــو مل يوظـــف ضـــمري املـــتك

  .)2(لذاتيةيتعارض مع رواية السرية االصراحة والصدق وإدخال نوع من اخليال املعتدل الذي ال 

حســني هــي ســرية دقيقــة وفريــدة يف العربيــة، فــإنّ كاتبهــا أو بــاألحرى طــه  يــام لطــهوعليــه ميكــن القــول بــأنّ األ

  .)3(عرض فيها نفسه وبيئته املصرية من مجيع أحناءها وجوانبها يف القرية واملدينة حسني

يصور  ،كتبت بأسلوب تقريري إخباري" حيايت"إن رواية السرية الذاتية ألمحد أمني  :حياتي ألحمد أمين   - ب

بكل شيء عن حياته، ع إىل أن الكاتب يف حد ذاته ال يريد البوح جنفعال القليل، وهذا رااحلقيقة كما هي مع اإل

  .ىل قساوة والدهإراجع وهذا راجع رمبا إىل احلياء الشديد املعروف به الكاتب، أو يعود لسبب ثان 

وير الواقــع كمــا اســتطاع، ومــا فاتــه  أو تــورط فيــه مــن اآلراء يف بعــض األحيــان صــأنــه أجتهــد يف ت: "هــم مــا قيــل عنــهأو 

  . )4("بل حبيث تفرتق فيه وجهات التقدير بني الناس ،ليهاألحايني ليس من اإلمهال أو الشطط حبيث حيسب ع

                                                
  .131، ص املرجع السابق:  عباس إحسان  )1(
  .78، ص2002، 1السرية الذاتية يف األدب العريب، دار فارس للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط: الفتاح شاكر  اين عبد: ينظر )2(
  .119، ص4الرتمجة الشخصية، دار املعارف، القاهرة، مصر، ط: شوقي ضيف: ينظر )3(
ومي )4( ّ   .123، ص1995، 1دمشق، سوريا، ط، دار القلم، )يف سرية أعالمها املعاصرين ( النهضة اإلسالمية : حممد رجب البي
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صور فيها رحلة اهلجرة من الريف إىل طنجة ويعود السـبب يف هـذه اهلجـرة هـو : شكريالخبز الحافي لمحمد  -ج

  .)1(قساوة والدهالبحث عن اخلبز املفقود يف طنجة، أما السبب الثاين راجع إىل 

والــذي  ،اتيــة لشــكري تلخــص معانــاة شــاب عــاش حتــت رمحــة والــده املتســلطوميكــن القــول أن روايــة الســرية الذ  

  اخل ...فقدان الرباءة  واحلرمان ، التهميش ،الفقر (أحلق به األمل الداخليامل ميس الكرامة اإلنسانية 

ين تكلمنا فيما مضى عن بعض النماذج لرواية السرية الذاتية عند أدباء العـرب وإذا قلنـا أدبـاء العـرب ال نسـتث

األدب اجلزائــري صــفحة هامــة مــن األدب العــريب ولــئن حالــت الظــروف دون " أدبــاء اجلزائــر وعليــه ميكــن القــول بــأن

لــى بــذل عثني نشــر هــذه الصــفحة أو إلقــاء الضــوء عليهــا فــإن ذلــك اليقلــل مــن أمهيتهــا القوميــة بــل رمبــا حفــز البــاح

  .)2("يبجهود لنشرها  ووضعها يف مكا ا من تراث األمة العربية األد

هـا مـن األجنـاس ري متيزت خبصائص ومسات متيزها عـن غ رواية السرية الذاتية يف اجلزائر اتسمت وباألحرى نإ 

  : األدبية األخرى، وهذه السمات تتلخص يف 

رواية السرية الذاتية يف اجلزائر هي الفعل املؤسس للكتابة الروائية كما أ ا تدافع عن الكرامة واحلق، واألمل يف  -

 .ستقبلامل

زمنية، فالكاتب ليس حباجة إىل هيمنة املضمون التارخيي والوطين يف السرية الروائية اجلزائرية يف تلك املرحلة ال -

 .ستذكار والعودة إىل املاضي ألن احلاضر يفرض نفسه بقوةاإل

 مرغوب إن معطيات تلك احلقبة الزمنية جعلت من احلياة اخلاصة لألديب واملؤلف أمرا غري مطلوب وال حىت -

ستعمار، فكان امللتقى أساة الفقر واحلرمان وكذا بطش اإلفيه لدى املتلقي أو باألحرى القارئ والذي يعيش م

                                                
  .81، صاملرجع السابق:  اين عبد الفتاح شاكر: ينظر )1(
  .21، ص2007، 5دراسات يف األدب اجلزائري احلديث، دار الرائد للكتاب، اجلزائر، ط: سعد اهللا أبو القاسم )2(
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ينتظر من يفجر أفق انتظاره ويشعره ببلوغ حقه يف احلياة الكرمية، ودفعه إىل النهوض بشحذ مهته للقيام بالثورة 

 .)1(وتغيري واقعه املأساوي واملر

ب جعله يعزف عن تعرية نفسه يف السرية الذاتية ، حيث اكتفى بالتأكيد على الذات الوجودية إن واقع األدي -

 .)2(لوجية بعيدا عن متاهات الفضائح كما هو احلال يف األتوبيوغارافيا الغربيةسوسيو السيكو 

  : نذكر أدباء اجلزائر الذين كتبوا عن سري م الذاتية  ومن

ن سريته الذاتية حتدث فيها عن مرحلة معينة من حياته وهذا مع بعض تعترب رواية ع: نجمة لكاتب ياسين -

 .)3(التغيري

 -حبـا مجـا-أحبهـا ةأن رواية جنمة هـي عبـارة عـن اسـم لفتـاة مـن واليـة عنابـ: قالوا من  لكن هناك بعض النقاد

إال أن الـبعض  .انبـهفكتب هذه الرواية يعرب عن مشاعره اجتاههـا، ويصـف حالتـه النفسـية الشـعورية عنـدما ال تكـون جب

كونـه جزائـري بفتخار عتزازواإلجـل متجيـد وطنـه اجلزائـر، واإلأمـة هـي عبـارة عـن روايـة كتبهـا مـن األخر يرى بان روايـة جن

  .ستعمار الفرنسيلما أن هذه الرواية كتبت إبان اإلع

ليت كان يقطن فيها، صرح فرعون يف هذه الرواية بأنه سريسم صورة لنفسه ولقريته ا: ابن الفقير لمولود فرعون -

مل يتقيد مبا قام به اآلخرون، حيث صرح بشكل مباشر أنه "ومعىن هذا أنه انطلق من اخلاص حنو العام فهو إذن 

 .)4("يكتب عن نفسه

 .طيور الظهرية والبزاة ملرزاق بقطاش: وكما جند أيضا -

                                                
  .179، ص املرجع السابق :حفيظة سواملية: ينظر  )1(
  .179، ص رجع نفسهينظر امل )2(
  .38صاملرجع السابق ،: جناة السويسي: ينظر )3(
  .38املرجع نفسه، ص )4(
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  .اخل....التطليق واإلنكار لرشيد بوجدرة -

أطفــال العــامل اجلديــد : فكــان لــه احلــظ يف كتابــة هــذا الفــن األديب مثــل ،أمــا يف مــا خيــص العنصــر النســوي  

  .للكاتبة والروائية اجلزائرية فاطمة الزهراء املعروفة بأسيا جبار
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  .رواية السيرالذاتية مكونات:البحث األول

  :عناصر رواية السيرة الذاتية : المطلب األول

  :ة واملتمثلة فيما يليهناك خصائص مميزة لرواية السرية الذاتي 

 :الميثاق -أ

يعترب امليثاق مهـزة وصـل بـني الـراوي واملتلقـي، فمـن خاللـه نسـتطيع أن نفصـل بـني روايـة السـرية الذاتيـة وبـاقي 

ومبعىن آخر أن امليثـاق هـو مـن حيـدد لنـا هويـة الـنص، ويفصـح لنـا أيضـا عـن أشـياء أخـرى  األخرى  األجناس األدبية 

ــنغــكقضــية الــراوي ول ص والشخصــيات إن كانــت رئيســية أو ثانويــة وكــذا مــا مــدى التطــابق املوجــود بــني املؤلــف ة ال

ســرد اســرتجاعي نثرييجريــه شــخص واقعــي لوجــوده اخلــاص عنــدما " والســارد والشخصــية احملوريــة، وعليــه فامليثــاق هــو

 . )1("يشدد على حياته الفردية خاصة على تاريخ شخصيته

ارة عــن وسـيلة يــزج  ـا للكشــف عـن الــنص وكـل مــا يتعلـق بــه مـن أحــداث وعليـه ميكـن القــول بـأن امليثــاق عبـ

وعليـه  )2("بشـأن حقيـه الـنص وصـدقيته" إن الرواية السـرية الذاتيـة تفـرض ميثاقـا بـني الكاتـب وامللتقـي  .وشخصيات

ص ختــ،ميكــن القــول بــأن مــن خــالل امليثــاق يســتطيع امللتقــي  أو بــاألحرى القــارئ أن يتوصــل إىل معلومــات مهمــة 

الــراوي أو القـــاص وبغيابـــه تنقطــع تلـــك اهلمـــزة أو الصــلة بـــني امللقـــي واملتلقــي، والقـــاص جيعـــل القــارئ يعـــيش جتـــارب 

-خياليــــة ممــــا يصــــعب علــــى هــــذا األخــــري إجيــــاد وضــــبط بــــل وحتديــــد هويــــة الــــنص علــــى اعتبــــار أن العمــــود الفقــــري 

  . غائب يف تلك الرواية السرية الذاتية -ألحرى امليثاقباأو 

                                                
  .70، ص2002، 1طلعت الشايب، ا لس األعلى للثقافة، ط: ، تر)دراسة يف السرية الذاتية العربية ( يف طفوليت : رووكيتيرت  )1(
  .70املرجع نفسه، ص )2(
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ميكـــن القـــول بـــأن امليثـــاق هـــو مـــن يقودنـــا ملعرفـــة إن كـــان هـــذا الـــنص الـــذي بـــني أيـــدينا قـــد أخفـــق فيـــه وعليـــه 

  .)1(صاحبه أم قد وفق

ــى حقيقتــه، وملعرفــة بيئتــه وواقعــه أو    إذن يعتــرب امليثــاق مبثابــة انطــالق للقــارئ للوصــول إىل معرفــة القــاص عل

  .باألحرى عامله

اتب ألخر، ومن مكان ألخر ومن نص ألخر أيضا، ففـي روايـة سـرية خيتلف من ك،لكن امليثاق يف حد ذاته 

اخل، أي هنـا الكاتـب خيربنـا بـأن القـاص ... ذاتية جند الكاتـب أو القـاص يقـول ويصـرح هـذه حيـايت ، هـذه مـذكريت 

ال جنــد مثــل هــذا الشــيء مبعــىن ال جنــد هنــاك تصــريح مــن  ،هــو تلــك الشخصــية فعــال، لكــن يف وضــع أو موضــع أخــر

كاتب أو القاص على أنـه هـو تلـك الشخصـية املوجـودة يف الروايـة، فنجـده إذن يلجـأ إىل تقنيـة إلخفـاء نفسـه قبل ال

وعدم التصريح   ا أال وهي تقنية التعمية وهذه األخـرية تتضـح يف عـدم التطـابق بـني املؤلـف والشخصـية الروائيـة  أو 

ه ضــعن يلجــأ الكاتــب إىل اســم مســتعار ويأالتعميــة كــو  )2(تصــريح بالتخيــل كوضــع العنــوان الفرعــي روايــة علــى العمــوم

امسا لشخصية الرواية البطلة، علما بأن الشخصـية هـي الكاتـب ومـن بـني األسـباب الـيت تـدفع باألديـب إىل التخفـي 

عـــن أمـــور كثـــرية  صـــريحرمبـــا ال يســـتطيع مـــن خاللـــه الت أن يكـــون اســـم الكاتـــب احلقيقـــي: وراء أمســـاء مســـتعارة منهـــا

فنجــده يفــرغ يف هــذا االســم مــا  ،قــادرا علــى محلــه دالالت معينــة ،ا االســم املســتعار والــذي يف نضــرهفيلجــأ إىل هــذ،

  .ميليه عليه كل من عقله وقلبه

                                                
  .61، ص1994، 1عمر علي، املركز الثقايف العريب، املغرب، ط: ، تر)والتاريخ األديب امليثاق ( السرية الذاتية : لوجن فيليب: ينظر )1(
  .37السرية الذاتية يف األدب العريب احلديث، ص :عبد احلكيم حممد شعبان: ينظر )2(
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ويف األخري ميكننا التنويه إىل نقطة وهي أن امليثاق يف رواية السرية الذاتية ميكن ان يكون صريح، وكمـا ميكـن 

إمـا أن يتجاهـل فهـم الـنص، : األخري يقـود القـارئ إىل مشـكلة حتميـة وهـيوهذا النوع  ،أن يكون متضمنا بالتلميح

ا أن يسيء فهمه مبعىن االبتعاد عن املعىن املقصود من طرف الكاتب ّ   .)1(وإم

  :الدوافع -ب

عبــارة عـــن جمموعــة مـــن األســباب، قـــد تكــون داخليـــة نفســية مرتبطـــة باألديــب، وقـــد تكـــون هـــي إنّ الــدوافع 

ـــة  ـــة، وبالتـــايل وراء كـــل روايـــة ســـرية ذاتيـــة دافـــع، أو ...) تمـــع، األســـرة البيئـــة، ا ( خارجي مرتبطـــة بالعوامـــل اخلارجي

ّ ا ويســجلها ــى صــاحبها أن يــدو ــح إحلاحــا عل ــغ هــذا اإلحســاس مســتوى النضــج يف  ،بــاألحرى حــافز، يل عنــدما يبل

ــا لديــه دافــع أو  بــاألحرى دوافــع خاصــة نفســية األديــب وهــذه الــدوافع ختتلــف بــاختالف األشــخاص، فكــل واحــد منّ

  .به، وكما ختتلف أيضا حسب النوع

، لكــن كــل حــافز خيتلــف عــن اآلخــر، )داخليــة وخارجيــة(وعليــه ميكــن القــول بــأنّ هنــاك نــوعني مــن الــدوافع 

، أمــا الــدوافع الداخليــة أو بــاألحرى هفالــدوافع اخلارجيــة كمــا ذكرنــا تتمثــل يف احملــيط اخلــارجي بكــل ســلبياته وإجيابياتــ

وهــي نزعــة األنــا، تتمثــل يف تلــك الرغبــات املبثوثــة يف نفســية األديــب، وهــذه الرغبــات يصــعب حتقيقهـــا يف النفســية 

الواقع، فيلجأ إىل الكتابـة إلفـراغ تلـك املكبوتـات، والـيت كـان املسـؤول عنهـا بالدرجـة األوىل ا تمـع ورمبـا حـىت الـدين 

زيــل نــوع مــن األمل الــداخلي واخلــارجي للكاتــب، وحــىت وإن والســلطة، وعليــه فروايــة الســرية الذاتيــة هــي مبثابــة ممحــاة ت

ا كفيلة بنزع األمل الداخلي لألديب   .بقت رواية السرية جمرد كتابة على الورق إّال أّ 

                                                
  .71، ص )دراسة يف السرية الذاتية العربية ( يف طفوليت : رووكيتيرت  )1(
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رت العـامل الفكـري للمـرتجم : " ويف هذا الصدد يقول حيي عبد الدامي ّ أنّ السرية الذاتية ذات طابع فكري صو

رت هذا العا ّ   .)1("األديب يف سبيل التثقيف الذايت ةصائصه ومقوماته وعكست معانامل وخذاته وفس

  :الصراع -ج

يعتـــرب الصـــرع مظهـــر مـــن مظـــاهر احليـــاة الشخصـــية للمؤلـــف كونـــه يـــؤدي دوراً فعـــاالً يف بنـــاء روايـــة الســـرية    

هر الذاتية وهو من يعطيها القيمة، فرواية السري بدون صراع هي عبارة عن سرد تارخيي حلقائق معينـ ة أكـل عليهـا الـدّ

  .وشرب

فإنّ العناصر مـن صـراع بـني بطـل السـرية والنـاس وصـراعه مـع نفسـه : "  عباس ويف هذا الصدد يقول إحسان

، إنّ الصـــراع ال  )2("واحلـــرارة الـــيت حـــاول أن يبعثهـــا يف احلـــوار وذلـــك البنـــاء الـــذي يتميـــز بقســـط كبـــري مـــن األحكـــام

بــدل مــن ارتكـــاب  ،ولــة  ـــذيب نفســها والــدفع  ــا إىل فعـــل اخلــرييقتصــر علــى صــراع الشخصـــية مــع نفســها كمحا

ــــا هنــــاك صــــراع آخــــر خــــارجي، إذا اعتربنــــا أنّ ذاك الصــــراع الــــذي حيصــــل بــــني  األشــــرار أو بــــاألحرى املعاصــــي و إّمن

ـــأنّ هنـــاك نـــوعني مـــن الصـــراع. الشخصـــية ونفســـيتها صـــراع داخلـــي  داخلـــي وصـــراع صـــراع ( وعليـــه ميكـــن القـــول ب

ً يف املسـتوى يتمث ،)خارجي ل يف الصراع بني الشخصيات، وغالبًا ما يكون هذا النوع بني شخصيتني خمتلفتني سـواء

فاخلـادم يريـد أن  .هو صراع يرتاءى يف الرغبات البعيدة ومدى زلزلتها للنفس الوصولية" االجتماعي، الثقايف والديين 

  .)3("يذوق طعم حياة األسياد

                                                
  .85الذاتية يف األدب العريب احلديث، ص الرتمجة: عبد الدامي حيي: ينظر )1(
  .76فن السرية، ص: عباس إحسان )2(
  .575 574ص، ص1997النقد األديب احلديث، دار  ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، د ط، : حممد غنيمي هالل )3(
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املوجـــودة داخـــل الروايـــة الســـرية الذاتيـــة، ونعـــين بالـــدراما هـــو ذلـــك الصـــراع إنّ الصـــراع هـــو عبـــارة عـــن الـــدراما 

والصــورة العامــة الــيت يتمثــل فيهــا الصــراع هــي صـورة الصــراع بــني اخلــري والشــر وليســت املشــكلة دائمــا هــي " الـداخلي 

ـر املطلقـني، ففــي احليـاة صـور ال حصـر هلــا هلـذين املعنيـني املطلقـني وال تكــاد تفـرغ احليـاة كـل يــوم  مشـكلة اخلـري والشّ

ً بـني أشـخاص وآخـرين حـول مبـدأ أو بـني الشـخص ونفسـه حـول فكـرة أو نزعـة ، من صـورة هـذا الصـراع   )1("سـواء

لـي للشخصـيات، فعوعليه ميكـن القـول بـأنّ روايـة السـرية الذاتيـة مرتبطـة أشـد االرتبـاط باحليـاة أو بـاألحرى بـالواقع ال

  .ري برهان على ذلكخوالصراع 

  :قة والخيالالحقي -د

إنّ احلقيقـــة واخليـــال مهـــا عنصـــران متناقضـــان ومهمـــان يف روايـــة الســـرية الذاتيـــة، فاخليـــال يلعـــب دوراً هامـــًا يف 

الفصــل بــني األجنــاس األدبيــة والتمييــز بــني أنواعهــا واحلريــة يف توظيفــه هــي مــن تصــنع الفاصــل بــني القصــة والســرية، 

كمــا لــه احلريــة أيضــا يف أن يتخيــل مواقــف ال وجــود هلــا يف الواقــع ولــه ، واألديــب لــه احلريــة الكاملــة يف اخللــق والبنــاء

احلــق كــذلك يف إضــافة التيــار الــداخلي يف أنفــس الشخصــيات الــيت يرمسهــا، لكــن هــذا الكــالم ال ينطبــق علــى روايــة 

واملـذكرات  ألنّ أحداثها مستمدة من الواقع املعـاش، معتمـدة يف ذلـك علـى عناصـر متنوعـة كالرسـائل ،السرية الذاتية

شخصــــية البطــــل وكــــذا وأن ال تغــــرق فيتصــــال املباشــــر بــــالواقع ة الســــرية الذاتيــــة يتوجــــب عليهــــا اإلوالــــذكريات، فروايــــ

أن تكـون عاشـت األحـداث فعـالً، ومعـىن هـذا أن أحـداث  على الشخصية ينبغي و يف مقابل ذلك شخصية الرواية

  و الذي يكون واقعا مرجعيا للقراء  الواقع بنية علىمأو باألحرى ،رواية السرية الذاتية تكون أحداث واقعية 

                                                
  .132، ص2013، 9لقاهرة، مصر، ط، دار الفكر العريب، ا)دراسة ونقد ( األدب وفنونه : إمساعيل عز الدين )1(
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لكـــن هـــذا ال مينـــع األديـــب أن يضـــفي علـــى روايتـــه نـــوع مـــن التلـــوين، كإضـــافة واخـــرتاع أحـــداث جانبيـــة، أو 

  .)1(ابتكار أمساء جديدة للشخصيات

تيـة، ومـن بـني هناك أسباب وعوامل تزج باألديب إىل توظيف اخليال أو باألحرى إقحامه يف روايـة سـريته الذا

هذه األسباب ظروف العصر فنجد الكاتب يتحاشى احلقيقة ويقحم اخليال وهذا إن دل على شـيء إمنـا يـدل علـى 

أنّ هنــاك ســبب جعــل الكاتــب يلجــأ إىل التلمــيح بــدل التصــريح، وهــذا الســبب قــد يكــون خوفــه مــن الســلطة أو مــن 

ــى مشــاعر تلــك  الشخصــيات ورمبــا قــد جنــد الكاتــب يهــرب مــن فكــر الكاتــب ورؤيتــه اإليدولوجيــة وكــذا حرصــه عل

يلجـأ إىل اخليـال ،فاحلس ن به من مبـادئ ورؤى كأديـب مرهـف الواقع ويلجأ إىل اخليال ألنّه مل جيد يف الواقع ما يؤم

  و ال ننسى أن الرواية يف حد ذا ا عامل متخيل خيتلف عن الواقع  .الستبدال ما هو كائن مبا جيب أن يكون

  :حةالصدق والصرا -ه

تعتــرب مســألة الصــدق والصــراحة يف روايــة الســري الذاتيــة مســألة ضــرورية وملحــة فيهــا، فهــي إذن مــن العناصــر 

املهمة يف بنائها وحضورمها يولد الثقة بني امللقـي واملتلقـي كمـا يكسـب الـنص قيمـة تارخييـة واجتماعيـة ومـرآة تعكـس 

عنصـر الصـدق يف السـرية مل تعـد تسـمى سـرية ألنّ  فإذا ضـعف" حياة صاحبها ألنّ السرية تبحث عن حياة إنسان 

  .)2("جًا جديداً وجيعلها قصة منمقة ممتعة ر اخليال قد خيرجها خم

هــي مســألة نســبية يف روايــة الســرية الذاتيــة، فمهمــا  : عبــاس إحســان ألة الصــدق والصــراحة كمــا يقــول إنّ مســ

  يقحم ذاته،  -بوعي أو غري وعي -د نفسهلك القدرة على الكتابة إّال أنّه يف األخري جيتكان األديب مي

                                                
  .169، صاملرجع السابق: عبد احلكيم حممد شعبان: ينظر )1(
  .70، صاملرجع السابق: عباس إحسان )2(
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، وعليــه ال ميكــن أن نقــول بــأنّ هنــاك صــدق مطلــق يف روايــة )1(وهــذا مــا يبعــد الســرية عــن الصــدق والشــفافية

ا الشـيء الوحيـد والـذي ميكـن التسـليم بـه هـو أنّ الصـراحة والصـدق يف روايـة السـرية الذاتيـة يكونـا نسـبيان  السري وإّمن

لوقـــائع حســـب قيمتهـــا وأمهيتهـــا ومالئمتهـــا مـــع واقعـــه احلـــايل، وهـــذا مـــا جيعـــل الصـــدق يف روايـــة ألنّ الكاتــب خيتـــار ا

  .السرية الذاتية أمر نسيب

  .دوافع كتابة رواية السيرة الذاتية: المطلب الثاني

،  إىل نـص معـأفكـاره  فاعًا أو باألحرى باعثـًا يلـح علـى املبـدع حـىت يـرتجم اوراء كتابة رواية السرية الذاتية د ّ ني

  .عليه من كان مدفوعًا بأسباب خارجية وداخلية منها دمايف نوع يقكذلك اخلطاب األوتوبيوغر 

هــي عبــارة عــن رغبــة داخليــة يف تــدوين الســرية الشخصــية، أي : قصــد  ــذه احلاســة ياحلاســة األوتوبيوغرافيــة و 

،  )2(اءهم يف ذاكـرة األدب والتـاريخرغبة يف اخللود لدى مـن يشـعرون بـالتمييز والتفـرد، تـدفعهم إىل حماولـة حنـت أمسـ

ومعىن هذا أنّ هـؤالء األشـخاص، أو بـاألحرى املبـدعون يرفضـون أن يكونـوا يف هـذه احليـاة جمـرد أنـاس عـاديون، ويف 

ا يف نظرهم تستحق البقاء   .مقابل ذلك يلحون على التمسك بإجنازا م وشخصيتهم ألّ 

الــدوافع العقليــة والعاطفيــة ( ا ال ختــرج عــن طـائفتني وتتمثــل يف دوافــع املــؤلفني لســري م الذاتيـة، جنــده ميقسـوت

  ).الشعورية 

 :الدوافع العقلية -أ

 : وتتمثل يف

                                                
  .70، صالسابقاملرجع : إحسان عباس :  ينظر )1(
  .184ص ، )الرواية العربية احلديثة واملعاصرة أمنوذجا ( رواية السرية الذاتية : حفيظة سواملية: ينظر )2(
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عتـــذار هـــي عبـــارة عـــن مســـة مـــن مســـات روايـــة الســـرية الذاتيـــة، الوظيفـــة الرئيســـية للتربيـــر أو اإل إنّ : التبريـــر -

لوجــدناه أيضــا يقــوم بعمــل آخــر ويــؤدي  ،صــطلحوخاصــية مــن خصائصــها لكــن يف مقابــل ذلــك إذا دققنــا يف هــذا امل

  .وظيفة أخرى، كونه عبارة عن دافع وحمفز للكتابة

مبعـىن آخـر، ملـاذا يقـوم الكاتـب أو املـؤرخ بكتابـة ســريته الذاتيـة؟ أو مـا اهلـدف مـن وراء ذلـك؟ فلـو أجبنـا عــن 

وراء كـــل حماولـــة لتـــربئ الـــنفس تربيـــر  إنّ " هـــذين الســـؤالني لوجـــدنا أنفســـنا أمـــام دوافـــع كتابـــة روايـــة الســـرية الذاتيـــة، 

، إنّ تربيــر الــذات ومــا يرتتــب عنهــا مــن )1("ا، هــذا مــن أقــوى دوافــع املــؤلفني العــرب إىل تــدوين ســري ذوا ــم ألعماهلــ

ففـــي  " كتــاب األمـــري عبــد اهللا" تربيــر األفعــال، تقـــف وراء أغلــب الســـري الذاتيــة العربيـــة احلديثــة وهـــذا مــا نلمســـه يف 

باإلمــس نو كتاباتــه هــذه نل عتــذار، والســبب يف ذلــك هــو حــني توليــه حكــم غرناطــة، أثــري حولــه عــًا مــن التعليــل مرفوقًا

الكثـري مـن اجلــدل بسـبب رمبــا طريقـة حكمـه، فهــو يف مقابـل ذلــك جلـأ إىل الكتابـة لكــي يشـرح للعامــة، مواقفـه تلــك 

  .)2(مع اعتداره هلم إن كان خمطأ يف حقهم

  

اصد العقلية وهو  حاجة املرء  للكتابـة ليـربر علـى رؤوس املـأل مكـان أتـاه مـن وعليه فالتربير هو واحد من املق

وأشــد إحلاحــًا علــى وجــه اخلصــوص إن   مــا ويكــون شــعور املــرء  ــذه احلاجـة أكثــر إيال ،اءر أفعـال أو صــدر منــه مــن أ

  .ذهب يف ضنه أنّ الناس قد افرتوا عليه 

                                                
  .200، ص املرجع السابق)1(
  .77كتابة الذات دراسات يف السرية الذاتية، ص: صاحل معيض الغامدي: ينظر )2(
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 :الدوافع العاطفية  -ب

إنّ العنــوان الــذي وضــعه : اطفيــة أو بــاألحرى الشــعورية نــذكر أمثلــة علــى ذلــكولكــي تتضــح هــذه الــدوافع الع

هــذا العنــوان يكشــف لنــا الســبب الرئيســي يف  " ذكريــات الطفولــة والشــباب " لســريته الذاتيــة وهــو " رينــان" األديــب 

،مطـــر مطر" أو   -لـــن نعـــود إىل الغـــاب –مازلـــت إىل اآلن كلمـــا مسعـــت أحـــداً يغـــين " كتابتـــه هلـــذا الكتـــاب يقـــول

