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 إهداء
 

إلى الينبوع الذي ال يمل العطاء، إلى من حاكت سعادتي بخيوط 
 منسوجة من قلبها، إلى البسمة وسر الوجود: أمي الحبيبة، حفظها اهلل

ألنعم بالراحة والهناء الذي لم يبخل بشيء من أجل  اشقإلى من سعى و 
دفعي في طريق النجاح، الذي علمني أن ارتقي سلم الحياة: أبي الغالي 

 أدامه اهلل
إلى شموع تنير ظلمة حياتي إلى من بوجودهم أكتسب قوة إلى من 

 محمد. -ولي الدين أمين -عرفت معهم معنى الحياة إخوتي: نبية
ما سر نجاحي: جدتي رحمها اهلل وجدي أطال اهلل إلى من كان دعاءه

 في عمره.
باإلخاء وتميزوا بالوفاء والعطاء، صديقاتي: ابتسام و  اإلى من تحلو 

 نجوى
إلى عائلتي الكريمة : جدي، جدتي؛ أخوالي وخاالتي، عماتي 

 وأبناؤهم.
إلى من علموني حروفا من ذهب وكلمات من درر وعبارات من أسمى 

العلم: أساتذتنا الكرام.  وأجلى عبارات 



  

 
 شكر وتقدير

 
 

الحمد هلل الذي أنار لي درب العلم والمعرفة وأعانني على أداء هذا 
 إلى إنجاز هذا العمل. الواجب ووفقني

نوجه بجزيل الشكر واالمتنان إلى من ساعدني من قريب ومن بعيد على 
كر إنجاز هذا العمل وفي تذليل ما واجهته من صعوبات، ونخص بالذ 

األستاذ المشرف "عبد العالي بشير" لقبوله اإلشراف على الرسالة 
ونصائحه القيمة وتوجيهاته الحكيمة الذي كان عونا لي في إتمام هذا 
البحث، وإلى كل أعضاء اللجنة المناقشة الذين تكرموا بقراءة هذا 

 البحث المتواضع.



  

 
 
 

ِتي أَنْ َعْمَت َربِّ َأْوزِْعِني َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك ال  " 
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 مقدمة

 

 أ

من الظواهر  يعد األدب جماال واسعا حيتوي يف جعبته العديد من املوضوعات والقضايا، فهو
رب النقاد حول املسائل اليت يبىن عليها، ولعل املسألة األدبية، أي ما جعل حاليت أسالت الكثري من 

األدب أدبا، هي الفكرة اليت كثر عليها اجلدال، حيث اختلف حضورها من جنس إىل آخر؛ مبعىن أن 
ر إشكالية هي السمة اليت درجة الكثافة تتفاوت حسب نوعية اجلنس األديب، غري أن الظاهرة األكث

 .ثخنا تساهم يف مسو اإلبداع األديب وجتعله خطابا
يتفرع موضوع األدب إىل عدة أجناس أدبية، ولكل جنس خصوصياته اليت متيزه وينفرد هبا عن 
غريه وتعد الرواية، من أهم الفنون األدبية يف عصرنا احلايل، باعتبارها مرتبطة بالتحوالت اليت تساير 

 حياته، واتجمتم  يف تيرياته وتطوراته، فاإلنسان عر  الطبيعة وسخرها لصاحله متخاا من الفرد يف
 اآلداب والفنون وسيلة للتعبري عن تفاعله، ومواقفه وصراعه م  الواق .

األشياء بصورة خمتلفة عما يراه الناس، وذلك يعد األديب منوذجا فكريا عميقا، باعتباره يرى و 
ضاربة يف عمق اإلنسان، وبقدر احلس الفين والفلسفي الاي يتميز به الفنان،  لتناوله قضايا جوهرية

بقدر ما تأيت أفكاره يف صميم اإلشكالية اليت يتموق  فيها اتجمتم ، ويعد "واسيين األعرج" من بني 
 .الروائيني الاين استطاعوا مسايرة الراهن ونظرا ألمهية الراهن يف بناء الرواية وإبرازها للمتلقي

 كون الرواية أصبحت مادة زاخرة مبتعلقاته وخباصة يف جمال التكنولوجيا.
 أمهها: التساؤالت من مجلة البحث إشكالية وتطرح



 مقدمة

 

 ب

 مفهوم الراهن؟ ما -

 مامفهوم اإلبداع؟و  -

 ساهم الراهن يف تكوين بنية الرواية؟بكيف  -

 كيف جتلت مالمح الواق  اجلزائري يف الرواية؟و  -

 التساؤالت يف ثنايا البحث. وقد حاولت اإلجابة عن هاه

" لواسيين األعرج" لسببني مملكة الفراشةفقد وق  اختياري على موضوع الراهن واإلبداع يف رواية 
 أساسيني:

كون الرواية اليت حنن بصدد دراستها تسلط الضوء على الواق  اجلزائري إبانة العشرية السوداء،  -
ك ألن عامل الرواية تزامحت فيه أبعاد الواق  بكل وعلى خمتلف احلياة االجتماعية يف اجلزائر، ذل

 جتلياته.

تعرضت يف املدخل إىل حياة "واسيين األعرج"  وقد قسمت حبثي إىل مقدمة وفصلني وخامتة.
وأعماله األدبية، وتطرقت يف الفصل األول إىل مفهوم اإلبداع لية واصطالحا والراهن ) فلسفيا 

 ه وذكرت بعض خصائصه ومبادئه.، ومكونات اإلبداع ومستوياتوأدبيا(

" لواسيني األعرجوجاء الفصل الثاين موسوما بتجليات الواق  يف رواية مملكة الفراشة " 
-بتقدمي عام للرواية، وعمدت فيه إىل تفكيك البنية السردية املتكونة من ) الشخصيات هوبدأت
هم النتائج اليت توصلت وأهنيت البحث خبامتة دونت فيها أ احلوار(.-األحداث-املكان-الزمان
 إليها.

 لطبيعة حبثي. املناسبني وقد استعنت باملنهج التحليلي 

 



 مقدمة

 

 ج

مبجموعة من املراج  اليت ساعدتين يف إجناز هاا البحث،  املاكرة وقد استعنت أثناء إعداد 
 :ال احلصر  على سبيل املثال هامن بين

 ة ديك .كتب، إعداد وتقدمي زهر اسيين االعرج، هكاا تكلم...هكاا  و  -
 أمحد عبادة، حب االستطالع، االبتكار لدى األطفال. -
 واسيين األعرج، طوق اليامسني) رسالة يف الصبابة والعشق املستحيل( -
اعرتضت سبيل هاا البحث مجلة من الصعوبات: قلة املصادر واملراج ، تشعب املوضوع  -

 وصعوبة اإلملام به.
 

ما أمدين به من صرب وقوة ساعداين على امتام هاا  ويف األخري أرف  شكري هلل سبحانه وتعاىل على
العمل، كما أشكر األستاذ املشر ،" عبد العايل بشري"،على ما أمدين به من نصائح وتوجيهات 

 يسرت يل سبيل البحث يف هاا املوضوع.   
42-42-4402 

 تلمسان                                                                            
 بكريت فاطمة الزهراء
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 مولده ونشأته:

بقرية سيدي بوجنان احلدودية إحدى 9191أوت سنةواسيين األعرج يف الثامن من شهر  دول        
انتقل إىل وهران ضواحي مدينة تلمسان تلقى تعليمه يف اجلزائر ونال الدكتوراه من جامعة دمشق، 

   مكث فيها أربعة سنوات، عمل صحافيا حمرر ومرتمجا للمقاالت م  العلم أهنا هاه هي جتربته  9191
 األوىل م  احلياة العملية ويف الوقت نفسه كان يتم تعليمه اجلامعي يف قسم األدب العريب.

ينة تلمسان حينما بلغ . انتقل م  عائلته إىل مد9191سنة  استشهد والده يف الثورة التحريرية
. سافر إىل دمشق ولبث فيها عشر سنوات 9191حتى  9191وبقي فيها من  العاشرة من عمره

" اتجاهات الرواية العربية في حاز يف هنايتها على شهادة املاجسرت برسالة حبث محلت عنوان 
 .1" نظرية البطل في الرواية"مث ناقش رسالة دكتوراه دولة حتت عنوان الجزائر" 

، ويعترب أحد السوربون بباريسويشيل األعرج اليوم منصب أستاذ كرسي جبامعيت اجلزائر املركزية و
أهم األصوات الروائية يف الوطن العريب على خال  اجليل التأسيسي. الاي سبقه، وهو عضو 

رسة اجلديدة اليت باهليئات القيادية الحتاد الكتاب اجلزائريني يف بداية التسعينات وتنتمي أعماله إىل املد
ال تستقر على شكل واحد بل تبحث دائما عن العمل اجلاد على اللية وهز يقينياهتا فاللية ليست 

 معطى جاهزا ولكنها حبث دائم ومستمر.

إن قوة واسيين التجريبية التجديدية جتلت أكثر من روايته الكبرية املربجمة اليوم يف العديد من  
اليت حاور  رمل الماية والمخطوطة الشرقية: لسابعة بعد األلف بجزأيهاالليلة ااجلامعات العاملية 

فيها ألف ليلة وليلة ال من موق  ترديد التاريخ ولكن من هاجسي الرغبة يف اسرتداد التقاليد السردية 
.2الضائعة

                                                           
 .9زهرة ديك واسيين األعرج هكاا تكلم... وهكاا كتب دار اهلدى، الطبعة األوىل، ص  -1
 5.ستحيل( دار النشر ورد الطباعة والنشر والتوزي  سورية، دمشق، الطبعة الثانية، صواسيين األعرج، طوق اليامسني )رسالة يف الصبابة والعشق امل-2
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والتحق جبامعة اجلزائر املركزية كأستاذ للمناهج واألدب احلديث،  9119عاد إىل اجلزائر سنة  
عاش واسيين كل سنوات اإلرهاب الاي بلغ حده األقصى يف السنوات األوىل من التسعينات يف 

 بلده، برغم وجودامسه يف القائمة السوداء.
باجتاه باريس بدعوة من املدرسة العليا لألساتاة وجامعة السوربون،  0992عام غادر اجلزائر  

بحث العلمي أمهها فرقة الرواية، درس يف جامعات عربية وأجنبية عدة وأشر  على فرق ال
، كما أشر  على إصدارات أدبية عديدة، ويشيل اليوم منصب أستاذ  المجتمع واألشكال

 1كرسي جبامعيت اجلزائر املركزية والسوربون بباريس

 ما قاله النقاد:

" وعامل واسيين  ميدل إيست أونالين يقولوكتب شوقي بدر يوسف احملرر الثقايف جلريدة 
الروائي حبكم التجربة والرؤية توجد به مثة خصوصية نادرة يف عالقة الكاتب باملكان، فاجلزائر األعرج 

مفتوحة على مصراعيها يف معظم رواياته، كما تتميز رواياته باحلفر العميقة اليت حفرها يف بنية اإلبداع 
صدر الساحة السردية الروائي العريب حبيث أصبح عامله الروائي صاحب بصمة قوية وعالمة متميزة يف 

 العربية على إطالقها ".

: " متثل كتابات واسيين األعرج الروائية ذاكرة، يريد البعض عبد القادر شرشارويقول الناقد اجلزائري 
إمخادها ألهنا حتمل مآس وأحداثا " يف بالد أوس  من قارة وأضيق من عني إبرة " وقد يتبادر إىل ذهن 

للكتاب غري أن قراءهتا تفصح  السيرة الذاتيةاكرة أو كلها حتيل إىل القارئ أن تكون بعض هاه الا
 ، ينقرض اآلن مجاعيا حتت وطأة املوت البارد.هجبالء أهنا ليست سرية فرد وإمنا هي سرية جيل بكامل

وتبقى املفارقة يف هاه الكتابات الروائية نفسها هي أهنا تبحث عن حماولة إبعاد صور املآسي، إال أن 
هاه املعاناة الناجتة  واسينياتا دائمة احلضور، تأىب طمس هاه الااكرة، إن معايشة الكاتب هناك ذ

                                                           
 04.زهرة ديك، واسيين األعرج هكاا تكلم...وهكاا كتب، دار اهلدى، الطبعة األوىل، ص- 1
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عن مفارقات غريبة، تريد البحث عن ذاكرة، تطمح إىل احتواء املكان والزمان، ال للمحافظة عليها  
احليوية، كما كان يف الواق  ولكن من أجل هدم هندستهما الواقعية و بناء واق  خيايل بديل حافل ب

جعلت منه روائيا يبحث باستمرار عن أدوات فنية حتول النص من جمرد وحاء للااكرة إىل نص منتج 
 1.للااكرة متجددة باستمرار

 مؤلفاته:

 .الجزائر 11/9191جملة آمال، عدد  )جغرافية األجساد المحروقة(،جسد احلرائق  -
 .9110الجزائر دمشق  )وقائع من أوجاع رجل(البوابة الزرقاء  -
 .1001بيروت ، املركز الثقايف 9111)وقع األحذية الخشنة( الحداثة طوق اليامسني  -
 .9111سيرةلخضر حمروش، الجومق، دمشقما تبقى من  -
 .4440باريس الرتمجة الفرنسية ، 0991نوار اللوز: احلداثة، بريوت  -
 .0992مصرع أحالم مرمي الوديعة، احلداثة، بريوت  -
 .9110دمشق العرب،  ضمري اليائب، إحتاد الكتاب -
 .9111رمل الماية، عيبال دمشق الجزائرالليلة السابعة بعد األلف:  -
 .4449، الرتمجة الفرنسية 0995أملانيا اجلزائر  –سيدة املقام، دار اجلمل  -
 .9110، الطبعة العربية 9119حارسة الظالل، الطبعة الفرنسية  -
 .0992ذاكرة املاء، دار اجلمل، أملانيا  -
 .9111باريس للطبعة الفرنسية ير، مرايا الضر  -
 أنثى السراب. -
أصاب  لوليتا. -

                                                           
 .00املرج  السابق، ص - 1
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 .1009األدب، بيروتشرفات حبر الشمال دار  -
 (1).1009الفرنسية مضيق املعطوبني، الطبعة  -
 .4442، باريس الرتمجة الفرنسية 4445كتاب األمري، دار األدب، بريوت  -
 .1009التأصيل الروائي  -
 .1009حمنة التأسيس  -
 .1001انتس يف اجلزائر على خطي سوف -
 .1001سوناتا ألشباح القدس، دار اآلداب بريوت  -
 .1090-دار الجملالبيت األندلسي  -
 .1099-الجملرواية مجلكية أرابيا منشورات  -
 .1091خريف نيويورك األخير رواية رماد الشرق اجلزء األول:  -
 .4401رواية رماد الشرق اجلزء الثاين: الائب الاي نبت يف الرباري  -
 .1091رواية مملكة الفراشة  -
 .1091رواية سرية املنتهى عشتها كما اشتهتين ضمن سلسلة كتاب ديب الثقافية  -
 4405املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية -، حكاية العريب األخري4442رواية  -
 .4402دار اآلداب، بريوت -رواية نساء كازانوفا -

-السويدية-اإليطالية-األملانية-بينها: الفرنسيةترمجت أعماله إىل العديد من الليات األجنبية من 
اإلسبانية. كما صدرت له أعمال قصصية وحبوث نقدية كثرية لكنه تفرغ -اإلجنليزية-العربية-الدمنركية

(2)منا سنوات لإلبداع الروائي.