ــك أن تعــرو " ة ياراعيــ، ــزمن )1("خفيفــة قفــزة  كــذلك ينألمتال وتقلــب ،للماضــي عالقــة وطيــدة بالعاطفــة  ومعــىن أنّ لل

  ".بذكريات الطفولة والشباب" ،يؤلف كتابه املعنون " رينان" املزاج، وهذا الدافع بالذات ما جعل املفكر 

ً إنّ أغلب املؤلفني أو باألحرى كتاب رواية السـري يوه ليسـتطيعوا اهلـروب إىل املاضـي مؤقتـًا  ،بـون خيـاالً جمنحـا

علـــى األقـــل، وغالبـــًا مـــا يكـــون هـــذا الفـــرار بـــاملعىن املخصـــوص الـــذي نقصـــده عنـــدنا حـــديثًا عـــن أدب الفـــرار، إنّ يف 

عتبارهـا ، فهذه اخلاصية يف روايـة السـرية الذاتيـة باونسيان احلاضر احلزين إحياء الذكريات يف تدو ا احتماء باملاضي 

، ومعـىن هـذا أنّ ماضـي اإلنسـان  )2(ترياقًا سحريًا و ـرا للنسـيان يف بعـض األحيـان يسـري عكـس املطلـوب أو املبتغـى

حــزين وذكريــات حزينــة أي  لديــه مــاض مجيــل وســعيد، وهنــاك مــن ف مــن شــخص ألخــر فهنــاك مــن لديــه مــاضخيتلــ

بعــد أن أســهب يف وصــف إطــار محايتــه " روســو" نــد هنــاك مــن يســرد ســريته الذاتيــة بنــوع مــن املتعــة وهــذا مــا جنــده ع

إنـــين ال أعلـــم أنّ لـــيس للقـــارئ حاجـــة ملعرفـــة هـــذا كلـــه، ولكـــن أنـــا حباجـــة إىل أن : " فيقـــول  bossey"بوســـي" ب

وعليه فاللذة اليت يشعر  ا روسو حني يعيش ماضيه اجلميـل جمـدداً ختفـف رمبـا قلـيالً عـن حاضـره  )3("أحدثه بذلك 

فهنــاك الكثــري والكثــري مــن األدبــاء مــن ميقــت الرجــوع والعــودة  ،روســو يأمــل ويتمــىن العــودة ملاضــيه الشــقي، فــإذا كــان

" أصــابت حــني أشــارت إىل " كوليــت: "فاألدبيــة .إليــه، فشــعوره إذن بلــذة اإلرتــداد يظــل أو بــاألحرى يبقــى غائمــا

                                                
  .81السرية الذاتية، ص: جورج ماي )1(
  .85املرجع نفسه، ص: ينظر )2(
  .84، صاملرجع نفسه –)3(
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ضــة مســتحدثة مــن املاضــي انبجاســًا إنّ القطيعــة مــع احلاضــر والعــودة إىل الــوراء وانبجــاس رقعــة غ"  :تقــول" بروســت

 ً ــك أن أعرفهــا تعريفــًا  ،مفاجئــا ســواء أحصــلت بطريقــة الصــدفة أو بطــول األنــاة تصــحبها صــدمة ال مثيــل هلــا، ال أمل

  .)1("عقالنيًا 

وبالعاطفـــة  ،هـــو الـــدافع املتصـــل ملـــرور الـــزمن،ومـــن هنـــا نقـــول بـــأنّ الـــدافع إىل كتابـــة روايـــة الســـرية الذاتيـــة هنـــا 

، وهــذا الــداوبــاحلنني أ كتئــاب أو الفــرح، لكــن يف أغلــب األحيــان يغلــب اإل : فع بالــذات يســبب لصــاحبه شــيئانيضــًا

  .االكتئاب على الفرح

، مـــن أجـــل طلـــب الشـــهرة ، الرغبـــة يف تعلـــيم  )2("دافـــع الرغبـــة يف التحـــدث بنعمـــة اهللا " مـــن الـــدوافع أيضـــًا 

يــاة الــيت عاشــها الكاتــب أمهيــة ومعــىن، وميكــن القــول بــأنّ اآلخــرين، دافــع املتعــة يف اســرتجاع املاضــي وحماولــة مــنح احل

ـــك إىل بعـــض  ـــى ويرجـــع ســـبب ذل ـــدوافع ختتلـــف حســـب املواقـــف واألشـــخاص، كمـــا ختتلـــف مـــن ذكـــر ألنث هـــذه ال

  : املعوقات اليت حتد من دافعية املرأة يف الكتابة واملتمثلة يف

ا أننـــا نعـــيش يف جمتمـــع شـــرقي ذكـــوري تكـــون موانـــع اجتماعيـــة وطبيعـــة الثقافـــة العربيـــة احملافظـــة ومعـــىن هـــذ -

حــىت أنّ هــذه الســلطة الذكوريــة مســت وطغــت علــى  همتثــال ألوامــر وى اخلضــوع واإلالكلمــة للرجــل ومــا علــى املــرأة ســ

ا يدل على ضـعف احلريـة لـدى املـرأة  والـدليل علـى ذلـك يف القـدمي ، اجلانب األديب أيضًا وهذا إن دل على شيء إّمن

جـد هـذه املـرأة املبدعـة تلجـأ إىل اسـم فنات كثرية من جانب العنصر النسوي، حـىت وإن كانـت إبداع،مل تكن هناك 

مستعار لرجـل وذلـك مـن أجـل اسـتبدال امسهـا خوفـًا مـن اآلخـر لكـن اليـوم ويف عصـرنا احلـال اكتسـحت املـرأة مجيـع 

 ن الذاتيـــة بكـــل حريـــة امليـــادين وا ـــاالت وباخلصـــوص ا ـــال األديب فأصـــبحت هنـــاك نســـاء مبـــدعات، يكتـــنب ســـري 

                                                
  .87، صالسابقاملرجع )1(
  .77، صاملرجع السابق: صاحل معيض الغامدي  )2(
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يف سري ا أيام من حيـايت، وهنـاك أيضـا مبـدعات  " زينب الغزايل" وبكل إبداع والواقع يقول هذا، فمثال جند الكاتبة 

  .كثريات كتنب بكل حرية وبكل إبداع

ً كانـــت تعـــاين تعســـفات ا تمـــع وحمـــيط العمـــل، أ قهـــر العشـــق وخيانـــة الرجـــل، أو  وإنّ األنثـــى املبدعـــة ســـواء

مــيش الــزوج وقســوة الــزمن وغريهــا مــن أنــواع الظلــم، فصــاحة األنثــى رفضــها ومتردهــا علــى هــذه القيــود االجتماعيــة  

خـواطر امـرأة ال تعـرف " يف روايـة سـرية ذاتيـة بعنـوان " أمسـاء أمحـد معيكـل" هـذا الصـدد كتبـت يف  املزيفة بقلمهـا، و

  .)1(واليت تسرد من خالهلا خيانة الرجل للمرأة" العشق 

  .السمات الفنية لرواية السير الذاتية: لمطلب الثالثا

  : إن رواية السري الذاتية متتاز بعدة خصائص ومسات جتعلها تنفرد  ا واملتمثلة يف ما يلي  

: هــي مبثابــة دفــاع أو اعتــذار يقــوم  ــا أصــحا ا بالــدفاع عــن أنفســهم أو تربيــر موقــف معــني صــدر مــنهم: التربيريــة-

أوريليــوس أوغســطينوس، عنــدما اعــرتف بكــل مــا : واألمثلــة علــى ذلــك موجــودة وبكثــرة حنــوبقصــد أو بــدون قصــد، 

ــك إىل أن هــذه الفــرتة جــد حساســة لكــل إنســان والكــل معــرض للخطــأ، الســيما يف رت فعلــه يف فــ ة املراهقــة، مــربرا ذل

عرفـه يف رحلتـه هـو أنـه الشـئ الـذي النو ا هذه الفرتة بالذات ، أيضا من األمثلة نـذكر ابـن خلـدون ورحلتـه شـرقا وغربـ

حــاول أن يــربز لنــا شخصــيته والســبب يف بعــض ردود أفعالــه والــيت اعتربوهــا الــبعض عبــارة عــن خرجــات غــري موفقــة 

  .)2(منه

مبعىن أخر أن تلك التجارب يف احلياة والكثري مـن املواقـف سـواء كانـت يف : الرغبة يف اختاذ موقف ذايت من احلياة -

بة جتعل منـه  صـاحب رأي وموقـف مـن احليـاة ولكـي يتضـح األمـر نضـرب مثـال الغـزايل صاحل الكاتب أو عليه فالرغ

                                                
  .196، صاملرجع السابق: حفيظة سواملية: ينظر )1(
  .146 ،145صص اية الرواية وبداية السرية الذاتية، : دانيال مندليسون وآخرون: ينظر )2(
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فهــذا الكتــاب يلخــص موقفــه مــن هــذه احليــاة الفانيــة، موقفــه مــن بعــض األمــور " املنقــذ مــن الظــالل"صــاحب كتــاب 

نتيجـة ملـا مـر بـه جـاء ك" املنقـذ مـن الظـالم" املاضية رأيه يف بعـض األشـياء وهكـذا، وميكـن القـول بـأن كتـاب الغـزايل 

 ً ، ويعين هذا أن كاتـب مـا عنـدما يريـد  )1(يف حياته، أو ردة فعل على كل معاشه واصطدم به سواء أكان حلواً أو مرا

  .كتابة سريته الذاتية ال بد من أن تكون هذه الرواية عبارة عن موقف قد اختذه من احلياة وأراد الوقوف عليه

الــذي خيــتلج صــدره،  )2("التهدئــة مــن الثــورة واالنفعــال" التخفيــف أو أمــا الســمة الفنيــة الثالــث، فتتمثــل يف 

ـه يأخـذ الكتابـة مـن أجـل اهلـروب مـن الواقـع املـر، فـنحن  ومعىن هذا أنّ املؤلـف جيـد يف الكتابـة ضـالته مبعـىن آخـر، أنّ

لواقـع بشـيء آخـر أال أحيانًا عندما جند الواقع ال يتناسب ومشاعرنا، وطموحاتنا، بل وتطلعاتنا، نلجـأ إىل اسـتبدال ا

وهـو اخليـال، فكــل مـا نتمنــاه منارسـه يف اخليـال أو يف الالواقــع، ونسـتبدل مــا هـو كـائن مبــا جيـب أن يكــون، فلـو كــان 

الواقع مناسبا لنـا ملـا اختـذناه بـديال، وملـا اسـتبدلناه باخليـال، فـاألمر نفسـه إذن بالنسـبة للكاتـب أو املؤلـف، يلجـأ إىل 

أو يلجــأ إىل الكتابــة لكــي يعــرب عــن الواقــع، أو رمبــا هنــاك أشــياء متناهــا أن تكــون، لكــن مــن  الكتابــة لنســيان الواقــع،

  دون جدوى، فلجأ إىل هذه الوسيلة رمبا إلشباع رغباته النفسية والعاطفية، 

صــحيح أنّ هنـاك مــن األدبـاء مــن صـوروا ذوا ــم أو  )3("تصـوير احليــاة املثاليـة " أيضـا هنـاك مســة أخـرى وهــي 

ال جنـد " أنفسهم بصورة مثالية، لكن الواقع يقول عكس ذلك فمن دون سرية حممـد صـلى اهللا عليـه وسـلم باألحرى

  .كلتهاا سرية مثالية على ش

ويف مرحلـــة  -إنّ التفكـــري هـــو عبـــارة عـــن عمليـــة يقـــوم  ـــا العقـــل، وبالتـــايل فـــأهم شـــيء جلعـــل العقـــل يكتمـــل

  .مع أو حىت ظروف طبيعيةهي الظروف سواء كانت من األسرة أو من ا ت -مبكرة

                                                
  .29، صاملرجع السابق: عبد احلكيم حممد شعبان:  ينظر )1(
  .29، صاملرجع نفسه–)2(
  .30املرجع نفسه، ص )3(
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بـن  أسـامة "وللتوضـيح أكثـر نـذكر مـذكرات )1("الرغبة يف اسـرتجاع الـذكريات " أما السمة األخرية تتمثل يف 

يتحدث أسـامة عـن حيـاة حافلـة بالتجـارب واملشـاهدات واملغـامرات يف أسـلوب " واليت مساها كتاب االعتبار "منقذ 

  .ت هو حماولة استخراج العرب من تلك األحداثواهلدف من وراء هذه املذكرا )2("بسيط 

بشــىت الطــرق والوســائل، ملــا مــات حــىت  ،أنّ اإلنســان ولــو حــاول أن ميــوت: وأكــرب قيمــة أو عــربة طرحهــا هــي

ًا بالثقافة العربيـة اإلسـالمية، ألنّ العـربة أو القيمـة الـيت ذكرهـا، حتـدث عمتشب ،يأيت أجله، وهنا يتضح جليًا أنّ أسامة

وما كَان لنفْسٍ أَن تَموت إِلَّا بِإِذْنِ اللَّه كتَابا مؤجلًا ومن يرِد ثَواب الدنْيا نُؤتـه   {: آن الكرمي يف قوله تعاىلعنها القر 

نسا وهنم هتنُؤ ةرالْآَخ ابثَو رِدي نما وهنم رِيناكزِي الش3( }ج(.  

إضـــافة إىل هـــذه القيمـــة، فأســـامة يصـــور حياتـــه ونشـــأته، كمـــا درس بعـــض الطبـــائع بـــني الرجـــال والنســـاء مـــن 

احــرتام املــرأة باعتبارهــا وطنــًا  :حتــوو الصــلبيني إذاً فهــو يف كتابــه هــذا يلخــص جمموعــة مــن األمــور اإلجيابيــة املســلمني 

ليســـت الشخصـــية، وإمنـــا  )4(بأكملـــه، وصـــالح جمتمـــع مـــا، راجـــع لصـــاحل املـــرأة وكـــذا حتدثـــه عـــن مشـــاعره اإلنســـانية

ــــه اإلنســــانية ألنّ البعــــد اإلنســــاين يتجــــاوز ويتعــــدى البعــــد الفــــردي، وهــــ ــــه للتعبــــري عــــن وجدان ي ارتقــــاء األديــــب بفنّ

هــا، ويعــاجل كــل مــا هــو مشــرتك  وأحاسيســه، أو حميطــه اخلــاص، ليحلــق يف األفــق اإلنســاين، فيــرتجم عــن اإلنســانية كّل

ــا جتــرده مــن  بــني البشــر، وهــذه الصــفة الــيت يتصــف  ــا أديــب مــا علــى غــرار أســامة بــن منقــذ هــي الــيت ختلــده، ألّ 

د الضيق، والتحليق به يف أفـق اإلنسـانية مجعـاء، بغـض النظـر إن كـان مسـلم أو أخـر  االرتباط باملناسبة ومبحيطه احملدّ

  .مبختلف أطيافه وأديانه
                                                

  .30، صالسابقاملرجع : عبد احلكيم حممد شعبان  )1(
  .130، صاملرجع السابق، عباس إحسان )2(
  .145سورة آل عمران، اآلية  )3(
  .128، ص املرجع السابق: عباس إحسان : ينظر  )4(
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  .تداخل رواية السيرة الذاتية مع الفنون األخرى: المبحث الثاني

  مع المذكرات: المطلب األول

ئــي يعتمــد اعتمــادا كليــا علــى الســرية الذاتيــة عمــل ســردي روا: " عرفنــا منــذ قليــل بــأنّ روايــة الســري الذاتيــة هــي

 دثيللروائــي، وغاليــا مــا ختضــع الروايــة الســري الذاتيــة لبنــاء ســردي مياثــل البنــاء الســري ذايت، خاصــة يف التسلســل احلــ

ّ ذايت وعالقته باألزمنة واألمكنة، والشخصيات الداعمة ملوقف الذات عرب جسد املتخيـل  ، وبالتـايل فروايـة )1("السري

ري الذاتيــة هــي عبــارة عــن جــنس أديب مــرن يســتطيع مــن خاللــه القــاص التخفــي وراء شخصــيات خمتلفــة، وأمســاء الســ

مســـتعارة، وإذا اعتربنـــا أنّ روايـــة الســـرية الذاتيـــة جـــزء ال يتجـــزأ مـــن األدب الـــذي هـــو جمموعـــة مـــن األجنـــاس األدبيـــة 

  .اخل...تمبختلف أمسائها وأشكاهلا على حنو املذكرات، اليوميات، االعرتافا

ّ الذاتيـــة وبـــني هـــذه األشـــكال، وقبـــل التطـــرق إىل  فـــإنّ بطبيعـــة احلـــال هنـــاك تـــداخل وتالحـــم بـــني روايـــة الســـري

ّ ومـــا يشــبهها مـــن أنـــواع، ال بـــد مـــن التعـــرف أوال علــى مفهـــوم كـــل عنصـــر مـــن هـــذه  العالقــة الـــيت حتكـــم روايـــة الســـري

  .العناصر

بتمهيــد الطريـــق مــن حيـــث الشــكل األديب، وكـــذا وعلــى العمــوم فكتـــب املــذكرات هـــذه إذن هــي مـــن قامــت 

ّ الذاتيـة مـن اهلولوكوسـت وجـرائم ذاحملتوى واهلـ ف املنشـود، فهـذه القصـة إذا كانـت منهـا اإلنطالقـة للعديـد مـن السـري

  .)2(دولية أخرى يف القرن العشرين

  .وبراهني هذا الرأي نفي موقف روسو من كيفية بزوغ هذا األدب واسرتسل يف تأكيد موقفه بعدة حجج

                                                
ة الريمـــوك، األردن، ، رســـالة دكتــوراه، جامعـــ)تقنيـــات، والنــوع الالبنـــاء و : دراســة يف(الســرد يف روايـــة الســـرية الذاتيــة العربيـــة : فــايز صـــالح قاســم عتامنـــة )1(
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كـانوا قـد هربـوا مـن بطـش الثـورة الفرنسـية، فلجـأوا إىل شـواطئ نـاس،  ماعـة مـن الجلإنّ هنـاك كـذلك مـذكرات 

بعيدة واملثال على ذلك فقـد هربتمـاري أنطونيـت مـن بريطانيـا وعملـت يف حلـب البقـر يف مدينـة ألبانيـا فهنـاك روت 

ّ الشخصية عناصر لكـل مـن أدب الشـهادة ذكريا ا للناس، قبل أن تعود يف  اية املطاف إىل فرن سا، ويف هذه السري

  .)1(على األحداث

ــــأنّ املــــذكرات نشــــأت مــــن  جمموعــــة مــــن القصــــص املتعــــددة، ســــواء أكانــــت سياســــية أو خــــالل إنّ القــــول ب

يف حفـظ مشـاهداته ،إجتماعية، هو قول مشكوك يف صحته ما دامت أنّ املذكرات هي ما يسـتعني  ـا شـخص مـا 

  .ليوم والساعة والتاريخومواعيده با

ـه عنـدما نشـر العـامل أو املفكـر  إنّ هنـاك رأي آخـر يرجـع البـدايات األوىل لظهـور فـن أو أدب املـذكرات إىل أنّ

مث نشـرها يف كتـاب " الدم جيـري كنهـر يف أحالمـي " ، مقالة طويلة يلخص فيها السرية بعنوان 1999ناسديج عام 

  .)2("ل واملؤثر واملؤمل األصي" ووصف هذا الكتاب يف الصحافة ب

إنّ أدب مثل فن املذكرات ليس له اتفاق بني الدارسـني حـول مولـده تبقـى مسـألة خطـرية للغايـة، ألنّ األمهيـة 

اليت حيظى  ا فـن املـذكرات يف األدب باعتبـاره جـزءا منـه، مـن املفـروض أن يكـون هنـاك تـاريخ واضـح املعـامل لبدايتـه  

  .كجنس قائم بذاته

ــز" ىل املوضــوع وهــو واآلن نعــود إ ّ الذاتيــة واملــذكرات يقــول شــرف عبــد العزي أنّ " التــداخل املوجــود بــني الســري

صــله منطقيــا عــن الســرية الذاتيــة ف –املســتحيل إن مل يكــن مــن  -الشــكل الوحيــد الــذي لــه صــلة والــذي مــن الصــعب

                                                
  .154، صاملرجع السابق: دانيال مندليسون وآخرون: ينظر )1(
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إنّ شــرف يــرى . )1("املــذكرات عــادة، هــو شــخص لعــب دورا مميــزا مــن التــاريخ  تــبفكا memoirsهــو املــذكرات 

بأنّ هناك استحالة التفريق بني رواية السرية الذاتيـة واملـذكرات، ألنّ هـذه األخـرية علـى حسـب رأيـه ولـدت مـن أجـل 

، وعليــه فــال ميكـن الفصــل بــني روايــة السـرية الذاتيــة واملــذكرات  ّ ألنّ املــرء كلمـا حــاول البحــث عــن خــط " روايـة الســري

ــه منزلــق  ونتيجــة لــذلك متتــزج أحيانــا ســرية احليــاة يف الكتابــة ...ومــراوغ وغــري مســتقر وذايتفاصــل كــذلك يتضــح لــه أنّ

  .)2("العربية بتوثيق له طابع املذكرات مستمرة للتعبري عن النفس 

لكـن القـول بـالرتادف أمـر غـري منطقـي، إنّ اهللا ســبحانه وتعـاىل أنـزل قرآنـه الكـرمي بلسـان عـريب، وهــذا إن دلّ 

اللغة العربية غنية بألفاظها ومعانيها، فكل لفـظ لـه مدلولـه اخلـاص بـه، مث إنّ القـول بالتـداخل على إمنا يدل على أنّ 

أمر مشكوك يف صحته، لكن السؤال الذي يطرح نفسه، إذا كان هـذين املصـطلحني مرتادفـني حقـا، فمـا هـو الفـرق 

  .بينهما من حيث الدرجة، ال من حيث النوع؟

ـه ال يـتكلم إنّ كاتب املذكرات يهـتم بـالظروف ا خلارجيـة احمليطـة بـه، أكثـر مـن إهتمامـه بنفسـه، ومعـىن هـذا أنّ

ــه يكــون مشــغول باحلــديث كمــن يــدور حولــه مــن األحــداث، فيقــوم بتــدوينها علــى عكــس  عــن نفســه بالضــرورة، ألنّ

 رواية السرية الذاتية واليت يكون صـاحبها مشـغول بالدرجـة األوىل بذاتـه، وذلـك مـن خـالل شخصـية يضـعها هـو مـن

  .إختياره

ّ يف كـون األوىل ختـتص بالعصـر وشـؤونه، بعنايـة كبـرية، فنجـدها تشـري إىل  إنّ املذكرات ختتلف عن رواية السـري

األحــداث التارخييــة والــيت اشــرتك فيهــا املؤلــف، أو كانــت لــه جتربــة فيهــا، أمــا روايــة الســرية الذاتيــة جنــدها تعتمــد علــى 

                                                
  .38أدب السرية الذاتية، ص: عبد العزيز شرف )1(
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متكنه من ختزين املعلومات واسرتجاعها، كمـا  ـتم  ـا وتسـجيل كـل مـا الذاكرة واليت هي إحدى قدرات الدماغ اليت 

ّ عليها   .مر

إنّ مسألة الصدق والكذب توضح الفرق املوجـود بـني روايـة السـرية الذاتيـة واملـذكرات فاملـذكرات تكـون أكثـر 

ّ الذاتيـة، ع ، والعكـس صـحيح والسـبب يرجـع إىل كاتـب روايـة السـري ّ نـدما يكتـب عـن صدقا وصراحة من رواية السري

هتم باجلانـــب ذيياملـــذكرات الـــ كاتـــب  علـــى عكـــس ،بتعـــاد عـــن املوضـــوعيةاق يف الذاتيـــة واإلنفســـه، يكـــون هنـــاك إغـــر 

ّ : " التـارخيي لألحـداث، فيكـون هنــاك نـوع مـن املوضــوعية يف سـرد األحـداث ولتأكيـد هــذا يقـول برناردشـو إنّ الســري

لـغ بـه السـوء إىل حـد حيـدثنا عـن حقيقـة نفسـه يف أثنـاء حياتـه الذاتية كلها أكاذيب مقصودة، فلـيس هنـاك إنسـان يب

  .)1("لزم أن يتضمن ذلك ذكر احلقيقة عن أسرته وأصدقائه وزمالئه يإل

ـ ى غــجتماعيــة أو السياسـية الـيت تطمتامـا مـن املـادة اإل ةخاليــ" ال توجــد روايـة سـرية ذاتيـة ا وخالصـة القـول بأّ 

تداخل بني رواية السرية الذاتية واملذكرات، وأنّه هناك عالقة بينهما، لكن هـذه ، وبالتايل فهناك  )2("على املذكرات 

ــى بعــض األحــداث ممــا تحفب حــني يســرد أحــداث حياتــه يكــون مالعالقــة نســبية وليســت مطلقــة، ألنّ الكاتــ ظــا عل

  .يبعد الرواية عن الصدق على عكس املذكرات اليت  تم باجلانب التارخيي لألحداث

  مع اليوميات :المطلب الثاني

ّ الذاتيــــة فــــن يــــرفض التجنــــيس، أي فــــن زئبقــــي، يصــــعب ضــــبطه وهــــذا راجــــع لتنــــوع أســــاليبه  إنّ روايــــة الســــري

ا يدل على أنّ القول بالتعالق والتداخل بني رواية السرية الذاتيـة واليوميـات هـو  وأشكاله، وهذا إن دلّ على شيء إّمن

  .أمر بديهي

                                                
  .14، صاملرجع السابق: ز شرفعبد العزي )1(
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ـــة اليوميـــات يف أو  ائـــل القـــرن الســـابع عشـــر املـــيالدي، وأول كاتـــب وأديـــب كتـــب علـــى شـــرع االهتمـــام بكتاب

شاكلتها، وجعلها تسجل يف األدب اإلجنليزي هو ولـيم دوجويـل، وذلـك حـني كتـب يف يومياتـه مخسـة وأربعـني سـنة 

ّ نقـــول أوال أنّ : مـــن حياتـــه، وهـــذا بالنســـبة لظهـــور هـــذا الفـــن، أمـــا بالنســـبة لعالقـــة التـــداخل بينـــه وبـــني روايـــة الســـري

اليوميات هي عبارة عن سجل للتجربـة اليوميـة واحلفـاظ علـى عمليـة حيـاة الفـرد وذلـك دون النظـر إىل التطـور الـذي 

، وعليه ميكن القول بأنّ اليوميـات ال حتتـوي علـى )1(حياكي منوذجا معينا، أو احلركة الدرامية ، أو التواصل القصصي

ألخري إىل بؤرة التوتر والتأزم، وبالتايل فاليوميات تعترب مـن حبكة درامية أو صراع بني الشخصيات والذي يؤدي يف ا

ا تلتزم بتقنيات فنية بدرجة اإلبداع   .األعمال اجلامدة، ألّ 

ّ يف ذكـر مـا يتعلـق حبيـاة فـرد  إنّ اليوميات تتداخل مع رواية السرية الذاتية يف كون اليوميـات تشـبه روايـة السـري

ّ الذاتية باعتبار أنّ كاتـب الروايـة، ميكـن لـه الرجـوع ما، كما أنّه يقال أنّ اليوميات تعد  شكل من أشكال رواية السري

ــا تســاعده علــى اســرتجاع ماضــيه اليوميــات ال تســرد القصــة ذا ــا مثــل الســرية الذاتيــة فموضــوعها " إىل اليوميــات ألّ 

ومعــىن هــذا أنّ .)2("التــاريخلــيس تــاريخ الشــخص بــاملرة، إّال أنّ اليوميــات قــد تصــور أو تقــدم مرحلــة بعينهــا يف ذلــك 

ّ الذاتيـــة وهـــذا مـــا وجـــدناه عنـــد ميخائيـــل نعيمـــة يف كتابـــه  " الكاتـــب ميكـــن لـــه أن يضـــمن اليوميـــات يف روايـــة الســـري

  .حني ضمن أجزاء مقتطفة من يومياته يف كتابه" سبعون

ــق ألنّ لكــن ورغــم كــل هــذا التــداخل بــني هــذين الفنــني األدبيــني، ال ميكــن أن جنــزم بــأنّ هــذا التــداخ : ل مطل

، فاليوميـات متتــاز بالقـدرة اللحظيــة  ّ اليوميـات أقـل اعتمــادا علـى التأمــل التحليلـي لألحــداث علـى عكــس روايـة الســري

ـــا تســـاعد الكاتـــب علـــى معرفـــة نفســـيته، وهـــذا راجـــع إىل دقـــة  ـــا نثريـــا جديـــدا، ألّ  علـــى متابعـــة املواقـــف باعتبارهـــا فنّ
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ــى غــرار اليوميــات يف نقــل املواقــف واألحــداث اليو  ــق احلكــيم" األريــاف  يف يوميــات نائــب " ميــة للكاتــب عل . لتوفي

ّ الذاتية تكون فيها األحداث متواصـلة ومسرتسـلة علـى عكـس أحـداث اليوميـات، فتكـون فيهـ ا متقطعـة، رواية السري

يهـا إىل ستعادي يف القص، كذلك فأسلوب اليوميات يكون بلغة مكثفة وطريقة مركزة خيضـع فوتفتقر إىل املنظور اإل