                                                           

 (0) املرج  نفسه،ص 04.
 01.املرج  السابق، ص  - (2)
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 مقاالته:

 جزائر النسيان والتخلي. -
 جنمة نص العشق املستحيل. -
 جنمة اجلزائر اهلوية املستعصية. -
 مة عودة النص املؤجلة.جن -
 وداعا برينو إيتيان، وداعا أيها الصديق الكبري. -
 نيوهولوكوست. -
 وداعا يا يوسف، مل تكن الدنيا عادلة معك... -
 الرواية العربية وهاجس احلرية. -
 الشاعر وذاكرة احملو. -
 واسيين األعرج كيف أتوازن أنا. -
 1اخلو  من حتويل احلق إىل ثورة بالوكالة  -

 نا لها.أوسمة وجوائز 

 على اجلائزة التقديرية من رئيس اجلمهورية. 9111حصل يف سنة  -
)دون كيشوتيف اجلزائر( ضمن أفضل  " حارسة الظالل "، اختريت روايته 9119في سنة -

مخس روايات صدرت بفرنسا، ونشرت يف أكثر من مخس طبعات متتالية مبا فيها طبعة 
 األعمال اخلمسة.اجليب الشعبية، قبل أن تنشر يف طبعة خاصة ضمن 

على جائزة الرواية اجلزائرية على جممل أعماله الروائية. 1009سنة حصل يف -

                                                           
 529.رج هكاا تكلم ...وهكاا كتب دار اهلدى الطبعة األوىل، ص زهرة ديك واسيين األع - 1
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كواحد من ضمن ستة روائيني عامليني لكتابة التاريخ العريب احلديث يف   1009اختري يف سنة  -
 .)سراب الشرق(إطار جائزة قطر العاملية للرواية على روايته امللحمية 

 ." كتاب األمير"ئزة املكتبيني على روايته على جا 1009حصل يف سنة  -
 )كتاب األمير(.على جائزة األدب )الشيخ زايد( على روايته  1009حصل يف سنة  -
 على جائزة الكتاب الاهيب يف معرض الكتاب الدويل على روايته  1001حصل يف سنة  -

 ". "د كريما توريوم". " سوناتا ألشباح القدس
1ة وهي جائزة كتارا العربية.جائزة األخري  1099حصل يف سنة  -

                                                           
 .04املرج  السابق، ص  1
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 أوال: الراهن 
إن مفهوم الراهن يق  أو يتوسط ما هو منتسب للماضي وما هو منفتح على املستقبل، 
وسو  أحاول يف هاا املبحث استقراء مفهوم الراهن من داخل نسق، املعرفة الفلسفية يف حد ذاته، 

إلغراق يف التأمل النظري وإتالفا للحلول العملية واليومية املباشرة اخلاصة جبدليات وهاا ال يعين ا
الراهن واحلاضر، كما تدعو إليه تيمة املوضوع، وإمنا هي حماولة لتفتيق معامل رؤيا نقدية للراهن، والاي 

 .استبدله يف هاه الورقة مبفهوم احلاضر، طاملا أن الراهن ال يتمت  بالشحنة الفلسفية
من مكانه، مقتبسا املصطلح من  فن الترحال"وهباا الشكل فيمكن للفيلسو  أن ميارس "

، دون احلاجة إىل أن تطأ قدماه العوامل املائزة اليت دولوز الملقب بفيلسوف اإلختالفلسان جيل 
 يهاجر إليها تفكريه ويدشنها قلمه اخلصوب، راغبا: عاشقا يف االستكشا ، يف املعرفة، يف احلكمة

يعمل السؤال الفلسفي إىل أن  مدسانكروني وديا كرونيأو حمبتها على األقل. كما لو أن هناك 
 «au de la du temps»يكون فوق الزمن 

وهباا يصعب القول إن الفيلسو  يستحضر الراهن بشكل مفصول عن املاضي واملستقبل، اخلاصة 
، ألن اإلشكالية problématique philosophiqueإذا تعلق األمر مبالمسة إشكالية فلسفية 
. فإذا كان هاا األخري موصول مبوضوع معني Problèmeوكما ال يييب عنا خنتلف عن اإلشكال 

ينكب عليه تفكري الفيلسو ، جند اإلشكالية تنسحب على تاريخ الفلسفة برمته وجتر معها أثقاله 
لسفي، متاشيا م  تيمة املوضوع فهل فمثال إذا أخضعنا مفهوم احلقيقة للتفكري الف وأمتعته النظرية.

هناك راهن للحقيقة؟ مبعىن آخر، هل تؤسس احلقيقة شرعيتها انطالقا من الراهن؟ أم أن نظام 
   1 )(اخلطاب، هو من يعبئها مبفاعيل النسق، كما أفرد مشروعه الفيلسو  ميشال فوكو.

                                                           
 مقال يف مفهوم الراهن، من منظور فلسفي، يوسف عدنان، مقال منشور يف شبكة األنرتنت -1 1 )

www.anfasse.ong/2010-12-30/720 
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اضيه وحاضره، وربط السابق أي أن املتفلسف جيد نفسه مضطرا إىل اليوص يف الزمن الفلسفي، م
بالالحق من أجل تأسيس أسئلته بشكل ممتد ومتفعل بيية ردم تلك الفجوات املوجودة بني القضايا 
اإلشكالية اليت يعاجل ويرمي بعقله يف معرتكها، كما أن األمر أشبه ما يكون مبراحل منو اجلنني يف بطن 

بشكل تدرجيي وخيرج إىل العامل، ليحقق بعدها  أمه، فهو يتياى عرب جبل املشيمة قبل أن يكتمل منوه
نوعا من االكتفاء الاايت. وأجُد نفسي يف غىن عن البيان بضرب أمثلة فيما خيص هاا الشأن: كأن 

 نتحدث عن إشكالية الدين والفلسفة أو احلرية واحلتمية أو الاات واملوضوع )...( إخل.

كما ذكرناتوا،   نقطة الحاضر أو الراهنفيها من فهي إشكاليات ال ميكن للسؤال الفلسفي أن ينطلق 
 بل هو مدعو إىل خلق وافتعال حوار جاد م  الفالسفة رغم بعد املسافات الفاصلة بينه وبينهم.

إن املهم م  الفالسفة األوائل ليس هو إجابتهم وإمنا هاا النداء األديب املستفز ملساءلة وجودنا 
هاا املعطى  نيتشه، كما سبق أن أكد(11ة فكرر بيداغوجيا . )الفلسفوإضفاء املعىن على مالبساته

بقوله: إن اجلبابرة يتخابطون عرب مسافات التاريخ املقفرة، ويستمر حوارهم الرفي  بني األفكار دون أن 
)ف.نيتشه، الفلسفة في نون الاين ما يزالون يزحفون حتتهم خيعكر صفوة األقزام املستهرتون والصا

 .(11ريقي، ص العصر، لمأسوي اإلغ

إن وضعية الكائن البشري يف الوجود هي وضعية سؤال وليس جواب، وبالتايل فتلك األجوبة ليت 
، /الراهنيبحث عنها السائل، رمبا قد ال جتد أسئلتها أو على األقل منطلقاهتا اإلشكالية يف احلاضر

قفر على األشياء دون واستشهد بنيشه تارة أخرى يف هاا السياق عندما أعرب قائال: ال ينبيي ال
 معرفة ماهية ما مت القفر عليه. ففي تعاطينا م  تيمة الراهن ينبيي التمييز بني فعل التأسيس والاي

يرضى بنيانه على أنقاض ما سبق، وفعل التدشني أو السبق الفكري. أي اإلتيان جبديد مل يسبق أن 
 (1)عانقه السؤال الفلسفي من قبل.

                                                           
 السابق، يف مفهوم الراهن املرج  (0)
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األوىل أن العنوان لاي وق  عليه االختيار هلاا الورقة، يكتنف دالالت غزيرة  يبدوا لنا منا الوهلة  
إن  الموروث، –التاريخ  –الزمن ويفيض مبعاين متناثرة تلتف حول مفاهيم مشبوكة به من قبل:

مفهوما هباا الرحاب والعمق يستوجب منا أوال وقفة تأملية نستجدي منا مساءلته من زوايا نظر 
فقد نواجه كما أسلفنا الاكر،  " الراهن "جاز التعبري، فإذا ما عمقنا النظر يف مفهوم  إذا فسيفسائية

 .إشكاالت السعة الزمت بدون أدىن شك الصريورة: املتموجة لتاريخ األفكار الفلسفية

فإذا كان املقصود بالراهن ذلك العر ، فسنكون منا البداية قد سلمنا بأن السؤال الفلسفي حيتكم 
، ولالك من أجل تعميق األنطولوجيه والتاريخيةعقارب الساعة بتجريده من أبعاده يف دقات 

 أغراض السؤال، نطرح بعض اإلشكاالت يف قالب تساؤيل كالتايل:

ما املقصود بالراهن: هل هو احلاضر، أي باعتباره خاض  إىل إحداثيات زمانية أو حلظية حتنطه يف 
اط  م  الزمن املخلوط ببقايا املاضي املتسرب شأنا أم أبينا عقارب الساعة؟ أم ذلك الراهن الاي يتق

يف تالفيف احلاضر؟ أم هو ذلك الراهن الاي يتطل  إىل استشرا  املستقبل وحيمل يف طياته بعدا 
ستباق منطق عصره، استباقياملا سيؤوب إليه القادم من الزمن؟ مبا أن الفيلسو  دائما ما يسعى إىل ا  

والالمهادن إىل مساءلة قضايا قد يعصف هبا القادم من الزمن متاشيا م  مقولة وميتد تفكريه القلق 
 "فريدريك هيجل" اخلالدة الفلسفة تكون ملا ال يوجد.

فمن ضمن ما تفرتضه هاه العبارة من التأويالت املمكنة: مقدرة الفلسفة اخلالقة على ختطي الزمن 
 cronos.(1)إله الزمن كرونوس نفسه، واخرتاق هاا الراهن الاي حيب أن يعتكف فيه

، دون temporalitéمث هل هناك من راهن خالص يستطي  أن يقوم بااته، وأن يتنصل من الزمنية 
حاجته إىل هاه إقامة هاه التمفصالت املشار إليها.ذلك إذا كان الراهن يطلب احلضور ويعلنه مبا 

                                                           

 (1)املرج  السابق، يف مفهوم الراهن.
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ل هاا يعين أن السابق والفائت أصبح يف هو يف ضيافة الوجود يف بعده العيين واملادي وامللحوظ، فه
 طّي النسيان والكتمان والعدم؟

إن خطأ الفلسفة التارخيي هو سوء فهمها للزمن وتأويلها القاصر لتمظهرات الكينونة عربه، ولعل 
لصاحبه هايدغر، هو من أبرز احملاوالت اجلادة،  «Sein und Zeit»جميء كتاب الوجود والزمن 

 حيح مسارات التفكري الفلسفي هلاه اإلشكالية اليت تعترب بؤبؤ االنشيال الفلسفي.بل االستثنائية لتص

إن القضايا اليت حيفل هبا العصر احلايل يف راهنّيته، تساؤل الفلسفة بإحلاح وحرقة مادامت " الفلسفة 
من هي اخلالصة الروحية لعصرها " ساحبا املقولة من لسان كارل ماركس، لكن هاه احلكمة الصادرة 

أفواه فالسفة عظام تؤشر على إقبار للماضي وجتاوزه وطّيه كطّي السجل للكتاب بدون أدىن نظرة 
 استاكارية متفقدة للوراء، كجواب مفرتض.

ن مفهوم الراهن سيكون تعسفي لو كان املراد منه استنبات إشكاالت هتم الفلسفة من إ
ة الفلسفة عن نفسها، أو ما يصطلح صميم احلاضر، وذلك لعدة أسباب نقتطف منها ما يلي: ثور 

 Anti-philosophieعليه يف الدوائر الفلسفية اليربية ويف سناء الفكر املعاصر: بالفلسفة املضادة 
، من خالل تقدميه alin badienوحيز من اجتهد يف هاا املضمار جند الفيلسو  الفرنسي آالنباديو

 مضادا.عدة ورقات حول استيضاح معىن يف أن تكون فيلسوفا 

كالك ال يفوتنا التنبيه إىل عدم براءة الصريورة ومسألة حياد الفلسفة وتارخيها، وهاا ما يستدعي 
دوما إعادة قراءة ومتحيص تاريخ الفلسفة ومساءلته من زوايا نقدية ال ختلو من تفكيك ملا مضى 

 حلسن فهم ما هو راهن يف سبيل عد تلطيخ براءة الصريورة باألوهام الااتية.

ن يف تعاطينا الفلسفي م  احلاضر، دعوة إىل العودة إىل املاضي وهاا ال يعين بالبتة تعبدا إ -
 1دوغمائيا يف حمرابه، كما لو أنه ذلك اخلزان الاي يياي الفلسفة وميطرها باألسئلة اإلشكالية 

                                                           
 نفسه، يف مفهوم الراهن املرج  1
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لكي تستأنف حضورها وتواجدها يف احلاضر. أو باعتباره ذلك املصل الاي يضمن مناعتها 
من احلري هبا أن تسلكها وترتديها، بل تمراريتها ضد أشكال الزيف واالحنرا  عن املسارات اليت واس

 هي عودة مشكاكة وريبية تكشف عن كيفيات حضور املاضي يف احلاضر بيية التحرر من أثقاله.

يه الدالالت الرتكيبية لفما دام الراهن ينحت وجوده يف مدارات الزمن، فال ينبيي أن تفوت ع -
اا األخري، وال نقصد هنا البنيات النحوية أو اللسنية للخطاب، بل ما هو مرتبط بالزمن  هل

كامتداد يستوعب القول الفلسفي يف رجوعه إىل الوراء أو تقدمه إىل األمام أو سكنه يف 
 احلاضر.

عنه  فلكي توطن الفلسفة علمها يف أرض احلاضر ومتتلك األحقية الشرعية والوجاهة التارخيية للتحدث
والتقول حول إنسانه ينبيي عليها أن حترث تربة املاضي بشكل يضّمن باور ميكن ختصيصها يف أفق 

 احلاضر، أي ذلك الراهن.

ونعرج ولو بإجناز شديد يف هاا املنوال على املشروع اهلايدغري املنكب على تقصي مسألة أنبجاس 
على رأسها التقنية، ففي عودة هاا األخري إىل الكينونة يف عامل متوتر تقدم فيه الوسائل على اليايات و 

األسئلة املؤسسة للسؤال الفلسفي الوجودي، ال يتعلق األمر يف متونه بعودة من أجل االغرتاب، وإمنا 
ن أجل فهم اإلشكال الاي ظلت مهي عودة للماضي من أجل استشرا  احلاضر، إهنا عودة 

 تتخبط فيه.

يان الكينونة، من أجل تفكيكها وبالتايل طرح سؤال الكون، ،أي مشكل نساألنطولوجيا الكالسيكية
ال يعين هايدغر وبعبارة أخرى إهنا عودة يواجه فيها التفلسف احلاضر ذاته، واحلال أن التفكيك عند 

تقويض املاضي بل نسق أشكال حضور املاضي يف احلاضر، وهاا املراد باألساس ما حفز فيلسو  
(1)

                                                           

 (1) املرج  السابق، يف مفهوم الراهن
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تاريخ الفلسفة. فالفلسفة ككل هي عمل إنساين مطبوعة تارخييا، لكنها جتعل اليابة على إعادة قراءة 
هاه التجربة مفردة وال زمنية مصاغة بواسطة مفاهيم، يتعلق األمر هنا بنسبية ال تقصى إمكانية أن 

 يعود اخلطاب الفلسفي العميق والقوي يف زمن غري زمن انبثاقه.
تطرحه الفلسفة على نفسها هل أنا خملوقة من زمن يطيب لنا ختم هاه الورقة بسؤال جد حمرج 

-مااهب-وهو ما نسميه بتاريخ الفلسفة، احملكوم بأنساق -املاضي؟، مبا أين أمحل أثقال تارخيي
نزعات )...( إخل، أم أن مهمتها تقتصر على التنظري ملا هو موجود يف الراهن والقبض على -تيارات

ا األمسى هو استشرا  املستقبل واستباقه لكي متنح منطق عصرها الاي توجد فيه، أو أن هدفه
 1اإلنسانية مصل الشفاء مما ينتظرها من مآزم وشرور وتيه وفقدان دائم لألصل؟

ويصوغه يف عمله الروائي يستعني بالرهن ) الواق (  إبداعأقصد بالراهن يف األدب، أن الكاتب أثناء -
 املعاش.شكل عمل فين، ال يكون بالضرورة مطابقا للواق  

 ثانيا: اإلبداع
 مفهوم اإلبداع:

تعددت التعريفات لدى خنبة املتخصصني يف العلوم املتنوعة يف حتديد ماهية اإلبداع ومازالت رحى 
التضادات دائرة وتفاوت التعاريف يف حتديد كنه اإلبداع، إذ أن هاا الوليد مازالت أيدي متنوعة 

 بعدها املعريف سواء يف علم االجتماع أو علم نفس تسعى جاهدة الحتضانه وتناوله عنصرا رئسا يف
تيفل بني ماهية والدة اإلبداع  الشخصية أو علم النفس الرتبوي أو علم اإلدارة، وهناك وشيجة ارتباط

والصنعة األدبية يف سحر الكلمة، وسو  أعتمد هاه النخبة من التعاريف اإلجرائية يف دراسيت هاه 
 اع ليايات دراسة اإلبداع األديب بني املاهية و الواق  األديب للكتابة.من بني منظومة تعاريف اإلبد

يعر  "ولك" اإلبداع بأنه " التميز يف العمل واإلجناز بصورة تشكل إضافة إىل احلدود املعروفة يف 
.(Wallach,1985)ميدان معني " 

                                                           
 السابق، يف مفهوم الراهن املرج  1
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واألصالة واحلساسية ستعدادية تضم الطالقة يف التفكري واملرونة اويعر  "جيلفورد":بأنه مسات 
 (.Guilford, 1986للمشكالت وإعادة تعريف املشكلة وإيضاحها بالتفصيالت واإلسهاب )

مدرسة تحليل ويعرفه "ويرتيمر" بأنه إعادة دمج أو ترمجة املعار  واألفكار بشكل جديد أما "
 فقد اعتمد أصحاهبا التعريف التايل: النفسي"

، وإن حتقق ىواألنا األعلى واهلو  متيريات للشخصية هي األناإن اإلبداع هو حمصلة لتفاعل ثالثة 
األنا حىت تربز على السطح حمتويات الالشعور أو ما قبل الشعور وتنحى  تاإلبداع مرهون بكب

الدراسات األدبية يف حتليقها يف جمال اإلبداع من خالل دراسة معطيات الرسالة األدبية يف منظومة 
 املتنوعة يف لية النثر والشعر على سبيل التحديد وغريها من أشكال الكتابة إشكاهلا التعبريية اللفظية

على وجه العموم وتلتزم يف دراستها على التأكيد على بعد والدة اإلبداع وماهية تكون جيناته يف خميلة 
 األديب.

تشكل يف و انطالقا مما سبق فإنه ال بد لنا من حتديد مقومات العملية اإلبداعية يف العمل، وهي ت
أول مساهتا يف احلساسية الشديدة ويف إدراك "األديب" ومشاعره املرهفة اليت تُثم ُر تفاعال حارا قزحي 
األمواج يف ذاته احلساسة لرسم اإلبداع فتُثم ُر منتجه اإلبداعي وتتنوع أبعاد استقاء تلك احلساسية من 

التأثري يف إحساس األديب سواء يف منظومة،  البيئة احمليطة وخارطة مفرداهتا الالمتناهية يف التفاعل و
املواقف وبعد اإلنسان ولوحة الوجود ودوائر السلب واإلجياب اليت تتقاط  عند مشاعر األديب 
املرهف، إذ حيرك ذلك مادة احلياة تتدفق يف عمل األديب املرهف، إذ حيرك ذلك مادة احلياة تتدفق 

 (1)بري الساحر اخلالق يف ملكاتيف عمل األديب وتدور يف فنيات األدب والتع

 

                                                           

 (1) اإلبداع بني املاهية والواق ، إعداد سعاد جرب، جملة احلوار املتمدن، العدد: 42:14-02/00/4442-0212.
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املوهبة الزاخرة  حبيث تُبُث عوامل الالشعور يف اختزاهنا الفين احملتبس ملنظومة تفاعالت مؤثرة  -
 مستقاة من البعد اخلارجي حبيث تتفاعل وم  تراكم خمتزن يف ذاته ال يعر  أبعاد الزمان واملكان 

جنني يثبت ماهيته شيئا فشيئا يف رحم والدة يف أجواء تفاعل متوتر متحرك مشحون يتشكل منه  -
اإلبداع، إذ أن املبدع يف دينامية اختزان متتص املؤثرات وتتفاعل معها وختزهنا يف منظومتها 
الوجدانية اليت تعكس عليها جينات أيدلوجية تلك الاات املبدعة يف ماهية فكرها ونظرهتا للحياة 

 وسلة أسرار ماهية اجلمال يف األشياء.

ث ينشأ لدينا يف لوحة اإلبداع تركيبات جديدة مستحدثة من املقومات املختزنة بنقش مستجد حبي
مبدع بيري أن ينفد املخزون وكلما حصل الفنان على مقومات خربية جديدة اتسعت رقعة التوافيق 

 والتبادالت التفاعلية املمكنة يف سلة رمسها اخلالق وإضافاته اإلبداعية يف املنتج األديب. 

" على أنواع وتفرعات عديدة، تضم مفاهيم كثرية، تقدم لنا هاا املفهوم إبداع حيتوي مصطلح "
بطريقة موسعة ومسهية، ذلك ألنه عامل قائم بااته بنماذجه الفريدة وعطائه الالحممود، فله 

والاي حيث فضولنا ملعرفة هاا  العناية والبحث العميقخصوصياته اليت جتعله مصطلحا يستأهل 
 امل اجلميل جدا واملمت  بكل أركانه.الع

 وقد عرفه الباحثون بطرق شىت نظرا ملصدر انبثاقه فعرفه األستاذ "رضوان الشهال" بقوله:

إن اجلو الشعري مثال يتكون، مثله مثل كل الظواهر، من الطاقة اإلبداعية اليت تّودعها يف الفن، وهي 
 عبارة عن شحنة انفعالية أساسا.  

 اإلبداع بقولنا: )اإلبداع هو القدرة على تكوين أبنية أو تنظيمات جديدة( وميكننا تعريف

 (1)ويعرفه بروتر بأنه: )العمل أو الفعل الاي يؤدي إىل الدهشة واإلعجاب(.

                                                           
 اد جرب.املرج  نفسه، جملة احلوار املتمدن، إعداد سع(1)
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وتعر  األدبية والناقدة: "فاطمة الشيدي" اإلبداع: هو عملية ترج  يف احلقيقة إىل عملية واعية 
واإلبداع أيضا: )مبادرة يبديها الفرد،  ج عملية بني الاات وموضوعها.يقصد إليها الشاعر، وهي نتا 

 .تتمثل يف قدرته على التخلص من السياق العادي للتفكري، واتباع منط جديد من التفكري(
اإلبداع عملية ذهنية واعية قوامها جمموعة من البىن  يعرفه األستاذ " أحمد المتنبي أبو شكير":

 تسهم يف توليد اجلديد من النصوص، فيأيت النص اجلديد ليختزن خالصة الفنية والليوية، واليت
التجربة اإلبداعية للمبدع الاي أنتج هاا النص، ويصبح هاا النتاج الليوي واملعنوي من ملكه 

 الفكري اخلاص.

 كان هاا التعريف شامال لعنصر التجديد وامللكة اخلاصة، واليت يتميز هبا اإلبداع عموما. وكما نرى

 تعرفه األستاذة شذى الميداني المرشدة النفسية السورية قائلة:
 "إنتاج اجلديد النادر املختلف، املقيد فكرا أو عمال، وهو بالك يعتمد على اإلجناز امللموس"

صلة بالتعريف السابق لكنه أكثر اختصارا، وإذن فكون إنتاجك خمتلفا يعد من صميم  وهو ذو
ميز، الاي مييز صاحبه وعمله... لكن هل هاا يكفي الستحقاق وصف اإلبداع، ومن سرّه الفريد امل

 املبدع(؟ 
ومن املقومات اهلامة يف إبداعية الفنان بعد النقد الاايت وما ينشأ عنه من تعديالت مستمرة حبيث 
يليي النمنمات اليت ال تعجبه يف أعماله السابقة ويعدل يف عملية ارتقاء إبداعي متسامية ولعل هاا 

قد الاايت هو املولد آلليات النمو املتصاعد لديه، وباملناسبة فإن آليات النمو اإلبداعية يف األديب الن
هي نسيج ملتحم تتأتى من اإلضافات اليت ميتصها من اخلارج ومن عملية التخزين املتفاعلة والنقد 

1ق واجلدة يف لوحته حبيث الاايت واحتماهلا بإجيابية يف ذاته املبدعة، فهاه املولدات تشكل عملية اخلل

                                                           
 ، مقال منشور يف شبكة األنرتنت:4402ماي  4ديوان العرب، إعداد رمية عبد اإلله اخلايت، تاريخ اجلمعة - 1

www.diwn alarab.com/spip,ph=article xid= 39489 
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تنعكس عليها ثالوث مؤثر يف أيدلوجية العمل وشحناته االنفعالية وهي تتحدد بثقافة األديب وماهية 
 اتجمتم  ومرآته العاكسة ونب  وجدانه الفياض.

 (1)وتشكل النظرية اإلسرتسالية بعدا هاما يف إبداعية الفنان وهي تتكاثف يف بعد التعبري اإلبداعي
 ون جلام أو ضبط أو مقاومة ولكن نبل الرسالة األدبية تقتضي أن تنطب  تلك احلرية التعبريية يفاحلرد

ضوء أخالقيات العمل األديب وإنسانية النبيلة وهنا بعد فين البد من التنويه بأمهيته يف ضوء العملية 
 حتدد شكل الكتابة اإلسرتسالية اإلبداعية وهو أن حرية اإلسرتسال مرتبطة بقوالب فنية يف التعبري

األدبية وهي اللبنات اجلاهزة اليت هي أركان ثابتة يف العمل األديب حبسب جنس ذلك العمل األديب 
 2.من لوحة شعرية أو نثرية

حرية  أو بعض القصص أو الرواية حبيث ال يكسرها املبدع حتت دعوى اإلبداع وهي ال حتد من
 وتشكل نكهته املبدعة يف كنه التكوين وحتديد جنسه بل هي أداة بناء يف العمل األديب اإلسترسال

ومن هنا ننفا دعوى اإلبداع باخلروج املطلقة من قواعد الكتابة األدبية  الرسم األدبيبني أشكال 
وقوالبها الفنية الثابتة إذ أن تلك القوالب الفنية ال جتعل األديب مقلدا لألخر كما يدعى البعض إذ 

 3ولة دعوى نقض تلك القوالب وعدم االلتزام هبا ليايات اإلبداع األديب يربروا من خالل هاه املق
حقيقة من الصعب إجياد تعريف واحد متفق عليه من قبل العلماء أو الفالسفة لإلبداع، فهو ظاهرة 

 معقدة جدا أو مجلة معقدة من الظواهر ذات وجوه وأبعاد خمتلفة.
ري امليامر الاي يتميز يرتك الطريق املرسوم مسابقا بأنه التفك-creativity–يعر  يارتلت لإلبداع 

 والتخلص من القوالب املصاغة واإلقبال على التجربة وإتاحة الفرصة للشيء لكي يؤدي إىل غريه.
وحتدد لبىن عيسى مسات املبدع بقوهلا:

                                                           

 (1)املقال السابق، ديوان العرب 
 42:14.، 4442/00/02-0212د: اإلبداع بني املاهية والواق ، إعداد عاد جرب، جملة احلوار املتمدن العد 2
 املرج  السابق، جملة احلوار املتمدن، إعداد سعاد جرب 3
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طب  إن العملية اإلبداعية ليست منفصلة عن السمات العقلية والنفسية مثل الدافعية واملزاج وال
واالستعداد والاكاء ومرونة التفكري... واملبدع ليس شخصا ذو اختال  نوعي عن غريه، بل ميكن 
النظر إليه بصفته فردا خيتلف عن غريه مبقدار انتظام وظائفه العقلية والنفسية بصورة جتعله قادرا على 

 1.إبداع اجلديد وتنميته ألكثر من غريه
 مفهوم اإلبداع األدبي:

ىل معاجم اللية العربية وجدنا أهنا تكاد تشرتك يف داللة واحدة لكلمة " أبدع" وهي على إذا رجعنا إ
" يقرر بأن اإلبداع معجمه مقاييس اللغة  تداء، فهاا ابن فارس يف "قغري مثل سابق وبال احتااء أو ا

ء الشيء هو صن  الشيء ال عن منوذج سابق يقول: "بدع" الباء والدال والعني أصالن: أحدمها ابتدا
يف  -عبد ابن فارس–أو بالك يكون اإلبداع  2والكالل  االنقطاعوصنعه ال عن مثال، واآلخر 

بني الواق  يف حالته اخلام، وبني ذلك  واالنقطاعأصله ومنطلقه نتيجة يسفر عنها ذلك التعارض 
ر فنية الطموح الاي يركب املبدع من أجل حتويل هاا الواق  وإخراجه من خاميته إىل حالة أكث

وإبداعية، الداللة نفسها تنكسها يف "لسان العرب" البن منظور الاي ال خيرج عن هاا املعىن: إذ 
يقول: "بدع الشيء يبدعه بدعا وابتدعه: أنشأه وبدأه، وبدع الركية: استنبطها وأحدثها وركي بدي  

ابن منظور عمق أكثر ف 3حديثة وركي بدي  حديثه احلفر، والبدي  والبدع: الشيء الاي يكون أوالّ"
فكرة أن اإلبداع هو بداية الشيء، وإبداع الشيء عنده مقرتن باحلدة واحلداثة، كما جند الفريوز أبادي 

 يف معجمه " القاموس احمليط" حيافظ على الرتنيمة نفسها حني يقول:
ية استنباطها والرك[…]" البدي  واملبتدع، وحبل ابتدى فتله ومل يكن حبال فنكث مث غزل مت أعيد فتله

4وأبدع بدأ ".

                                                           
 ، مقال منشور يف شبكة األنرتنت: 4402ماي  4ديوان العرب، إعداد رمية االله اخلاين، تاريخ اجلمعة  1

www.diwanalarab.com / spip, ph= article xid=39489. 
 449.م،ص0929، دار الفك، بريوت، 0ابن فارس: معجم مقاييس اللية، تح: عبد السالم حممد هارون، مادة )ب د ع( ج 2
 9.ابن منظور: لسان العرب، مادة )ب د ع(،ج 3
 21.، دار اجلبل بريوت، دط، ص 1حممد الدين بن اليعقوب الفريوز أبادي: القاموس احمليط، ج 4

http://www.diwanalarab.com/
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 نستنتج مما سبق أن كلمة )أبدع( قد دلت يف قواميس اللية العربية احلديثة على الدالالت التالية:
 النسج على غري مثال سابق وبال احتداء. (0
 الصن . (4
 حتويل املادة اخلام وإخراجها يف شكل أكثر فنية. (1
 البدأ واإلنشاء. (2

 في اللغة  اإلبداع

 ية هو ابتداء الشيء وضعه على مثال: فيقال فالن "بدع" يف األمر أي أول من فعله.يف الل اإلبداع

وعند " اخلليل " اإلبداع يعين: " إحداث شيء مل يكن له من قبل خلق وال ذكر وال معرفة، فاإلبداع 
 إنشاء صنعة بال احتداء وال ا قتداء ".

ه إياها وهو البدي  األول قبل كل شيء حيث والبدي  من األمساء اهلل تعاىل إلبداعه األشياء وإحداث
. يعين ما كنت أول رسل اهلل 1(49جاء يف قوله تعاىل " ٌقْل َما ُكْنُت ب ْدًعا م ْن الُرُسل  " )األحقا  

اليت أرسلها إىل خلقه، قد كان من قبلي له رسل كثرية أرسلت إىل أمم قبلكم ويقال منه هو بدي  فيه 
 ع. فاإلبداع إذن فيه أولية وسبق تفرد ومتيز فيه إنشاء وصن .إذا كان فيه أول ومن البد 

 ( اإلبداع اصطالحا:4

صطالحات اليامضة يف البحوث النفسية إىل حد ما كما أهنا أكثر غموضا لعموم املاإلبداع من 
 الناس ولقد اختلف العلماء يف معىن اإلبداع باختال  األطر النظرية واملدارس اليت ينتمي إليها كل 

                                                           
1http://www.islameiat.com/doc/article.php?sid=245&mode=&order=0 

http://www.islameiat.com/doc/article.php?sid=245
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( يف هاا الصدد: " إّن اإلبداع ظاهرة متعددة األوجه Mackninnonعامل حيث يقول )ماكينون
، لاا وإثر مراجعتنا للبحوث والدراسات الرتبوية 1أكثر من كوهنا مفهوما نظريا حمددا للتعريف "

 والنفسية تبني لنا أن العلماء ينتظرون إىل مفهوم اإلبداع من خالل ثالث مناحي هي:

 منحنى األول اإلبداع كعملية:: ال1-9

تركز هاه التعريفات على العملية اإلبداعية أو الكيفية اليت يبدع هبا املبدع إنتاجه ومن هاه التعريفات 
اليت ميكن أن تدرج ضمن هاا املنحىن تعريف "توراس" الاي يعرفه بقول "عملية اإلحساس 

املفقودة والقيام بالتخمينات أو فرض بالصعوبات واملشكالت والثيرات يف املعلومات والعناصر 
الفروض فيما يتعلق هباه النواقص واختيار هاه التخمينات ورمبا تعديلها وإعادة اختبارها وأخريا 

. بينما يعرفه )أينشتاين( بأنه "السريورة اليت ينتج عنها عمل جديد يرضى 2توصيل النتائج لآلخرين
 3مجاعة أو تقبله على أنه مفيد" 

ي جروان( بأن اإلبداع يشري إىل "نشاط عقلي مركب وهاد  توجهه رغبة قوية يف البحث ويرى )فتح
 .4عن حلول أو توصيل، نواتج أصلية مل تكن معروفة سابقا"

ويتميز التفكري اإلبداعي بالشمولية والتعقيد فهو من املستوى األعلى املعقد من التفكري ألنه ينطوي 
 قية متداخلة تشكل حالة ذهنية فريدة.عل عناصر معرفية وانفعاليته وأخال

( إىل أن التفكري االبتكاري هو: عملية دمج وخلط عدة عناصر Médnickفيما ياهب )ميدنيك
حبيث يتم استدعائها يف شكل جديد حيقق منفعة.

                                                           
 91،ص 4444زكريا الشريين، يسرية صادق، أطفال عند القمة املوهبة والتفرق العقلي واإلبداع، الطبعة األوىل، القاهرة: دار الفكر العريب،  1

2 www.clg.qe.ca/for/rep/700/actient/2003/crétivité/Processus createur.htm    
3 Galton Robert et claudeclero. L’activité chez l’enfant, 3eme editionParis:casterman. 1971.p25. 
4 http:/ www.Bahaedu.gov.sa/triming/creative.htm  

http://www.clg.qe.ca/for/rep/700/actient/2003/crétivité/Processus%20createur.h
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( فيعر  اإلبداع بأنه عملية تتضمن معرفة دقيقة باتجمال وما حيتويه من معلومات meerأما )ميري
 1  الفروض واختيار صحة الفروض وإيصال النتائج لآلخرين.أساسية ووض

 2هو السريورة العقلية اليت تسفر عن إنتاج أفكار جديدة ومقبولة ويشري )تايلور( إىل أن اإلبداع

ومنه فإن اإلبداع هو النشاط أو العملية اليت تقود إىل إنتاج يتصف حبداثة العهد 
Recency واألصالةoriginalityوالقيمةvalue. 