  .)1(عرض األحداث

عن بـاقي أنـواع القـص السـردي، فاألحـداث الـيت تقـدمها أو  ،تلتزم اليوميات ببنية تكاد تكون هامة ومميزة هلا

توشـــك أن تكـــون معاصـــرة ملرحلـــة تســـجيلها، كمـــا أنّ اليوميـــات هـــي ذات فـــرتة زمنيـــة  ،بـــاألحرى تســـردها اليوميـــات

ّ الـيت متتـد حليـاة البطـل، أو تشـمل جـزء مـن حياتـهأقصر من تاريخ الشخص على عكس روايـة السـ وال يقتصـر . )2(ري

مكانيـة، النفسـية ز ختالف بينهما على هذه األمور فقط، وإمنـا خيتلفـان أيضـا يف كـون اليوميـات ختضـع للظـروف الاإل

اتيــة، ألنّ ســرتجاعي، كمــا هــو احلــال يف الســرد روايــة الســرية الذوهــي ال تعتمــد علــى آليــات الســرد اإلواالجتماعيــة، 

  . هو الزمن املهيمن يف اليومياتينالزمن احلاضر اآل

، كــذلك أنّ اليوميــات ذات طــابع حســي  ّ ــى عكــس روايــة الســري ومعــىن هــذا أنّ اليوميــات  ــتم بالتفاصــيل عل

  .تارخيي، حيث تقدم فيها األحداث جمزأة ومقسمة عرب مراحل وحمطات حبيث ال ختضع لقواعد إبداعية مستقلة

اليوميـات الـيت يكـون فيهـا  متداد يكون فيها أكرب ألفق التجربة احلياتية علـى عكـسالسرية الذاتية اإليف رواية 

ّ إىل تارخييـــة، اجتماعيـــة، دينيـــة، سياســـية،  ،متـــداد أقـــلهـــذا اإل ـــا ميكننـــا أن نقســـم روايـــة الســـري إخل، لكـــن ...كمـــا أننّ

  .اليوميات ال ميكننا تقسيمها

                                                
  .41ص، السرية الذاتية يف العصر احلديث يةأدب: ناصر بركة: ينظر )1(
  .215،ص )والتشكيل ...دراسة يف التأهيل(رواية السرية الذاتية يف مصر  :ممدوح الناجي: ينظر )2(
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ق والتـداخل بـني اليوميـات وروايـة السـرية الذاتيـة يبقـة أمـر نسـيب، فكـل ناقـد وخالصة القول بـأنّ مسـألة التعـال

  .وأديب نظرته ورؤيته اخلاصة به، فهناك من يرى بأنّ هناك تداخل بينهما وهناك من ال يرى هذه الفكرة

  عترافاتمع اإل: لثالمطلب الثا

صــغرية -األفعــال الــيت ارتكبهــا عــرتاف كمفهــوم هــو عبــارة عــن بــوح الكاتــب بــبعض األعمــال و إنّ مصــطلح اإل

  .من أجل التخفيف عن النفس أو من أجل دوافع أخرى، وذلك يف شكل رواية بسرية ذاتية-أو كبرية 

عرتافات شاع يف القرن الثامن عشـر، يف أوروبـا، وتعتـرب جتربـة روحيـة أو روحانيـة، تشـبه جتربـة الفنـان إنّ فن اإل

ّ الذاتيــــة الشــــعبيةيف إهلامـــه، واملثــــال علــــى ذلــــك اعرتافـــات أو  إنّ كتــــاب ، )1(غســــطينوس، باعتبارهــــا مــــن أوائـــل الســــري

ّ الذاتيـة، وبالتـايل  أوغسطينوس هو كتاب يعرتف فيه ما كان يقوم به من جرائم، ومـع هـذا صـنف ضـمن روايـة السـري

ّ الذاتية واإلهناك تالحم وتالقي وتعا   .عرتافاتلق بني رواية السري

تصـدر مـن ذات األديـب، ونفسـيته لكـن مـا الفائـدة أو بـاألحرى مـا الغايـة  عرتافـات صـحيح أ ـاألنّ هذه اإل

  .منها، إذا مل تكن مدونة يف رواية، نقول عنها رواية السرية الذاتية لذلك األديب الذي اعرتف فيما مضى

" اعرتافـــات روســـو " إىل جانـــب اعرتافـــات أوغســـطينوس، جنـــد هنـــاك كتـــاب ال يقـــل أمهيتـــه عنـــه وهـــو كتـــاب 

ــــيت مــــن خالهلــــا انتقــــ واعتمــــد ــــى الصــــارحة الفجــــة وال ــــه هــــذا عل ــــابني ذيف كتاب ــــى العمــــوم فكــــال الكت ــــبعض، وعل ه ال

  .)2(اغرمهصافهما ببعض األمور املرتكبة يف اعرت : ألغسطينوس وروسو، يعاجلان موضوع واحد وهو

                                                
  . 147، صاملرجع السابق: دانيال مندليسون وآخرون: ينظر )1(
  .152، صاملرجع نفسه)2(
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ّ الذاتيـة، وهـذا مـا يؤكـده لهناك من يعتقد أنّ اإل نـا الـدكتور واملفكـر عرتافات هي قسم مـن أقسـام روايـة السـري

تتصـل بعـامل غـري مـألوف لنـا، يف حلظـات فوريـة فجائيـة خيـرج فيهـا ، الصـويف ينقـل لنـا جتربـة ذاتيـة : " الـدامي عبـدحيي 

عن شعوره الواعي حملقا بعيداً عن عاملنا األرضـي إىل عـامل مسـاوي، مث ال يلبـث وعيـه أن يرتـد إليـه، فيصـور مـا وجـده 

ً وما شاهده يف جتربته الكشف   .)1("ية تصويراً صادقا

ة نابعــة مــن عرتافــات الــيت تصــدر مــن أديــب مــا ال بــد أن تكــون اعرتافــات صــحيحة وصــادقومعــىن هــذا أنّ اإل

ّ امسه روايحالة شعورية، وهذه اإل ّ الذاتية، وعليـه فهـذه اإلعرتافات كلها يصبها يف قالب فين عرتافـات تبقـى ال ة السري

إذا مل تـــرتجم كتابــــة، وإن مل يلجـــأ الكاتـــب إىل تــــدوينها ال تعـــد اعرتافـــات فيتغــــري معـــىن هلـــا إذا مل تــــرتجم روايـــة، أو 

  .صطالحات أخرىماملصطلح رمبا إىل 

ّ الذاتية بل هنـاك مـن اعتهناك بعض اإل ربهـا عرتافات صنّفت من طرف النقاد بأ ا ال ختتلف عن رواية السري

ّ الذاتية وليس  ّ واإلعرتافات وهذا يـدل علـى الـتالارواية السري عرتافـات، ومـن هـذه األمثلـة حم الكبـري بـني روايـة السـري

مــــن الظــــالل أليب حامــــد اإلمــــام حممــــد الغــــزايل، والطواســــينإلبن منصــــور احلــــالج،  ذاملنقــــ: نــــذكر علــــى ســــبيل املثــــال

عرتافـات لكنهـا يف مقابـل اإذن فكل هذه هي عبارة عن كتـب . اخل...والنفحات القدسية للحارث بن أسد احملاسيب

ّ الذاتيةذل   .)2(ك تعد األقرب واألنسب إىل رواية السري

ّ الذا ّ عـدّت بعـض اإلتية ترتبط ارتباطًا وثيقـًا مـع اإلإنّ رواية السري عرتافـات سـري ذاتيـة، ويف هـذا عرتافـات حـىت

قـديس أوغسـطني الـيت تعتـرب قيمـة ولكـن أشـهر الـرتاجم يف العصـور الوسـطى اعرتافـات ال: " الصدد يقول عبـد الـدامي

                                                
  .14 ،13صصالرتمجة الذاتية يف األدب العريب احلديث، : عبد الدامي ابراهيم حيي )1(
  .14ص،املرجع نفسه )2(
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عرتافات الدينية وقد حد حدوه من كتب بعده، وهي تذكر مبا احتوته من صراحة وصدق وقدرة علـى االسـتبطان إلا

")1(.  

ّ الذاتيــة واإلوعلــى العمــوم هنــاك تــدا عرتافــات لكــن هــذا التــداخل يبقــى نســيب، مــادام أنّ خل بــني روايــة الســري

ّ الذاتيــة وهــذه اآلخــ عــرتاف نســتطيع أن اي األعــم واألمشــل، وكــذلك كــل رية هــاالعرتافــات هــي جــزء مــن روايــة الســري

ّ الذاتية ولي   .عرتافاس كل رواية نستطيع أن نقول عنها نقول عنه رواية السري

  مع الرواية: المطلب الرابع

ــى تصــوير احليــ ، فقــد ةجتماعيــاة يف خمتلــف جوانبهــا النفســية واإلتعــد الروايــة مــن األجنــاس األدبيــة القــادرة عل

تطـــورات هامـــة علـــى املســـتويني املعـــريف واجلمـــايل، فهـــي إذن عبـــارة عـــن انعكـــاس للواقـــع  ،نشـــأ اعرفـــت الروايـــة منـــذ 

ا طبيعيـا أو إجيابيـا ويظهـر مث " املعاش معربة بذلك عن اآلالم واآلمال، وتتميـز الروايـة علـى أ ـا  كيانـا ال ميلـك وجـودً

ا روايــــة الســــرية الذاتيــــة فهــــي عبــــارة عــــن كتابــــة أمــــ.  )2("يعــــاود الظهــــور يف ثقافــــات حمليــــة خمتلفــــة ويف أزمــــان خمتلفــــة 

، وبالتـايل فهـي ،إسرتجاعية ّ عمـل سـردي روائـي "واليت ينجزها كاتب معـني عـن حياتـه الشخصـية وذلـك لغـرض معـني

 ّ ّ الذاتيـة لبنـاء سـردي مياثـل البنـاء السـري  يعتمد اعتماداً كليًا على السرية الذاتية للروائي، وغالبًا ما ختضع الروايـة السـري

  . )3("لذا فهي تنوع ما أمكنها ذلك يف استثمار الطاقات التقنية بآليا ا للرواية والسرية الذاتية معًا ... الذاتية

مــا خيتلفــان يف أشــياء ويتفقــان يف  أمـا إذا تطرقنــا إىل قضــية التعــالق بــني الروايــة وروايــة السـرية الذاتيــة لوجــدنا أّ 

  .أوجه أخرى

                                                
  .13، صلسابقاملرجع ا–)1(
  .57، ص1998حياة جاسم حممد، ا لس األعلى للثقافة، د ط، : نظريات السرد احلديثة، تر: مارتن سوال )2(
  .25السرد يف رواية السرية الذاتية العربية، ص : فايز عتامة )3(
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  :ية عن رواية السرية الذاتية يفختتلف الروا :أوجه االختالف
ــه يف غــىن عــن ،جنــد الســارد يف روايــة الســري هــو الشخصــية احملوريــة والــيت تــدور حوهلــا األحــداث  :الســارد -أ مبعــىن أنّ

الشخصيات الثانوية األخرى، أما الرواية فيكون دور السارد هنـا خمتلـف متامـًا ويكمـن هـذا االخـتالف يف أنـه يعطـي 
ســرد، ومعــىن هــذا أنّ الســارد يف الروايــة ال يقــوم بــأي دور وال يكــون شخصــية حموريــة، دوره للشخصــيات األخــرى ال

  .)1(تلك األحداث اليت عاشها ومالها عليه خياله الواسعبفقط هو حتريك الشخصيات 

و عليــه ميكــن القــول بــأنّ الســارد خيتلــف بــاختالف اجلــنس األديب فــإذا كــان هــذا اجلــنس روايــة الســرية الذاتيــة 

  .ن السارد هو الشخصية، أو إذا كانت رواية فيكون مضمر لكن هذا احلكم ليس مطلق وإمنا يبقى نسيبيكو 

ال بــد أن ،هروبــا مــن الواقــع املريــر، لكــن أوال وقبــل كــل شــيء  ،قلنــا ســابقا أن الكاتــب يتعــاطى اخليــال :القــص -ب
  .ة الذاتية والرواية من خاللهنعرف ما مفهوم القص، ومن مثة نتطرق إىل أوجه االختالف بني رواية السري 

القــص هــو نــوع مــن أنــواع النثــر العــريب وهــو متقــدم علــى الشــعر يف نشــوئه، وقــد تضــمن يف البدايــة األســلوب 

لشفاهي بني السارد والذي هو الراوي وبني القـارئ والـذي هـو املتلقـي احلكاويت وهو أيضا أسلوب التناقل السردي ا

.  

سـرية الذاتيـة تنطلـق مـن الواقـع لتبقـى يف الواقـع، أمـا الروايـة فنجـدها تنطلـق مـن وعليه ميكـن القـول أنّ روايـة ال

  .)2(الواقع لتصل إىل اخليال

ّ الذاتية : مبعىن الزمان واملكان :الزماني -ج فيـه يسـري خبـط أفقـي مسـتمر، والسـبب  الزمانإنّ السارد يف رواية السري
بع مراحل حياة اإلنسان، أما إذا عـدنا إىل الروايـة فنجـد الـراوي أو راجع إىل أنّ صاحب رواية السرية الذاتية يقوم بتت

  .السارد هنا يسري خبط انكساري غري مستمر مبعىن متقطع تدرجيا
ــا  أمــا المكــان ففــي الروايــة جنــده متعلقــا ومرتبطــا بدرجــة كبــرية مبخيلــة الروائــي أو الــراوي، وهــذا إن دلّ علــى شــيء إّمن
ذن يلجـأ ويضـطر إصها بطريقة خيالية، فنجد الراوي عبارة عن سرد األحداث أو ق السرد فيها، يكون أن يدلّ على

                                                
  .14ص ،2016، 2015، رسالة ماسرت، )مدرسة حرة من يوميات ( معامل رواية السرية الذاتية يف رواية : صورية عماري، صربينة عاشوري: ينظر )1(
  .15، صنفسهاملرجع )2(
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إىل توظيــف أمــاكن مــن صــنع اخليــال مبعــىن ال وجــود هلــا يف الواقــع، أمــا روايــة الســرية الذاتيــة فاألحــداث تكــون واقعيــة 
 1945مـاي  8م جمـازر وبالتايل فاملكـان يكـون  واقعـي بالضـرورة، واملثـال علـى ذلـك، فـإذا كـان الـراوي يتحـدث عـ

م، فهذه ا ازر حقيقيـة ارتكبهـا املسـتعمر الفرنسـي يف حـق الشـعب اجلزائـري إبـان االسـتعمار، فهنـا عنـدما نتحـدث 
عــن املكــان ال بــد مــن احلــديث عــن الشــارع اجلزائــري، وال نتحــدث مــثال عــن حديقــة خياليــة، ومعــىن هــذا ال بــد مــن 

ية السرية الذاتيـة، علـى عكـس الروايـة والـذي يكـون فيهـا املكـان مـن مطابقة األحداث للشخصيات وللمكان يف روا
  .وحي اخليال

وعليــه ميكــن القــول بــأنّ كــل مــن املكــان والزمــان مهــا عنصــران مهمــان يف كــل فــن أديب نثــري علــى غــرار روايــة 

  .السرية الذاتية وكذا الرواية 

ـــة الســـرية الذات ـــك االختالفـــات املوجـــودة بـــني رواي ـــى مســـتوى القـــص، الســـارد  باإلضـــافة إىل تل ـــة والروايـــة عل ي

  :، فهناك أمور خيتلفان فيها أيضا وهي اينكالزم

لكن رواية السرية الذاتية غالبـا مـا تتجـاوز هـذا الضـمري وقـد " أنا " الرواية دائما وغالبا ما تكتب بضمري املتكلم  - 
  .تكتب بأي ضمري كان

تهيــة باعتبارهــا تنتهــي بانتهــاء صــاحبها فــال متتــد إىل املســتقبل، أمــا روايــة الســرية الذاتيــة عبــارة عــن بنيــة مغلقــة ومن -
الروايــة ذات بنيــة منفتحــة علــى كــل األزمنــة أل ــا تصــور حيــاة ناميــة متطــورة، وهــي بــذلك تطــور هــذه األحــداث أمــام 

  .)1(الكاتب على الصفحات
لكن شـريطة إجيـاد ) املخاطب  و لغائباملتكلم، ا(رواية السرية الذاتية قد تكتب بكل الضمائر كما أشرنا سابقا  -

  .)2(عقد أو بنذ ضمين بني السارد أو الراوي، وبني القارئ وهو املتلقي
ّ الذاتيــة هــي عبــارة عــن : كــذلك عنصــر اخليــال  - ــك أنّ الروايــة معظمهــا خيــال، لكــن روايــة الســري حليــاة  ترمجــة وذل

ّت بكــل التجــارب واألحــداث، فــال يعقــل إذن أنّ أي شــخص منــ ،صــاحبها عليــه  -يف فــرتة مــن فــرتات حياتــه -ا مــر
 ً   .أحداث خيالية ليست واقعية فهذه األشياء ال حتصل يف الواقع أبدا
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ذكرنا يف العناصر السابقة أن هناك أوجه االختالف بني الرواية وروايـة السـري الذاتيـة، لكـن هـذا : أوجه التشابه -2
  .االختالف ال مينع وجود نقاط تشابه بينهما

به كبري بني الرواية ورواية السرية الذاتية إىل حد التطـابق، فكثـريا مـا ينظـر إىل الروايـة علـى أ ـا روايـة هناك تشا

ــى أ ــا روايــة، وكــل مــن هــذين األدبيــني،  ) الروايــة وروايــة الســرية الذاتيــة (الســرية الذاتيــة وإىل روايــة الســرية الذاتيــة عل

ة الذاتيـة والـيت تعتـرب ملحمـًا عامـًا للحساسـية اجلديـدة، ولإلبـداع ينتميان إىل اجلـنس األديب نفسـه وهـو مشـروع السـري 

اجلديـــد، فالكاتـــب إذن لكـــي حيـــس بالراحـــة البـــد مـــن كتابـــة أحداثـــه الواقعيـــة مـــع إعطائهـــا ملســـة إبداعيـــة مـــن وحـــي 

مــــن  اخليـــال، فــــالواقع مــــن اختصــــاص روايــــة الســــرية الذاتيــــة واخليـــال مــــن اختصــــاص الروايــــة الســــرية الذاتيــــة، واخليــــال

إن رواية السرية الذاتية والرواية مها وجهني اثنني لعمة واحدة ، فالروايـة هـي األصـل والسـرية هـي .)1(اختصاص الرواية

  ).الراوية(الفرع أو السرية الذاتية هي بنت أمها 

ذاتيــة ومــع هــذا القــول بــأن الروايــة الســرية الذاتيــة ميكــن اعتبارهــا روايــة هــذا أمــر مســتحيل ألنّ روايــة الســرية ال

يعترب موضوعها صـغرياً جـداً، ميكـن للروايـة أن جتعلـه موضـوعًا هلـا، كمـا أنّ الروايـة ال ميكـن جعلهـا روايـة سـرية ذاتيـة، 

ّ الذاتية إذن، الشخصية تكون أحادية، أما الرواية فتكون ثالثية، وهذه الثالثة تتمثـل يف السـارد أو : ففي رواية السري

ّ الروايــة ورت و هــذا يلغــي الــ ىل البطــل أو الشخصــية احملوريــة،الــراوي وكــذا الروايــة باإلضــافة إ روايــة الســرية  ادف بــني فــن

  .الذاتية

ّ الذاتيـة، وهـذا مـا جعـل  الرواية  لكن ال ننفي أنّ  هي سبب ظهور أجناس أدبية هجينة على غرار رواية السري

ــز بينهمــا، ولــذلك" بعــض النقــاد يعملــون علــى  ســتظل هنــاك إشــكالية مــا بــني  البحــث عــن احلــدود الفاصــلة للتميي
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الرواية ورواية السرية الذاتية جيب التنبيه إليها، قد بينوا أن عقد القراءة هو احلكم األساس للتمييز بني الرواية والسـرية 

  .)1("الذاتية 

ا إنّ كـــل مـــن الروايـــة وروايـــة الســـرية الذاتيـــة يشـــرتكان يف كو مـــا منجـــزاً كتابيـــًا بإمكانـــه اســـتيعاب جتـــارب األنـــ

  .واختاذها مادة فيمضامينه والتفريق بينهما يكمن يف كيفية التعامل مع هذه املادة

ولكي نغلق باب التعالق بني رواية السرية الذاتية والرواية ال يسعنا إّال أن نقول أنّ الرواية ورواية السـري الذاتيـة 

هـــي مقاربـــات معهم ويف ذوا ـــم، وبالتـــايل فيعتـــربان مبثابـــة خمـــربين جتـــربني كـــان األدبـــاء يطرحـــون فيهـــا قـــراءات يف جمـــت

معــــىن هــــذا أنــــه ال ينفصــــل الواقــــع  اتيــــة، جتمــــاعي العــــام بتجــــارب حيــــاة هــــؤالء األدبــــاء الذينصــــهر فيهــــا الواقــــع اإل

  .املوضوعي عن الواقع الذايت

  مع التاريخ: المطلب الخامس

تعصـية علـى التـدقيق و اجلـزم، وبالتـايل إنّ صلة اإلبداع األديب مبحيطه التارخيي، هي من القضـايا الفكريـة املس

ّ الذاتيـــة والتــــاريخ مــــن أهــــم القضــــايا الــــيت أســـالت الكثــــري مــــن احلــــرب لــــدى األدبــــاء  فقضـــية التعــــالق بــــني روايــــة الســــري

 ّ ّ الذاتيـــة بالنســـبة للتـــاريخ، وكـــذا أمهيـــة التـــاريخ بالنســـبة لروايـــة الســـري واملفكـــرين، وهـــذا يـــدلّ علـــى أمهيـــة الروايـــة الســـري

  .ةالذاتي

هـو تســجيل ووصـف وحتليــل األحـداث الــيت جـرت يف املاضـي علــى أسـس علميــة حمايـدة للوصــول  إنّ التـاريخ

ّ الذاتيــة هــي عبــارة عــن ترمجــة احليــاة أو  إىل حقـائق وقواعــد تســاعد علــى فهــم احلاضــر والتنبــأ باملســتقبل، وروايـة الســري

  .سرية احلياة لشخص ما
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ّ الذاتيــة متشــي جنبــًا إىل ومــن خــالل هــذان التعريفــان للتــاريخ وكــذا  روايــة الســرية الذاتيــة نقــول أن روايــة الســري

كلمـا كانـت السـرية تعـرض للفـرض : جنب مع التاريخ، حيث تنشـأ وترتعـرع يف حضـن التـاريخ يقـول إحسـان عبـاس

ة يف نطــــاق ا تمــــع وأعمالــــه متصــــلة باألحــــداث العامــــة، أو منعكســــة منهــــا، أو متــــأثرة  ــــا، فــــإنّ الســــرية حتقــــق غايــــ

  .)1(تارخيية

أن روايــة الســرية الذاتيــة عنــدما تكــون مقرتنــة : أن يوضــح شــيء وهــو سيريــد األديــب والكاتــب إحســان عبــا

بأحــداث أو مراحــل ماضــية تكــون بالضــرورة هلــا عالقــة وطيــدة بالتــاريخ واملتمثــل يف تلــك األحــداث املاضــية واملراحــل 

ثها، من تـأثري وتـأثر، وبالتـايل فهنـاك جتـاوب بـني أدب الزمنية، واليت تكون قد مرت على ذاك الشخص وعاش أحدا

رواية السري الذاتية وبني واقع التـاريخ الفـردي واجلمـاعي، فـالراوي عنـدما يكتـب سـريته الذاتيـة، جيـد نفسـه جمـرباً علـى 

يسـتطيع  الفصل بـني مراحـل حياتـه، إذ يقـوم بتقسـيم روايـة السـرية الذاتيـة إىل فصـول تبعـًا ملراحـل حياتـه علـى حنـو ال

معــه أن ينفــي حضــور التــاريخ يف قلــب املــادة الــيت يســوقها ســرداً مهمــا بلغــت درجــة الذاتيــة، وال تســتطيع ســريته أن 

  .تسقط عن فضائها بعد الزمن الذي يرتبط لدى أناه الفردي بالعودة إىل عدة مراحل من عمر صاحبها

ّ الذاتية هـل : أمر غري منطقي، هلذا نطـرح التسـاءل التـايل لكن القول بالتطابق الكلي بني التاريخ ورواية السري

نقول أنّ التاريخ مرتبط ارتباطا وثيقًا بالشخصية، أم نقول أنّ التاريخ ميثل جزء صغري من حيا ـا واملتمثـل يف املاضـي 

  ! بكل مافيه من أوجاع وأفراح

  .وبطبيعة احلال فالتاريخ هو جزء من الشخصية وهذا اجلزء هو ماضيها
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  .في غرفة الذكريات  الذاتية ةمعالم رواية السير : حث األولالمب

  .الميثاق: المطلب األول

د يعترب امليثاق من أهم عناصر رواية السري الذاتية، فمن خالله ميكن الفصل بني األجناس األدبية، إذ حيد

الوصل إىل معلومات واقعية  عتماد على العوامل اخلارجية، فمن خالل امليثاق ميكنهوية النّص ما ورد فيه، دون اإل

ا غيابه حقيقية هلا  ّ يصعب عليه التجنيس، وجيعله يبحث إذا كان ئ يف مأزق جيعل القار عالقة حبياة الكاتب، أم

النّص واقعيا ومرتبطًا حبياة الكاتب أو من نسج اخليال ال عالقة حبياته، وقد يكون هذا الغياب مقصوداً رغبة من 

وهذا من أجل جتنب مواجهة جمتمع يرفض اخلوض يف التابوهات . ل بينه وبني نصهالكاتب حىت يكون هناك فاص

  ).الدين، السياسة، اجلنس(الثالث 

ويف رواية غرفة الذكريات مل جند على غالفها مصطلح السرية كما أنّه مل يصرح بذلك يف وسط الرواية، بل 

ن ورواية السرية الذاتية هي الذكريات وكالمها ينهل من فاألمر املشرتك بني العنوا، جلأ إىل تقنية أخرى وهي التعمية

الذكريات لبناء أحداثه، لكننا ال جند صراحة على عنوان الكتاب ما يشري إىل أنّ الذكريات هي ذكريات الكاتب 

بشري مفيت وذلك من أجل إخفاء نفسه، حىت ال يتمكن القارئ من نسب هذه الرواية حلياته، لكن ميكن أن 

هذا العمل هو رواية سري ذاتية وذلك من خالل العالقة بني املؤلف بشري مفتيوبطل الرواية عزيز مالك، نستنتج أن 

غرفة (اية فبشري مفتيابتعد عن امليثاق، وجلأ إىل تقنية التعمية وذلك من خالل استعماله ألمساء مستعارة، فرو 

  :ة عاشها هو كقوللنا على ذكريات خاصة به أي ذكريات حقيقيلميكن أن حتي) الذكريات



 -رواية غرفة الذكريات لبشير مفتي انمودجا–رواية السيرة ذاتية   ............................  الفصل الثاني

52 

 

ضمن عائلة كبرية وفقرية مثل أغلب عائالت تلك األحياء اليت حتيط باجلزائر ... ولدت يف حي شعيب«

فهنا حتدث عن ذكريات تتعلق به ككاتب، كما ميكن أن تكون ذكريات خاصة بشخصية روائية )1(»الوسىطى

  :يقول

ذه ذكريات خاصة بشخصية الرواية ، فه)2(»أصبحت خمتلفا عن ذلك الشاب الذي سأحكي لكم عنه«

  .عزيز مالك

بشكل واضح منذ بداية الرواية، وقد طغى هذا الضمري على " أنا"كما أنّ الكاتب استعمل ضمري املتكلم 

  .جمريات األحداث حيث أنّ البطل هو الراوي وميكن هلذا الضمري أن تتوارى خلفه ذات الكاتب

نّ استعمال ضمري املتكلم نشأ متواكبا مع ازدهار أدب السرية واحلق إ«وهذا ما أكده عبد املالك مرتاض 

ا امتداد منه   )3(.»الذاتية، فكأنّه امتداد هلا، أو كأّ 

حيث متيز أنا مزدوج النص أنا الكاتب وأنا البطل وأحيانا كثرية تتطابق كالمها وأحيانا أخرى تفرتقان ومن 

أحلم فقط بكتابة تلك الرواية وال «: السارد مع الكاتب قولهالعبارات اليت تشري إىل تطابق ذات البطل مع ذات 

: ، أيضا قوله)4(»أن يكتبها حقا؟–مىت سأقدر؟ وهل هو مهم من عزيز مالك الذي هو أنا : استطيع، وأتساءل
  )5(.»كنت أعرف مسري عمران ألنّه درسين ملدة ثالث أشهر، وأنا يف سنيت األخرية باجلامعة«

 .الذكريات تعود لبشري مفيت نفسهوبالتايل نستنتج أنّ 

                                                
  .11، ص2014، 1رواية غرفة الذكريات، منشورات االختالف، اجلزائر، ط: بشري مفيت)1(
  .17نفسه، ص صدرامل)2(
  .162، ص)حبث يف تقنيات السرد(عبد املالك مرتاض، يف نظرية الرواية )3(
  .17، صاملصدر السابق: بشري مفيت)4(
  .53، صاملصدرنفسه)5(
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  .الصدق والصراحة: المطلب الثاني