 : المنحنى الثاني اإلبداع كإنتاج:1-1

يعين هاا اإلنتاج بالناتج اإلبداعي ذاته على افرتاض أن العملية اإلبداعية سو  تؤدي يف هناية إىل 
نواتج ملموسة ومن أبرز ممثلي هاا االجتاه )ماكينون( الاي يرى أن اإلنتاج اإلبداعي اجليد إمنا يفي 

 3.ة واملالئمة وإمكانية التطوربثالث متطلبات أساسية هي: احلد

فإننا نصر على هاا التعريف  (la rousse de la psychologie)وإذا تصفحنا قاموس 
اإلبداع هو "القدرة على إنتاج أعمال جديدة واستخدام سلوكات جديدة، وكاا اجياد حلول جديدة 

 4ملشكل ما ".

إلجناز بصورة تشكل إضافة إىل احلدود أن اإلبداع "يعين التميز يف العمل أو ا )ولك(بينما يرى 
 5املعروفة يف ميدان معني" 

                                                           
 92.زكريا الشربين، مرج  سابق ذكره، ص  1

: chotard et Associés. 1974, p30. Casterman bernardDemory. La créativité en pratique. Paris 2 
 12.عبد اللطيف حممد خليفة، املرج  السابق، ص  3

4 http:// www.Gestalt.asso.Fr/memoires/anim/htm 
5http://www.Makhwahedu.gov Sa/mak /ahnolpen /moho 003/htm 
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( اإلبداع يف أنه قدرة الفرد على اإلنتاج إنتاجا يتميز بأكرب قدر من )سيد خير اهللفيما يلخص 
الطالقة الفكرية واملرونة التلقائية األصالة وبالتداعيات البعيدة وذلك كاستجابة ملشكلة أو موقف 

 .1مثري

يعرب التفكري اإلبداعي عن نفسه يف صورة إنتاج شيء جديد أو التفكري امليامر أو اخلروج عن وهكاا 
 املألو  أو ميالد شيء جديد سوءا كان فكرة أو اكتشا  أو ا خرتاع حبيث يكون أصيال وحديثا.

ويؤكد بعض الباحثني على أن الفائدة شرط أساسي يف اإلنتاج اإلبداعي وبالتايل فإن إطالق  -
وم اإلبداع ال جيوز عن إنتاج غري مفيد، أو ا نتاج ال حيقق رضا جمموعة كبرية من الناس يف فرتة مفه

 معينة من الزمن.

" أن اإلبداع إنتاجية تتعلق باألفكار واالبتكار واخلصوبة العقلية  (  Mucchielle  )ميكياليويرى 
 2واخليال."

اإلبداع بأنه القدرة على  ( Hviglurs( و)هافجرست Dehan )ديهانبينما يعر  كل من 
 .3اإلنتاج شيء جديد وذي قيمة اجتماعية

أن الشخص يصبح مبدعا عندما جيد الوحدة يف تنوع  (  Bronovsky ) برونوفسكيويضيف 
 4الطبيعة أو يف األشياء اليت مل يكن ليظن من قبل وال يتوق  أن يكون بينها وحدة 

اإلبداع يف معناه األكثر كما ال يشري إىل إنتاج أن  (Ned Hereman  )نادهرمانفيما يرى  
.5األفكار وحتقيقها هبد  إحداث شيء ما

                                                           
 20.، ص 4440-الطبعة األوىل، القاهرة: مركز الكتاب للنشر  –أمحد عبادة، حب االستطالع واالبتكار لدى األطفال  1

2 AlaineBeaudot. La créativité à l’école, 2emeédition, Puf – Paris.1974.p 15. 
 .95زكريا الشربيين، مرج  سبق ذكره، ص  3

4 http://Zohair.8m.com /teaachers/high/04.htm. 
5 www.Clg.qc.ca / for / reg / dep /700 /actint /2003 / cretivité / Processus-createur 1.htm. 
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( بأن اإلبداع يعين أن بعض الشي اجلديد قد أنتج وأن R.De.Melle)ريتشارد دي ميل ويقول 
 .1هاا الشيء ذو قيمة

ي إىل الدهشة فيعر  اإلبداع بأنه العمل أو الفعل أو الناتج الاي يؤد ( Brunerأما )برونر
 .2واإلعجاب متخلصا من اخلط التقليدي يف التفكري

 : المنحنى الثالث اإلبداع وسمات الشخص المبدع:1-1

وأصحاب هاا املنحىن يعرفون اإلبداع يف ضوء ما يّتسم به املبدعون من خصال متيزهم عن 
طريقة اليت يتصر  هبا الاي يشري من خالله إىل ال )جيلفورد(األشخاص العاديني من هاه التعريفات 

ومن جانبه 3الفرد يف مواجهة املشكالت وهاا السلوك يبدوا أنه مرتبط بعدد من مسات الشخصية 
اإلبداع يف قاموس عل النفس بأنه: ا ستعداد للخلق  ( Norbrt Sillamy)نوربارسيالمييعر  

للمحيط الثقايف  الاي يوجد يف حالة كمون عند كل األفراد وكل األعمار وهو يتب  بشكل وثيق
واالجتماعي مث إن هاا امليل الطبيعي لإلجناز حيتاج لظرو  مالئمة حىت يتجسد كما أن اخلو  من 

 4االحنرا  واالمتثاليةاالجتماعية هي قيود لإلبداع 

أن اإلبداع هو القدرة اليت ميلكها الفكر البشري خللق شيء جديد  ( Spermanسبيرمان)ويرى 
وإنتاج عالقة جديدة ليس فقط يف جماالت تصور األفكار ولكن أيضا يف جمال  بواسطة تبديل العالقة

 .5التصور احلسي

                                                           
 10.ص ، 0999علي احلمادي، شرارة اإلبداع، الطبعة األوىل، لبنان: دار ابن حزم،  1
 .92زكريا الشريين، مرج  نفسه، ص  - 2

3 Alex asbon .l’imagination coustuctive.canad:Dunod.1974.p9-10 
4 NorbetSillamy,dictionnaire de la psychologie. La rousse, 1996, p 67. 
5 www.Kenanaverlieu.com/?page 3886. 
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( بأن اإلبداع يشري إىل استعداد فطري عند اإلنسان Bernard Demory بينما يرى )برنار دموري
 1.أفكار...إخل(-أصوات-مواد-خللق توليفات جديدة انطالقا من عناصر موجودة )كلمات

 سبق أن اإلبداع هو: نستنتج مما

 االستمرار واالبتكار -

 قوة ميلكها الفكر البشري -

 االستمرار الفكري عند اإلنسان -

 قوة حيصل عليها املبدع عن طريق الرتكيز واالنتباه -

 هو تنمية املهارات والقدرات وتنظيم الطاقات  -

 هو حتويل التفكري الداخلي إىل طاقة كبرية  -

 الل تنظيمه ومعرفة طرائق التفكري اجليد.يضبط األفكار من خ -

  ( مكونات اإلبداع:1

: يؤكد الكثري من العلماء أن اإلبداع يعين اإلنتاج مبا créative Products: اإلنتاج: 1-9
يتميز من صفات خاصة تطرقه عن غريه من اإلنتاجات، لاا فإّن اإلبداع يقاس بكمية اإلنتاج وصوره 

 خري هو حمصلة تفاعل اإلنسان م  بيئته.واإلنتاج اإلبداعي يف األ

ومنه ميكن أن نعر  اإلنتاج اإلبداعي بأنه تلك "النتيجة املرتبة عن الرتكيب األصيل واملفيد  -
لعناصر الشعور وما قبل الشعور ليظهر حتت أشكال خمتلفة من التعبري، حبيث تعلن عن مشاعر 

ديدة للوجود اإلنساين".إيديولوجية املبدع يف عالقاته مبحيطه وخيلق ظروفا ج

                                                           
1 http:www.Petitmonde.com /IDOC/Article.asp?id=7356. 
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واختلف العلماء يف املعايري الواجب توفرها ليس اإلبداع إنتاجا فبالنسبة )ألينشتاين( فإنه يعتقد  -
 بضرورة أن يكون املنتج اإلبداعي جديدا أصيال وذا قيمة اجتماعية.

( و)روجرز(شرطا أخر هو أن يكون املنتج اإلبداعي قابل Frommويضيف كل من )فروم 
 1حظة، كما يرى روجوز أنه البد أن نأخا بعني االعتبار طبيعة املنتج إن كان جيدا أو سيئا للمال

ويرى )ولك( أن اإلبداع يعين التميز يف العمل أو اإلجناز بصورة تشكل إضافة إىل احلدود املعروفة يف 
 .2ميدان معني

لفجائي الاي مييز ( خاصية أخرى تتمثل يف الطاب  اgruberجروبرويضيف كل من )تايلور( و)
 3ظهور املنتج اإلبداعي.

 :(creative Process): السيرورة اإلبداعية: 1-1

هي شكل من األشكال النشاط الداخلي العقلي )تندرج يف إطاره كل آليات التفكري والقدرة على 
ديناميات  نقل املعلومات وإجياد العالقات بني العناصر املعرفية( والنفسي املركب )الاي يندرج يف إطار

 احلياة العاطفية واالنفعالية والعوامل الشخصية بكاملها(.

ويتجه الشخص مبقتضى هاا النشاط الداخلي حنو الوصول إىل أشكال جديدة من التفكري والفن 
وعليه فإن السريورة اإلبداعية هي عملية معرفية ذهنية، يكون الفرد فيها نشطا منظما للخربات لكي 

يد أو يتوصل إىل إنتاج شيء جديد وأصيل، وميكن النظر إىل العملية يستجيب للموقف اجلد
اإلبداعية على أهنا احتاد أفكار مل تكن مرتبطة بعضها ببعض من قبل.

                                                           
1 Ibid p 04. 
2 http :// www.MaRhiwahedu.gov.Sa/ mak/almohopen/moh 003.htm. 
3 J.C .de Shetérepr Trucotte. OP. CIT . p 05. 
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  (Maefele,AZmar, Knoller)وجند كل من كنلر، أزناروميفلي: 

 1يعرفون العملية اإلبداعية بأهنا فن القيام برتكيبات وتوليفات جيدة 

ن أن نعر  السريورة اإلبداعية بأهنا عملية التأليف بني عناصر مادية أو معنوية داخلية أو ومنه ميك
 خارجية من أجل إجياد أشياء أصلية وفريدة.

ويعر  )جونز ونودر( العملية اإلبداعية على أهنا عملية متر من خالل ا هتمام الشخص املبدع 
ت وبعد ذلك تأيت الفكرة اإلبداعية على شكل باملشاكل ومن مث البحث املتعمق يف كافة االجتاها

 ومضة دون تفكري واع باملشكلة ومن مث إجياد احلل املقبول من قبل اآلخرين.

 العملية اإلبداعية بأهنا:  (Jonn Pewey)ويصف 

" ظهور حالة من الشك ينشأ معها نوع من صعوبة التفكري ويتب  هاه احلالة القيام بالبحث وإجياد 
دد هاا الشك والعمل على هتدئة حالة احلرية، وبعبارة بسيطة ميكن أن نعد العملية مواد لكي يتب

 اإلبداعية مبثابة التقنية أو االسرتاتيجية اليت يستخدمها الناس املبدعون " 

 Creative person: الشخص المبدع: 1-1

واملزاج والطب   إن العملية اإلبداعية ليست منفصلة عن السمات العقلية والنفسية مثل الدافعية
واالستعداد والاكاء ومرونة التفكري ... واملبدع ليس شخصا ذو ا ختال  نوعي عن غريه، بل ميكن 
النظر غليه بصفته فردا خيتلف عن غريه مبقدار انتظام وظائفه العقلية والنفسية بصورة جتعله قادرا على 

الاي يرتكه هاا االنتظام على شخصية إبداع جديد وتنميته )أكثر من غريه(، وكالك يف مقدار األثر 

                                                           
1 J.C. de Shetére Pr Trucoote .OP. cit, p 06. 
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املبدع وبنائه النفسي الوجداين أي مدى اندماج املبدع يف جتربته اإلبداعية )العملية أو الفنية( واندماج 
  1خصائصه الشخصية بعمله اإلبداعي.

 creative situation: الموقف اإلبداعي: 1-1

مبا يتضمنه من ظرو  ومواقف تيسر اإلبداع يرتبط يقصد بالبيئة املبدعة أو املوقف اإلبداعي املناخ 
باملوقف الاي يتفاعل معه الفرد ويظهر حال غريه مألوفا، أو حيول دون إطالق طاقات الفرد 

 2اإلبداعية.

 ( مستويات اإلبداع1

 يظهر اإلبداع يف العديد من املستويات ومنها:

ية خالفة لتطوير العمل وذلك : حبيث يكون لدى العاملني إبداعاإلبداع على مستوى الفردي (0
من خالل خصائص فطرية يتمتعون هبا كالاكاء واملوهبة أو من خالل خصائص مكتسبة كحل 
املشاكل مثال، وهاه اخلصائص ميكن التدرب عليها وتنميتها ويساعد يف ذلك ذكاء الفرد 

 وموهبته.
تتعاون فيما  : حبيث تكون هناك مجاعات حمددة يف العملاإلبداع على مستوى الجماعات (4

 بينها لتطبيق األفكار اليت حيملوهنا وتييري الشيء حنو األفضل كجماعة فنية يف قسم اإلنتاج مثال.
: فهناك منظمات متميزة يف مستوى أدائها وعملها وغالبا ما اإلبداع على مستوى المنظمات (1

إىل  يكون عمل هاه املنظمات منوذجي ومثايل للمنظمات األخرى، وحىت تصل املنظمات
اإلبداع ال بد من وجود إبداع فردي ومجاعي.

                                                           
1 http://www.Amanjordan.org 
2 www.Alerdari.Tripod.Com/ebda 2.htm. 
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وإّن هناك العديد من الباحثني الاين ميزوا بني نوعني رئيسني من اإلبداع على مستوى املنظمات 
 مها:

: حبيث يتعلق باملنتج سواء السل  أو اخلدمات، ويتعلق بتكنولوجيا اإلنتاج أي : اإلبداع الفني1-9
 ليت ينتج عنها السل  أو اخلدمات.بنشاطات املنظمة األساسية ا

: ويتعلق بشكل مباشر باهليكل التنظيمي والعملية اإلدارية يف املنظمة : اإلبداع اإلداري1-1
 وبشكل غري مباشر بنشاطات املنظمة األساسية.

 وقد قام )تايلور( بتقسيم اإلبداع إىل مستويات خمتلفة هي:

: وتكون فيه األصالة والكفاءة على (Expressive creativityاإلبداع التعبيري: ) -أ
 قدر كبري من األمهية.

: وهو الاي يرتبط بتطوير آلة أو منتج (Productive creativity)اإلبداع اإلنتاجي:  -ب
 أو خدمة.

 : ويتعلق بتقدمي أساليب جديدة.(inventive creativityاإلبداع اإلختراعي: )-ج
ري إىل التطوير املستمر لألفكار (: يشinventive creativityاإلبداع اإلبتكاري: ) -د

 وينجم عنه اكتساب مهارات جديدة.
هو نادر احلدوث ملايتطلبه من وض  ( Eonergena creativityاإلبداع اإلنبثاق: ) -ه

 أفكار وافرتاضات جديدة كل اجلدة.

 (خصائص وسمات الشخصية المبدعة9

 ( الاكاء.0

( الثقة بالنفس على حتقيق أهدافه.4
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 ه درجة من التأهيل والثقافة.( أن تكون لدي1

 (1)( القدرة علة تنفيا األفكار اإلبداعية اليت حيملها الشخص املبدع.2

( القدرة على استنباط األمور فال يرى الظواهر على عالهتا بل يقوم بتحليلها ويثري التساؤالت 5
 والتشكيك بشكل مستمر.

 خرين فيستفيد من آرائهم.( أن تكون لديه عالقات اجتماعية واسعة ويتعامل م  اآل2

 ( يركز على العمل الفردي إلظهار قدراته وقابلياته، فهناك درجة من األنانية.2

على إثبات الوجوه وإثبات الاات، فقد  االندفاع( غالبا ما مير مبرحلة طفولة غري مستقرة مما يعزز 9
 يكون من أسرة مفككة أو أسرة فقرية أو من أحياء شعبية.

حتتاج إىل شجاعة عند  االختيارى الرأي واجلرأة واإلقدام واتجمازفة واملخاطرة، فمرحلة ( الثبات عل9
 تقدمي أفكار مل يتم طرحها من قبل.

 ( يفضل العمل بدون وجود قوانني وأنظمة.04

2( مييل املبدع إىل الفضول والبحث وعدم الرضا عن الوض  الراهن.00

                                                           

 www.Nawhopon.net/p=4445. (1)مقالة عن اإلبداع، موق  موهوبون، منشور يف شبكة األنرتنت 
 السابق، موق  موهوبون  رج امل - 2



 الفصل األول                                                                     مفهوم الراهن واإلبداع

30 

 ( مبادئ اإلبداع 9

 االبتكاردراء الشركات واملنظمات العاملية جمموعة من اآلراء الرائدة يف جمال لقد وض  الكثري من امل
واإلبداع، وحىت تكون املنظمات نامية، وأساليبها مبدعة وخالقة، ينبيي مراعاة بعض املبادئ 

 األساسية فيها سواء كانوا مدراء أو أصحاب قرار، وهاه املبادئ عبارة عن النقاط التالية:

الصحيح، ومادام مل يتم  االجتاهألية فكرة أن تولد وتنمو وتكرب مادامت يف  إفساح اتجمال (0
القط  بعد خبطتها أو فشلها، فكثري من احملتمالت تبدلت غلى حقائق وحتولت احتماالت 

ال تقليد اآلخرين، لالك جيب أن يعطي  اإلبداعقائم على  فاالبتكارالنجاح فيها إىل موفقية، 
بدعوا، ولكن جيب أن ترتكز هاه احلّرية يف اتجماالت الرئيسية للعمل األفراد حرية كبرية لي

 وتصب يف األهدا  األهم.
بتنميتهم ورعايتهم جيعلها األكرب واألفضل واألكثر  واالعتناءإن األفراد مصدر قوة املنظمة،  (4

 ابتكارا ورحبا، ولتكن املكافأة على أساس اجلدارة واللياقة.
وتنّميتهم إلتاحة الفرص هلم للمشاركة يف القرار وحتقيق النجاحات ا حرتام األفراد وتشجيعهم  (1

 للمنظمة، وذلك كفيل بأن يبالوا قصارى جهدهم لفعل األشياء على الوجه األكمل.
التخّلي عن الروتني والالمركزيّة يف التعامل ينمي القدرة اإلبداعية وهي تساوي ثبات القدم يف  (2

.1سبيل التقدم والنجاح
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ل إىل شيء ممت  ال وظيفة فحسب، ويكون كالك إذا حولنا النشاط إىل مسؤولية، حتويل العم
 واملسؤولية إىل طموح وهم.

التجديد املستمر للنفس والفكر والطموحات، وهاا ال يتحّقق إال إذا شعر الفرد بأنه يتكامل يف  (5
أيضا،  عمله، فالعمل ليس وظيفة للفرد فقط بل يستطي  من خالله أن يبين نفسه وشخصيته

وإن هاا الشعور احلقيقي يدفعه لتفجري الطاقة اإلبداعية الكامنة بداخله وتوظيفها يف خدمة 
األهدا ، فكل فرد هو مبدع بالقوة يف ذاته وعلى املدير أن يكتشف مفاتيح التحفيز والتحريك 

 لكي يصن  أفراد مبدعني بالفعل ومن منظمته كتلة خالّقة.
ن شأنه أن حيّرك حوافز األفراد إىل العمل وبال املزيد، ألّن شعور التطل  إىل األعلى دائما م  (2

الرضا باملوجود يعود معكوسا على اجلمي  ويرج  باملؤسسة إىل الوقو  على ما أجنز وهو بااته 
 تراج  وخسارة ومبرور الزمن فشل.

الرائدة أن تكون النسخة  اإلبداعأن تكون نسخة ثانية أو مكررة يف البلد، بل  اإلبداعليس  (2
اجليد وترك الرديء لتكون  وأخاوالفريدة، لالك ينبيي مالحظة جتارب اآلخرين وتقوميها أيضا 
اإلبتكارية إما أن تكون فائدة أو  أعمالنا جمموعة من اإلجيابيات، فاملنظمات وفق اإلسرتاتيجية

لوصول تابعة أو نسخة مكررة، والقيادة مهمة صعبة وعسرية ينبيي بال املستحيل من أجل ا
 إليها، وإالّ ستكون من التابعني أو املكررين وليس هاا بالشيء الكثري.

ال ينبيي ترك الفكرة اجليدة اليت تفتقد إىل آليات التنفيا، بل نضعها يف البال وبني آونة وأخرى  (9
نعرضها للمناقشة، فكثري من األفكار اجلديدة تتولد م  مرور الزمن، واملناقشة املتكررة، رمبا 

 +نا مقدرة على تنفيتعطي
 (1)ذها فرمبا مل تصل املناقشة األوىل والثانية إىل متام نضجها فتكتمل يف احملاوالت األخرى. (9

                                                           

 (1)املرج  السابق، موق  موهوبون.
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جيب إعطاء التعلم عن طريق العمل أمهيته بالية ألنه الطريق األفضل لتطوير الكفاءات  (04
 وتوسي  النشاطات ودمج األفراد باملهام والوظائف.

يعية يف األفراد وخصوصا أصحاب القرار، هو اجلنوح إىل البقاء على ما كان، إّن امليل والنزعة الطب
ألّن العديد منهم يرتاح ألكثر العادات واألعمال الروتينية اليت جرت عليها األعمال وصارت مألوفة 

ألن التييري حباجة إىل مهّة عالية ونفس جديد خصوصا وأن اجلديد خميف ألنه جمهول املصري 
طبيعته حار وفيه الكثري من التحّدي والشجاعة لالك فمن املهم جّدا أن يعتقد األفراد ب واالبتكار

أن أعماهلم اإلبداعية ستعود مبناف  أكثر هلم وللمنظمة، كما أهنا ستجعلهم يف حمط الرعاية األكثر 
1األكرب. واالحرتام

                                                           
 السابق، موق  موهوبون. رج امل 1
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 تقديم الرواية : -9
"مملكة الفراشة" الصادرة عن دار اآلداب للروائي اجلزائري" واسيين األعرج"  واليت  إن رواية

حازت على "جائزة كتارا" حتت فئة جائزة الدراما للرواية املنشورة، وهي جائزة أفضل رواية قابلة 
 مجت إىل مخس ليات.للتحويل إىل عمل درامي من بني الروايات املنشورة الفائزة واليت تر 

عاجل فيها الكاتب كيفية مواجهة العامل   " مملكة الفراشة هي امللكة اهلشاشة والقوة الصامتة".
شكالته ومآزقه احلادة وحروبه الظاهرة واخلفية اليت تبدت بقوة بدايات القرن احلادي ملالعريب 

 ة؟والعشرين، وهو غري مهيأ هلا يف ظل دكتاتوريات طاحنة وثورات مبهم
يف اليرلة  يامااملنفى حنو مدن الشمال ونسيان أراضيها برغبتها. مل تيرق أختها  ماريامل خترت 

إىل  زبير، مل ياهب والدهم هيف املخدرات بإرادت راياناالفرتاضية اشتهاءا يف ذلك، مل ينته أخومها 
رق منه مافيا األدوية حياته، أوروبا وه اخلبري الطيب العاملي، حنو عزلة املوت واخلو  برغبته، قبل أن تس

مل تاهب حنو عزلة اجلنوب واملوت بني كتبها برغبتها، مل خترت هاه العائلة   فيرجينياأو  فريحةاألم 
النهايات الرتاجيدية واملآالت القاسية، ولكنها العزلة اليت فرضتها عليها احلرب الصامتة اليت أعقبت 

شتعلة ولكنها تتخفى حتت الرماد يف انتظار جنوهنا املشهود، احلرب األهلية، حيث ال تنطفئ النريان امل
م   ياماالكل خيا  من الكل والكل حيلم بأن ينتقم من الكل، والكل يرتبص بالكل، عزلة 

، ليست إال ختفيا جديدا فاوست، االفرتاضيالفايسبوك وموسيقى اجلاز، وانتظار عودة صديقها 
فراشات اليت تنكسر يف فصل املوت يكرب يقينها باحلياة.داخل الاات املنكسرة، لكن من يدري؟ ال
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أحاول يف هاا العنصر عرض أهم املكونات السردية اليت ال ختلو منها أي  العناصر السردية : -1
 عمل روائي:

 الشخصية ::1-9
ن إن للشخصية دورا فعاال يف النص الروائي، ألهنا تضفي عليه احلركة الدائمة وحياة للعمل الروائي، م

هاا العامل من فضاء متخيل إىل حقيقة واقعية، ينيمس فيها القارئ دون أن يفرق بينها أجل حتويل 
 وبني الواق ، إذ قد يكون موافقا وقد يعارض، بل قد تنتابه مشاعر وأحاسيس الكره واحلب.

 إن الرواية بل شخصية ال تعد إبداعا كالك تعد عمال مبتورا يف جوانبها ويعرفها الدكتور -
هي الشيء املميز لكل األعمال السردية فهي واسطة  بقوله:" إن الشخصية " عطا اهلل البطرس" 

العقد بني مجي  عناصر العمل الروائي فهي حامل اللية وناقلة احلوار"، ويقول عنها " حممد 
 1قاضي" " أهنا العمود الفقري للحكاية"

قصد الوصول هبا إىل العقدة ومن متة على األفراد الاين حيركون األحداث  إن اقتصار الشخصية
إىل احلل، تفكري كالسيكي ألن اقتصار الشخصية على األفراد هو إجحا  يف حق هاا الدور، 
فالشخصية ليست هي الشخصية احلية فقط، بل قد يلعب الشيء اجلامد دور الشخصية فيخرج 

ل ككل، وهاا دليل من صمته ومجاده إىل دور يتجاوز الشخصية احلية بل قد يصري بطل العم
على إمتالك الكاتب لتلك املهارة واحلسب اإلبداعي ليجعل من كل شيء حي جامد ومن 

 . 2اجلامد حيا" 
 لقد وظفت رواية ملكة الفراشة " لواسيين األعرج" العديد من الشخصيات ناكر منها:

والفن،  " : هي فتاة مثقفة ورثت عن والدها الطموح وحب احلياة"ياما"، "مارغريت :9 -1
  تشتيل صيدالنية وهو التخصص الاي اختاره هلا والدها حيث تقول: " أيب من وجهين حنو هاا 

 
                                                           

 تب وخملوقات اإلبداعيةذاكرة جسد، عاطف عطا اهلل البطرس، العالقة بني شخصية الكا –1 
  2- حتليل اخلطاب األديب، إبراهيم صحراوي،دار التنوير اجلزائر، دراسة تطبيقية، ص: 021
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سيت، ستنجحني يف هاا التخصص ألنه كله خري االختصاص حيث قال الصيدلية رهان درا 
 .1وخدمة للناس، على رأس أصابعك تولد احلياة ويوجد املوت أيضا..."

أيضا يف فرقة " ديبوجاز" كما أهنا حتب القراءة وال سيما قراءة وهي عالوة على ذلك عازفة 
 الروايات العاملية وقد ورثت ذلك عن والدهتا .

ورغم كل الصعاب اليت واجهت" ياما" إال أهنا مل تتوان يف خدمة الناس واإلخالص للوطن على 
و صيدليتها وتقضي الرغم من كل الصعاب حيث يصفها الكاتب قائال:" امرأة تقوم باكرا لرتكض حن

اليوم بكامله يف حل مشكالت األدوية النادرة، وعندما جتدها متر عرب البيوت لتوزعها على الاين 
، وحتزن عندما  2وعدهتم بتسليمها هلم، كساعي الربيد من هو باألخبار السارة اليت حتملها الرسائل"

أستجيب له بسبب  ال تليب طلباهتم تقول:" أخزن عندما يطلب مين مريض دواءه وال
  3الندرة...فاملشكلة ليس يف الصيدليات، لكن يف ندرة الدواء..."

وسط هاه احلرب العامتة، كان عملها وفرقتها مها أملها الوحيد الاي تعيش من أجله" الصيدلية 
 .4ذلك"  والديبوجاز مينحوين األمل لإللتحاق باحلياة وكنت مصرة

اة تعيسة فقد قتل والدها مثلها األعلى أمام عينيها، وتوفيت وتشاء األقدار أن ترسم " لياما" حي
أمها كالك، وكانت شاهدة على رحيل أختها التوأم، وشاهدة على ضياع أختها، ضف إىل ذلك 

بلة هو فقداهنا حلبيبها" ديف" كما أطلقت فقداهنا لعملها بسبب حرق الصيدلية، والاي زاد الطني 
حلقيقي هو " داود" الاي قتله احلرب الصامتة، فتضيفه إىل مقربهتا عليها امسا من عندها ألن امسه ا

   الداخلية، اليت تكاثر عدد موتاها.

                                                           

 104مملكة الفراشة، واسيين األعرج، ص:  –1 
 455مملكة الفراشة، واسيين االعرج، ص :  –2 
 002املصدر نفسه، ص: –3 
 052املصدر نفسه، ص:  –4 
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فاحلرب والفقد، واخلاالن وكل املآسي اليت عاشتها، "ياما" كانت سببا يف جلوئها حنو عزلة  -
ن هويتها ضاربة، جعلتها هترب من قسوة الواق  وجرها حنو عامل افرتاضي، كان سببا يف فقدا

الشخصية، مما جعلها تلبس شخصية غري شخصيتها فالعامل االفرتاضي الاي كانت" ياما" تلجأ 
إليه" هو الفيسبوك" حيث كان هاا األخري متنفسها الوحيد الاي كان يشعرها بأهنا الزالت على 

أمام حياة قيد احلياة، وتقول واصفة هاه احلياة االفرتاضية:" احلياة االفرتاضية... ليست سيئة 
معطرة باملوت والدم ومعطوبة يف الصميم، مجيلة ألهنا تشعر بأننا مازلنا على قيد احلياة، وأن 

 1قابليتها للحلم مل متت"
غري أن العرب حنو احلياة االفرتاضية كان سببا يف نشوء قصة حب جارفة بينها وبني الكاتب  -

به" ياما" ومنحته قلبها لتكشف يف املسرحي اجلزائري، الاي يعيش يف إسبانيا والاي تعلقت 
األوان أهنا كانت حتب شخصا افرتاضيا ال وجود له حقيقة، وأن كل هاا النهاية وطبعا بعد فوات 

، فمن تراه كان وراء هاا الكابوس، وهنا تساءلت قائلة :" هل هي احلب أمام كل هاا اخلداع
 .2الصدفة العجيبة، أم مسارات األقدار هي من خططت لالك"

عاشت ياما مجي  الضربات وذاقت كل أنواع األمل بال استتناء، فكانت تلك معاناهتا، فلم جتد  -
من سبيل سوء" الفيسبوك" الاي كان يهيأ هلا مصريها الاي دمرها، وكما تقوله هي :" بدأنا من 

 3حيث ال ندري ... بدأنا نض  موتنا اخلاص" كل م  أداته اليت يصنعها لتقتله يف النهاية"
ن الفيسبوك هو األداة اليت صنعتها " ياما" بنفسها واملصري الاي رمسته لنفسها وكأهنا تقول:" كا -

      4لن يصيبنا إال مكتب اهلل لنا"

                                                           

 040املصدر نفسه، ص :  –1 
  2- املصدر نفسه، ص : 149
  3- املصدر نفسه ، ص : 19
  4- املصدر نفسه، ص : 142
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هي أيضا امرأة متعلمة ومثقفة، حتب األدب والفن، ، فريجي هي األمفريحة فيرجي :  :1-1
عم أمها:" فريجي كانت معلمي "ياما" واملوسيقى، مثلها مثل "ياما" ابنتها، فقد جاء يف حديث 

 . 1األول يف القراءة، وحب األدب وتعلم الليات"
كانت تشيل منصب أستاذة يف اللية الفرنسية، " كانت أمي تدرس الفرنسية يف ثانوية ألكسندر 

ترفض اجلهل بقوة، فهي تقول:" كائنات ،  2دوما...كانت عيناها تربقان ذكاء ورغبة يف احلياة"
علت من جلهل واألمية قيمة، أي زمن هاا ؟ هم من دفعوين إىل طلب التقاعد من عملي غريبة ج

الاي كنت أحبه بقوة... غلقوا أبواب النور والفرج واهلرب اجلميل، حنو عوامل أخرى، كل اللوايت 
  3أصررن على التدريس ذحبن"

 ومن السمات اليت ركز عليها السرد حول هاه الشخصية :
 4دية حمبة لألدب فقط وللناس...مثل " زوربا" ترفض أن تستسلم للقتلة"" كانت إمرأة عا

تظهر لنا هاه املقاط  املعاناة والظرو  اليت كانت تتعرض هلا "فريجي" واملشاكل واألمنية اليت   -
كانت حتيط هبا، وذلك نتيجة لتقاعدها املبكر، وموت زوجها" الزبري" ودخول ابنها" رايان" 

ماريا" خارج البالد كل هاا أحدث لديها تراكما كبريا من اخليبات جعلتها  السجن، وسفر ابنتها"
تدخل عزلة خميفة وتنزلق كل يوم حنو اجلنوب خبطوة واحدة، وما اجلنون سوى حمصلة ألمراض 
الداخلية واخلارجية اليت عانتها"فريجي"، وانتهت هبا إىل تقمص شخصية غري شخصيتها أو 

جعلها تصاب بانفصام يف شخصيتها" كانت تتجه حنو انفصام هنائي باألحرى فقدان هويتها مما 
 5الشخصية. يف
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فرمبا من حالة جنون ووهم حب الكاتب الفرنسي املشهور، "بوريس فيان" كل هاا جعل "  
فريجي" سقيمة اجلسم تاوب مثل الشم  حزنا على رجل ميت، أو باألحرى جتاه رجل ولدت 

رجل ميت تشعر به وال تراه، حتس به وال وجود له، فهو حي  هي يوم وفاته، جعلها تتنفس حبا
موجود فقط يف خياهلا، وصل هبا األمر إىل انتحار شخصيات معشوقاته، وذهاهبا إىل عامل غري 
عاملهما هروبا من واقعها املر الاي تعيشه، والاي كانت ترفضه بشدة وسكنها يف عامل خيايل 

 حتبه وهو يرفضها بدوره.
امل اخليايل هو املتنفس الوحيد" لفريجي" واألداة الوحيدة لالنتقام من كل املآسي اليت كان هاا الع

عاشتها وكل الضربات املوجعة اليت آملتها ومازالت تؤملها فهي أوجاع ليست للنهاية واعتربت" 
نفسها يف النهاية ضحية حرب هاه البالد اخلاسرة، وكما تعرت  هي حينما قالت :"  فريجي" 
 ه القسوة... منوت وتقتل دون أن نعر  ملاذا؟كلنا ها

  1كل من حرو  يقودونه حنو املسلخ وهو ال يدري ملاذا؟ ولكنه كان ميشي حنو حتفه"
وفريجي جبنوهنا كانت تسري حنو موهتا وحتفها، لقد أصبحت على حافة املوت، ويف ذلك احلد  -

واق  واملتخيل، كانت" فريجي" توق  الاي تلييه العتمة والفاصل بني الواقعي واالفرتاضي، بني ال
شهادة وفاهتا دون أن تدري ألهنا ببساطة كما قالت ابنتها:" كانت تنام داخل جرح وحدها من  

 2كان يعر  عمق آالمه"
وألن " فريجي" حاولت أن تعيش عامل غري عاملها وواقعا غري واقعها ورفضته بشدة وجلأت إىل  -

ه من القسوة، فرفضها هو كالك وانتهى هبا هاا العامل اخليال وحاولت أن جتعله مجيال وتفرغ
الاي كانت هترب إليه إىل املوت مفج  كما تقول ابنتها:" األم خرجت من هاه الدنيا بعشق 

                                                           

 090مملكة الفراشة، واسينس األعرج، ص :  –1 
 022املصدر نفسه، ص :  –2 



األعرج الفصل الثاني                                       الواقع في رواية مملكة الفراشة لوسيني  

 

 40  

، وماتت فريجي يف السكينة اليت اشتهتها  1ظلت ملتصقة به حىت املوت كاملرض الفتاك واملعدي" -
 كما تقول الرواية.