يعد التزام كتّاب رواية السرية الذاتية بالصدق والصراحة أمرا واضحا، فهما من أهم عناصر تكون رواية 

مرآة  عتماد على ذلك النص باعتباره وثيقة تارخيية، واجتماعية ألنّه يعتربرية الذاتية، فمن خالهلا ميكن اإلالس

لكن أحيانا يغيب عنصر الصدق التام وهذا راجع ألسباب عديدة كون األديب يصور . عاكسة حلياة صاحبها

حتكمه عقائد يعيش فيه فيجب عليه ان يتقيد مبا هو مسموح يف ذلك احملتمع  الذي حياته وحياة ا تمع الذي 

إىل عدم حتقق الصدق والصراحة يف النّص، وعادات، وتقاليد وقيم حىت يتجنب النقد، فكل هذه العوامل تؤدي 

ا تتكأ على عنصر اخليال الذي له دور يف اقمتخيل أي ال ختضع لقوانني الو  أيضا الرواية هي عامل ع فقط وإّمن

  .انسجام األحداث فيما بينهما

 نذكر منها فيتلبشري م" غرفة الذكريات"ملدونة وقد لوحظ جانب الصدق والصراحة يف بعض مواضع ا

اعرتف أنّ احلياة هي النّاس الذين نعرفهم ونلتقي  م، وهي حكايا م وقد صارت ممتزجة حبكايتك، بل «: هقول

أصبحت معها كيانا واحدا موحدا،مفتوحا على ذكريات كثرية حليوات متعددة تلتقي فيك لكي تعرب عنها يوما 

أكثر من  م وتلك العالقات اليت تنشأ بينهم، بلعرتاف صريح منه أنّ احلياة هي الناس اليت يلتقي  فهذا اإل)1(.»ما

د بني احلكاية وشخصه وهذا التوحد يقود على االنفتاح على حيوات عديد من ذلك فهو يتحدث عن التوح

النّاس فتصبح حياة الكاتب هي حياة النّاس أي حياة واحدة مرتبطة ال تنتهي من الذكريات ، وما الكاتب إّال 

  .اليت تتقاطع معه وسيلة لنقل هذه احليوات

ومن تلك املشاهد اليت جتسد الصدق والصراحة يف روايته مشاهد عاشها الكاتب واجلزائر على حد سواء 

أثناء العشرية السوداء، فنجده يتحدث بلسان عزيز مالك ويصف كيف عاش النّاس يف تلك الفرتة وما تأثريها 

                                                
  .12، صاملصدر السابق)1(
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 علي ضجر واستياء، بل وأحيانا حقد أعمى ومرير وكلما أقدمت يستويل«: على نفسيتهم ويتجلى ذلك يف قوله

فهنا يؤكد أنّ هذه الفرتة كانت قاسية عليه وعلى الشعب اجلزائري عامة،  )1(.»على تلك الفرتة املؤملة من تارخينا

ا مست خمتلف جوانب احلياة السي ّ اإلاسية واإلألّ  قضيت أكثر من سنة بال عمل «: يقول قتصاديةجتماعية، وحىت

كانت تضع مستقبل اجلميع على  سياسية  خانقة  متر  ا البالد، وأزمات ل الظروف اقتصادية صعبة كانت يف ظ

فهو ال ينقل لنا فقط معاناته بل معانات الشعب اجلزائري يف تلك الفرتة اليت كانت  ا اجلزائر )2(.»كفة عفريت

صعب عليه إجياد العمل، امعية، فاسته اجلدر برغم من إ ائهلفهو يعاين من البطالة تعيش يف ظل ظروف يائسة، 

واألزمات السياسية اليت كانت سائدة آن ذاك جعلت مستقبل اجلميع جمهول، فكان النزاع حول السلطة واحلكم 

ضيعا استقرار حياة الشعب حيث أصبح يعيش حالة قلق وخوف، وهنا يرتدي الكاتب عباءة املؤرخ ليؤرخ لوطن 

  :على صدقه بكامله ومن العبارات الدالة

م ال يفهمون شيئا يف السياسة« فهنا  )3(.»وهلذا انتخبوهم من دون وعي أو فهم للرهانات احلقيقية...إّ 

: أيضا قوله. نتخاب، فهو يقوم مبهمته كناخب وال يعي ما يفعلصراحة وصدق وضع اجلزائر أثناء اإلجنده ينقل ب
ين إنّين أشعر« م يتآمرون على بلدهم ليظل متخلفا أنا صراحة أمقتهم مثل مجاعة تيارالدّ فهذا تصريح منه )4(.»أّ 

تفرغ مجال كايف «: أنّه يفضل عدم اخلوض يف األمور السياسية اليت جعلت ا تمع يف حالة ختلف، وأيضا قوله

ها وكانت تصل إىل اجلرائد اليت يكتب في. تقريبا لكتابة املقاالت السياسية املعارضة للسلطة واجلماعات الدينية

                                                
  .17، صاملصدر السابق)1(
  .23، صصدر نفسهامل )2(
  .33، صصدر نفسهامل )3(
  .99، صصدر نفسهامل )4(
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فهو هنا نقل لنا حالة الصحافة يف اجلزائر وما يتعرض له الصحايف أثناء اخلوض يف  )1(.»رسائل  ديد كثرية

ّ فيمكن أ) اجلنسالسياسية، الدين، (الثالث  املواضيع احلساسة أي الطابوهات ن يواجه التهديد السجن، وحىت

  .غتيالاإل

فيت حديثه عن رغبة بعض الشباب يف اهلجرة مبشري وأيضا من تلك املقاطع اليت تبني لنا صدق وصراحة 

واالبتعاد عن هذا البلد الذي ال يرى فيه سوى الظالم وأحالمه اليت لن تتحقق إّال باهلجرة واخلروج من هذا البلد 

  .اللعني

فهنا يصور لنا )2(.»هذه املشاكل لن تنتهي أبدا، وجيب التفكري يف اهلجرة، ال حل إّال يف اهلجرة«: يقول

الواقع املزري الذي يعيشه الشعب اجلزائري ويريد اخلالص منه بأي طريقة، كما جنده يصف لنا وضع املعيشة يف 

ا يف فرنسا أو  ّ اجلزائر ويف فرنسا ففي اجلزائر الشعب يعاين من الفقر والبطالة واحلرمان وال يستطيع حىت يتزوج أم

ستطيع أن حيقق أحالمه يف فرتة قصرية على عكس العيش البلدان األجنبية عكس ذلك متطلبات احلياة متوفرة وي

  .احلقوق كاحلصول على وظيفة والزواج بأدىناجلزائر، فالشعب ال حيلم حىت يف 

تصور لو جنحت لكنت اآلن بال بيت وال عمال كما «: ة ويظهر هذا يف قولهيبفاحلق يتحول إىل أمنية عص

كان قد . ميل وسيارته اجلديدة، وصورة زوجته الفرنسية وابنه الرضيعوراح يريين صوراً لبيته اجل. هو حايل يف فرنسا

  )3(.»حقق يف أربعة سنوات ما ال حتققه يف مائة سنة باجلزائر

  .فيت هنا ينقل لنا الوضع التعيس، وهو وضع مأخوذ من الواقع اليومي لإلنسان اجلزائريمفبشري 

                                                
  .214، صاملصدر السابق)1(
  .107نفسه، ص صدرامل)2(
  .27نفسه، ص صدرامل)3(
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ّ لنا صدق بشري  جتماعي اجلزائري هو الصدق يف نقل الواقع اإلفيت مأيضا من أبرز املواقف اليت تبني

منها موقف والدة عزيز مالك عندما أراد أن يعيش بعيدا عنهم و يد اليت تكبل املرأة اجلزائرية، والعادات والتقال

ويستقل مبفرده، فهذا جتسيد لألم اجلزائرية اليت ترفض عيش ابنها بعيدا عنها حىت لو كان قد بلغ سن الرشد حيث 

مل «: أيضا قوله )1(.»وال بد أن أمي قلقة علي ألينّ مل أقضي الليل يف بيتنا. قلت إنّين سأذهب إىل البيت«: يقول

  .فهو هنا نقل واقع األسرة اجلزائرية اليت حتاول احلفاظ على أبنائها)2(.»يكن سهال إقناع أمي أنين سأغادر البيت

مي تغادر البيت إّال بصحبة أيب أو واحد من مل تكن أ«ومن العبارات الدالة على اهتمامه باحلقائق، 

 )3(.»إخويت، فلقد كان حمرمًا عليها ذلك، وهي كانت تتقبل هذا األمر دون نقاش وتعتربه مسألة حمسومًا فيها

تقبل ذلك الوضع من دون اعرتاض، أيضا تفبشري مفيت هنا يقر لنا كيف كانت تعيش املرأة اجلزائرية، وكيف كانت 

: ة األربعينية اليت كانت تريد الزواج من عزيز مالك الذي كان يبلغ من العمر سبعة عشر يقولحديثه عن املرأ
السرقة النية لكن هذه املرأة مل تكن ...أتذكر تلك املرأة األربعينية اليت ترغب يف الزواج مينِ وأنا يف السابعة عشر«

فنالحظ هنا أنّ األم )4(.»ظلت ترفض بل الزواج يب، وعملت كل ما يف وسعها إلقناع أمي بذلك، لكن أمي

أمل يتزوج ... ملاذا مل ترتكوين أفكر وأختار؟ كنت وافقت حتما«: رفضت كل الرفض ومل تقبل لكنها رفضت يقول

  .الرسول الكرمي من خدجية وهي كبرية يف السن؟

  :صرخت يف أمي

                                                
  .154، صاملصدر السابق)1(
  .156نفسه، ص صدرامل)2(
  .45نفسه، ص صدرامل)3(
  .65نفسه، ص صدرامل)4(
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  )1(.»املرأة ا نونة.. وهل أنت رسول اهللا؟ لقد أنقدنا حياتك - 

، فهذا بالنسبة اا نقل لنا صورة ا تمع اجلزائري كما هو حبيث يرفض زواج الرجل من فهو هن مرأة تكربه سنًا

  .هلم أمر جنوين خارج عن املألوف يتناىف والعادات السائدة يف ا تمع

ما إن نزل من .. كانوا ينتظرونه قرب الباب..الكالب قتلوه«: أيضا حديثه عن مقتل مجال كايف يقول

عشرات الرصاصات ثقبت جسمه النحيل، وثقبت جسد ..وتوجه إىل املنزل حىت مسعت طلقات الرصاص سياريت

فسبب قتله كان بسبب  )2(.»! اللعنة عليهم.. مسعتهم يصرخون منتشني بالنصر الذي حققوه. تلك الفتاة اجلميلة

يف املساء يعود إىل منزله رفقة النساء تصرفاته اخلاطئة اليت كان يقوم  ا فقد كان سكري ويذهب إىل احلانات كثريا و 

كان يكفي أن يشاهدوين مرة أصعد مع امرأة ليال إىل بييت حىت قامت القيامة ومل تتعد كأنين اعتديت على «: يقول

  )3(.»شرفهم وكرامتهم ولطخت عرضهم

 عمارة ففي الصباح الباكر وجدهم ينتظرونه أمام منزله وهم يف أشد الغضب منه ألنّه أحضر عاهرة إىل

طاهرة فعمله هذا يتناىف وأخالق سكان العمارة، فبشري مفيت صور لنا صورة ا تمع اجلزائري احملافظ الذي يرفض 

  .مثل هذه األمور الرذيئة

ومن خالل عرض هذه املقاطع نستنتج أنّ بشري مفيت انطلق من الواقع فقد حتلى بالصدق والصراحة يف  

  .ءاً منهكشف جمتمعه اجلزائري الذي يعد جز 

                                                
  .65، صاملصدر السابق)1(
  .230ص: نفسه صدرامل)2(
  .130نفسه، ص صدرامل)3(
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هذه الرواية هي من وحي اخليال، وأي تقاطع بني أحداثها وشخصيا ا، مع «: وقبل كل هذا جنده يقول

ا يدلّ على . »أحداث وشخصيات قد توجد يف الواقع، هو من باب الصدفة ال غري وهذا إن دلّ على شيء إّمن

  .عنصر الصدق والصراحة يف مرويته

  .الحقيقة والخيال: المطلب الثالث

يعترب اخليال من أهم عناصر رواية السرية الذاتية، ألنّه مينح للواقع أفقا ال حمدوداً يستطيع من خالله 

الرواية  لى أرض الواقع بينما مينح الكاتب أن يتحدث عن كل وجهات النظر واآلراء اليت ال ميكنه اخلوض فيها ع

  .ببساطة فضاء للحرية وخرق املعهود وكسر للطابوهات إنّه عامل الكاتب

وتصوير األحداث يف حد ذاته هو عمل ختيلي يعتمد على التذكر والتداعي واستحضار الذكريات، ومن 

لبشري مفيت وذلك باعتماده على حتليل " غرفة الذكريات"هنا حناول الوقوف على بعض عناصر اخليال يف رواية 

ضع املعيشي آن ذاك، فيبدأ بوصف حالة نفسية الشخصيات، ففي الرواية وصف حالة األسرة وا تمع جتاه الو 

  .عزيز مالك عندما مل يتمكن من الكتابة

كثريا ما «: أيضا من احملطات اليت اتكأ فيها بشري مفيت على اخليال وصفه حلالة عزيز مالك أثناء شربه يقول

ّال خيط واهن كخيوط خلقت يف اخلمارة هذا الشعور الغريب باالنتماء إىل ناس خمتلفني، ناس ال يربطهم باحلياة إ

بيت العنكبوت، خيط سحري جيعلهم عرب احلانة يستعيدون أوهامهم اجلميلة عن أنفسهم، ويستقطون عنهم 

فهنا استعمل اخليال يف وصفه للحالة اليت يتوصل إليها عندما يغيب عن الوعي، أيضا  )1(.»األوهام السوداء لغريهم

                                                
  .35، صاملصدر السابق)1(
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صرت مع الوقت أحس أنين أنتمي إىل هذه الفئة اليت «: من خالل قوله يتبني لنا أنّه اعتمد على اخليال يف روايته

ا ترغب يف نسيان العامل والعيش يف حلظة بني احلياة واملوت   )1(.»ال حتب أن تصحو أبداً، أو كأّ 

ولدت أمي يف الريف بقرية صغرية مبدينة «: حالة أمه اليت ولدت يف الريف يقول هووظف اخليال يف وصف

  .لبخاري وحيا ا كانت صعبة للغايةتسمى قصر ا

ر من القرآن حفظتها لتؤدي صال ا، وحكمة تعلمتها من جتربتها  ّ وهي مل تتعلم إّال أشياء بسيطة كسو

أيضا وصفه لبعض الشخوص مثل وصفه  - فهو هنا راح خبياله يصف لنا حياة أمه البسيطة املقعدة)2(.»اخلاصة

املشكلة «: اً عن معاناته النفسية أو هذا ما فهمته من عباراته عندما قالحتدث مجال كايف أخري : جلمال كايف يقول

ا جزء منك، ومن تكوينك الروحي واجلسدي، أن حتس أنّك خلقت لتكون كتيبًا ال  يف الكآبة أن تشعر أّ 

ا كئيبة حزينة ترى أنّ احلزن واألمل لسيق)3(.»غري   . ا فهو هنا يصف لنا احلالة النفسية جلمال كايف بأّ 

تكلم مسري عمران بصراحة مؤملة يومها، أدركت أنّه ميلك قلبا  «: أيضا وصفه لشخصية مسري عمران يقول

، كان متماسكا بقوة غامضة، وتشعر أنّه جتاوز كل ذلك، بل تركه خلفه يقبع يف مكان جمهول،  كبرياً ولكن داميًا

، فهي شخصية حزينة ال ختتلف )4(»ته ببعض الفرحث حياثادم األيام، رمبا متنحه سعادة تؤ وهو يتشبث بأمل يف ق

عن شخصية مجال كايف فهما عاشا نفس األحداث تقريبا فزرعت يف نفسهما البؤس واألسى فأصبح أسريين 

  .للكآبة

                                                
  .36، صاملصدر السابق:بشري مفيت )1(
  .45، صاملصدر نفسه)2(
  .51نفسه، ص صدرامل)3(
  .57نفسه، ص صدرامل)4(
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ومن املشاهد أيضا اليت تبني لنا أنّه وظف اخليال يف روايته وصفه حلالة عزيز مالك وأصدقائه عند خروجهم 

ا حفافًا جداً ونتحرك، إننا نشبه ريشة يف مهب الريح، الحظت فقط أنّ مسري عمران «: ولمن حانة مزيان يق كنّ

  )1(.»...صار هو العبوس واحلزين فجأة

  :كما وصف لنا حالة املتشرد الذي استوقفهم يف الطريق يقول  

مل يأكل شيئا  استوقفنا شحاذ مهلهل الشباب ويسيل من فمه اللعاب، طلب منّا املساعدة كما يبدوا أنّه"

  .فيتبني لنا أنّه استعمل اخليال ألنّه كان سكران واستطاع أن يتذكر كل هذه التفاصيل )2(.»من يومني

أذكر «: أيضا من املشاهد اليت تبني لنا أنّه اعتمد على التخيل اسرتجاع ألحداث جرت يف املاضي كقوله

كان عمري ... عرت فيه رواية من املكتبةستم الذي أجبدية وشغف، أو ذلك اليو تلك السنة اليت بدأت أطالع فيها 

أتذكر «: وتذكره حلديث أمه يقول)4(.»يعندما اسرتجع ذلك التمرد الطفوي اآلن«: ، أيضا قوله)3(»اثنيت عشرة سنة

ا غاضبة مين ن إّال أنّه  )5(.»جيدا ذلك اليوم الذي نصحتين فيه أمي وقد شعرت أّ  ّ فربغم من أنّه صغري يف الس

طاع أنّ يسرد بعض األحداث اليت حدثت له يف املاضي لكن من املستحيل أن يتذكرها تذكرا دقيقا فالذاكرة است

  .معرضة للنسيان واخللط، وهنا يتدخل اخليال ليمأل فراغات األحداث فعال

                                                
  .126ص املصدر السابق،)1(
  .126، صاملصدر نفسه)2(
  .38سه، صنف صدرامل)3(
  .41نفسه، ص صدرامل)4(
  .43نفسه، ص صدرامل)5(
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ّ لنا أنّه استعمل عنصر اخليال بكثرة يف  : ازية كقولهاستعماله التعابري ا مدونته أيضا من احملطات اليت تبني
  )1(.»اليوم نشرب اخلمر وغدا يشربون دمنا«

حنو تلك الفتاة، ألنين كنت سكرانا ها جينال يهمين إحساسي «: أيضا جنده استعمل كلمة اخليال يف قوله

  )2(.»ة  اخليال والرغبات أقبل بهو وكل شيء يفتح شه

  .الصراع: المطلب الرابع

هت حياته، من خالل السرية الذاتية ميكن أن نتعرض حل ياة صاحبها، اليت نقف على أهم املؤشرات اليت وجّ

وتكشف عن حمطات الصراع يف حياته، سواء أكان الصراع داخليا أم خارجيا، فهو الذي يعطي رواية سري ذاتية 

قيمتها ألنّه حمرك للسرد، فمن خالله نتمكن من معرفة نفسية الكاتب وما يدور بداخله من قلق وحرية، واضطراب 

سي، وهي مشاعر ولد ا صراعاته مع احلياة، فيجد يف الكتابة املنفذ للنجاة واخلالص من اضطرابه هذا، نف

وهو التدفق احلركي املتصاعد الذي يعمل على جتميع العناصر الدرامية ...هو السمة األساسية ألي عمل«فالصراع 

  )3(.»املتفرقة واملتباعدة

وا يف مرحلة حساسة شهدت تغريات المست احلياة السياسية وبشري مفيت واحد من األدباء الذين عاش

واالجتماعية والفكرية، وهذا ما جعله يعيش يف حالة خوف وقلق، ممّا جعل الصراع حاضرا يف مؤلفاته وخري دليل 

، فنجد الصراع حاضر بنوعيه ويتجلى ذلك من خالل بعض املقاطع اليت أوردها "غرفة الذكريات"على ذلك رواية 

  .ايتهيف رو 
                                                

  .68ص املصدر السابق،)1(
  .141نفسه، ص صدرامل)2(
، دار املعرفـــة، )الشـــعر، املســـرح، القصـــة، النقـــد األديب(أعـــالم األدب العـــريب احلـــديث واجتاهـــا م الفنيـــة : حممـــد زكـــي العشـــماوي)3(

  .260، ص2000اإلسكندرية، مصر، 
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ويتجلى لنا الصراع يف هذه الرواية يف مشاهد عديدة، فنجد الكاتب يف صراع مع نفسه ويتضح ذلك من 

تقدمي احملتوى النفسي للشخصية والعمليات «خالل التساؤالت اليت تدور بينه وبني نفسه يف شكل املنولوج وهو 

عمليات يف للحظة اليت توجد فيها هذه الوذلك يف ا. النفسية لديها دون التكلم بذلك على حنو كلي أو جزئي

بسبب عدم  )1(.»نضباط الواعي قبل أن تتشكل للتعبري عنها بالكالم على حنو مقصوداملستويات املختلفة لإل

  :مقدرته على الكتابة فنجده يقول

هل ستكون قصة كاتب فاشل جيد نفسه يف زمن مفتوح على املأساة عاجزا عن الكتابة، ككل : تساءلت«

خصيات اليت ستعرتض طريقه؟ أم هي قصة حياة مستبسلة يف الكفاح من أجل أحالم لن يتحقق منها الش

  )2(.»الكثري

فكان حلمه منذ الصغر أن يصبح كاتبا لكنه مل يستطع فتولدت يف نفسه حالة اضطراب وقلق ألنّه مل 

  :ضح ذلك يف قولهيستطع أن حيقق حلمه، فهو يعيش صراع مع ذاته، حياول أن يكتب بأي طريقة ويت

وكانت ... ماذا يكتب كاتب وقد وصل إىل سن اخلمسني، ومل يستطع من قبل ذلك كتابة أي شيء مهم«

الكتابة تشوقه احلميمي، ورغبته الساخنة اليت سكنته منذ البداية، وعربها أراد أن يعيش ويتحقق من خالهلا يف هذا 

خيبة ألنّه مل يتمكن من الكتابة اليت كانت بالنسبة له املنفذ فهنا هو يف حالة قلق و  )3(.»الوجود العبثي الساحر

الوحيد الذي يستطيع أن يلجأ إليه هروبا من واقعه املرير واملنقد له للنجاة من الغرق، كما يلوم نفسه عن التأخر 

  .ملريريف الكتابة، فهو يرى أنّ العامل الروائي كفيل بأن يوفر له ممكنات الوجود اليت غابت يف الواقع ا

                                                
  .59، ص2015القاهرة، ،1حممود الربيعي، ، املركز القومي للرتمجة،ط: تيار الوعي يف الرواية احلديثة، تر: روبرت مهفري)1(
  .12، صاملصدر السابق: مفيت بشري)2(
  .16املرجع نفسه، ص)3(
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ويتجلى الصراع أيضا يف هذه الرواية من خالل حماولة عزيز مالك اخلروج عن املألوف أي التمرد على تلك 

مل يكن الصراع احلقيقي حيدث يف اخلارج، بل كان كل ذلك حيدث «: املسلمات اليت كانت مطروحة أمامه فيقول

  )1(.»ن يف تلك السن قادرا على حتمل تبعا ايف مكان غامض بداخلي، ومل خيرج للعلن خوفا من مواجهات مل أك

فهو يف صراع داخلي يريد أن ميارس حياته بطريقته اخلاصة اليت يريدها هو لكنه جيد نفسه مكبال ألنّه 

  .يعيش وسط عائلة حمافظة

وممّا عرضه بشري مفيت مصورا فيه الصراع الداخلي تصويره لعزيز مالك وهو يف حالة إحباط بسبب حبه 

مرجان، ذلك احلب الذي كان من طرف واحد، فليلى مرجان مل تبادله نفس الشعور ويتضح هذا من خالل لليلى 

فهذا ما جعل عزيز يعيش كئيبا )2(.»ملاذا أحببتين كل ذلك احلب؟ وملاذا من جهيت أحببتك بغري ذلك احلب«: قوله

فكان يرتاد احلانة ليشرب حىت  )3(.»ليلى مرجان من ذاكريت طلقتمل أكن نسيت أو «: منشغل التفكري  ا فيقول

أي نسيان حبيبته اليت تعلق  ا أو رغبته يف اهلروب حىت ال يفكر  ا، . يشبع رغبته احلارقة يف اهلروب والنسيان

  .فهو هنا يف صراع هو ال يريد أن يفكر  ا لكنّه دائما منشغل التفكري  ا

عزيز مالك يف االنفصال عن عائلته الذي يرى أنّه  ويتضح الصراع أيضا يف هذه الرواية من خالل تفكري

كان سبب االنفصال الذهين أنين مل أعد أستطيع حماور م «: قوله أصبح ال ينتمي إليها، ويتجلى ذلك من خالل

وكانوا يرون قراءايت كلها ضدهم بالدرجة األوىل، وضد الدين بالدرجة ...يف أي شيء، فهم ال يقرؤون وأنا أقرأ كثريا

  )4(.»انيةالث

                                                
  .41، صاملصدر السابق)1(
  .19نفسه، ص صدرامل)2(
  .21، ص املصدر نفسه)3(
  .37، ص املصدر نفسه)4(
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فهو هنا يرى أنّه أصبح خمتلفا عن عائلته وال ينتمي إليها بسبب الكتب اليت كان يقرأها، فهو كان مثقفا 

ا عائلته فعكسه متاما، أيضا كان تفكريه خمتلفا عن تفكريهم ّ كما كان متمردا بعض الشيء فكان يشرب . أم

  :تعاد عنهم ويتضح ذلك يف هذا املقطعويذهب للحانات كثريا وعائلته ترفض ذلك وهذا ما دفعه لالب

  .قلت إنّين سأذهب إىل البيت، وال بد أنّ أمي قلقة علي ألين مل أقض الليل يف بيتنا«

  .هل تعيش مع عائلتك؟ - 

وأين تريدين أن أعيش؟ مث أنا ال أعمل، وحىت لو عملت ال أظن سأستطيع توفري مبلغ إلجيار أي  - 

  .عن اختالف فكر عزيز مالك عن فكر عائلته سواء ثقافيا أم دينيافالصراع هنا واضح يتجلى )1(.»شقة

ونالحظ أيضا الصراع اخلارجي يف الرواية بشكل جلي، فال ميكن فصله عنها، ذلك أنّ السرية الذاتية هي 

ّ اجلوانب ومبا أنّ  املرآة العاكسة حلياة صاحبها وانعكاس لواقع تتخبطه األحداث، حيث المسته التغريات من كل

لبشري " غرفة الذكريات"، ويتضح هذا يف رواية ورأي فيها هامتبيئته فال بد أن يكون له موقف  األديب هو ابن

مفيت عاش فرتة العشرية السوداء تلك الفرتة الدامية املضطربة، فنجد تأثريها عليه واضحا يف الرواية وذلك بسبب 

لقد «اد واحلرمان والفقر ويتضح ذلك يف هذا املقطع التغريات اليت عاشتها اجلزائر آن ذاك، فقد عاشت االضطه

سجنت نفسي يف حياة الوحدة لفرتة طويلة بعد عشرية السنوات املذمومة، عندما سال الدم بطريقة مؤملة 

فهنا يؤكد أنّ هذه الفرتة املؤملة ولدت  )2(.»ومفجوعة وظننت أنّ كل شيء بعد  اية تلك العشرية السوداء سيتغري

اعا كبريا، حيث أصبح منشغل التفكري وينتظر مىت يأيت الغد املشرق فرغبته يف التخلص من ذلك يف نفسه صر 

األمل، وعدم املقدرة يف التخلص منه خلق يف نفسه صراع خاصة أنّه كان يظن أنّ الوضع سوف يتحسن بعد هذه 

                                                
  .145ص بق،املصدر السا)1(
  .13، صاملصدر نفسه)2(
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اب وقلق حيث أصبح الفرتة الدامية اليت خلفت يف نفس الكاتب ونفس الشعب اجلزائري حالة خوف واضطر 

  .عابسا ينتظر الفرج ويتأمل أنّ الغد سوف يصبح أفضل، لكن أمله حتطم والوضع مل يتحسن فأصبحوا أكثر يأسا

العيش بسالم حيث يستطيع أن  من فالوضع مل يتحسن وازداد سوءاً، فهناك من فكر باهلجرة حىت يتمكن

هنا يف اجلزائر، وهذا حال صديق عزيز مالك الذي هاجر إىل يوفر لنفسه احلياة الكرمية اليت مل يتمكن من إجيادها 

: فرنسا، فهناك استطاع أن حيقق ذاته على عكس عزيز مالك الذي بقي يف اجلزائر، ويتجلى ذلك من خالل قوله
نْتُ اآلن بال بيت وال عمل كما هو حايل يف فرنسا«   )1(.»تصورت لو جنحت لُك

الوضع اجلزائري آن ذاك، هو وضع مزري حيث أصبح الشعب يعاين  فبشري مفيت هنا يؤكد لنا ملا آل إليه

من الفقر والبطالة ويرى أنّ املعيشة يف اجلزائر صعبة ولن تتحسن وهذا ما دفع بالبعض إىل التفكري يف اهلجرة، 

الذي  وهناك من فضل االنتحار هروبا من هذا الواقع الذي مل جيد فيه ما جيعله يتشبث باحلياة، مثل مسري عمران

انتحر ألنّه تأثر بالوضع السائد آن ذاك، أي بسبب الظروف السياسية اليت أثرت سلبا على ا تمع ويتضح ذلك 

  :يف هذا املقطع

مرتبطا مبقتل الرئيس بوضياف الذي حتمس لعودته واعتربه األمل واملنقد ....انتحار مسري عمران«

كانت «: صراعا مل يكن من السهل التخلص منه فيقولفكل تلك األحداث ولدت يف نفس الكاتب  )2(.»الوحيد

  )3(.»ًا مل يكن ممكنا اخلروج منه بسهولةقالتسعينات مؤملة جدا، ودخلنا نف السنوات األوىل من

                                                
  .27، صاملصدر السابق: )1(
  .194نفسه، ص صدرامل)2(
  .196نفسه، ص صدرامل)3(
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  .الدوافع: المطلب الخامس

  كل كاتب له دوافع خاصة جعلته يكتب سريته الذاتية، وهي دوافع داخلية وخارجية،

لبشري مفيت فنجد دوافع داخلية وخارجية دفعته إىل تدوين " غرفة الذكريات"وهذا ما نالحظه يف رواية 

  .جتربته وتسجيلها، فهو مل يصرح  ا، لكن ميكن أن نستلهم بعضها من خالل ما دونه

يف تلك السنة الكئيبة من سنوات احملنة «: حيث جند أنّ بشري مفيت بدأ روايته بوصف األحوال حيث يقول

وهو يقصد سنوات التسعينات أي العشرية السوداء وما   )1(.»ياة مظلمة واجلنون يعربد منتشيااألفق غائم، واحل..