و الزوج وهو األب الاي لقبته " ياما" بزوربا* وهو مثال للرجل الشهم، هالزبير زوربا : :1-1
الاي يناضل من أجل القيم واملبادئ اإلنسانية، تقول عنه ابنته " كان يشتيل م  شركة بريسول 
مري األمريكية" املتخصصة يف إنتاج األدوية املضادة ملرض السيدا والسرطان والضيط واألمراض 

 2، واالهنيارات العصبية وغريها...القلبية والشريانية
كان الزبري يعمل يف أحد أجود املخابر يف فرنسا وأملانيا لكنه فضل الرجوع إىل وطنه واالشتيال  -

به، أراد أن يسرتج  هويته وشخصيته األصلية يف وطنه حىت ال يتأثر باآلخر ويندمج فيه، فرج  
" لقد طلبوا منه انضمام إىل خمرب شركة صيدال إىل وطنه واشتيل يف أحد املخابر الوطنية التابعة ل

السالم الاي كان يديره أحد اخلواص وينتج املضادات احليوية واملصل، وأدوية الضيط السكري 
 3والسرطان وغريها"

لكن فطنة "الزبري" جعلته يكشف املستور ويستدرك من خالل خربته الكبرية بأنه عمق حرب 
غطاء إلنتاج املخدرات  السالم ليس إالّ :" اكتشف أن خمرب غري معلنة حيث تقول ابنته "ياما"

االصطناعية اليت يرسل بعضها إىل املستشفيات املتعاقدة معه لتخفيف آالم مرض السرطان 
   .4ويباع يف األسواق احمللية"
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فما هو الرجل الاي ترك املخابر الشهرية يف " نيويورك" وباريس وعاد إىل وطنه، يعود إىل 
، تقتل أبناءها يهرب منها كل من مسحت له فرصة اهلرب ألهنا ببساطة أرض قاتلةأرض كان 

 بكل وحشية ودموية.
، وعاشق للحياة مل ينس بلده رغم لكنه بالرغم من كل شيء يعود ألنه مثقف، وعاشق لوطنه

اليت كان يتلقاها هناك، لكنه اكتشف يف التأثريات اليت يعيشها يف بالد امليرب، واإلغراءات 
األخري أن هاه اليت عاد بشيف كبري ألجلها كانت يف احلقيقة تسري حنو هالك أكيد ما كان 
بسبب التجارة باألعضاء البشرية، واللعب باألدوية الفاسدة، ألنه اكتشف ما كان عليه أال 
يكتشفه، كما قالت " ياما" :" أوقفوا ثالث مرات يف زاوية الشارع...وهددوه وطلبوا منه أن 

 .  1ائيا وظيفة يف خمابر " صيدال""يرتك هن
إخالصه لوطنه وحبه لعمله جعله يرفض، فحدث ما مل يكن يف احلسبان " يف الصباح لكن 

املوايل اخرتق بقدرة قادر خمرب صيدال وخمزن األدوية الاي كان يوفر احلاجات الطبية الضرورية 
 2من أدوية وأجهزة"

لقتلة، ال يوجد غريهم...لقد أصبحوا ذئابا، لكنه كان مقتنعا بأن :" اللي عملوها هم ا
 3واختلطوا م  الضباع، مافيا األدوية، أعر  أشياء خطرية"

حزن الزبري كثريا وانكسر قلبه وهو ماتوضحه الساردة:" كنت أملس درجة حزنه العميق الاي  -
 .4اخرتق قلبه، كانت املرارة بادية على كل كلمة كانت خترج من فمه"

فهو مل يرتاج  ومل يتوقف عن عمله بل" نقل جزءا مهما من وسائل عمله وخمربه وألن قوته كبرية  -
  .5الصيري وإىل البيت وأصبح يتعامل م  الصيدليات الصيرية وخمربين تابعني للدولة"
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وألنه كان مثقفا مل يسكت عن احلق والفساد ومل يقتن  أن سبب احلريق كان شرارة كهربائية،  -
 وهو الاي تؤكده ابنته:" كان بابا زوربا مصمما على فضح من وكان مصمما على فضحهم، 

كانوا وراء فعل احلرق، فلم يقتن  بأن السبب كان شرارة كهربائية، كما قالت التلفزة الوطنية  -
 1"األخرىووسائل اإلعالم 

فـ" الزبري" كان رجال مثقفا، ورجل علم واستقامة، كان مصرا على احلياة كان" ملعة مشعة يف 
، كان يعشق وطنه الاي عاد إليه ومن أجله تقول عنه " ياما":" ظل يسهم يف 2مات"الظل

وألنه  ، 3قط  عنها كل شيء، وهربت منها احلياة"إنتاج األدوية اليت أنقدت املاليني يف أرض 
كان منارة يف األخالق والنزاهة الفكرية، وألنه كان مثقفا باحثا عن القيم اإلنسانية البناءة 

ق  فاسد، فكان أن هددوه، مث أن أحرقوا له املخرب، بل بلغ األمر هبم إىل أقصاه داخل مستن
إىل التصفية اجلسدية فردوه قتيال، ال شيء سوى أن :" املهزومني احلاقدين ال يرمحون أحدا 

 الساعية إىل بلورة ال شيء سوى أن املهزومني ال ينالون عن قتل األرواح 4من الباحثني"
 اإلصالح.

ري واحدا من الرجال األبطال الاين يتشبثون بأوطاهنم ومبادئهم وحيملون بإعادة احلياة، إن الزب
ولكنهم سرعان ما جيدون كل طموحاهتم وآماهلم تتحطم على صخرة الواق ، فلم يكن يعر  
هاا البطل أن نزاهته و استقامته ستكلفه حياته، ومل يكن يدري أن وطنه الاي ترك من أجله  

ليه كان مقربته النهائية، فانطفأت مشعة هاا البطل بشكل تراجيدي مؤمل كل شيء وعاد إ
 . وحزين
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، : هو األخ وهو الشاب، ورجل هاه العائلة املستقبلي، متعلم درس القانون الدويل رايان:1-1
عن حقوق الضعفاء، وهو الاي يتضح من خالل الرواية:" كان رايان وله أحالم عدة يف الدفاع 

بقوة بدراسته وهشا إىل أقصى احلدود، حلم كثريا أن يكون ممثال، لكنه ظل مرتبط  مجيال ورشيقا
والعائلة كلها كانت تفخر به، كان يدرس القانون الدويل، وله أحالم كبرية يف الدخول إىل األمم 

 1"  املتحدة والدفاع عن حقوق الكيانات الضعيفة
عز احلرب األهلية تقول الساردة:" دخل  وفوق كل هاا دخل اخلدمة العسكرية، ملدة سنتني ويف

 .2اخلدمة العسكرية اإلجبارية لسنة ونصف، واستمر سنتني كلها يف احلرب األهلية"
لينتهي به األمر خمطوفا هو وصديقه، حيث يقتل صديقه أمام عينيه فهاا املشهد املرعب وحالة 

حا نافرا مل يندمل، األمر القتل اليت شهدها رايان خنرت دماغه قسوة وظلما تركت بداخله جر 
الاي جعل أزمته النفسية تتفاقم، ليجد نفسه يف عامل املخدرات فهي الوجه اآلخر لعنف 

والقهر:" كان رايان يف حالة قصوى من الاعر مل يكن من سبيل إلزالتها مؤقتا إال املهدئات اليت 
اي كان ينتابه وسكنه هنائيا، مقلومة اخلو  الانتهت به إىل املخدرات اليت كان يتناوهلا ليستطي  

، رغم كل الظرو  اليت عاشها رايان، إال أن قوته كانت أقوى 3وكان يدمره من الداخل هبدوء"
حيث خض  للعالج واإلقالع عن املخدرات، وقام باالخنراط يف مشروع لرتبية اخليول بعد أن 

أ حياة جديدة،" دخل خسر دراسته بسبب املخدرات، فكانت األحصنة هي الطريقة اجلديدة لبد
 .4يف تربية األحصنة األصلية وبيعها... كل شيء كان يسيري وفق خطط له"

لكن منافسة طلب منه التوقف والعدول عن فكرته" بعث يل بزبائنه ليوقفين عن الفكرة، لن 
     .5أتوقف بعد كل ما قمت به"
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سنة النار اليت التهمت حظريته، لكن رايان مل يكن يدري أن إصراره ينتظره يف الزاوية األخرى أل
وحتول كل شيء إىل رماد" ذات صباح وقفت سيارة الشرطة عند الباب وأبليونا أن حظرية أخي 

رايان لرتبية األحصنة قد حتولت إىل رماد بعد أن احرتقت ليال، وكل األحصنة هلكت...كل 
 .1شيء حتول إىل رماد"

رى، وحاول ترتيب حياته من جديد جلأ إىل تربية فبعد أن حاول رايان الوقو  على رجليه مرة أخ
احليوان لينسى كل ما مر به، ولينسى خوفه ليجد كل أحالمه وطموحاته تأكلها النريان،" ملا بدأ 

صداقته القدمية ويعود إىل طبيعته ويفكر يف مشاري  حياته واإلخنراط يف العمل لنسيان  يسرتج 
عد أن أحرقت خيوله ومركز الرتبية الاي فتحه بوسائل اخلو  ...جيد رايان نفسه يف نوبة ظلم ب

 .2اخلاصة"
كل حماوالت رايان آلت إىل الفشل، كمن كان خيوض سباقا كانت نقطة البداية فيه الصفر 

لتكون نقطة الوصول إىل النهاية الصفر أيضا األمر الاي جعله يعود مرة أخرى إىل عامل 
له املستمر" مل أعر  إال الحقا أنه كان يف دوامة املخدرات، ال شيء سوى لينسى انكساره وفش

 3املخدرات، واألقراص امللونة املخدرات االصطناعية اليت كان تركها منا العالج"
كان حظ رايان مشؤوما ومازال عليه هو الفاجعة اليت أملت به، " جاءت الشرطة لتخربنا بأن   لقد

، وعندما استجوبته الشرطة حول 4ة القتل"رايان يف البحث املركزي للمدينة وأنه سيحاكم جبرمي
اجلرمية املتهم هبا: " وقد أتبتت الشرطة العلمية مما ال يدع جماال للشك تورطه يف اجلرمية كما أكد 

  ، وانتهى األمر برايان بني حيطان السجن الاي مل يكن مستعدا له" 5ضابط األمن املركزي ذلك"
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، لكن على الرغم من  1هما له أبدا وهلاا كسره بقوة" رايان الاي أكلته حيطان سجن مل يكن م
ما حدث  لرايان من مآسي ظل يف نفسه بعض األمل يف أن يشمل العفو الرئاسي وأن يعيد كل 

بشيف ويفكر يف إعادة بناء حياته من جديد، ولكنه مل بناء حياته" كان ينتظر العفو الرئاسي 
  2ا  أن يصاب باجلنون" يشمله، يقول أنه مظلوم ويبكي كثريا، أصبح خي

وانتهت حياة رايان بالضياع بعد نشوب احلريق يف السجن وهروب بعض السجناء وكان رايان من 
 بينهم.

لقد كان رايان واحدا من ضحايا احلرب الصامتة اليت أحرقت كل أحالمه ورمت به يف اهلامش، 
ت مها من دمرا رايان وجيله ل طموحاته" فاحمليط وحرب املو ومل ترأ  هاه احلرب حباله وال بك

  .4، ليكون مصريه االحرتاق مثل " فراشة ذهبت حنو النار بعينني مفتوحتني"3أيضا"
 ويبقى مصريه جمهوال عرضة لالحتماالت والتكهنات.

ماريا أو كما مستها ياما كوزيت، هي األخت الصيرية وهي أيضا واحدة ماريا كوزيت: : 1-9
أحرقت كل شيء، رمت هبا إىل أرض " مونرتيال" بكندا بعد أن  من ضحايا احلرب الصامتة اليت

 جتمدت عواطفها اجتاه بلدها وعائلتها.
"كوزيت" ختتلف اختالفا كبريا عن "ياما" فهي شخصية ضعيفة ال تستطي  الصمود أكثر 
وسرعان ما تتاكر أرضها وأهلها، فتنسى هويتها الوطنية، وشخصيتها فتتخيل شخصية 

به "ياما" بقوهلا:" كوزيت طلقت العائلة كلها...ال ترد على الرسائل  صرحتأخرى، وهو 
العادية وال حىت على بريد " الفيسبوك"، من حني آلخر تبعث لنا برسالة قصرية هاربة... 

   .5الرسالة نفسها يف كل مرة وكأهنا تعمل على نسخها يف كل مرة "
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 حبضور جنازهتا، فتقول ياما:" اعتارت نسيان والدهتا ومل هتتم حىتوقد بلغ هبا األمر إىل 
بالنسبة ، فكل الاي كان "كوزيت"1برسالة قصرية...وكأهنا مل تكن معنية مبا حدث" 

لـ"ياما" هو حصتها من املرياث وهو ماصرحت به، هلا بقوهلا:"امسعي ماتنسايش روحك، 
الفريضة مل تتم ذهب أمي ليس ملكك وحدك سنتحاسب عندما أعود إىل البلد،

 . 2ضوري"حب
أكدت "كوزيت" قوهلا فقد رجعت إىل البلد دون زيارة دون زيارة قرب والدهتا بل ذهبت 
مسرعة إىل أخا حصتها، وكل مرياثها، وقد بلغ هبا األمر إىل أن أخرجت أخاها " من 

، مث عادت إىل ديار اليربة حمملة بنصف 3القسمة حبكم أنه جمنون ويف السجن املؤبد"
والواضح هنا أن هو أن أزمة "ماريا" "كوزيت" هي أزمة انتحاء وفقدان ماتركه والدها، 

قيمة ويفيل اليربة على بلده وبلده و هلويتها، أهنا مثال لإلنسان األناين، الاي يتنكر ألهله 
   اآلخر.اهنا  شخصية مستقلة متعلقة مبال 

ما" أن  ياولقد انسلخت كوزيت كليا عن وطنها األصل وجاورها األوىل، كما قالت 
 .4كوزيت مل يعد هناك شيء يربطها هباه األرض"

هاه شخصية "كوزيت" اليت مل تكن تشبه عائلتها على اإلطالق، فقد كانت سلبية إىل 
 ارتباطا به.أبعد احلدود يف داخلها ال قوة وال إرادة وال حبا للوطن، وال 

ان املبدع هو "فادي" امللقب ب"فاوست"*،هو مثال عن الفن : فادي" فاوست":1-9
والشخصية واملشهورة فقد رمت به األقدار أن يهاجر وطنه هروبا من املوت الاي طال األخضر 

    .5واليابس، فكان مصريه املنفي:" وماذا أقول عن منفاي الاي قارب العشر سنوات"
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 كان فادي متخصصا يف الرياضيات والفيزياء والكيمياء، ليدرس بعدها الطب وينتقل يف النهابة 
االنتحار ويبدوا واضحا أن املسرح جلب إىل املسرح الاي كان منقاه من االغرتاب والعزلة، وحىت 

له شهرة كبرية، وهو الاي يتضح من خالل قوله:" كان مشهورا ويعر  كل الناس، الصحافة 
املسرحية فكل نصوصه القت رواجا  الوطنية والعربية والعاملية، تتحدث عنه كثريا وعن منجزاته

رغم كل هاا إال أن "فاوست" تعرض ، 1"ما، وترمجت أعماله إىل أكثر من ثالثني لية عامليةمه
للعديد منالشاكل ووق  يف شباك السلطة اليت قلمت باستدراجه، وذلك لكي يكون قناعا تتحقق 

به شرعيتها، " فاوست تلقى عرضا من وزارة الثقافة والسياحة اليت تقوم بتكرميه مبتابة العرض 
، ويبدوا واضحا أن 2رحي، وعودته إىل وطنه هنائيا يريدون أن يعيدون له بعض من كرامته"املس

السلطة ال تعر  مبثقفها إال عندما يتعلق األمر مبصاحلها " يستعملونه مثل اخلرفة البالية مث 
، يستعملونه ليلمعوا ثياهبم ويعطون إشارة، لكن معارضيهم بأن احلياة على هاه األرض 3برمونة"

عادية ومطمئنة وأهنا فوق ذلك تستعيد أبنائها من املنفى وتفتح هلم ذراعيها لتحضنهم، حىت وإذا  
 كانوا ضدها وعارضوا سياستها.