لقد سجنت نفسي يف حياة الوحدة الفرتة طويلة بعد عشرية «: كان حيدث فيها من قتل ودمار حيث يقول

ّ شيء بعد  اي ة تلك العشرية السوداء السنوات املذمومة، عندما سال الدم بطريقة مؤملة ومفجوعة، وظننت أنّ كل

فهذه الفرتة أثرت يف نفس الكاتب وهذا ما جعله يتحدث عنها يف روايته، حيث وصف األوضاع )2(.»سيتغري

السياسية يف تلك الفرتة املؤملة من تارخينا اليت حتولت إىل حرب أهلية سلبية، فهذه األخرية ضربت أساس ا تمع 

قضيت أكثر من سنة بال عمل يف ظل ظروف «: اخل، فيقول....قتصاديةاجلزائري من مجيع النواحي، النفسية اال

 )3(.»اقتصادية صعبة كانت متر  ا البالد، وأزمات سياسية خانقة كانت تضع مستقبل اجلميع على كف عفريت

فكان اجلميع يعاين من الفقر واحلرمان كعائلة عزيز مالك وصديقه مجال كايف ومسري عمران وخمتلف العائالت 

فهو هنا يقر لنا بأنّه لو ولد يف  )4(.»وهذا طبعا كان يعود إىل أنين ولدت يف عائلة فقرية«: جلزائرية آن ذاك، فيقولا

عائلة غنية أو ميسورة احلالة لتغري الوضع وبالتايل فهو يعيش يف حالة كآبة حياول اهلروب من الواقع املرير، وهذا ما 

                                                
  .09، صاملصدر نفسه)1(
  .13نفسه، ص صدرامل)2(
  .23، صاملصدر نفسه)3(
  .31نفسه، ص صدرامل)4(
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: وفا عن ا تمع الذي ال يستطيع أن يوفر فيه لقمة العيش، فيقولدفع بعض الشباب إىل ارتياد احلانات عز 
فيذهبون إىل احلانات ليشربوا ويذهبون خبياهلم إىل بعيد مثل عزيز )1(.»أغلب مرتادي احلانات كانوا من الفقراء«

ملاذا ال أدري «: بخياله ويسرتجع ذكريات طفولته فيقولوسريحمالك الذي كان يذهب إىل احلانة كثريا ليشرب

تذكرت تلك احلوارات القصرية وأنا طفل؟ هل ألنّ اجلنة يف خاطري صارت أشبه باحللم املستحيل، أشبه بشيء 

 )2(.»حنلم به لكي  رب من واقعنا فقط

أتذكر «: فهذه الفرتة أثرت على حياة اجلزائريني، وأثرت يف نفس الكاتب، ونالحظ هذا من خالل قوله

فرغم أنّ  )3(.» أتوقف عن تذكرها؟ لقد مضى الزمن جبروح دامية وجبرعة بطيئة وقاتلةملاذا ال...هذه األشياء اآلن

  .هذه احلادثة من الزمن املاضي إّال أنه مزال متأثر  ا

لقد حاولت الكتابة ألنقد روحي «: كما أنّ للكاتب دوافع داخلية نفسية جعلته يكتب روايته حيث يقول

 )4(.»ن بداخلي والذي كان قادراً يف كل حلظة على قلب وجه الطاولةمن ذلك العدو اخلبيث الذي كان يسك

للهموم «فهذا اعرتاف منه على أنّه كتب روايته بسبب عوامل داخلية، تتمثل يف القلق النفسي واالستجابة 

وصرت أكثر يأسا من « :اليت تعصف بفكره فكان يف دوامة تفكري وقلق ونالحظ ذلك خالل قوله  )5(.»الثقال

ا ملعونة، ولن خترج من الع امل الذي أعيش فيه، وخباصة من هذه البقعة بالذات اليت كان بعضنا يقول عنها إّ 

  )6(.»لعنتها قط

                                                
  .31،صالسابقاملصدر )1(
  .105نفسه، ص صدرامل)2(
  .123، صاملصدر نفسه)3(
  .12نفسه، ص صدرامل )4(
  .10أدب السرية الذاتية، ص: شرف عبد العزيز)5(
  .13، صاملصدر السابق: بشري مفيت)6(
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ومل خيل النص من التجارب الروحية العاطفية اليت تعد من أهم عوامل خلق السرية وجناحها، فعرض لنا 

حىت وصلتين «: ويتجلى ذلك من خالل قوله حب عزيز مالك لليلى مرجان وكيف كان يعاين من ذلك احلب

ة، اليت رسالة من امرأة أحببتنا جبنون لفرتة زمنية طويلة، وعشت مع حبها أالم املخاض العنيف لوالدة املشاعر القوي

فهو هنا يصف  )1(.»، وبقدر ما رفعتين ألعلى مساء أنزلتين إىل قاع اجلحيم وعمق اهلاويةينملتأبقدر ما أفرحتين 

جراء احلب الذي سكنه لسنني عديدة، رغم فراقهما ملدة طويلة، فمجرد رسالة جعلته يتخبط  حلق به الذياألمل 

كانت قصة حيب هلا تدور يف « :وكأنه عاد إىل ذلك الزمن الذي التقى  ا ألول مرة، ويتجلى ذلك من خالل قوله

فهنا يؤكد لنا على أنّه مل ينساها وال  )2(.»رأسي طوال اخلمسة عشرة سنة اليت مضت على  اية على  اية عالقتنا

ليوم واحد، فهو أحبها حبا جنونيا استحودت على قلبه وعقله فأصبح متيما  ا هدفه فقط الوصول إليها، فها هو 

ت أحبث فقط عن األصدقاء الذين تمت مشاعري العاشقة عن اآلخرين ورحك«: هنا يصف لنا عشقه هلا فيقول

فهو يعيش يف معاناة ال يستطيع أحد )3(.»وميوتون حبا أو هم مستحدون أن ميوتوا حباورون عشقا جهنميا، ضيت

فهمه غري الذين يعيشون نفس حالته وحيسون نفس إحساسه وهذا ما دفعه للبحث عن أشخاص تذوقوا من نفس  

  .كوب أمله

ث أيضا عن حب فالتجربة العاطفية من أهم التجارب اليت تدفع بالكاتب إىل كتابة سريته فنجده يتحد

استبدت «: مسري عمران لباية وهي الفتاة اليت تعرف عليها يف بيت صديقة مجال كايف وأحبها من أول نظرة فيقول

  )4(.»يب يف تلك اللحظة اليت دخلت فيها

                                                
  .17املصدر السابق،ص)1(
  .21نفسه، ص صدرامل)2(
  .167صاملصدرنفسه،)3(
  .168، صاملصدر نفسه)4(



 -رواية غرفة الذكريات لبشير مفتي انمودجا–رواية السيرة ذاتية   ............................  الفصل الثاني

69 

 

فمن خالل حديث الكاتب عن حب عزيز مالك لليلى مرجان ومسري عمران لباية، يؤكد لنا أنّ احلب يؤثر 

ن سواء بالسلب واإلجياب وذلك على حسب التجربة، لكنّه يعترب من أهم العوامل اليت تدفع على نفس اإلنسا

ا يدور بداخله وخيتلج  ّ األديب إىل تدوين رواية وذلك للتخفيف عن نفسه وجعله يرتاح من خالل اإلفصاح عم

  .صدره

األحداث اليت تعصف  كما أنّ للكاتب دوافع خارجية دفعته لكتابة سريته وهي الظروف احمليطة به، أي

اليت أدت إىل الفقر واحلرمان وأيضا البطالة املتفشية يف البالد، ... با تمع من حروب ومظاهر االستبداد وغريها

ر من هذا العامل؟ ملاذا مذمن احلياة وأشعر بالعبثية والتملاذا أنا فقري وشاب يائس «: ويتجلى ذلك من خالل قوله

، وهذا دليل على أنّ املعيشة صعبة )1(»مل جيد إّال أن يعمل محاال يف املرسى الكبري؟ ولدت يف عائلة فقرية ووالدي

وعمل أباه مل يكن يوفر هلم متطلبات احلياة الالزمة، كما أنّ الشباب يف تلك الفرتة مل حيظ بالعمل رغم إ اء 

  .جامعته إّال أنّه مل يستطع احلصول على الوظيفة وهذا حال عزيز مالك

وضاع السياسية السائدة آن ذاك كانت مضطربة فكان هلا تأثري على الكاتب يف كتابة روايته أيضا األ

 كانت الشعارات كثرية يكتبها خطباء احلزب الواحد، التعساء البليدون الذين«: ونالحظ هذا من خالل قوله

  )2(.»يكذبون دون شفقة أو رمحة على شعب يائس وبائس، على فقراء يشعرون خبزي يف الدنيا وخذالن يف احلياة

فهذه األوضاع املضطربة هزت نفوس املواطنني الذين عاشوا حياة هلع وخوف من مصريهم ا هول الذي 

جاء خرب انتحار مسري عمران فاجعا «: هويتجلى هذا يف قول...دفع بالبعض إىل اهلجرة والبعض األخر إىل االنتحار

                                                
  .81صاملصدر السابق،)1(
  .83، صاملصدر نفسه)2(
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دون أن يرتك رسالة يشرح فيها األسباب واملربرات، لكن أغلب الظن كما ردد مجال أن األمر كان مرتبطا ...للغاية

  )1(.»مبقتل الرئيس بوضياف الذي حتمس لعودته مسري عمران كثريا

ي دوافع متنوعة داخلية مرتبطة بنفسية نالحظ أنّ هناك دوافع كثرية دفعت الكاتب إىل تدوين روايته وه

  .ان ذاك الكاتب وخارجية مرتبطة باألوضاع اليت تسود ا تمع

   

                                                
  .194صاملصدر السابق،)1(
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  .غرفة الذكريات لبشير مفتيالبناء السردي في رواية: المبحث الثاني

  .قضية الراوي وضمير الرواية: المطلب األول

ن الرئيسي هلا، والسرد هو رية األخرى، تعتمد على النثإنّ الرواية كغريها من الفنون ال ّ سرد باعتباره املكو
يا « أحد أركان النسيج القصصي األساسية، حيث يسهم يف الربط بني أجزاء القصة وتتابعها، تتابعًا فنّ

 ً يطلق على النّص احلكائي أو الروائي أو القصصي برمته فكأنّه الطريقة «والسرد مصطلح نقدي حديث )1(.»متينا

ّف السرد )2(.»ليقدم  ا احلديث إىل املتلقي) احلاكي(ي أو القاص أو حىت املبدع الشعيب اليت خيتارها الروائ وكما يعر

هو الكيفية اليت تُروى  ا القصة عن طريق هذه القناة نفسها، وما ختضع له من مؤثرات بعضها «أيضا على أنّه 

عىن هذا أنّ الرواية هي عبارة عن رسالة  وم)3(.»متعلق بالراوي واملروي له، والبعض اآلخر متعلق بالقصة ذا ا

  .الراوي، املروي، املروي له: كالمية حتتوي على مرسل ومرسل إليه، وبالتايل متر عرب قنوات رئيسية واملتمثلة يف

 إىل املتلقي أو املروي له، وهو كما يعرفه روالن) الرواية أو املضمون(هو الذي يقوم بنقل ذلك الكالم  :الراوي/ أ

  )4(.»و شخصية من ورق، كما أنّه وسيلة وأداة تقنية يستخدمها الروائي ليكشف  ا عن عامل روايتهه«بارت

  .الرواية أو الرسالة أو املضمون مبعىن حمتوى الرواية ينقلها األديب أو الراوي إىل املتلقي أو املروي له :المروي/ ب

                                                
، من منشورات إحتاد الكتاب العرب، دب، )19471985(تطور البنية الفنية يف القصة اجلزائرية املعاصرة : يبطشريبطأمحد شر  )1(

  .29، ص1998دط، 
ـــ: داود ســـلمان الشـــوبلي)2( ـــاب العـــرب، دمشـــق، ســـوريا، دط،  فأل ليلـــة وليلـــة وشـــعر الســـردية العربيـــة، مـــن منشـــورات إحتـــاد الكتّ

  .37، ص2000
، 1، املركز الثقايف العريب للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، ط)من منظور النقد األديب(بنية النّص السردي : محيد حلمداين)3(

  .45، ص1991
  .52رواية السرية الذاتية، ص: جناة السويسي)4(
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مـــن ) الروايـــة(تلقـــي، الـــذي يقـــوم باســـتقبال الرســـالة املرســـل إليـــه وهـــو القـــارئ، أو بـــاألحرى هـــو امل :المـــروي لـــه/ ج

  .الراوي

الســـرد عنـــد العـــرب هـــو الـــذي شـــكل خميـــال ا تمـــع ولـــيس «عرفنـــا منـــذ قليـــل بـــأنّ الســـرد لـــه منزلـــة كبـــرية يف األدب 

ا يدلّ على تلك املنزلة )1(.»الشعر   .وهذا إن دلّ على شيء إّمن

ً واآلن منر إىل قضية الفصل بني الراوي والكاتب،  ما خمتلفان متاما   .من منطلق أّ 

ا تتفق  -  الراوي أو السارد هو عبارة عن كائن ختيلي ومهما اختلفت املدارس يف حتديد مفهوم السارد، فإّ 

 الكاتبغري  الراوي، نقول أنّ ذابني املؤلف واملروي له للسرد وهلأو باألحرى تلتقي كلها يف اعتباره مهزة وصل 

ّ الذي أبدعه الكاتب، فالراوي إذن هو عبارة عن بنية من بنيات ألنّ الراوي ينتمي إىل  عامل األدب واملتخيل الفين

الراوي أو السارد شبيه مبصمم معماري الذي ينشئ من املكان «النّص شأنه شأن املكان، الزمان وكذا الشخصية 

عبة السردية الشخصيات والقراء،  أي يلعب مع: عالمة حضارية ألنّه يف حميطه القصصي ممسك خبيوط الّل

، كما ينظم الذرات الزمنية مث يبعثرها وعليه فالراوي هو من يقوم بدور الوسيط بني الكاتب  )2(.»فيخدعهم مجيعًا

  .والقارئ

  : بتقسيم العالقة بني الشخصية والراوي إىل ما يلي جان بويونلقد قام املفكر 

لم الشخصية، فهو يعلم عن الشخصية كل مبعىن يكون علم الراوي أكرب من ع :الرؤية من الخلف/ أ

  .)3(شيء ويعلم عنها أشياء ال تعرفها عن نفسها، فهو إذن يعلم ما يدور يف ضمائر الشخصيات ويف أنفسهم

                                                
  .220، ص2011، 1احملاورات السردية، الدار العربية للعلوم ناشرون، الرباط، املغرب، ط: عبد اهللا إبراهيم)1(

  .53، صاملرجع السابق: اة السويسيجن)2(
  .53املرجع نفسه، ص: ينظر)3(
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علم = أنّ علم الراوي: يكون فيها الراوي مساوي للشخصية مبعىن :الرؤية مع أو تساوي أو مصاحبة/ ب

ولإلشارة فقط )1(احلديث، من أجل القضاء على سيطرة الراوي وألوهيته الشخصية، وظهرت هذه التقنية يف العصر

شريطة املساواة بني " هي"أو " هو"أي املتكلم وكذا بضمري الغائب " األنا"أنّ هذا النوع ميكن أن يسرد بضمري 

  .الراوي والشخصيات

ني، مها سبب اكتشافنا وهذين النمط السرد الذاتي والسرد الموضوعي: للسرد الروائي منطان اثنان ومها

هو الضمري الذي «والراوي بضمري األنا " ضمري األنا"تقنية الراوي بعدة ضمائر على غرار : جلملة من التقنيات حنو

الشخصية الروائية الواقعية يف الزمن احلاضر، الذي هو زمن السرد، عن أحداث وشخصيات  - من خالله–تروي 

كاية، ممّا يوهم القارئ بأنّ الرواية واحلال هذه هي ضرب من السرية الذاتية، تقع يف الزمن املاضي الذي هو زمن احل

وهذا ما يتضح جليًا  )2(.»عن جتربته الشخصية - ، اليت يروي فيها الرهينة مثالً )التوبيوغرافية(عرتافية أو املذكرات اإل

لذي قهر املستحيل وخرج عن ا–يروي لنا عن جتربته الشخصية " مالك عزيز"، جند "رواية غرفة الذكريات"يف 

، والذي سيطر على بنية السرد يف الرواية بالطول والعرض )األنا(مستعينا بذلك الضمري  - صمته لتحقيق أحالمه

" و ذا يصبح ) أنت(وكذلك، ضمري املخاطب ) هو، هي(ضمري الغائب : مقارنة بالضمائر األخرى على غرار

للقول يف الوقت نفسه، ومن خالله إذن تتضح لنا هوية الراوي يف رواية هو الضمري املتكلم واملنتج " ضمري األنا

غرفة الذكريات والذي يعترب شخصية رئيسية أو باألحرى حمورية يف الرواية، وهذا ما يبدوا بارزا منذ الوهلة األوىل يف 

ّ شعيب «: قوله ة كبرية وفقرية، ضمن عائل" باشا جراح"امسي عزيز مالك، وعمري اآلن مخسون سنة ولدت يف حي

لقد كانت يل عالقات مع أناس «: وقال أيضا)3(.»مثل أغلب عائالت تلك األحياء اليت حتيط باجلزائر الوسطى

                                                
  .54، صاملرجع السابق: جناة السويسي: ينظر )1(
  .54تقنيات السرد النظرية والتطبيق، ص: أمينة يوسف )2(
  .11رواية غرفة الذكريات، ص: بشري مفيت)3(
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ردوا لوا يف جرائم منكرة وبعضهم شُ ِ أ يت دراسيت اجلامعية مبعهد اآلداب  1990يف سنة «: وقوله أيضا)1(.»قُت

ّ ...ى عامل غامض وخميف، عامل احلقيقة والواقعباجلامعة املركزية، وأنا أشعر أنّين مقبل عل لكن ما كان خيفف عين

  )2(.»ثقل ذلك الشعور باخلوف بعض الشيء هو تفاؤيل الساذج حينها أنّ األشياء ستتحسن ال حمالة

إنّ ضمري املتكلم أو باألحرى األنا هو الضمري املهيمن بالطول والعرض يف منت الرواية، ويف هذه األخرية 

ال  زمنا الكلمات، لكن احللم يهزمنا، يصري  : كتبت يف كراسيت«ة دالئل وشواهد جتزم هذه احلقيقة توجد عد

  ...كابوسا

  ...الواقع عندما يتخلى على أن يكون شاعريا

  ...احلياة عندما تعادي احلياة

ا يستطيع أن طبعًا كنت أعتقد أنّ اإلنسان متوهم كبري، وهو كم«و  )3(»الوهم عندما يتلبس أقنعة احلقيقة

يعتقد كل شيء يف أنبل األمور وأسوأها يف أكرب القيم خريًا وشراً، ميكنه أن ال يعتقد يف أي شيء، ويصبح على 

صحيح كنت أعيش بأمل باهت الضوى، أنّه «وأيضا  )4(.»صورة ذلك العدمي الذي تساوت يف نظرته كل األمور

افة حبها له، ويف ذلك اليوم سأكون رجل قلبها الوحيد، سيأيت اليوم الذي متيل فيه كفة حيب يف قلبها على ك

  )5(.»وأسعد رجل يف العامل، لكن هذا مل حيدث قط، وكنت جمرد شريك هلا يف رحلة معانا ا تلك

                                                
  .14ص املصدر السابق،: بشري مفيت)1(
  .23، صقالسابصدر امل)2(

  .71، صاملصدر نفسه)3(
  .161نفسه، ص صدرامل)4(
  .225نفسه، ص صدرامل)5(
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واية،  إنّ صيغة املتكلم هي أكثر الصيغ املوجودة يف الرواية استطاعت أن ترسخ هيمنة الكاتب على بنية الر 

لراوي على حقيقته، وكما استطاعت أيضا أن تكشف أفكاره وآرائه بل وحىت مبادئه كما استطاعت أن تكشف ا

ن العامل املروي من خالل رؤيته، وهو يف الوقت نفسه «وقيمه  ّ بوصفه بؤرة احلكي وسريورته هو السارد الذي يكو

واسطة الدالالت املنتجة تلك الشخصية املتحولة، سواء يف انتقاهلا الزمين أو عرب شبكة من العالقات العامة، أو ب

" األنا"ومعىن هذا أنّ ضمري  )1(.»من جراء الرتكيز على هذا املنحى أو ذاك من مناحي الوجود داخل النّص ككل

" األنا"كان له الدور األكرب يف سريورة أحداث الرواية، ألنّ أحداث الرواية من بدايا ا إىل غاية  ايا ا كان ضمري 

صل بني أحداثها ففي بداية الرواية مثالً جند الراوي مالك عزيز، يعرفنا على نفسه من خالل فيها هو احللقة اليت ت

امسه، عمره، عائلته وأوضاعها االجتماعية، ذكره لتلك الفرتة العصبية اليت عاشتها اجلزائر يف التسعينات (ذكر 

فكل هذه األحداث ...) ائه الشعراءواملتمثلة يف العشرية السوداء، ذكره كذلك حبة الفاشل والضائع، ذكر أصدق

ا يدلّ على الدور الكبري واملهم " األنا"متت معرفتها من خالل شيء واحد هو ضمري  وهذا إن دلّ على شيء إّمن

كان طاغيا على الرواية، وال " األنا"الذي لعبه ضمري املتكلم يف سريورة السرد، وعليه ميكن القول بأنّ ضمري 

  .عبارة عن رواية السرية الذاتيةعجب فذلك ما دام النّص 

أنت، "أو ضمري املخاطب " هو، هي"أو ضمري الغائب " حنن"ومع هذا كله قد جند السرد بضمري املتكلم 

ها تبقى قليلة مقارنة بضمري "أنتِ  كنّا « : نذكر" حنن"ومن األمثلة على ضمري " األنا"، لكن هذه الضمائر كّل

... نية تعيش بيننا يف خلود آدميني مثلناام بشر ال كالبشر، بل أرواح نور أ ّ  نستمع ونردد ما يقولونه لنا، ونشعر

ًا عن االحنرافات اليت يغرينا  ا أبالسة الواقع كل يوم ّ ا ضمري الغائب  )2(»وختلي ّ هل دامهته احلالة الشعرية، فلم «أم

ية لشخص عزيز عل ّ فرط يف إهلامها النوراين؟ أم هو يكتب رسالة سر ُ رب ورقة بلون يرغب أن ي ى القلب؟ أو فقط حيُ
                                                

  .138، ص2000، افريقيا الشرق، املغرب، دط، )السرية الذاتية يف املغرب(الكتابة والوجود : عبد القادر الشاوي)1(
  .88، صاملصدر السابق: بشري مفيت )2(
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األم هي اليت تعطي حلياة الطفل لو ا اجلميل، بل أم ال نشعر إّال «، أيضا )1(»شيء من اهلذيان واجلنون...أسود

ثري فينا  ُ أنّنا أخفقنا حياتنا بالتأكيد، وعندما نكرب الشيء غري ذلك الصوت األمومي الرقيق واحلان، هو الذي ي

  )2(»لشوق واحلننيزوابع من احلب وا

، اشربوا وال  تموا بشيء غذًا سيكون ...أخرى لننسى هذا الكابوس بيبرياتلنا ابعث«ضمري املخاطب 

أنت هل لك فاتنة حتبها «و  )4(»أنتَ ال بد أنّك ال تضيع حب امرأة مهما كان احلال«وأيضا  )3(»العامل أحسن

  )5(.»ومستعد أن متوت ألجلها إن لزم األمر؟

  .الشخصيات في الرواية: الثانيالمطلب 

الشخصية إحدى مكونات احلكاية اليت «تعد الشخصية عنصراً مهمًا من عناصر بناء رواية السرية الذاتية 

ال الذي ينجز األفعال أو يتقبلها وقوعًا اليت متتد وترتبط يف  ّ تشكل بنية النّص الروائي، لكو ا متثل العنصر الفع

تقوم الشخصية بإمالء الّلحظة املركزية املسندة إليها تأليفيًا وتفهم الواقع ومتتلئ بروح مسار احلكاية، ومن أجل أن 

إنّ «دها كو ا مرتبطة  ا، األحداث، أو باألحرى تولتكون ومعىن هذا أنّ الشخصية هي اليت  )6(.»احلياة

ّ عنها، حيث الشخصية الروائية ميكن أن تكون مؤشراً داالً على املرحلة االجتماعية التارخيي ة اليت تعيشها، وتعرب

تكشف عن نظر ا الواعية إىل العامل، وهذه النظرة هي أرقى أشكال الوعي لدى اإلنسان، وموقف خالق يسهم 

                                                
  .116ص ،املصدر نفسه)1(
  .104، صالسابقصدر امل)2(
  .69نفسه، ص صدرامل)3(
  .118نفسه، ص صدرامل)4(
  .116نفسه، ص صدرامل)5(
، 2005، 1البنيــة والداللــة يف روايــات إبــراهيم نصــر اهللا، املؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر، بــريوت، لبنــان، ط: أمحــد مرشــد)6(
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 ً ومعىن هذا أنّ الشخصية هي املرآة العاكسة للرواية، إذ تُعد الشخصية مقياسًا أساسيًا  )1(.»يف امتالك الواقع مجاليا

ا يدلّ على أمهية الشخصية  يعتمد عليه من أجل االعرتاف مبستوى كاتب الرواية، وهذا إن دلّ على شيء إّمن

ا تبقى  ومكانتها يف منت الرواية، وعليه ميكن القول بأنّ الشخصية مهما تصرفت يف األحداث ولعبت  ا، إّال أّ 

يف نقل الشخصية من عامل ضيق تتطلع وتعتمد على عبقرية املبدع أو الروائي، وذلك من خالل قدرة هذا األخري 

ّ وفسيح واألهم من ذلك هو أن تكون هذه الشخصية حية ويف هذا الصدد  وحمدود بالزمان واملكان إىل عامل حي

جيب أن تكون هذه الشخصية حية، فالقارئ يريد أن يراها وهي «: يقول المفكر واألديب عز الدين إسماعيل

وهذا كله يرجع إىل الروائي املبدع  )2(.»تمكن من أن يراها رأي العنيتتحرك، وأن يسمعها وهي تتكلم، يريد أن ي

ّ بتلك التجربة الشعورية فعالً وبالتايل فهي  أو باألحرى الفنان الذي جيعل القارئ يتعاطف مع الشخصية وكأنّه مر

  .مرآة تعكس عصرنا وقيمنا وآمالنا وآالمنا

تبعًا للتقاليد األدبية املرتبطة «ور وذلك لقد تعددت واختلفت وجهات النظر للشخصية عرب العص

ا كانت تلعب  )3(.»بالشخصية فمثالً قدميًا كانت الشخصية يف رواية السري الذاتية هي اليت تقوم بكل شيء، وأّ 

 )4(يته وذكائه يف رسم مالمح الشخصيةالدور األكرب يف أي عمل روائي، فنجد الروائي هنا كثريا ما يركز على عبقر 

ا حدي ّ عطي األمهية البالغة للكتابة األدبية وليس للشخصية ومالحمها وأصبحت أم ُ الشخصية جمرد  ثًا فأصبح الروائي ي