ظل فاوست منفيا يف بالد اليربة للعديد من السنوات ميرتبا عن وطنه، فقرر أن يعود إليه وذلك 
، 4راحاته وجراحات وطنه وجيله"من أجل " عرض مسرحيته اليت كتبها هو بنفسه ووض  فيها ج

ومفربكة من طر  السلطة، هاه السلطة لكن فاوست مل يكن يعلم أنه وسط لعبة منظمة 
املثقفني مها الورقة الراحبة  الفاشلة اليت تركد بسرعة ملن يربر فشلها فكان "فاوست" والعديد من

ليربروا 
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يربر إخفاقهم يف كل شيء فكان فشلهم ويتأكد ذلك من خالل الروايا" هم يف حاجة إال من 
 .1مطيتهم اجلملة" 

فهاه السلطة اليت تشكو منه هي نفسها اليت تشتهيه يف اليا، والدليل على ذلك أن فاوست " 
، ما هاا املنصب الاي شيله فاوست سوى جواز سفر 1ليس مديرا للمسرح و األوبرا الوطنيني"

كلما أرادوا أن ييتالوا فنانا أو كاتبا منحوه   كما قالت ي"اما" إال موت أكيد:" ففي هاه البالد
إرادة معقدة؛ وأغرقوه يف تسيري راتب العمال ويف إضرابتهم االجتماعية، حىت يصبح مكروها عند 

 . 2اجلمي  وينتهي به األمر إىل املرض والابول مث املوت البطيء"
هبم بعد ذلك على هنر  فهاه السلطة هي وسياستها تستعملها أبنائها  لتقضي مصاحلها مث ترمي

 املوت .
ونتيجة ملا تعرضت له هاه الشخصيات من معاناة ومآسي فاملسافات اليت قطعتها هاه 

الشخصيات بني حماوالهتا التمييز عن الآلخرين واضطرارها، إلثبات هويتها الشخصية وتوحيد 
م فيها، يف ظل ذواهتا وذلك للهروب من الواق  الاي تعيشه ورفض قوالب الثقافية اليت تتحك

اتجمتم  الاي تنشأ فيه، لالك البطالن هو الاي يدف  هاه الشخصيات لتحديد متييزها ورسم 
حدود هويتها الشخصية وعندما مل تتحقق هاه الشخصيات طموحاهتا وتتبث هويتها، حاولت 

ري" االنعزال واالنفصال عن ذلك الواق  املر لكي حتقق هاه الطموحات يف عامل آخر فبدأ "الزب
حاول أن يصلح هاا اتجمتم  فتمت تصفيته جسديا، مث " فريمي" الاي أصيبت بانفصام يف  الاي

الشخصية جرها حنو املوت مث "كوزيت" اليت تنكرت ألهلها وفضلت بالد اليربة، مث "رايان" 
الاي انتهى به األمر إىل الضياع، ويف األخري "ياما" اليت خاب ضنها حببيبها، وانتهاء 

  ت" الاي اختار موته على يد السلطة وهاا وضحته ياما بقوهلا:" أعتقد أننا كنا جمانني ب"فاوس
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كل بقدر ما، أيب كان جمونا ألنه غادر األمن الاي كان فيه، وركض مثل الفراشة متاما حنو املوت 
جل ميت، جنت يف عزلتها، حبييب "رايان" ركض ، أمي كانت حرقتها فقد أشعلها عن آخرها ر 

اخليول فقتله حبه هلا ...، كوزيت حتولت إىل نفسها يف عزلتها أضرمت النار يف كل ماحييط  وراء
، ومما سبق يتضح 1هبا املشكلة هي أن النار مستها هي أيضا، "فاوست" حبييب اختار موته بيده"

لنا أن هاه الشخصيات هي من قررت مصريها وهي من ركضت حنو حتفها وهو ماتؤكده 
ملزعج حرق اجلناحيني...ولكن أن حترق جناحيك وأنت تركض بسعادة حنو "ياما":" ليس ا

حتفك وحبك للحياة، هاا ما يصعب حتمله، إنه املصري عينه الاي ينتظر كل فراشة تشتهي أن 
 .2تسرق قليال من شعلة احلياة"

لقد كانت هناية أغلب شخصيات الرواية هناية مأساوية مؤثرة طبعت اخلطاب الروائي مبسحة 
 رامية حزينة.د
    تعريف الزمن : -1

هناك العديد من املصطلحات اليت تبقى استعماهلا سطحيا، فال يرى فيها إال مايعينه االسم ذاته 
دون اليوص يف معناه، يف حني أن التمعن فيها وإن كان ال ييري استعمال املصطلح لكنه الرؤية 

 ري على أكثر من مستوى.يف حد ذاهتا له، فيعطي دالالت عدة ويفتح أفقا للتفك
يرونه ال يتجاوز دورته الطبيعة يف حني أن الزمن  ويعد الزمن من هاه املصطلحات، رغم أن الكثري 

كمفهوم شامل ال ميكن حتديد مفهومه هباه السهولة خصوصا وأنه تعبري عن املطلق ولقد عرب 
ي السؤال فإنين آنااك ال "أوغستني" عن موقفه من الزمن قائال"...ماهو الزمن...عندما يطرح عل

  3أعر  شيئا"
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وهاا ما يعكس حقيقة املصطلح يف أن اإلجابة عن ماهيته ليست بالشيء اهلني، كيف ال 
وليال  0  الل القسم يف قوله تعاىل:" والفجروحظوته يف املصحف الكرمي تربر ذلك سواءا من خ

 .2"4الليل إذا سجىو  0، أو يف قوله تعاىل :" والضحى 1" 1والشف  والوتر  4عشر 
وهنا -سورة الليل-وما نالحظه من خالل هاه التسميات لسور حتيلنا إىل الزمن: سورة العصر

يظهر الزمن على أنه روح احلياة ومؤشر نبضها وحتوهلا إنه إيقاع الكون به حنيا ومنوت ونفعل 
 3ونتفاعل ...

النعكاساته علينا سواءا كأشخاص وعلى هاا رؤيتنا للحياة تعادل يف مستوياهتا رؤيتها للزمن، و 
 وذلك من خالل الدورة احلياتية لنا، طفولة، شباب، شيخوخة.

أو من طبيعة املكان اليت تتيري بفعل الفصول والسنوات إذن فالزمن هو"...تلك املادة املعنوية 
  اتجمردة اليت تتشكل منها إطار كل حياة وخرب كل فعل، وكل حركة...لالك وجد مفهوم الزمن يف

 4كل الفلسفات تقريبا...
ويف بنية النص األديب، وهو ويعد الزمن األديب هو الزمن ألن له دورا كبريا يف اإلنتاج األديب"...

 .5"زمن يضعه املبدع خمالفا به الزمن الطبيعي الاي ال خيرج عن تلك اخلطية املعهودة
حداث، وسو  نتعرض يف فهو يقوم بوظيفة حيوية من خالل حركته وتأثريه يف الشخصيات واأل

هاا العنصر إىل دراسة الزمن وحتليله: زمن القص اخلطاب؛ باعتباره بنية الزمن بشقيها القصصي 
 واخلطايب هي عماد الكتابة السردية.
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 زمن القص::1-9
إن الرواية وظفت التاريخ املرجعي يف أحداثها: تكون األحداث حقيقية أو مقدمة باعتبارها 

 . 1حدثت بالضرورة يف زمن تارخيي سابق للسرد" حقيقة، وتكون قد
والزمن الاي تستوحي منه رواية مملكة الفراشة هو مرحلة العشرية السوداء أو احلرب العاملية األهلية 

اجلزائرية يف التسعينيات باعتبارها زمنا مرجعيا لألحداث، وتألفت األحداث بني مرحلتني غري 
لة الثورة املعلوماتية، زمن التواصل االجتماعي متمثلة يف تلفني مرحلة احلرب األهلية ومرحمؤ 

 الفيسبوك، الاي كان أفرادها يتواصلون ب  عرب املنايف.
، علما 0994وإذا كانت العشرية السوداء حمددة زمنيا يف أعقاب توقيف املسار االنتخايب سنة 

عن عشريات   ، فعن أية عشرية يتحدث البطل؟؟4441أن الفيسبوك قد مت اخرتاعة سنة 
التسعينيات الدوية؟؟ أم العشرية األوىل من األلفيات اليت شهدت والدة الفيسبوك، أم عن العشرية 

 الثانية من األلفيات اليت راج فيها الفيسبوك يف اجلزائر؟؟
 أم عن أزمنة دموية افرتاضية اجتاحت العشريات الثالث معا؟؟

الاي تدعي شخصيات الرواية، أن احلرب األهلية هنا دردشة بني رسائل إلكرتونية يف هاا الزمن 
فيه مل تتوقف بعد؟؟ مث ال يلبث البطل أن يقول يف الصفحة نفسها أهنا اشتدت " لقد انتهت 

، وهباا املنطق السردي املرتبك 4444، وهنا البطل يتكلم عن ألفية  2احلرب منا عشرة سنوات"
تضاربة، على مدى عشريتني من الزمن دون أي بقيت العشرية اليت يتحدث عنها الروائي عامتة وم

 حتديد؟؟
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  زمن الخطاب ::1-1
املقصود بزمن اخلطاب يف السرد هو كيفية حكي وتزمني زمن القص املرجعي" وفق املنظور  

 .1خطايب متميز يفرضه النوع"
عن مدة  42يف فضاء زمن اخلطاب هاا يعلن فادي ) فاوست جيب البطلة ياما يف الصفحة 

 .2نايف قائال:" ماذا أقول عن منايف الاي قارب عشر سنوات"امل
 ويف رسالة عرب فيها فادي برسالة فيسبوكية جاء حمتواها على النحو التايل:

 .3" حبيبيت ...تبدين متعبة ختيلي رجال مل ير أرضه عشر سنوات ظل ممتلئا هبا"
وات بعد أن أخربتتنا حبيبته وقد أحدث فادي تيريا يف مسار الرواية إذ صرح أنه غاب عشر سن

البطلة"ياما" أن مدة غيابه استيرقت فقط ثالت سنوات، فأي ومن نتبعه ، زمن ياما أم زمن 
 األهلية أم زمن الثورة املعلوماتية يف هناية عشرية األلفينيات. فادي، أم زمن احلرب 

 مفهوم المكان:-1
د يف الدراسة، واملالحظة على هاه لقد تناولنا العديد من الدراسات مصطلح املكان بالنق 

الدراسات النقدية تباينها واختالفها، فكل دراسة تتناوله من وجهة خمتلفة عن األخرى ابتداءا من 
املعىن املعجمي" كلمة مكان مشتقة من اجلاور الليوي م.ك.ن ملعىن امتالك الشيء والتمكن 

 .4منه"
ة من خالل العملية اإلشتقاقية فاملكان فيه" هو يف حني جند معجم اللية واألعالم يفصل يف املفرد

مج  أمكنة وأمكن ومج  أماكن بكسر الكا  املوض  ،هو املفعل من الكون، ويقال هو من 
  5العلم مبكان أي له فيه مقدرة ومنزلة، ويقال هاا املكان هاا أي بدله..."
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 42مملكة الفراشة، واسيين األعرج، ص:  2
 52املصدر نفسه،ص: - 3
 9، ص:4444، 4ية، حممد جربيل، طب  باهليئة العامة لشؤون املطاب  األمريية، طدراسة القصة والروا 4 
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ة اليت حنن بصدد فقد ارتأيت أن أخصص بعض الصفحات لدراسة وحتليل املكان يف الرواي
دراستها"...لكونه أحد الركائز األساسية اليت يرتكز عليها العمل األديب، وال سيما الرواية فهي 

حتتاج إىل مكان تدور في  األحداث وتتحرك خالله الشخصيات واليهم إذا كان املكان حقيقيا 
 1أو خياليا، من نسيج خيال الكاتب"

 مخزن المجاز::1-9
تدرب فيه" ياما" وفرقتها املوسيقية للتحضري للمهرجانات واحلفالت وهو وهو املكان الاي ت

املكان تواتر ذكره يف الرواية ألنه مرتبط بالشخصية البطلة وميثل خمزن فضاء للرتويج عن النفس، 
تبعد يف إطاره الشخصية شبح الوحدة والعزلة اليت سكنت قلوب األفراد، واليت ولدهتا احلروب 

 .2بطلة الرواية تقول"...ديبوجاز هي بييت وذاكريت" وخملفاهتا، فنجد
مما يدل على تعلق "ياما" الشديد هباا املكان، وكالك الفن الاي ميارسه فيه فعالقة ياما هباا 

املكان هي عالقة انتماء واتصال فإذا كان البيت بالنسبة لإلنسان هو املكان األليف احلميمي، 
لراحة واألمان، فإن خمزن اجلاز ملجأ لألفراد الاين ميلكون الاي يقيه من األخطاء وحيس فيه با

مواهب خمتلفة ومنفا للهروب من املشاكل واهلموم، اليت يعانون منها، وذلك لتعويض اللحظات 
الصعبة اليت يعيشها، كما قالت البطلة"...كانت حلظات مجيلة يف خمزن اجلاز، أنستين هم الركض 

ر غلق الصيدلية...وحتمل ثقل البيت ومتاعب أمي فريجي اليت بني خمتلف اإلدارات لتوقيف قرا
 3بني الوهم والنوم"تعيش 

لقد عرب هاا املكان عن قسوة احلياة اليت يعيشها الشعب يف تلك املدينة، وعن األوضاع املزرية 
اليت مير هبا وهلاا اكتسبت أمهية كبرية لكونه الفضاء الاي ترتاح فيه ياما ومتارس فيه هويتها 

   .-املوسيقى -املفضلة

                                                           

  00ص:  ،4440لعربية للدراسة والنشر،سة ااملؤسمجاليات يف روايات جربا ابراهيم جربا، أمساء شاهني، 1 
   00الفراشة، واسيين األعرج، ص: مملكة  2 
 00املصدر السابق، ص: –3 
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 : الغابة:1-1
يف الوقت نفسه متثل اليابة رمزا للتوحش، فهي حتمل معاين السطو والظلم وهي اليطاء اآلمن، يف 

الوقت نفسه متثل مساحة شاسعة حتدث فيها الصراعات واجلرائم الكربى، ويتضح ذلك يف 
عوا يديه...مث فقأ عينيه...وإمساعيل يردح الرواية"...لقد ذحبوه...قطعوا رجليه...يف البداية...مث قط
 1كالشاة قبل أن يقط  رأسه من القفا مبنشار صدد..." 

يقف هاا املقط  دليال على قسوة القلوب ووحشيتها خاصة يف اليابة ألهنا منطقة معزولة -
تسمح للفرد بارتكاب أبش  اجلرائم ألنه حيس يف ذلك املكان بيياب السلطة اليت ميكن هلا 

 بعته.متا
 : البيت:1-1

حة للرابعد البيت كما هو متعار  عليه املسكن واملأوى الاي تأوي إليه املخلوقات البشرية طلبا 
ومستودع اإلقامة والطمأنينة ويتضح ذلك يف الرواية حيث تقول" ياما": كنت جد واالستقرار 

تباكايت اليت مشنجة لكن مبجرد أن دخلت إىل عمق البيت أحسست بأمان غريب وذهبت كل ار 
 2تيرتيين، وأنا يف الطريق وجففت حلقي ومسحت مالمح وجهي كلها"

فالفرد شديد االرتباط بالبيت، لكونه حيسسه بالد ء، لكن قد يؤثر يف األحداث من ناحية 
أخرى، حبث يسبب احلزن الكثري من األمراض النفسية، كما أن العزلة عن أفراد اتجمتم  أهلكتهم، 

 يصعب ملؤها هي من سلبيات البيت.والفراغات اليت 
ينطوي فضاء البيت على بعدين األول يدل على حالة االتصال مبكان السعادة اليت يشعر هبا 

الفرد وحالة االستقرار اليت يستندها، أما البعد الثاين فيدل على العزلة واالنفصال وعدم التواصل 
 م  اآلخرين.

 
                                                           

422ملصدر نفسه، ص: -0 -   
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 : شارع المدينة:1-1
املدينة والعالمة املكانية البارزة فيها، ومبا أن موضوع الرواية جاء ملخصا  يعد الشارع جزءا من

البالد، فالشارع كان أكثر األمكنة قدرة على التعبري لبعض نتائج احلرب األهلية اليت اندلعت يف 
عن ذلك اخلراب "...ملاذا تيلق املدينة أبواهبا على اخلامسة مساءا؟ ملاذا ال أدري يف عمق الناس 

 احلرية واملبهم؟؟...ملاذا ال يتفادى الناس عبور اجلسر عن مشال املدينة جلنوهبا أو من جنوهبا إال
 .1حنو مشاهلا، أصبح كل واحد منا ال يعر  مكانه وكأن البالد بلدان..."