ُكون بوثيقة تنصهر  كانت  مثلما كائن ورقي وليس حي قدميا، وعليه ميكن القول بأنّ الروائي مع الشخصيات ي

                                                
  .29ص املرجع السابق،: أمحد مرشد)1(
  .107، ص)دراسة ونقد(األدب وفنونه : عز الدين إمساعيل)2(
  .67، صاملرجع السابق: اة السويسيجن)3(
  .76، ص)حبث يف تقنيات السرد(يف نظرية الرواية : عبد املالك مرتاض: ينظر )4(
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الروائي ما هي إّال تعبري وجتسيد لتجربة شعورية فيها جتاربه الذاتية وكذا جتارب اآلخرين، فالشخصية اليت يوظفها 

  .عاشها هو أو اآلخر يف ا تمع

الشخصية الرواية ليست سوى جمموعة من «لكن يف مقابل ذلك هناك من يرى عكس ذلك ويقول بأنّ 

سبها الكلمات ال أقل وال أكثر، أي شيء اتفاقيًا أو خديعة أدبية، يستعملها الروائي عندما خيلق الشخصية ويك

  )1(.»قدرة إحيائية كبرية  ذا القدر أو ذاك

ومع هذا تبقى الشخصيات هي النواة األساسية يف أي عمل روائي، وركيزته، فال رواية بدون أشخاص 

فالشخصيات  بالنسبة للرواية كاحملرك بالنسبة للمركبات، وهذا ما نالحظه من خالل رواية غرفة الذكريات لبشري 

اية بشخصية عزيز مالك باعتباره شخصية حمورية ورئيسية تتمحور حوهلا كل األحداث مفيت، تبدأ هذه الرو 

والشخصيات األخرى، فعزيز مالك هو من يقوم بدور الراوي على اعتبار أنّ الرواية عبارة عن رواية سرية ذاتية، 

 عمران، ليلى مجال كايف، مسري: وهناك إىل جانب شخصية عزيز مالك شخصيات فاعلة وحمركة للرواية نذكر

اخل، وعلى هذا األساس تقسم الشخصيات يف رواية غرفة الذكريات إىل شخصيات رئيسة، شخصيات ...مرجان،

  .ثانوية وشخصيات نامية

ية ينتقيها الروائي من  :الشخصيات الرئيسية/ أ الة يف الرواية، فهي شخصيات فنّ ّ هي الشخصيات الفع

ت الرئيسية يف غرفة الذكريات هي شخصية واحدة فقط تتمتع أجل جتسيد رؤى وأفكار وأحاسيس والشخصيا

  .حبرية احلركة واستقاللية الرأي

                                                
ـــزمن، الشخصـــية(بنيـــة الشـــكل الروائـــي : حســـن صـــحراوي)1( ، 1990، 1، املركـــز الثقـــايف العـــريب، بـــريوت، لبنـــان، ط)الفضـــاء، ال

  .213ص
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ّ شعيب متواضع امسه  :عزيز مالك ْ «رجل يف اخلمسينات من عمره مثقف ومتعلم، ولد يف حي اح َ ر اشْ جَ َ  »ب

اجة اليت عاىن منها يف صغره، وسط عائلة تعاين العوز والفقر مثل أغلب العائالت اجلزائرية آنذاك، ورغم الفقر واحل

ر، فكانت لديه كريزما قوية مكنته من حماربة اجلهل والفقر بسالح طاع أن يثبت ذاته وحضوره منذ الصغإّال أنّه است

غة واألدب العريب، وقبل ذلك كانت هواجس الكتابة تنتابه منذ  العلم واملعرفة، فتحصل على شهادة ليسانس يف الّل

عزيز مالك عاىن يف  )1(.»ندي منذ مراهقيت حلم واحد ال شريك له، أن أكتب روايةكان ع«: الصغر فيقول

طفولته الكثري من اآلالم واملعاناة على غرار أمل الفقر واحلرمان وكذا أمل احلب، فهذه اآلالم جعلت منه إنسانا 

، ينظر إىل احلياة نظرة سودوية ال أمل منها، يقول نوات األخرية عدم قدريت على كان أسوأ شيء يف الس«: متشائمًا

فهم ما حيدث جيداً من حويل، مل أعد ذلك املثايل احلامل، وال املناضل الرومانسي الذي كنته يف الثمانينات وبداية 

  )2(.»التسعينات

إنّ فرتة التسعينات فرتة عصبية على كل الشعب اجلزائري خصوصًا على املثقفني الذين يتمتعون حبس 

لكن ال «م فعزيز مالك كانت هذه الفرتة بالنسبة إليه عائقا وحاجزا وقفت أمام طموحاته مرهف أكثر من غريه

الوسيلة شيء تغري وال شيء حدث، بل زادت الغمة على الغمة، وأطبقت الظلمة على الظلمة، وصار اليأس هو 

فعندما وصل به  )3(.»نجل األمل املزيف، الذي مل يعد له أي صالحية يف الوقت الراهالوحيدة اليت تقاوم  ا د

، فهذه الرسالة مبثابة بصيص  ليلى مرجاناليأس إىل منتهاه، جاءته رسالة من حبيبته  ًا طاهرًا عفيفًا ّ الذي أحبها حب

أتذكر «أمل من أجل عيش حياة أفضل ونسيان تلك اهلموم، فرجع قلبه يدق مرة ثانية، بعدما توقف على ذلك 

لعدة سنوات، حينما قررت مواجهتك باحلقيقة، وأنا أخنرط يف حيايت اجلديدة ذلك اليوم رغم أنّين مل أبايل به 

                                                
  .11، صاملصدر السابق: بشري مفيت)1(
  .14نفسه، ص املصدر)2(
  .16نفسه، ص املصدر)3(
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ة على الوصف وبالكاد أستطيع ختيلها ّ ، ويف حالة أمل عصي لكن هذه الرسالة  )1(.»وتركتك خلفي جمروحًا ومكتئبًا

ا فتحت له جراح املاضي اليت مل تلتئم بعد من مل أكن «. أمل العشق بقدر ما أفرحته وأسعدته بقدر ما أحزنته ألّ 

ظلت تعتذر فيها دون أن تعتذر ...نسيت أو طلقت ليلى مرجان من ذاكريت عندما وصلتين رسالتها املفاجئة تلك 

بالفعل، أو تعيد فتح جرح ال أظن قدرت على الشفاء منه يف أي يوم من األيام، بل كانت قصة حيب هلا تدور يف 

  )2(.» اية عالقتنا رأسي طوال اخلمس عشرة سنة اليت مضت على

ن صدقات مع مجاعة من الشعراء  ّ كان يلتقي ) مسري عمران، ومجال كايف(عزيز مالك بدخوله إىل اجلامعة كو

ة عن السياسة، عن   م بإحدى حانات احلي، كانوا يشربون ويطلقون العنان ملخيال م تكلموا يف مواضيع عدّ

أشعر  2010يف غرفة البار «النصيب األوفر من  كالمهم  ا تمع، عن األدب وعن احلب، وكان هلذا األخري

وكل ما ميكن قوله )3(.»باحلزن والكآبة تتغلغل يف صدري، كأنّ الذكريات تتدفق اآلن مع حلم نقلها على الورق

أنّه حاول أن يوصل لنا آالمه وآماله اليت مل يستطع جتسيدها على أرض الواقع، كما قدم لنا " عزيز مالك"عن 

  .عن تلك األوضاع الصعبة اليت عاشها يف زمن العشرية السوداء أي يف التسعيناتصورة 

هي تلك الشخصيات اليت تكمل الشخصية الرئيسية أو احملورية، وهي اليت  :الشخصيات الثانوية/ ب

ٌة  َ ر خَ َ س ُ ختضع إلجناز احلدث الذي وكل الكاتب إليها إجنازه، وهي «تساعد على إيضاح مالمح البطل، فهي إذن م

والشخصية الثانوية  )4(.»يف ذلك لصرامة الكاتب وتقنيات إجراءاته، وتصوراته وإيديولوجيته أي فلسفته يف احلياة

شخصية مسري : شخصيات من الدرجة األوىل وتكون أكثر فعالية وحضوراً يف الرواية مثل،: تنقسم إىل قسمني

                                                
  .18صاملصدر نفسه ،)1(
  .21، صالسابق املصدر)2(
  .121، صاملصدر نفسه )3(
  .75، صاملرجع السابق: عبد املالك مرتاض )4(
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شخصية ليلى مرجان، باية، عزيز : ل فعالية حنوعمران، ومجال كايف، وشخصيات من الدرجة الثانية تكون أق

  .الشريف

هر يف احلانات وشرب اخلمر، وبالرغم من هذه العادة  السيئة له، إّال : جمال كافي ّ هو الشاعر املولع بالس

ا مل تأثر على حياته األدبية واإلبداعية، رجل ال يؤمن باحلب، وال يؤمن بالعالقات مع النساء، وإمنا شغله  أّ 

ا بالنسبة للحب والنساء عنده، فهي أمور زائدة وال قيمة هلا الش ّ نظر إىل ي...ال يؤمن باحلب«اغل الشعر فقط، أم

ا اسرت  والسبب الذي جعل من هذا الشاعر أن يفر  )1(.»احة من الشعر فقط، مث يرتكها لشيء آخراملرأة على أّ 

له، وذلك عندما أحب فتاة أحالمه، فاألمر  من احلب ويعزف عن النّساء هو بسبب خيانة صديقه مسري عمران

ذاته جعل منه إنسانًا مغايراً متامًا كارهًا للحياة، فاقدًا للثقة يف البشر، غري راضٍ مبا موجود، فكيف ال، وهو من 

وقبل هذا فقد مترد مجال كايف عن السياسة والسلطة، ويتجلى ذلك من خالل . عاىن خيانة الصديق وغدر العشيق

أنا مل أعد : وكانت تصل إىل اجلرائد اليت يكتب فيها رسائل  ديد كثرية، وكان يقول يل«املعارضة للسلطة مقاالته 

وعليه كل ما ميكن أن يقال عن شخصية مجال هي  )2(.»أخاف من املوت، وجيب أن يستمعوا إىل كلمة احلق

اخل، مات مقتوالً ...قع، شخصية متساحمةشخصية مثقفة، واعية مبا يدور حوهلا، غري مؤمنة باحلب، ناقمة على الوا

حىت مسعت طلقات ...ما إن نزل من سياريت...كانوا ينتظرونه قرب الباب...قتلوه«من طرف مجاعة إرهابية 

  )3(.»الرصاص

من اجلامعة، أستاذ جامعي وشاعر يف الوقت نفسه، فإذا كان مجال  " عزيز مالك"صديق  :سمير عمران

ف كايف مييل إىل الشعر وشرب  ّ جيب أن تثق به وتثق حبدسه ونورانية «اخلمر، فإنّ مسري عمران كان مييل إىل التصو
                                                

  .171، صاملصدر السابق: مفيت بشري)1(
  .214نفسه، ص املصدر)2(
  .230نفسه، صاملصدر )3(
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كان ذات نفسية هادئة ال متيل إىل   )1(.»روحه املكهربة بالشعر، وكلمات املتصوفة اليت حيفظها عن ظهر قلب

هلزام املنكرة واليت جتعله يف كأنّه كان ميلك بداخله عنف السلب املدمر تراثا من اخليبات وا«الصدام وال املواجهة 

ّ مع الورقة البيضاء جيد صعوبة كبرية يف حتديها عىن مسري عمران على  )2(.»النهاية غري قادر على املواجهة، وحىت

غرار صديقه عزيز مالك من أمل احلب وحرقته، فحبه كسر قلبه ألنّه ذو شخصية  كتومة، ال تبوح بأسرارها ألحد 

جاء خرب انتحار «بوضع حد حلياته بإلقاء نفسه من فوق جسر من جسور قسنطينة  حىت جاءت فاجعة انتحاره

مسري عمران فاجعًا للغاية، وعرفت من مجال كايف أنّه ألقى بنفسه من أعلى جسر قسنطينة يف صباح باكر، حىت 

ا أن تعيقه على حتقيق ما أراد، دون أن يرتك أي رسال ة يشرح فيها يتجنب حركة النّاس واليت كانت من شأّ 

حيث ... كان مرتبط مبقتل الرئيس بوضياف«وراء انتحاره ظهرت جمموعة من اآلراء منها  )3(.»األسباب واملربرات

وهناك  )4(.»جاء حادث االنتحار بعد يومني من إعالن اغتيال الرئيس يف قصر الثقافة مبدينة عنابة على املباشر

السبب الرئيسي واحلقيقي يف انتحار عمران وهو بسبب حبه الكبري  رأي آخر وهو الرأي املرجح والذي يعترب رمبا

يف داخله كان يعرف أنّ السبب احلقيقي كان يكمن يف أنّ «" مجال عمران"حلبيبة صديقه وخيانته لرفيق عمره 

ني فعاش عمران ب )5(.»كانت فكرة أنّه عرف باألمر، وانتحر هلذا السبب...صديقه الوحيد خيونه مع حبيبته باية

نار العشق ونار اخليانة أو باألحرى تأنيب الضمري إىل أن : قلب عاشق وعقل رادع، بل عاش الشاعر بني نارين

 ً   .انتهى به املطاف بوضع حد حلياته انتحارا

                                                
  .48ص نفسه،صدر امل )1(
  .55، صالسابق املصدر)2(
  .194نفسه، ص املصدر)3(
  .194نفسه، ص املصدر)4(
  .223نفسه، ص املصدر)5(
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درجة األوىل وتكون شخصيات ثانوية من ال: ذكرنا فيما مضى بأنّ هناك نوعني من الشخصيات الثانوية

  :، اآلن نتطرق إىل الشخصيات الثانوية األقل فعالية مقارنة باألوىل فنذكر)ومسري عمرانال كايف مج(أكثر فعالية 

على اجلمال  -على حسب موصفات عزيز مالك هلا - ، ترمز ليلى مرجان)حب عزيز مالك(:ليلى مرجان

وهلا إىل عروس شعرها األسود الطوياللذي ترتكه متهدالً على كتفيها، والذي حي«العريب ذو الشعر األسود الطويل 

عيناها السوداويتان اللتان تشعران ...حبر نادرة يهتف هلا البحارة املغامرون وينشد هلا املوسيقيون األغاين اجلميلة

قمرة الوجه ُ إنّ األمر الذي جعل عزيز مالك يعرف تفاصيل  )1(.»الناظر إليهما كأنّه يسافر يف ليلة داكنة السواد م

ا الصغري اليت ضيعته، فكان مكتوب فيه امسها وعنوا ا وبعض التفاصيل عن حيا  هو كناشها" ليلى مرجان"حياة 

امتهنت التمريض، وهذا ما جعل األمر سهالً بالنسبة ملالك يف إجيادها وبقى وعملها، فهي مل تكمل الدراسة و 

ا حتب رجل آخر يف اخلمسي نات من عمره، وأنّ عزيز يرتدد بني الفنية واألخرى إىل عملها، إىل أن صارحته بأّ 

قلبها ليس فارغًا مع العلم أنّ هذا الرجل يعمل يف مكان عملها، إنّ نظرة عزيز وليلى إىل بعضهما البعض كانت 

، فليلى كانت تنظر إىل عزيز على أنّه ُشعرها بالراحة والطمأنينة،  أعز ختتلف متامًا صديق هلا وأنّ احلديث معه ي

  .املثالية والزوجة املستقبلية له، وهذا ما ولد له الكثري من املعاناة واآلالم النفسية لكن عزيز كان يرى يف ليلى املرأة

وحده  طارقوعندما تزوجت من ذلك الرجل اخلمسيين الذي يدعى  ِ رحلت إىل خارج البلد وتركت عزيز ل

واعرتاف، ومع هذا  له بني الفينة واألخرى رسالة اعتذار وبوح فراق، لكن يف مقابل ذلك كانت تبعثيعاين أمل ال

ا متزوجة، وأصبحت مستحيلة املنال،  ّ وأنّه يعلم داخل نفسه أّ  فكلما تأتيه رسالة من ليلى يرجع له األمل، حىت

  .مع ذلك حيلم ويتمىن بقضاء بقية حياته معها

                                                
  .74، صاملصدر السابق)1(
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جئت من الصحراء « :املرأة اليت عشقها مسري عمران امرأة مجيلة، ولدت يف مدينة بوسعادة تقول :باية

ا رحلت من مدينة بوسعادة إىل  )1(.»والرمال واحلر القاتل مباشرة إىل البحر والزرقة والربودة املنعشة ومعىن هذا أّ 

  .مدينة اجلزائر العاصمة، أين وجدت حياة أخرى، ختتلف متامًا كما كانت عليها

كانت تذهب مع   عندما" كايف" تعرفت على " مجال كايف"وهي أخت "  لة" كانت لباية صديقة امسها 

ّ أقامت عالقة معه دامت قرابة ثالثة أشهر، مث تركته وتزوجت زوجًا أخر مث طلقته وأقامت  أخته إىل منزهلم حىت

ا شخصية متالعبة" عمران"عالقة ثالثة مع  ّ ما ميكن قوله عن باية أّ    .وكل

جعل مالك "لشيء الذي أستاذ شيوعي له ميوالت أدبية وشعرية وميوالت دينية وسياسية، ا :عزيز شريف

تَشَّيئ فالشعب " عزيز ُ طيل الكالم معه وسط احلانة حتدثه عن البالد وأوضاعها الصعبة، وعن الشعب املظلوم امل ُ ي

جمرد أجسام تتحرك على األرض من طرف السلطة، وبالتايل فالشعب إذن ما هو إّال آلة " نظر عزيز شريف"يف 

سيأيت يوم ولن نستطيع أن «: أنّ مالك عزيز مل يؤثر عليه ذلك حيث يقول بالنسبة إليها، فرغم ضجيج احلانة إالّ 

هوادة ال نتذوق فيه حالوة الشرب كما نفعل هذا الصباح، فاملؤشرات تقول إنّ هؤالء املتدينني سيعلنو ا حربًا 

نفسيته خوفًا هذا الكالم الذي قاله شريف هو من أربك مالك وبث يف )2(.»فيها، حربًا على كل من خيتلف عنهم

وعليه ميكن القول بأنّ الدور الذي . من الواقع، فهو كان ينظر إىل احلاضر خبوف وإىل املستقبل بغموض وحرية

والوقوف والتصدي ألفكاره  - أو باألحرى عزيز مالك- الرفع من قيمة البطل : لعبته شخصية شريف عزيز هي

لما يأيت عزيز مالك بفكرة، كلما يرد عليه شريف عزيز وهذا يتضح جليًا من خالل احلوار الذي دار بينهما، فك

                                                
  .180صاملصدر السابق،)1(
  .33، 32املصدر نفسه،صص)2(
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وأيضا  )1(.»يا رفيقي، حنن من يصنع أقدارنا اجلميلة والسيئة قدر ال أحب كلمة. قدر الشعوب املتخلفة«بنقيضها 
هل تظن أنّ اجليش سيرتكهم؟ أنا ال أحب اجليش وال املتدينني الذين حيشرون أنفسهم يف السياسة، وهاهي «

وعليه ميكن القول بأنّ شخصية شريف عزيز ثانوية غري فاعلة، )2(.»حرب مفتوحة، وال أحد يعرف النتيجة النتيجة

  .وبالتايل تصنف يف الدرجة الثانية

هي الشخصيات املتطورة واملتحركة باستمرار، أي ال تسري على منط واحد أو  :الشخصيات النامية/ ج

تنمو وتتطور مع األحداث، وبالتايل فهي دائما ما تفاجئ بشيء  وترية واحدة، مبعىن ليست شخصية منطية، فهي

هي الشخصية «غري مألوف ومل يسبق هلا أن فعلته، فالشخصية النامية هي شخصية متغرية األحوال، متقلبة املزاج 

ّ موقف تصرف جديد، يكشف لنا عن  اليت يتم تكوينها بتمام القصة فتتطور من موقف آلخر، ويظهر هلا يف كل

  :ومن النماذج يف رواية غرفة الذكريات لبشري مفيت جند )3(.»نب جديد منهاجا

أنّه رجل متعلم ميتلك شخصية إنفعالية  : وكل ما هو معروف عنه" مالك عزيز"صديق البطل : خمتار ساملي

  .متسلطة يكره والده ألنّه شرطي

ألخري سوسن مل خترته وتزوجت أحبها جبنون، لكن يف ا" سوسن"إنّ خمتار صادف يف حياته فتاة امسها 

ا  زوجًا غريه، كل هذه األشياء يعرفها القارئ لكن هناك مفاجئة صادمة واليت من خالهلا حنكم على الشخصية أّ 

ذكرنا سابقا بأنّ يكره الشرطة، وكما ذكرنا أيضا أنّ الفتاة اليت أحبها تزوجت رجل غريه، فإذا . نامية، وغري منطية

ُصرح بأنّ سوسن  أصبحت زوجته وأنّه صار مفتش شرطة، مث كوميسار يعمل ضد اإلرهاب، وعليه ميكن به ي

                                                
  .33ص املصدر السابق،)1(
  .33املرجع نفسه، ص)2(
  .108، ص)ة ونقددراس(األدب وفنونه : عز الدينإمساعيل)3(
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شخصية خمتار ساملي شخصية نامية، وذلك من خالل التناقض املوجود ضمنها، فعرفنا يف البداية بأنّ بأنّ القول 

لت وأصبحت ساملي هي شخصية مهمشة ال حيسب هلا، وليس لديها أية مكانة يف ا تمع، لكن سرعان ما حتو 

  .هلا وزن وثقل وذلك عندما أصبح مفتش شرطة مث كوميسار

حممد خال مالك وهناك شخصيات أخرى يف الرواية وّظفت لغرض معني مث ختتفي على غرار شخصية 

فهي إذن جمرد شخصيات وظفها  )اخل....حممود، احملامي عبد السميع شريف،(عزيز، مرشد اجلماعة يف املسجد 

رد مرحلة من مراحل حياته، فوجد نفسه حمرياً مع ذكر تلك الشخصيات مع ذكره للزمان الروائي من أجل س

  .واملكان

  .لغة النّص: المطلب الثالث

إنّ اللغة يف نظر البعض جمرد أداة أو وسيلة تواصل، أو باألحرى جمرد وعاء تصب فيه األفكار واملفاهيم 

ا ليست ى ترى العكس جاءت يف القرن العشرين، ترى بأ ّ اإلنسانية، لكن يف مقابل هذه النظرة هناك نظرة أخر 

ا هي  ليس من شك أنّ لغتنا هي الوسيلة األوىل اليت نعرب  ا عن «وسيلة وغاية يف الوقت نفسه جمرد وسيلة، وإّمن

ا الصورة املسموعة أو املقروءة ملا يدور يف عقولنا أو تنبض يف قلوبنا، وهي قبل ذلك السجل ا ألمني أفكارنا، وأّ 

إنّ هذه النظرة ظهرت خصوصًا بعد حترر اللغة )1(.»نة نبينا وتشريعات ديننااثنا واحلصن احلصني لكتاب ربنا وسلرت 

من قيد الرؤية املثالية والتارخيية الرجعية العقيمة، وعليه ميكن القول بأنّ اللغة هي واجهة احلياة، وخمبأ وعيها الذهين 

  .واالجتماعي

                                                
  .78ص ، 2010،  2دار الغريب للطباعة و النشر ،طيف األدب واللغة،: أمحد هيكل)1(
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رعة على جتارب وخربات األمة الواحدة، وعلى جتارب وخربات األمم األخرى، فهي من إنّ اللغة نافدة مش

حتفظ لألمم تراثها األديب والديين، إنّ العالقة الشرعية بني املبدع واملتلقي تتجلى يف اللغة فهي مهزة وصل بني 

ا هي أ ا ليست جمرد رموز وعالمات، وإّمن ّ لألدب بكل أنواعه، ومبا األديب والقارئ، وعليه ميكن القول بأّ  داة فن

اللغة هي الدليل «أنّ رواية السرية الذاتية جزء من األدب، فمعىن هذا أنّ اللغة عنصر من عناصرها األساسية 

ّ أديب بدو ا  - أصال–ميكن قراء ا، وبدون اللغة ال توجد رواية - احملسوس على أنّ مثة رواية ما  - كما ال يوجد فن

  )1(.»على اإلطالق

نّ أول ما يصادف القارئ يف رواية السرية الذاتية هي اللغة، وعليه فاللغة تتعدى األبعاد املكانية والزمانية، إ 

تعترب اللغة الكاشف احلقيقي عن رواية السرية الذاتية : وكما تتعدى أيضا احلكاية والشخصيات، وباختصار شديد

م املبدع وإ ّ وبفضلها أيضا نستطيع إنطاق ) روايته(بداعه وعن مستوى صاحبها، فبفضلها نستطيع أن نقي

ً تعلق األمر بالنّص أو بأفكار الروائي ومعىن هذا أنّ اللغة قادرة على تعرية  الشخصيات، وكشف املستور، سواء

  .الرواية والشخصيات لتكشف للقارئ ما هو خفي ومضمر من جوانب احلياة

ل  ّ أهم مسة فيها هي احتكاكها ومالمستها للواقع، وكيف إنّ اللغة الروائية تتميز بعدة خصائص ومسات، ولع

وإذا قلنا الواقع نقول البساطة والوضوح، وكل ما ميكن قوله هو أنّ " رواية السرية الذاتية: "ال وأنّ موضوعها هو

ف السارد يستعمل اللغة البسيطة والسهلة وكذا القريبة من الواقع سواء سرداً أو وصفًا او حىت حواراً من أجل كش

ل إخبارية ممتعة حتتوي على مج«اخلبايا الداخلية للشخصيات الروائية، وكذا كشف جوانبها اخلارجية بأنواعها 

                                                
  .35أمينة يوسف، تقنيات السرد يف النظرية والتطبيق، ص)1(
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دقة  ر مدىمكتوبة بكفة سهلة، واضحة ومباشرة، وتتخللها يف مواضع عديدة عمليات توثيق دقيقة، تظه

  )1(.»الكاتب، وحرصه منذ بداية حياته على تسجيل ما يتعلق به

سن توظيف اللغة وتوزيعها على شخصيات الرواية، كاتب املبدع والذ إنّ الك ي هو ذاك الكاتب الذي حيُ

ومعىن هذا أنّ اللغة داخل الرواية ختتلف باختالف األشخاص ومستويا ا فمثالً لغة املثقف ليست هي لغة 

ة، فعلى الكاتب أن اإلنسان العادي البسيط وهكذا، لكن شريطة أن يكون هذا التقسيم مناسب لزمن الرواي

حيسن كذلك توظيف ألفاظ ومفردات تتماشى وعصره، فال يدخل كلمات أكل الدهر عليها وشرب، أي غري 

  .مفهومة لدى اجليل الالحق

إنّنا إذا أردنا أن نتعرف على لغة النّص ال بد من معرفة أسلوب أو باألحرى أساليب النّص فمن خالهلا، 

جلأ إىل أسلوب السرد " بشري مفيت"خصائصها وعليه ميكن القول بأنّ الروائي  تتضح ضمانات ومميزات اللغة، بل

فالسرد إذن هو  )2(.»أسلوب يف الكتابة تعرفه القصص والروايات والسري واملسرحيات«بغية تأكيد لغته فالسرد هو 

رد الروائي ألحداث كما يتجلى من خالل س. إحدى أدوات الكاتب الروائي يف التعريف باحلياة اليت يتطلع إليها

ّ شعيب«: وقعت من أجل إفادة القارئ  ا حنو ويف  )3(.»امسي عزيز مالك، وعمري اآلن مخسون سنة ولدت يف حي

كنت أحبها دون «وأيضا)4(.»إستيقضت باكرًا يف ذلك الصباح، وجدتين يف غرفة مليئة بالكتب«مقطع أخر 

  )5(.»عيشها باجلنة اليت أرغب يف دخوهلا  باحلياة األخرى اليت أمتىن أن أحسابات كانت تعدين

                                                
  .54، ص)يف البناء والتقنيات والنوع: دراسة(السرد يف رواية السرية الذاتية العربية : فايز صالح عتامنة)1(
  .09فسه، صاملرجع ن)2(
  .11رواية غرفة الذكريات، ص: بشري مفيت)3(
  .148نفسه، ص املصدر)4(
  .224نفسه، ص املصدر)5(
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لكي يوضح لغته أكثر استعمل الوصف إىل جانب السرد، ويف بعض األحيان " بشري مفيت"إنّ الروائي 

جعله متداخل معه، فمن خالل أسلوب الوصف يتضح جليًا بأنّ لغة الكاتب لغة سهلة مباشرة ال حتتاج إىل 

مالحمها هي نفسها، شعرها األسود الطويل الذي ترتكه «اصفًا حبيبته قواميس لشرح ألفاضها، يقول الروائي و 

متهدالً على كتفيها، والذي حيوهلا إىل عروس حبر نادرة يهتف هلا البحارة املغامرون وينشد هلا املوسيقيون األغاين 

تان تشعران الناظر إليهما   اجلميلة ، ويكتب عنها الشعراء أحلى وأمجل القصائد، عيناها السوداويتان الواسعتان الّل

قمرة الوجه ُ   )1(.»كأنّه يسافر يف ليلة داكنة السواد م

جلأ الكاتب إليه بغية التنويع يف - وزيادة عن السرد والوصف استعمل الكاتب تقنية أخرى، وهي تقنية احلوار

اجلواب، طرائق العرض، غايته الكشف عن أعماق الشخصيات وكذا توضيح الفكرة للمتلقي من خالل السؤال و 

  "مالك عزيز وأمه"احلوار الذي دار بني : ومن األمثلة عن أسلوب احلوار

  .أمي هل سأدخل اجلنّة لو مت؟ - 

  .نعم بالتأكيد ستدخل اجلنّة

  ووالدي هل سيدخل اجلنّة؟ - 

  .طبعًا والدك وإخوتك وأخواتك، وكل من حتبهم يا ابين

  ولكن من سيدخل جهنّم يا أمي؟ - 

  اجلزار الذي نشرتي منه كيلوا الّلحم دائما غاليا؟هل تعرف جارنا قدور 

                                                
  .74، صاملصدر السابق)1(
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  )1(.هو يدخل جهنّم، ألنّه يغش ويسرق النّاس بغري حق

وعليه ميكن القول بأنّ لغة النّص على حسب احلوار، لغة سهلة واضحة على العموم قريبة من ذهن 

  .املتلقي

حة، لكنها مل تكن عائق لدى كانت لغته فصي" غرفة الذكريات"يف روايته " بشري مفيت"إنّ الكاتب 

املتلقي،بل العكس من ذلك، فقد أعطت ملسة مجالية للنّص، وهذا من خالل توظيفه لبعض مقاطع الشعر، يقول 

  :يف مقطوعة شعرية البن عريب

  لقد صار قليب قابال كل صورة

غزالن ودير لرهبان ِ   فمرعى ل

  وبيت ألوثان وكعبة طائف

  وألواح توراة ومصحف قران

  ين احلب اين توجهتأدين بد

  )2(ركائبه فاحلب ديين وإمياين

إنّ الكاتب املبدع هو ذاك الكاتب الذي ينوع يف استخدام اللغة، هو ذاك األديب الذي يزاوج بني 

ذلك أنّ العمل األديب مييل باستمرار إىل خلق ثنائيات ...ثنائية اللغة الفصحى، اللغة العامية «الفصحى والعامية 

                                                
  .104املصدر السابق،ص)1(
  .48، صاملصدر نفسه)2(
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إنّ  )1(.»عرب تفاعلها التصادمي بتشكيل بنية تعين أنّ كل عمل أديب مكتمل، وليد هذا التفاعل ضدية، يسمح هلا

هذا الكالم ينطبق إىل حد ما على رواية غرفة الذكريات ملفيت، فقد استطاع هذا األديب أن يوظف ولو بالقليل 

ة إىل جانب الفصحى ألنّ األوىل ال ختضع لقوانني وقواعد تضبطها،  ّ ة تبعًا لتغري الناطق العامي ّ ا تلقائية متغري ألّ 

  : ا، وكذا الظروف احمليطة به ومن هذه األمثلة

يه، ص ِ ِ ف يل ْ الَو َ ه كور احلومة،ص93زاليط، صنا م، ترا80أَتـْ   ..... 135ص ،ماعنديش. 131، شِ

ّ كون الر  غوي والفين واية هي عبارة وخالصة القول أنّ رواية غرفة الذكريات استطاعت أن تستوعب التعدد الّل

  .عن رواية السرية الذاتية

  .الفضاء: المطلب الرابع

ا يدلّ على  مصطلح الفضاء من أهم املصطلحات الذي شغل أذهان املفكرين، وهذا إن دلّ على شيء إّمن

، ويف رواية السرية الذاتية على وجه اخلصوص البؤرة الذي يتخذه «فالفضاء هو  .أمهيته يف الساحة األدبية عمومًا

قصد إدخاله إىل عوامله احلكائية، يتحدد دائمًا من خالل مله احلكائي وملصاحبة املروي له يالراوي ملمارسة ع

وعليه ميكن أن نعترب الفضاء هو عبارة عن مكان أو باألحرى  )2(.»الفضاء املركزي الذي حيتله الفاعل املركزي

عد هذا األخري تتعدد األمكنة على اعتبار أنّ الفضاء بؤرة مبعىن حيز مكا ُ ن، مكان الذي يشغله احلدث والذي ي

من أهم املكونات األساسية اليت يتشكل منها اخلطاب الروائي، وبالتايل فهو املوقع الذي تتحرك فيه الشخوص 

  :وتتطور فيه األحداث لكونه حيمل دالالت منها

                                                
  .36، صاملرجع السابق: أمينة يوسف)1(
، 1997، 1، املغـرب، طء، املركـز الثقـايف العـريب، الـدار البيضـا)ةالبنيـات احلكائيـة يف السـرية الشـعبي(قـال الـراوي : سعيد يقطـني)2(

  .300ص
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نة يف الرواية وهو أعم وأمشل دالالت رمزية، اجتماعية، نفسية، وباختصار فإنّ الفضاء هو جمموعة األمك

مجيع من املكان، وعليه ميكن القول بأنّ الفضاء هو ذاك العامل الواسع الذي يشمل مجيع األحداث الروائية داخل 

، لكن إذا كانت الرواية ...غرفة، شارع، مقهى، ساحة: رواية السرية الذاتية حنو فكل واحد منها يعترب مكان حمددًا

ا مجيعًا تشكل فضاء الرواية أو باألحرى فضاء رواية السرية الذاتية تشمل كل هذه األمكنة،   .فإّ 

ّ قائم بذاته، كما عرف   ة اختالفات بني األدباء واملفكرين، كمصطلح أديب وفين عرف مصطلح الفضاء، عدّ

غري ذلك بأنّ الفضاء ينقسم إىل ثالثة ومنهم من يقول : كذلك تباين يف أنواع وأصناف الفضاء، فمنهم من يقول

  :إّال أنّ الرأي األرجح واألقرب إىل الصواب أنّه ينقسم إىل أربعة وهي

هو فضاء مكاين، وهو ذاك احليز الذي تشغله الكتابة الروائية، وتشمل كيفية تصميم : الفضاء النّصي -1

  ...الغالف، عدد الصفحات، الكتابة األفقية، والكتابة العمودية، الفهارس، البياض

  .هي تلك الصورة اليت تصنعها لغة السرد وما يرتتب عنها من بعد: لدالليالفضاء ا -2

وهو مقابل ملفهوم املكان، ويتولد عن طريق احلكي ذاته، إنّه الفضاء الذي «: الفضاء الجغرافي -3

م يتحركون فيه فرتضُ أّ  ُ   )1(.»يتحرك فيه األبطال، أو ي

ع الراوي الكاتب بواسطتها أن يهيمن على عامله يشري إىل الطريقة اليت يستطي«: الفضاء كمنظور -4

  )2(.»احلكائي

  ".رواية غرفة الذكريات لبشري مفيت"واآلن نقوم بتحديد ومعرفة الفضاء يف 

                                                
  .62، ص)من منظور النقد األديب(بنية النّص السردي : محيد حلميداين)1(
  .62املرجع نفسه، ص)2(
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  :وهي كثرية وتتمثل يف :الفضاءات المغلقة

لعنصر ذا اهليشغل الفضاء يف رواية غرفة الذكريات جزءاً ليس بالقليل فقد منح الكاتب،  :فضاء الغرفة/ أ

أمهية بالغة، ألنّه عمود البناء الروائي وبالتايل فهو الكيان االجتماعي الذي جيمع اإلنسان وجمتمعه، لقد تنوعت 

وتعددت األمكنة يف الرواية إّال أنّ املكان الطاغي واملهيمن عليها هو مكان الغرفة، وكيف ال وأنّ العنوان ابتدئ 

ال بد من االلتفاتة إىل أمر غاية يف األمهية أال ) الغرفة(يف أعماق املكان ، وقبل أن نُبحر ونغوص "غرفة الذكريات"

إذ تعد هذه القضية من أهم القضايا اهلامة يف أي عمل أديب، فمن خالله يستطيع القارئ  قضية العنونة: وهو

طل منها القارئ إىل منت الروا ُ ية، وأول ما يثري انتباهه الولوج إىل أعماق النّص، يعد العنوان مبثابة البوابة اليت ي

ُشغل فكره هو العنوان ويعترب هذا مبثابة عتبة، على الدارس أن يطأها قبل التأويل واحلكم على النّص، وباختصار  وي

  .فالعنوان أقل ما ميكن أن يقال عنه هو بطاقة هوية لرواية السرية الذاتية

الرواية، وبالتايل لفضة عنوان توحي إىل أنّنا  ذكرنا منذ قليل بأنّ العنوان هو عبارة عن إشهار مغري لنّص

ومعىن " غرفة الذكريات"إنّ عنوان الرواية هو . بصدد دراسة سيميائية على اعتبار أنّ العنوان من األمور اخلارجية

هذا أنّ العنوان يوحى بأنّ هناك ماض يتمثل يف الذكريات وحاضر يتمثل يف الغرفة وبالتايل فالروائي هنا ربط بني 

) املاضي(مرحلة احلضور احلاضر، ومرحلة الغياب : احلضر واملاضي أي أنّ غرفة الذكريات توحى مبرحلتني مها

وخالصة القول أنّ سبب وضع بشري مفيت لعنوان الغرفة هي كون هذه األخرية . وأيضا هناك مستقبل مفتوح

لو كان الروائي يف غىن عنها لقال مثالً حافظة وحامية لتلك الذكريات اليت ال يريد نسيا ا مهما طال الزمن، و 

وهذا يقودنا إىل شيء أخر وهو أنّ الروائي مرتبط أشد االرتباط مباضيه رغم أمل التذكر ووجع "ذكريات فقط"

تيح هلا يف الوقت ذاته االحتفاظ بقيمتها األساسية  «املاضي  ُ إنّ مكانًا مغلقًا جيب أن حيتفظ بذكريات، وي
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أنّه مهما حاولنا النسيان إّال أنّ : لوجدنا أنّ الروائي يقول" غرفة الذكريات"ذا العنوان ولو حللنا ه )1(.»كصور

ن كانت مؤملة يبقى هلا رونق ، نتذكر فيه أمجل الّلحظات حىت وإالذكريات تبقى حمفورة داخلنا تُذهبنا لعامل مجيل

ها يف بداية األمر مهمة، لكن عند خاص يف القلب، وقد جتمعنا الدنيا بأشخاص، أو قد منر بأماكن مل نعترب 

االبتعاد نشعر بقيمتها ومدى تأثريها يف نفوسنا، فنعيش حينها بذكريات وأمل أن تعود من جديد،وكل هذا الكالم 

  ".غرفة الذكريات"هو ما يوحي إليه العنوان ولو تصفحنا الرواية صفحة صفحة لوجدنا مضمو ا يصب يف العنوان 

هي بقع فوق األرض، «، حيث تعترب هذه األخرية مكان مغلق "فضاء الغرفة"وهو  واآلن نعود إىل موضوعنا

إنّ الغرفة يف الرواية استطاعت أن  )2(.»حتجب النور وتصنعه، وجتعل لباحثها الصغرية إمكانية تعويضية عن الفضاء

كشفت عن نفسية   وبالتايل فهي مل تبقى جمرد إطار جغرايف فحسب، بل" املكان"خترج عن وظيفتها الرئيسية 

كثرياً ما خلقت يف اخلمارة هذا الشعور الغريب باالنتماء إىل ناس خمتلفني، ناس «طل واملسامهة يف منوه وتطوره بال

ري، يستعدون أوهامهم اجلميلة عن أنفسهم، ط واهن كخيوط بيت العنكبوت خيط سحال يربطهم باحلياة إّال خي

هي مكان مغلق يوحي باألمل واحلزن واإلحباط  إنّ الغرفة كما ذكرنا )3(.»ويسقطون عنهم األوهام السوداء لغريهم

أشعر باحلزن والكآبة تتغلغل يف صدري كأنّ الذكريات تتدفق اآلن مع حلم «وعدم االستقرار واطمئنان النفس 

احلزين نقلها على الورق، مل يعد عندي غري هذا اهلدف كتابة هذه الرواية أول وآخر ما سأكتب أنا عزيز مالك 

  )4(.»اليوم كأنّه يوم يف جنازة

                                                
، 1984، 2، طغالب هلسا، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان: مجاليات املكان، تر: باشالرغاستون)1(

  .37ص
  .74، ص1986، 1الرواية واملكان، دار احلرية للطباعة، بغداد، العراق، ط: ياسني النصري )2(
  .35، صاملصدر السابق: بشري مفيت)3(
  .121، صاملصدر نفسه)4(
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وبالتايل فالغرفة هي عبارة عن جمموعة من الرموز واإلحياءات استطاعت أن خترج عن وظيفتها األصلية 

إنّ لكل غرض وظيفته املباشرة «: ميشال بوتورإىل أشياء أخرى، ويف هذا الصدد يقول " احليز أو املكان"

ية فإنّ هذا الغرض يتعدى وظيفته األوىل، ويكتسب وظيفة أخرى  الواضحة، ولكننا حني ننظر إليه من النّاحية الفنّ

غري اليت صنع من أجلها، فإبريق الشاي املزوق مثالً والذي صنع بدقة، هو جمرد إبريق للشاي، لكنّه إىل ذلك 

  )1(.»شيء آخر

أشرنا آنفا أنّ الغرفة  إنّ كل حدث روائي يستوجب مكانًا لسري األحداث اليت تقوم  ا الشخصية، وكما

وب املاضي بل عن ند" عزيز مالك"آالم وجروح  من األماكن املغلقة واليت استطاعت أن ختفف ولو بالقليل عن

ا مصدر  ا مركز الراحة واسرتجاع الذكريات بنوعيها، أّ  ِص من العذاب أّ  خل ُ ا امل التعيس، فكان ينظر إليها على أّ 

يقتل فينا حاسة الوقت، يرتكنا نغرق يف ذلك الزمن الالزمين، حيث «: مثلة على ذلكومن األ...األمان والطمأنينة

علقة بني احللم والواقع، أو الوهم واحلقيقة، أو بشكل أكثر خطورة بني احلياة واملوت ُ ومن زمن «: وأيضا)2(.»احلياة م

ت وبعدها جاء صمت حزين بعيد ضاع ذلك اخليط الرابط بينه وبني اجلميع، لقد انكسر احللم يف التسعينا

طلبت من مدير املؤسسة اليت أعمل  ا غرفة جلوء «: كذلك)3(.»ومفجع وهرب طويل طويل من عامل اآلخرين

  )4(.»ومحاية بإحدى املركبات السياحية اليت كان حيشر فيها الصحفيون

تيح لإلنسان أن حيلم  «إنّه مكان  :فضاء البيت/ ب ُ دوء إنّ الفكر حيمي أحالم اليقظة واحلامل، وي

ونظراً ...والتجربة ال يكرسان وحدمها القيم اإلنسانية، فالقيم املنسوبة إىل أحالم اليقظة تسم اإلنسانية يف العمق

                                                
  .5051، ص 1986، 3دات، بريوت، لبنان، طفريد أنطونيوس، منشورات عوي: حبوث يف الرواية اجلديدة، تر: ميشال بوتور)1(
  .47، صاملصدر السابق)2(
  .103نفسه، ص املصدر)3(
  .230نفسه، ص املصدر)4(
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... ألنّ ذكرياتنا عن البيوت اليت سكناها نعيشها مرة أخرى كحلم يقظة، فإنّ هذه البيوت تعيش معًا طيلة احلياة

للبيت، وهذا التعريف فعالً غاستونباشالرهكذا كان تعريف  )1(.»ان األولالبيت جسد وروح وهو عامل اإلنس

ا هو وسيلة أو باألحرى نقطة  ينطبق على بيت الرواية، وعليه فالبيت يف الرواية ال ميثل اجلدران واألثاث وإّمن

 ّ  سياسية وبالتايل انطالق حلديث الروائي عن سريته الذاتية، أو للحديث عن قضايا وطنية وتارخيية وعاطفية، وحىت

  .فالبيت كلما زاد انغالقه كلما زاد األمن والطمأنينة

كنت أكره عندما أشرب أن أعود إىل «إنّ الروائي يف هذه الرواية أشار إىل البيت العائلي لعزيز مالك 

اإلنسان، وبالتايل  أو باألحرى بيته العائلي كان رمزاً للمشاكل العائلية رمزاً لتكبيل وتقييد" عزيز"فبيت  )2(.»البيت

ا الظروف احمليطة به آنذاك مل  فهو مل جيد يف بيته العائلي كل ما كان حيلم به أو يتمناه من حرية وتعليم وثقافة، وإّمن

تسمح له بأن ينشأ نشأة علمية مثقفة، وميكن القول بأنّ األحالم الوردية اليت كان يعيشها عزيز يف خمياله 

ّ شعيب امسه «الرؤى تصادمت بواقع ال يتفق وتلك  ْ "ولدت يف حي راح ضمن عائلة كبرية وفقرية مثل أغلب " باشْ جَ

  )3(.»عائالت تلك األحياء اليت حتيط باجلزائر الوسطى

" مالك عزيز"الذي يعتربه مصدر األمن، احلرية والطمأنينة هلذا جند " مجال كايف"كما أشار أيضا إىل بيت 

وفر له متطلبات خياله وأحالمه، وهذا ما يدل عليه هذا املقطع " كايف"يت انتقل إىل بيت صديقه الشاعر، ألنّ ب

... كانت مشاكل بيتنا كبرية وتزداد استفحاالً يومًا بعد آخر«: من الرواية موضحًا سبب خروجه من البيت

ن أجل انتقلت إىل بيت مجال كايف وكلي عزم وإرادة على أن أكافح م«: وأيضا)4(.»فاألحسن اهلروب واالبتعاد

                                                
  .38 ،37صاملرجع السابق، ص: باشالرغاستون)1(
  .36، صاملصدر السابق: بشري مفيت)2(
  .11نفسه، صاملصدر )3(
  .157، صاملصدر السابق)4(
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كنت أرى يف ذلك الشاعر نبؤة مغرية ملن يريد أن يصل إىل عمق اجلحيم وخيرج منه  ...حيايت ومستقبلي األديب

، خاصة وأنّ مجال كايف كان حيب الشرب«: وكذلك)1(.»كاتبا كنت أشعر أنّين يف ...يف البداية مل أجد راحيت متامًا

  )2(.»بيته أنفصل أكثر عن عاملي القدمي

ز جغرايف مغلق ميثل مكانًا لشرب اخلمر، يلجأ إليه  ):البار(انة فضاء الح/ ج ّ احلانة هي عبارة عن حي

ا رمبا الظروف القاسية اليت أجربته  اإلنسان هروبًا من واقعه املظلم، وليس كل من يدخل احلانة إنسان فاسد، وإّمن

بار ... ر غري بعيد عن الربيد املركزيأجلس يف با«على ذلك، وعليه جند الكاتب يف روايته وظف امسني حانة أرزقي

ُشبه غرفة يف مغارة توجهت بعدها حنو حانة مزيان اليت تقع يف أسفل نفق ساحة «وحالة مزيان  )3(.»صغري ي

إنّ احلانة كما ذكرها السارد تعترب املكان الرئيسي الذي يلتقي فيه الشخصيات، وعن اخلدمات اليت  )4(.»أودان

سكر بكل أنواعه، فهي على حسب السارد تساعد األشخاص على اهلروب من الواقع تقدمها احلانة توفري امل

مل أكن ال عمر خيام أو أبا نواس جزائري «الضيايب والعيش يف أحالم أرادوها، ولكن صعبة املنال ألسباب عدة 

على لك القدرة جديد، حىت أعطي لتلك احلانات والشرب الصورة اليت تعرب عنهما بِفتنة وشاعرية مدهشة، أو أم

ّ ما فيه من روح جبارة تأسر وتسلب كل من يقرتب منهاأن أستخرج من ذلك الكأس الشه   )5(.»ي كل

كل ما ميكن قوله عن املسجد، هو عبارة عن مكان لتأدية فريضة الصالة، باعتباره   :فضاء المسجد/ د

علومات عن حالته الشعورية أثناء تأديته بقعة مقدسة تقربنا من اهللا تعاىل وظف السارد املسجد ليعطينا أفكار وم

                                                
  .157نفسه، ص املصدر)1(
  .158نفسه، ص املصدر)2(
  .103ص نفسه، املصدر)3(
  .30نفسه، ص املصدر)4(
  .36نفسه، ص املصدر)5(
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شعرت أنّين عندما كنت أذهب معهم إىل املسجد وأصلي كنت فقط أقلد أيب وإخويت «: لفريضة الصالة يقول

ُصلون أحب أن أكون مثلهم جزءًا من تلك الروح اليت جتمعهم باخلالق  وأخوايت، ذلك أنّين كنت عندما أراهم ي

ُكربوين يف عيو م، أن ينظروا يل على أنّين فرد كامل مثلما هم أفراد   مثّ كانت الصالة... والسماء تعين يل أن ي

ّ بقيت أتردد من حني ألخر على املسجد، وأتواصل مع أطفال يف مثل «: وأيضا)1(.»كاملون يف نظري يف احلي

رد متشبع بالتعاليم الدينية إذا تأملنا قليالً يف هذين املقطعني لوجدنا أنّ السا)2(.»شيء ومراهقني قريبني من عمري

ل حديثهمنذ الصغر، وهذا الكالم ال يقتصر على هذين امل يعج بتلك القيم واملبادئ  قطعني فقط، بل أغلب أو جُ

لق بصاحبها عاليا   .السامية اليت حتُ

هو عبارة عن مكان يقصده النّاس لإلقامة املؤقتة من يوم واحد فما فوق، كان الفندق  :فضاء الفندق/ ه

النسبة ملالك عزيز شيء صعب املنال يف ظل الظروف املزرية اليت مير  ا مع عائلته، كان شيء أشبه باملستحيل ب

قق حلمه  لو كانت عندي بعض النقود الكافية لذهبت لذلك الفندق الذي امسه «لكن ومع هذا استطاع أن حيُ

دِوخةلقد فعلتها مرتني وكانت نومة معترب . ومنت فيه حىت الصباح ريجينيا ُ   )3(.»ة بعد سهرة شرب فاتنة وم

كان عزيز مالك يتمىن أن تطأ قدمه باب فندق شعيب وعادي، ومل يكن آنذاك حيلم بالفنادق الفاخرة أو 

وز والفقر املضيتطلع إليها، وهذا يدلّ على الظروف الصعبة  قع الذي كان مير به الشعب والقاسية وعلى العِ

ان العشرية السوداء ّ خصوصًا الطبقة املثقفة أو باألحرى خنبة ا تمع اليت لديها حس مرهف أكثر من  اجلزائري إب

  .اإلنسان العادي

                                                
  .39، صاملصدر السابق)1(
  .42نفسه، ص املصدر)2(
  .37نفسه، ص املصدر)3(
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  :وهي قليلة مقارنة بالفضاءات املغلقة، وهذا راجع إىل السارد يف حد ذاته وهي :فضاءات مفتوحة

ت ا تمع، أو هو عبارة عن مكان مفتوح ومتحرك يستقبل فيه كل أطياف وفئا ):الشارع(فضاء الحي  / أ

ّ يف نظر الروائي رمز للبساطة والفقر، رمز للفئة اهلشة والضعيفة يف ا تمع وهو إذن  باألحرى عامة النّاس واحلي

بالفقر واملعاناة والصراعات واألوضاع االجتماعية والسياسية املزرية، وكيف ال وأنّ الشارع هو " الشارع"اقرتن لفظة 

ابدو ا يقول من احتضن مهوم وآالم سكانه يف  ظل الصراعات السياسية واألوضاع االجتماعية القاهرة اليت كَ

ّ شعيب«: السارد ضمن عائلة فقرية مثل أغلب عائالت تلك األحياء اليت حتيط باجلزائر ...ولدت يف حي

  )1(.»الوسطى

ل ما يتبادر إىل أذهاننا أنّه مكان العالج، وق :فضاء المستشفى/ ب ّ د ذكر السارد إذا قلنا مستشفى فأو

لفظ املستشفى مرة واحدة يف روايته ألنّ األحداث والشخصيات تدور خارجه، وأنّ هذا املكان ما هو سوى 

مساعد يقدم خدمة لألشخاص عند الضرورة فقط، أو عندما يكون السارد بصدد السرد ال بد له من ذكر 

اقرتبت من املستوصف الذي تعمل فيه عندما «األماكن اليت صادفته حىت وإن مل تقدم أي خدمة للشخصيات 

شعرت خبوف ورهبة، ورغبت يف العودة من حيث جئت، لكنّين صممت فجأة على أن أقتحم املبىن، وأقوم مبا 

ا قبول أو رفض حىت ال يبقى حايل سيئًا إىل هذا احلد ّ   )2(.»جئت من أجله فإم

األكثر حضوراً من األماكن املفتوحة ) ، الفندقالغرفة، البيت، احلانة(ويف األخري نقول بأنّ األماكن املغلقة 

، وهذا يعود بالدرجة األوىل واألخرية إىل أنّ الشخصيات مارست األحداث يف تلك األماكن )الشارع، املستشفى(

  .املغلقة، وما الشارع واملستشفى سوى حلقتني من هذه األحداث فقط

                                                
  .11، صاملصدر السابق)1(
  .198نفسه، ص املصدر)2(
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  .زمان النص: المطلب الخامس

ّ القصصي أو السردي، والزمن يساهم بنسبة كبرية يف نّ الزمن من العناصر األسإ اسية اليت يقوم عليها الفن

خلق املعىن، وعليه فرواية السرية الذاتية أكثر التصاقًا بالزمن وأمهية الزمن تتجلى من خالل تعبري الكاتب عن منو 

  ".ة الذكرياتغرف"األشخاص وانتقاهلم من مرحلة يف العمر إىل مرحلة أخرى والعودة بالذاكرة أي 

ّ موضوعي اعتماداً على التطور التدرجيي  إنّ الرواية التقليدية تعتمد على بناء أحداثها وفق ترتيب زمين

لألحداث، يف حني أنّ الرواية اجلديدة على غرار رواية السرية الذاتية ألفت هذا التسلسل وجلأت إىل تفكيك الزمن 

ستقبل، وبذلك كسرت خطية الزمن من أجل خلق دالالت متعددة إىل وحدات يتداخل فيها املاضي واحلاضر وامل

  .للنّص

من عدة تقنيات يعتمد عليها يف دراسة النّصوص الروائية أمهها ّ   :للز

  :تقنية المفارقة السردية* 

إنّ الرواية السرية الذاتية على اختالف األنواع األدبية األخرى تقوم  ):االستذكار(االسترجاع  -1

يرتك الراوي مستوى القص األول ليعود إىل بعض األحداث «ي واسرتجاعه واالسرتجاع هو أن باستدعاء املاض

 )1(.»املاضية ويرويها يف حلظة الحقة حلدوثها، واملاضي أيضا يتميز مبستويات خمتلفة متفاوتة من ماضٍ بعيد وقريب

ي لغاية يف نفسية الروائي، كأن ستذكار هو عبارة عن اسرتجاع أحداث يف احلاضر وقعت يف املاضوبالتايل فاإل

عطي السادر للقارئ معلومات عن ماضي الشخصية أو كأن يسد  ُ  النّص الروائي، وهلذا يعترب يف حصلنقص ي

                                                
، 1978القـاهرة، مصـر، دط،  ، مجعيـة الرعايـة املتكاملـة املركزيـة،)دراسة مقارنة يف ثالثية جنيب حمفوظ(بناء الرواية : قاسم سيزا)1(

  .58ص
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سرتجاع مهمًا من أجل إفادة القارئ مباضي الشخصيات وكذا من أجل تدارك الروائي لبعض األحداث أو اإل

ُشري إليها يف روايته،    .ورمبا لو أشار إليها كانت الفائدة واملتعة أكثر إثارةالشخصيات اليت مل ي

  : واالسرتجاع نوعان

بداية الرواية ويوظف الروائي  سرتجاع إىل ما قبلجع أو باألحرى يعود هذا اإلير  :استرجاع خارجي/ أ

إعادة فتتاحية، وكذلك يف ي اخلارجي يف بعض املواقف، يف اإلالعودة إىل املاض«سرتجاع اخلارجي من أجل اإل

ضفاء معىن جديد عليها مثل داً يف ضوء املواقف املتغرية أو إلبعض األحداث السابقة لتفسريها  تفسرياً جدي

  .سرتجاع اخلارجي يتناول أحداث تكون أسبق من املنطلق الزمين للمحكي األولوبالتايل فاإل )1(.»الذكريات

الداخلي يسرتجع أحداث وقعت بعد  سرتجاع اخلارجي متامًا كونوهو عكس اإل :استرجاع داخلي/ ب

ا االسرتجاع الداخلي فيتطلبه ترتيب القص يف الرواية، وبه «: بداية احلكاية ويف هذا الصدد يقول سيزا قاسم ّ أم

يعاجل الكاتب األحداث املتزامنة، حيث يستلزم تتابع النّص أنّ يرتك الشخصية األوىل ويعود إىل الوراء ليصاحب 

  )2(.»الشخصية الثانية

هذا أمر منطقي ناتج عن كون «: أحمد مرشدسبب ترك الشخصية األوىل والعودة إىل الثانية يقول  وعن

السارد ال يستطيع حكي األحداث الروائية كلها يف وقت واحد، فهو يتنقل من شخصية إىل أخرى، وهذا االنتقال 

لتفاتة إىل إبراز ما له جاعواإلاملتعلقة بالشخصية اليت خصها اإلسرت  يعرض عليه تأجيل حكي بعض األحداث

                                                
  .59، صاملرجع نفسه)1(
  .70،71صصاملرجع نفسه، )2(
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عالقة بالشخصية املبأرة، مث العودة إىل الشخصية السابقة من أجل استدراك األحداث املؤجلة حبكيها، وإضافة ما 

  )1(.»هو مناسب لتتم عملية تبئري هذه الشخصية

انة يف روايته، سرتجاع مكلوجدنا أن بشري مفيت، قد أعطى لإل" غرفة الذكريات" وإذا رجعنا إىل رواية 

سرتجاع تتجلى بوضوح من اإلوكيف ال وأنّ الرواية عبارة عن سرية ذاتية يسرتجع فيها الكاتب ذكرياته، فتقنية 

خالل استذكار واسرتجاع مالك عزيز لذكرياته املاضية واألمثلة كثرية على ذلك حنو اسرتجاعه الذي يفكره بطفولته 

ه  تذكرت صديقا كنت أعرفه منذ وقت«: يقول ّ ّ كان حيب كرة القدم أكثر من حب الطفولة، يسكن يف نفس احلي

وهذا النوع  )2(.»سرتاحة جالسًا وحدي أطالع رواية وقت اإللثانوية عندما يراينألهله، كان مع ذلك يستغرب يف ا

  .من االسرتجاع هو اسرتجاع خارجي

أحدثكم إّال بالقليل كن ليلى  مل«: يقولليلى مرجان سرتجاع من خالل استذكاره كما نالحظ تقنية اإل

رجان وأدري إن كنت أقدر على ذلك اآلن ُ ي أنّ النّاس الذين يعيشون حياة مطمئنة وهادئة لن يفهمون ...م ّ وحس

م إن مل يفهموين فسيقدرون كلمايت...بالتأكيد ا الذين حيا م قلقة ومتوفرة فال شك أّ  ّ   )3(.»أم

ً  وهو أن: ستباقاإل -2 وهو ...هو الطرف اآلخر يف تقنييت املفارقة السردية«قبل وقوعه  يسرد الروائي حدثا

ّ -يعين  ً –تقدمي األحداث الالحقة واملتحققة  - من حيث مفهومه الفين يف امتداد بنية السرد الروائي على  -حتما

رئ سرتجاع هو عبارة عن تزويد القاوإذا كان اإل )4(.»العكس من التوقع الذي قد يتحقق وقد ال يتحقق الحقا

                                                
  .244البنية والداللة يف روايات إبراهيم نصر اهللا، ص: أمحد مرشد)1(
  .25، صاملصدر السابق: بشري مفيت)2(
  .165، صاملصدر نفسه)3(
  .119، صاملرجع السابق: أمينة يوسف)4(
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إىل األمام بعكس  ستباق هو مفارقة زمنية سردية تتجهحول األحداث أو الشخصيات فإنّ اإلمبعلومات ماضية 

  .ستباق إذن هو تصوير مستقبلي والتنبؤ لهاإلسرتجاع، فاإل

ٌ جداً مقارنة باإل" الذكرياتغرفة "ستباق يف رواية إنّ اإل سرتجاع، ألنّ السارد أو الكاتب أشار إليه يف قليل

لو «: باملبيت يف إحدى الفنادق الكبرية واملشهورة يف منطقته يقول" عزيز مالك"مرات قليلة ومنها تتمثل يف رغبة 

فالذي  )1(.»كانت عندي بعض النقود الكافية لذهبت لذلك الفندق الذي امسه رجيينيا ومنت فيه حىت الصباح

ضل تسوده احلرية والرفاهية والدليل على ذلك نالحظه من خالل هذا املشهد بأنّ عزيز يتطلع إىل مستقبل أف

تطلعه للمبيت يف إحدى الفنادق الفخمة واملشهورة يف املنطقة اليت يقطن فيها، لكن مستقبال حتقق له هذا األمل 

قضيت ليليت يف فندق رجيينيا أتقلب يف الفراش، ورغم نشوة وتعب «: أو باألحرى حتققت له هذه الرؤية يقول

، رحت أحن فجأة إىل صوت أمي، صوت أيب، وصوت احلياة اجلميل السكر مل أستطع مث منت ..النوم جيدًا

  )2(.»بصعوبة واستيقظت باكراً على ما أذكر بصداع نصف الرأس املؤمل الذي بدأت رحليت معه منذ ذلك اليوم

لسياسية وهناك يف الرواية استباق آخر أو باألحرى استباق يف األحداث واألوضاع جراء تلك الظروف ا

ا قريب يف عنق الزجاجة وبعدها «: الصعبة يقول الروائي ّ أنا أشعر أننا مقبلون على مرحلة عسرية سندخل عم

  )3(.»سيصعب علينا اخلروج دون مثن

إنّ هذه األمور أو باألحرى األحداث اليت ذكرها الروائي هي مل حتدث، ولكنّه تنبأ  ا من منطلق معايشته 

  .ملا حدث من قبل

                                                
  .37، صابقاملصدر الس: بشري مفيت)1(
  .229نفسه، ص املصدر)2(
  .98، صرواية غرفة الذكريات: بشري مفيت)3(
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  :يات الحركة السرديةتقن* 

  :إبطاء السرد-1

اهلدف من الوقف هو إبطاء زمن السرد أو باألحرى زمن سرد األحداث ألنّ الراوي منشغل  :الوقف/ أ

الوقفة إحدى تقنيات احلكي الروائي وأبرز مظاهر اشتغاهلا يف بنية «بعملية الوصف كوصف الشخصيات أو املكان 

حداث الروائية باحلد من تصاعد مسارها التعاقيب لفسح ا ال أمام الوصف احلكي قدر ا على إيقاف تنامي األ

ختالل حلكاية وهلذا تُعد أحد مؤشرات اإلإلقحامه يف منظومة احلكي الروائي، ممّا يؤدي إىل توقف جريان ا

  )1(.»الزمين

ص ما أو شيء فالوقفة أو الوقف إذا هي اللحظة اليت يتوقف فيها الزمن عندما يشرع الروائي بوصف شخ

رد «: جلمال كايف يقول" عزيز مالك"تتوفر على هذه التقنية وذلك يف وصف " بشري مفيت"ما، وعليه فإنّ رواية 

 ً كما جند مالك وصف مسري   )2(.»علي جبدة وعبوس وهي مسة من مالحمه الفيزيولوجية اليت سأتعود عليها الحقا

فهم بعمق ما يقوله، اكتشفت من خالهلا ذلك الشخص اهلش ا«: عمران يقول ُ لضعيف، والذكي جدًا والذي ي

رغم أنّه مل يكن يصرح إّال بالقليل كان عندما يتحدث بطالقة أخاذة وعنفوان مجيل، كما لو أنّه يتدفق بالكلمات 

ا . امللهمة والسحر األديب العجيب، وتشعر أنّ شيطانًا يسكنه، كان قويًا يشعره وروحه املتأللئة وبضعفه كذلك ّ أم

يف " باية"يصف صديقة أخته " مجال كايف"ويف موضع آخر جند  )3(.»لثقافة اليت ميلكها فكانت تثري الغرية واحلسدا

                                                
  .310، صاملرجع السابق: أمحد مرشد)1(
  .29، صاملصدر السابق)2(
  .55نفسه، ص املصدر)3(
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ا صديقة أخته اليت تعيش بأعايل منطقة القبائل الصغرى«: قول الروائي ا فتاة مهذبة ومتحررة يف ... أخربين أّ  إّ 

  )1(.»أستاذة أدب فرنسا جبامعة بوزريعة نفس الوقت إنّه يعرفها منذ كانت صغرية، وهي تعمل

يف التوضيح وتقريب املعىن أكثر إىل ذهن القارئ وكأنّه يرى فعالً تلك الشخصية أو " الوقفة"فتكمن أمهية 

  .عاش فعالً ذاك احلدث

  : المشهد/ ب

باملشهد  للمشهد دور فعال يف احلركة الزمنية للرواية، وذلك بفضل قدرته على كسر رتابة احلكي واملقصود

زمن احلكاية وزمن احلكي حتقيقا : السياق احلواري الذي يرد عرب مسار احلكي وهو حيقق تساوي الزمنني«هو 

املقطع احلواري : يقصد باملشهد«: وكما عرفه أيضا محيد حلمداين بقوله )2(.»حرفيا من حيث االستغراق الزمين

املشاهد متثل بشكل عام اللحظة اليت يكاد يتطابق فيها الذي يأيت يف كثري من الروايات يف تضعيف السرد، إنّ 

نسجام التام هذه التقنية الزمنية هي إحداث اإلإنّ الغاية من  )3(.»ستغراقد من القصة من حيث مدة اإلزمن السر 

ا تسري أمام عينيه، ومن ن اخلطاب وزمن القصة، حيث يصل اإلبني زم بداع درجة ختيل املتلقي لألحداث وكأّ 

ا يف مشهد حقيقي هذا  املنطلق تتحرر الشخصيات من سلطة السارد أو باألحرى الروائي، فتظهر وهي تتحرر كأّ 

  . الذي يقوم على احلوار

  :ومن املشاهد احلوارية املوجودة يف الرواية نذكر ما يلي

  :سألين مجال كايف بعدها«

                                                
  .173نفسه، ص املصدر)1(
  .317، صاملرجع السابق: أمحد مرشد )2(
  .78بنية النّص السردي، ص: محيد حلمداين)3(
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  ماذا ستفعل؟ - 

  .علي ألينّ مل أقضي الليلة يف بيتنا قلت إنّين سأذهب إىل البيت، وال بد أنّ أمي قلقة

 هل تعيش مع عائلتك؟ - 

  .وأين تريدين أن أعيش؟ مث أنا ال أعمل، وحىت لو عملت ال أظن سأستطيع توفري مبلغ إلجيار أي شقة

 ..ولكن..نعم صحيح - 

ّف مع وضعي، ولكن أجد صعوبة كمشروع  .. هذه هي معضليت الوحيدة..أعرف  أنا أحاول أن أتكي

  .أحتقق يف وضع كهذا كاتب أن

 ائيأريد أن أقرتح عليك شيئًا ميكنك أن تشاركين بييت، فأنا ال يزعجين حضور أصدق...طبعًا صعب - 

  )1(.»معي، ولكن عليك أن جتد عمالً 

  :تسريع السرد - 2

أو اإلسقاط ويقصد به هو ختطي حمطة حكائية بأكملها دون اإلشارة ملا حيدث ): الحذف(القطع  -أ

مرت أربع سنوات أو أسبوع، لكن من غري ذلك فحوى هذه السنتني، أو ذالك : جند روائي يقول فيها، كأنّ 

عد «األسبوع فاحلذف  ُ هو فرتة من زمن احلكاية يتجاوزها الروائي بعدم ذكر األحداث اليت وقعت فيها، وهلذا ي

قحمها السارد  احلذف إحدى التقنيات الزمنية اليت تعمل على تسريع وترية احلكي من خالل إبعاد ُ األحداث اليت ي

                                                
  .154، صصدر السابقامل)1(
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ا ال تنتمي إىل املادة احلكائية اليت تعمل على حكيها يعترب احلذف التقنية األوىل يف تسريع  )1(.»إىل منظومة ألّ 

لغي فرتات زمنية طويلة، وينتقل إىل أخرى، ويعين بذلك عدم الدخول يف تفاصيل األحداث واليت ُ  السرد ألنّه قد ي

  :كتفاء بالتلميح هلا، وينقسم احلذف إىل قسمني ومهاة معينة، مع اإل تقع يف فرتة زمني

ويقصد به أنّ الروائي يصرح بتلك القصة الزمنية احملذوفة وتقنية احلذف وردت أو  :حذف معلن -

  :باألحرى جاءت بصورة ضئيلة جتلت يف بضع مقاطع منها

ال أدري إن كنت نسييت أم ال؟ لكن أنا « :الرسالة اليت أرسلتها ليلى مرجان إىل مالك عزيز تقول فيها

أتذكر ذلك اليوم رغم ...أذكرك رغم اخلمس عشر اليت مضت على يوم ودعتك فيه بعنف وقسوة ال مثيل هلما

باملدة " ليلى مرجان"فهنا جند تصريح واضح من )2(.»أنّين مل أبال به لعدة سنوات حينها قررت مواجهتك باحلقيقة

  .شر سنة، واليت متثل مدة الفراق بينهماالزمنية املقدرة خبمس ع

ة يطة أنّ الضمين ال يصرح فيه باملدفاحلذف الضمين مثل احلذف املعلن شر  ):مضمر(حذف ضمني  -

  .عنها فة، فنجد الروائي ال يذكرها ويسكتالزمنية احملذو 

  بصورة شبه منعدمة أو باألحرى تكاد تنعدم" غرفة الذكريات"ويتضح ذلك يف رواية 

 )3(.»تذكرت صديقا كنت أعرفه منذ وقت الطفولة يسكن يف نفس احلي«: مالك عزيز عن صديقهيقول 

دد للقارئ يف أي مرحلة من فرتة الطفولة، فالقارئ أو باألحرى املتلقي ال يعي إن كان  فمالك عزيز هنا مل حيُ

                                                
  .299، صاملرجع السابق: أمحد مرشد)1(
  .18، صاملصدر السابق)2(
  .25، صاملصدر نفسه)3(
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أم فرتة ) سنوات08إىل 06من (ة أم فرتة الطفولة املتوسط) سنوات05إىل  03(الروائي يقصد فرتة الطفولة املبكرة 

  .فكأنّ السارد ترك خيال املتلقي مفتوح) سنة12إىل  09(الطفولة املتأخرة من 

كان ذلك بعد تفكري طويل " ليلى مرجان"يوم قررت أن أذهب إىل لقاء «: ويف مقطع آخر يقول الروائي

  )1(.»دام عدة ليايل، بل حىت أكون صادقا حىت أسابيع بأكملها

ستغناء عن احلذف، وال عن توظيفه يف النّص لكونه يسهل على الكاتب ل الروائي ال ميكنه اإلإنّ العم

  .القفزات الزمنية متجاوزاً األحداث اهلامشية والوقت الفائض يف السرد

الثانوية  األحداث فأمهية احلذف تكمن إذن يف سقوط الفرتات الزمنية اجلامدة أو باألحرى امليتة مع حذف

كما أنّه وسيلة وأداة هامة يف جتاوز التسلسل الزمين والذي طغى يف فرتة من الفرتات على زمن السرد يف السرد،  

  .الروائي

هي تقنية زمنية يتخذها الروائي من أجل تلخيص أحداث طويلة يف زمن  ):الخالصة(التلخيص / ب

التلخيص هو املرور «اية قصري أو باألحرى هي سرد موجز يكون فيه زمن اخلطاب أقصر بكثري من زمن احلك

ا جديرة باهتمام القارئ لكن التلخيص ورغم إزالة احلشو املوجود  )2(.»السريع على فرتات زمنية ال يرى املؤلف أّ 

نتقال من بطيء إىل سريع والعكس يرتك القارئ متعبًا اإل«بالنّص فإنّه يف مقابل ذلك يضر بالنّص وبالقارئ أيضا 

فوق أنّه يتميز بالتجريد،  أقرب إىل األسلوب التسجيلي منه إىل األسلوب األديب هذامث أنّ التلخيص ...الهثا

  )3(.»يد ال يناسب التعبريية اليت كان ينشدها لوصف املشاعر وخلجات النّفسوالتجر 

                                                
  .198نفسه، ص املصدر)1(
  .82، ص)دراسة مقارنة يف ثالثية جنيب حمفوظ(بناء الرواية : قاسم سيزا)2(
  . 88املرجع نفسه، ص)3(
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  :وردت قليلة وتتمثل يف ما يلي" غرفة الذكريات"إنّ تقنية التلخيص يف رواية 

يف «: شهور بل وأيام من حياة الشخصية، لكن من دون تفصيل يقولجند الروائي قد سرد عدة سنوات و 

بعد عشر سنوات من الصدمة العنيفة واجهت نفسي «: ويقول)1(.»صار عمري مخسني سنة 2010هذه السنة 

من جديد وأنا أحاول أن أستجمع تلك الرغبات اليت ظلت حبيسة الصور ومسجونة يف صندوق أمل دفني، لكن  

ا ننشد اخلروج من تلك الدائرة، فقد كانت «: وأيضا )2(.»وحزينة كانت معركة خاسرة يف  اية الثمانينيات كلنا كنّ

سنوات السبعينيات املهينة واحلاملة تقذف فينا شعوراً غريبًا بضرورة ذلك، وأنّ الطريق هو العلم والعمل ولكن 

لفرتة بطريقة غري شرعية مع مجاعة من لقد هاجرت يف تلك ا«وكذلك)3(.»ا ارت تلك اليوتوبيا يف الثمانينيات

  )4(.»وعند وصولنا ألقي القبض علينا ووضعنا يف حبس احتياطي ليومني كاملني...الشباب

وعليه ميكن القول بأنّ تقنية التلخيص واحلذف من أهم التقنيات اليت يستعريها الكاتب لتسريع وترية 

ما سامهتا بل وساعدتا يف إظهار   السرد، وعلى الرغم من عدم إقحامها واستخدامها بصورة كثيفة يف الرواية إّال أّ 

  .الكثري من الوقائع واملواقف اليت يتعذر على الروائي عرضها بالتفصيل

  

  

                                                
  .175، صاملصدر السابق: بشري مفيت)1(
  .175فسه، صن املصدر)2(
  .82ص املصدر السابق،)3(
  .27،28املصدر نفسه، ص)4(
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  :الخاتمة

  :لكل بداية  اية، فإنّ لكل حبث خامتة ونتائج متوصل إليها، ميكن إجيازها يف النقاط التالية

أرقى األجناس األدبية وأقـدرها علـى امـتالك اجلـرأة والكشـف عـن الـذات العربيـة الـيت إنّ رواية السرية الذاتية من  -1

  .ظلت مكنونة لزمن طويل

ــري آيــة أمهيــة للــنّص باعتبــاره عاملــًا  -2  ــتم روايــة الســري الذاتيــة بــاملؤلف والعناصــر املصــاحبة للعمــل اإلبــداعي وال تُعِ

 ً   .مغلقا

  ).الرواية والسرية الذاتية( رواية السري هي خليط بني جنسني أدبيني -3

ا حتتوي على ما هو حقيقي وواقعي وعلى ما هو متخيل أو خيايل   .ومعناها أّ 

إنّ روايـة الســري جــنس أديب مــرن، يسـتطيع مــن خاللــه القــاص التخفـي وراء شخصــيات خمتلفــة وأمســاء مســتعارة،  -4

عرتافــات، املــذكرات، اليوميــات، اإل: واملختلفــة حنــ وإذا اعتربنــا أنّ روايــة الســري الذاتيــة جــزء مــن األدب بكــل أجناســه

الرواية، والتاريخ، فإنّ هناك بطبيعة احلال احتكاك وتصادم بينها وبني باقي األنواع األدبية األخرى، ممّا يـؤدي حتمـًا 

  .إىل اجلزم بأنّ هناك تداخل وتالقح بني رواية السري الذاتية وتلك األجناس األدبية السابقة الذكر

أن تصـور لنـا الواقـع احلقيقـي للمجتمـع اجلزائـري إبـان العشـرية السـوداء، كمـا " رواية غرفة الذكريات"ستطاعت ا -5

  .استطاعت أنّ تصور لنا أيضا معاناة املثقف اجلزائري يف ظل تلك الفرتة الدامية

عِب امليثاق التعاقدي دوراً هامـًا بـني امللقـي واملتلقـي، وذلـك مـن خـالل الفصـل بـني  -6 روايـة السـرية الذاتيـة وبـاقي َل

  .األجناس األدبية األخرى

  .ممزوجة بني احلب والسياسة" رواية غرفة الذكريات"جاءت  -7
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وهـذا يعكـس مـا مـدى ...) مـوح، محـو، بايـة،(أمساء الشخصيات اليت وظفها الروائي هـي أمسـاء عاميـة وشـعبية  -8

  .احتكاكه با تمع اجلزائري، بل ومعايشته ألحداثه

ألنّ الشخصـــيات مارســـت ...) ة،احلانـــة أو البـــار، الغرفـــ(هـــا مغلقـــة نّ أمـــاكن الروايـــة هـــي أمـــاكن واقعيـــة وأغلبإ -9

  .األحداث يف تلك األماكن املغلقة

ـــى يف منـــو الشخصـــيات وانتقـــاهلم مـــن مرحلـــة يف العمـــر إىل مرحلـــة أخـــرى  -10 ـــة تتجل ـــة كبـــرية يف الرواي ـــزمن أمهي لل

  ).اتغرفة الذكري(والعودة بالذاكرة 

إنّ تراكم النّصوص لرواية السري الذاتية يف واقع ا تمعات العربية وباألخص اجلزائرية، دليـل قـاطع علـى تنـامي  -11

  .الوعي لدى األدباء العرب، بقيمة النّص السري ذايت يف العصر احلديث واملعاصر
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  :ملخص الرواية): 01(الملحق رقم 

من الروايات املتوسطة احلجم، إذ يبلغُ عدد صفحا ا مائتني وواحد "فيتملبشري "إنّ رواية غرفة الذكريات 

  :وثالثون صفحة، وقد قسمت إىل ثالث فصول

  .يف وصف األحوال:الفصل األول

  .يف وصف األشواق:الفصل الثاني

  .يف وصف اهلالك:الفصل الثالث واألخير

، إضافة إىل شخصيات "عزيز مالك"دها سالرئيسية أو باألحرى البطلة جي ةتتمحور الرواية حول الشخصي

ليلى "وحب حياته " مسري أن عمران ومجال كايف"ثانوية مساعدة وحمركة من الدرجة األوىل، ميثلها الشاعران 

  ".مرجان

انتهت بالفشل،  إىل ماضيه الغابر وإىل ذكريات عالقة حبه بليلى واليت " عزيز مالك"إذ تبدأ الرواية بعودة 

كما تعد رسائلها مبثابة احملفز الذي أرجعه إىل ماضيه املؤمل املتمثل يف عدم مقدرته يف كتابة الرواية اليت تعترب مبثابة 

  .أمنية راودته منذ سنني

وحياته اليت عاشها وكذا أحالمه الضائعة مع جيله بكل انكسارا م " مالك"تتضمن غرفة الذكريات جتربة 

 :بل بكل أحالمهم وأماهلم إبان فرتة زمنية كانت صعبة ودامية على الشعب اجلزائري بأكمله أال وهيوخيبا م، 

  .»العشرية السوداء«
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فلت من املوت على عكس " مالك عزيز"كما جند يف الرواية بأنّ  ُ ، وهذا ما خلق يف نفس "كايف وعمران"ي

ّ أوقاته بصحبتهما : امراحته معهاحلزن واألسى والرغبة يف املوت،  ألنّه كان جيد " مالك" والذي كان يقضي جل

  .احلانة: يف مكان واحدٍ وهو

َلَّك وجدان  بتلقيه رسالة تلو األخرى " عزيز مالك"فبالرغم من احلزن واألسى انتهت الرواية بربيق أمل، َمت

به و " ليلى مرجان"من عاشقته  ا مازالت حتُ ًا منه بأ َّ   .تتذكرهاليت كانت تراسله من كندا، ظنّ
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  ".بشري مفيت" نبذة عن حياة الروائي: )02(رقم  ملحقال

م باجلزائر العاصمة، متحصل على شهادة 1969كاتب، روائي وصحفي جزائري، ولد عام  :حياته -أ

الليسانس يف األدب العريب، ورسالة املاجيسرت حول موضوع احلداثة يف اخلطاب النقدي العريب املعاصر، شغل عدة 

  : امناصب أمهه

  .رئيس حترير مللحق األثر باجلزائر نيوز - 

  ).اجلزائر اليوم، الشرق الثقايف واحلدث(عمل صحفي يف اجلرائد التالية - 

ومن بني هذه  -ألنَّه كان يعمل بالتليفزيون اجلزائري كمراسل –أشرف على عدة حصص ثقافية  - 

  .)1()اخل...ضفاف، ملسات واخلميس الثقايف(احلصص

  :مؤلفاته -ب

  :كانت مؤلفاته كثرية يف الرواية أمهها  :في الرواية* 

  .م1998منشورات االختالف عام: املراسيم واجلنائز - 

    .م2000أرخبيل الذباب، منشورات الربزخ عام - 

  .م2002شاهد العتمة منشورات الربزخ عام - 

  .م2004خبور السراب، منشورات االختالف عام - 

                                                
  .309، ص 2007، دار القصبة للنشر، اجلزائر، د ط، )قاموس بيوغرايف(الكتاب اجلزائريون : عاشور شريف: ينظر )1(
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  .م2005رات االختالف والدار للعلوم امة، طبعة مشرتكة ملنشو مأشجار القي - 

  .م2008خرائط لشهوة الليل، منشورات االختالف والدار العربية  - 

  .)1(م2014غرفة الذكريات، منشورات االختالف عام  - 

غة الفرنسية على غرار م، وكذا رواية 2002رواية املراسيم واجلنائز : وهناك أيضا روايات ترمجت إىل الّل

  .إخل...م2002كذلك شاهد العتمة ترمجت  

  :في القصص* 

يل، منشورات إبداع عام -    .م1993أمطار الّل

  .م1995الظل والغياب، قصص منشورات التبيني سنة - 

  .)2(م2002شتاء لكل األزمنة، قصص منشورات االختالف عام - 

  

  

                                                
  .311املرجع السابق، ص : ينظر )1(
  .311املرجع نفسه، ص : ينظر )2(
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  الملخص

، ضمن »أمنوذجا" بشري فيت"رواية غرفة الذكريات ل -لذاتيةالرواية السرية ا«يدخل هذا املوضوع املوسم ب

كانت عصبية ودامية على ا تمع - املوضوعات اليت تناولت الذات اإلنسانية بكل أالمها وأماهلا يف فرتة زمنية

وتعترب رواية السري الذاتية جديدة وشكل من أشكال التعبري االجتماعي،  .وهي فرتة التسعينات - اجلزائري برمته

  .كو ا مرآة عاكسة للفكر اإلنساين املعاصر

، تصوير األحداث والوقائع اخلاصة "بشري فيت "تضمنت الرواية من خالل غرفة الذكريات للكاتب 

على الورق بغية ترميمهم اجلروح الراسخة يف الذاكرة، حيث  - اليت عاشها إبان العشرية السوداء وجمتمعه - والعامة

ة والشعورية " فيتم"ريات املاضي بكل ما فيه من أوجاع وأالم، فشرع أوىل فيها أمهية بالغة لذك ّ بوصف حالته النفسي

ك الفتاة، وما مدى تأثريها يزاء عشرية السنوات املذمومة، كما تطرق لتلك العالقة العاطفية الفاشلة اليت مجعته بتلإ

  .تهعلى نفسي

ة سرية ذاتية، وذلك من منطلق أنّ الكاتب التزم هو عبارة عن رواي.»رواية غرفة الذكريات«" بشري فيت"إنّنص

بامليزة األساسية لرواية السرية الذاتية وهي حماكاة الواقع، لكن اعتمد يف نقل األحداث على اخليال والذي كان 

ا يف األخري إعادة تقدمي صورة حلياة الكاتب، حيث استطاع  إىل حدّ ما أن يبين " فيتمبشري "ممسوك الزمام ألّ 

، عرب من خالله عن واقع ا تمع اجلزائري خالل فرتة التسعينيات، إنّ عنوان عامل ًا ّ ًا ختيلي ّ رواية غرفة «ًا روائي

، يظهر الكثري من اإلحياءات الدالة على شدة املعاناة واآلالم اليت يشعر  ا الكاتب وال يريد التخلي »الذكريات

  .عنها
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Abstract 
 

This subject, entitled Autobiography takes BachirMofti’sbiography ‘Memories 
Room’ as a model of those themes that dealt with the human self with all its 
pains and hopes during a special period of Algeria’s history, the bloody and 
tensedecade of the 1990s. The autobiography is a new form of social expression, 
a reflection of contemporary human thought: its concern, its rupture, its 
rebellion, its skepticism ... and thus it is a modern literary phenomenon like any 
other civilized phenomenon. 
The ‘Memories Room’ included the portrayal of the private and public events 
that Moftias well as his community experienced during the Black Decade on 
paper in order to close the wounds that are entrenched in memory. In doing this, 
the author attached great importance to the memories of the past with all its 
pains and pain. He began to describe his psychological and poetic state over the 
abominatedten years; he touched on the failed emotional relationship that he had 
with a girl and how it affected the psyche. 
The ‘Memories Room’ text is a biographical novel in that the author committed 
himself to the basic feature of the autobiographical novel, the simulation of 
reality. However,Moftiadoptedlimited and controlled imagination in the transfer 
of events, because he was re-drawing a picture of his life, after all. Mofti was 
able to to build a fictional narrative, through which he expressed the reality of 
Algerian society during the ninetie. The title novel, ‘Memories Room’, shows 
many of the implications of the intense suffering and pain felt by the writer, and 
which he does not want to forget.  

  

  