يطهر لنا هاا املقط  سوء األحوال وتدهورها، فأصبح الشك يسكن القلوب، مما جعل الناس 
قبل غروب الشمس مما جعل الشوارع خالية، وعلى الرغم من املساحة الواسعة يهرعون إىل بيوهتم 

 للشارع إال أنه يف الرواية مثل رمز املعاناة واملآسي اليت يعيشها الناس.
 : الكنيسة :1-9

ظهرت الكنيسة يف رواية "مملكة الفراشة" عندما سردت لنا "ياما" ميامرهتا اليت قامت هبا يف ذلك 
ن اجتاهها إىل ذلك املكان بالصدفة حيث تقول:" مل يكن باهين أي شيء أبدا اليوم وكيف كا

وال أية صالة، وال دعوات، مل أدخل الكنائس واملساجد اإلكسائحة عابرة، أن أمتىن شيئا مجيال 
  2"يل ولعائليت ال أكثر...

كما جندها تصف موطنا آخر من الكنيسة حيث تقول:"كانت الكاتدرائية خالية من كل 
األنفاس، بدا يل عندما دخلت أين رأيت ظال على السطوح وعن الزوايا املظلمة ...اليت رسختها 

 .3احلرب الصامتة أكثر من احلرب األهلية"
ويعرب هاا املقط  عن سوء األوضاع يف الكنيسة إىل درجة أهنا أصبحت مهجورة وختلو من األمن 

  أو ارتباط روحي باألماكن املقدسة. ألن احلرب مل ترتك شيئا يوحي إىل قداسة أو عبادة

                                                           

 92املصدر نفسه، ص:  –1 
 442مملكة الفراشة، واسيين األعرج،ص: –2 
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 :زاوية سيدي الخلوي:1-9
،": أماكن مقدسة ترتبط ببعض الطقوس الثقافية للمجتم  إذا وهي من فضاءات أولياء الصاحلني

إن هاه األماكن حيبها الناس للزيارة وتكرمي األولياء، إميانا منهم بقدرة الويل على التوسط عند اهلل 
 1ر وهنا من يرى، بأنه الويل له القدرة على حتقيق الدعاء"لتحقيق رغبة الزائ

للطهارة والعبادة ودعوة اهلل سبحانه وتعاىل، أن ييفر هلم وحيقق أمنياهتم فهو مكان يقصده الناس 
وأحالمهم، ورد يف الرواية"...سيدي اخللوي ليس كافرا ويل صاحل أشفى الكثري بربكاته من بينهم 

 2صبحت متشي..."أمي اليت كانت معقدة فأ
ميثل األولياء الصاحلني وسائط عند اهلل لتحقيق أمنيات الناس واالستجابة لدعواهتم، لكن كثريا ما 
اختات هاه األماكن فضاء للفتنة وممارسة اجلرائم واألعمال البشعة ألن مقام سيدي اخللوي يف 

حنو كل االجتاهات مث جند الرواية هو املكان الاي فقدت فيه محامة أنفاسها األخرية":...تنظر 
  3أسراب احلمام اليت كانت تتجم  حول محامة، فجأة مس  صوت طلق النار مث الصراخ"

فلما كانت هاه األماكن رمزا للممارسة األعمال اخلريية، أصبحت ساحة للقتل البش  دون 
 ضمري وطال القتل يف األبرياء.

اه األشياء ألن توظيفه هلاه األماكن مل يكن لقد أسهمت هاه األماكن يف تبيان رؤية الروائي اجت
عبثا، واختياره لتلك األماكن كان من أجل دعم رؤيته للوض  الاي آلت إليه أحوال اجلزائر، كما 

األضرحة( عن اهلوية الثقافية للشخصيات -الرقص-املسرح-) الكنائسعربت على األمكنة 
 تييري الواق  املزري الاي جيثم بأثقاله على  وانتماءاهتا العقائدية وأيضا عن أحالمهم ورغباهتم يف

   كاهل اإلنسان.

                                                           

 054، ص: 4402-4401الة دكتوراه، جامعة حممد خيضر، بسكرة، صورة املكان يف رواية ولسيين األعرج، جواد هنية، رس –1 
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 مفهوم الحوار :
احلوار ظاهرة إنشائية رافقت اإلنسان منا ظهوره على وجه األرض، وهو ضرورة حتمية للكائن 

ويعرفه عبد املالك مرتاض بأنه :" اللية املعرتفة اليت تق  وسطا  البشري حىت تستقيم حياته وتتواصل.
 1املفاجأة، اللية السردية وجيري احلوار بني شخصية وشخصية" بني

 لقد ورد احلوار بكثرة ناكر منه: 
 احلوار الاي جرى "ياما" و "أمها".

 حوار ياما وأمها :
 " ياما" أنت أسوء مين حتبني الصورة.

 أحب رجال بطوله وعرضه.
املرسل إليه أو املخاطب هي "ياما"، ويبدوا من هاا احلوار أن احملاور أو املتكلمة، هي أم "ياما" و 

 بينهما.وأجوبة دارت   وموضوع احلوار هو حب املوتى، وقد اعتمد أسلوب احلوار على أسئلة
 . 2:" وجد الشباب يف املوسيقى مسكنهم حىت جازدبيو مبثابة بيتهم الثاين هلم"
لفرقة يف ذهن الشباب ا إن املخزن صار البيت والااكرة ختتزن اللحظات اجلميلة :" حيث علق اسم

 بسهولة كما تروي "ياما" يف زمن اخلو ...
 3.املرسل هنا الرغبة يف احلياة، املوضوع احملاور هو املوسيقى، املخاطب " ياما" وأصدقائها"

 سأخرج صباح اليد حنو الكنيسة : ضحك. -
 هل تريدين أن متويت يا مهبولة. -
ت على قيد احلياة، أعيش وأحيا وأحس، وأن ال يا عزيزي فاوست، أريد فقط أن أشعر بأين مازل -

شيئا يف هاه الدنيا يستحق أن نستمر من أجل ال أصلب أكثر من هاا.

                                                           

 094، ص : 0992، بريوت، 4لسان العرب، ابن منظور أبوالفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن علي األمصاري، دار صادر، ج – 0
 420 عرج، ص:ين األ واسي  لكة الفراشة،مم- 4
 02، ص: 0999، 0احلوار القصصي، فاتح عبد السالم، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، األردن، ط –1
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 لكن الوض  قاسي يا حبييب، رائحة اجلثث أصبحت متأل كل األمكنة. -
يوجد عفن كبري، ولكنه ال يأيت من جثث األموات وإمنا من جثث األحياء الاين يبعثون  -

 ويشرتون.
ار الاي دار بني "ياما" وحبيبها " فاوست" أي املرسل إليه ، واملوضوع احملاور فيه هو هاا احلو  -

الوض  اجلزائري أيام األزمة، وكيف كان الشعب يعيش يف رعب حقيقي جراء القتل الوحشي من 
 قبل مجاعة السلفية.

كان يدور نالحظ أن القسط األوفر من احلوار كان من نصيب ياما البطلة، وهاا ألن املوضوع   -
التسعينيات، كانت حول قضايا هلا عالقة باحلياة اليومية هلا وكانت أغلب األقوال حول خملفات 

مشاهد احلوار نوعا ما قصرية، وإذا تساءلنا عن سر هاا البناء ، وجدنا أن الكاتب أراد أن يقدم 
 لنا صورة عن بطلة يف أفكاره وثقافته.

هد احلوارية أهنا كانت باللية العربية وهاا ما عكس لقد لفت انتباهي من خالل قراءة للمشا -
  املستوى الثقايف لشخصيات الرواية، فكلها كانت عائلة متعلمة ومثقفة.

إن النص يف حد ذاته حدث واحلدث هو وقوع شرخ داخل املتصل الزمين  :الحدثمفهوم  
 جل تسريب الالمتصل.واملتصل الفضائي، فإنتاج نص ما هو يف الواق  األمر تكسري املتصل من أ

فهو يشعل مساحة كبرية  1:" واحلدث هو كل ما يؤدي إىل تييري أمر خلق حركة وإنتاج شيء"
 من النص األديب، وللحركة أمهية كبرية يف جعل احلدث حيا واملوقف مثريا وفاعال لكي تبدوا

احلدث عنصرا مهما مرتابطة ومنتظمة وتتسم باحليوية وجتعل الفكرة أشد وقعا يف النفس، لاا ميثل 
  2من عناصر الرواية.

 3ويكون احلدث رصدا للوقائ  اليت يقضي تالمحها من العناصر الفنية والتقنية واأللسنية معا

                                                           

  1- أسس املناهج، ابراهيم عبد اللطيف فؤاد، مكتبة مصر، القاهرة،0999 ص : 452
  2- اجتاهات معاصرة يف التقومي الرتبوي وبناء االختبارات، أبو جاللة صبحي محدان، مكتبة الفالح، االمارات العربية املتحدة، ط0،0999 ص: 22

  3-التقومي والقياس، االمام مصطفى حممود آخرون، وزارة التعليم العايل والبحث العليمي، جامعة بيداد، 0994، ص: 495
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وشاعرها وتنوع األحداث وتطورها، خيوض القارئ يف قراءة  واحلدث يرسم حاالت الشخصيات
 الرواية.

بسبب ويالت احلرب، فكانت كل من فرحية وظف الكاتب يف الرواية جمموعة من األحداث اليت 
 أم ياما  وأبوها زبري، وأخوها رايان وأختها ماريا وحبيبها االفرتاضي فاوست من ضحاياها.

فقد مت تصفية أبيها ذلك الصيدالين الاي وقف يف وجه من يتاجر بأرواح الناس، والقتل بدم  -
الطفلة مل تسلم من القتل، وهي  بارد، ومت التخلص من " دو " عضو الفرقة املوسيقية، كالك

تعشق احلمام وحتب احلياة، وعلى الصعيد النفسي كانت طفلة بريئة مل يكن هلا ذنب سوى أهنا 
أم ياما ضحية املرض النفسي، االنفصام يف الشخصية، الاي أوقعها يف حب كاتب شبح ميت) 

الاي أدخل مستشفى بوري فيان( فتقتفي كتبه ولوحاته، وتسكن نفسها يف لوحاته، ورايان 
 .  األمراض العقلية بتهمة القتل، ليصبح من عداد املفقودين بعد حرق السجن 

واملستشفى ليهيم يف الشوارع مثل اهلارب، وتتسلح ماريا بأنانياهتا، وترفض أن حتضر مأمت أمها وال  -
 ورثتها.تزور قربها مث تأيت ألخا 

من آالمها حنو الكتب لتعيش فيها مث تلجأ  تتجم  كل تلك األزمات على ياما، فتحاول اهلروب -
إىل مملكة الفراشة )فايسبوك( وتنشأ كل العالقات الزائفة بني الناس مثلما حدث بني ياما 

 1سنوات" 1وفاوست اليت دخلت يف عالقة دامت 

                                                           

 30ص -20 مملكة الفراشة، واسيين األعرج، ص: –1 
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 الراهن واإلبداع في الرواية :
التسعينات واليت أعادت  إن احلديث عن التجربة الدموية واليت عاىن منها الشعب اجلزائري يف

بناء الرواية تفاصيلها التارخيية بشكر أكثر تعقيدا. إن الراهن اجلزائري يقتضي العودة إىل املاضي يف 
وقفة صرحية م  الااكرة من أجل استنطاق التاريخ ومساءلته للوقو  على أوىل خيوط األزمة اجلزائرية 

. ومن 1نه يف فهم أية ظاهرة مهما بدت تعقيداهتا"خاصة وأن" البعد التارخيي وإن كان ليس كافيا فإ
هاا املنطلق حاولت رواية مملكة الفراشة التأريخ ملشكلة السلطة ، و تفكيك اإليديولوجية االشرتاكية 

 واملاركسية وصعود اإليديولوجية الدينية السلفية.
ن يتحقق اليوم فالتيار الديين ينظر إىل مصدر املشروعية على أساس أنه مطلب إهلي ال بد أ

. لقد حاول واسيين األعرج التعبري عن العنف املمارس يف الواق  والوقو  على حمنة املثقف 2غدا 
أخد مسافة من التأمل واملوت املنتظر أمام كل منعرج من منعرجات احلياة    بصورة فجائية بعد

وهاه املعاناة جعلت أبطال الرواية  فجاءت فصوهلا مراوغة آلالم احملنة وقوال صرحيا ملعاناة األنا الفردية،
وشخصياهتا خيتارون اهلجرة داخل الوطن وخارجه، يقول فاوست معربا عن هاا الواق :" يف البداية 
شعرت براحة ألين مل أغادر البيت منا مدة قضيتها كلها فيه، وراء حاسوب أصبح اآلن يالزمين وهو 

 .3وسيليت الوحيدة لرؤية احلياة"
اختارت العزلة االفرتاضية اليت فرضتها عليها احلرب الصامتة، فعزلة ياما م  الفايسبوك حيث أن "ياما" 

وموسيقى اجلاز وانتظار عودة صديقها االفرتاضي" فاوست" ليس إال ختفيا جديدا، داخل الاات 
املنكسرة ألن الفراشة ال تنكسر يف فصل املوت بل تنمو وتكرب من جديد.   
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تة مل خيتار رايان املخدرات للهروب من الواق  فرض عليه وما ارتكب جرمية ولوال هاه احلرب الصام
القتل" رايان مل يظلم، يدف  مثن اجلرمية اليت ارتكبها، وهو املسؤول عن فعله، ال نقتل الناس كما 

كالك ما حدث م  الوالد " الزبري"، وهو خبري يف الصيدلية فهو مل خيرت العزلة واخلو     1.نشتهي"
 ه مل يكن لديه رغبة يف املوت بل إن مافيا األدوية هي اليت أغتالته". كما أن

نستنتج مما سبق أن الكاتب قد أخد شخصياته وأحداث روايته من الواق  اجلزائري، أي من 
وأضفى عليه الصبية الفنية . ومن هاا  الراهن الاي كان يعيشه املواطن اجلزائري يف فرتة التسعينات،

وثيقة الصلة بالنظام السياسي داخل اتجمتم  فالنظام السياسي هو سبب  زمة اجلزائريةاملنطلق تعترب األ
أدى إىل تعمق الفجوة يف  احلرب األهلية وما بعدها وأمام هاا التطور السليب للجهاز البريوقراطي

ماد.  اتجمتم  وإدخاهلم يف دميومة يصعب اخلروج منها فالنريان املشتعلة ال تنطفئ بل ختتبئ حتت الر 
فعائلة " الزبري " مل خترت هاه النهاية املأساوية بل خملفات احلرب هي من فرضت عليها هاه املشاهدة 

 الرتاجيدية.   
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ال متثل اخلامتة املرحلة النهائية للبحث، بل هي حوصلة النتائج اليت توصلنا إليها من خالل 
 الدراسة.

، أن الرواية اليت تيطي اهن واإلبداع من القضايا اليت أثارت اهتمام األدباء والنقاد يعد الر  0
وحيثياته كل متثل لنا يف رواية مملكة الفراشة اليت وصفت  همساحة شاسعة  للواق  بكل حدافر 

ية لنا انشطار اتجمتم  اجلزائري إبان احلرب األهلية يف فرتة التسعينيات، فالرواية متنح املبدع حر 
االنفتاح على النص من أجل استقطاب القارئ وشدة لقراءة العمل الروائي حبيث حيس بانه 

 ساهم يف بناء العمل.
واختا واسيين األعرج من املرحلة العشرية السوداء والنتائج الرتتبة عنها موضوعا لروايته أبرز من  4

اجلزائري، وتوصلنا من  خالهلا خمتلف احلاالت السيئة واألوضاع القاهرة اليت عاشها الشعب
 خالل هاا البحث إىل مجلة من هاه النتائج :

إن الراهن واإلبداع مصطلحات يصعب اإلطاحة هبما نظرا الرتباطهما مبجاالت معرفية خمتلفة   1
 كاألدب والسياسة والفلسفة.

 يربط الواق  ارتباطا وثيقا بالرواية ألنه وثيقة كل جمتم . 2
يعيد االنسجام للمتناثر واملشتت وميثل إحدى األدوات اليت  ميثل السرد عملية بناء وتنظيم 5

 تساهم يف بناء عناصر الرواية.
يطيى السرد االسرتجاعي على مقاط  كثرية من الرواية وحيمل يف ثناياها موقفا انتقاديا من  2

 على االستالب والقهر.  الراهن األسى الاي تعيشه الاات اجلزائرية وهو قائم
من خملفات االستعمار،  دى التأثريات اليت تعرض هلا الشعب اجلزائريصور لنا الكاتب م 2

 األرض وميارهبا . يف مشارق واحلرب الصامتة وهجرة الشعب
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كشف لنا النص الروائي العزلة اليت آل إليها أبطال الرواية الاين هربوا إىل العلم االفرتاضي،  9
زيف هاا املوق  وهو بالك شّد وقد كان أخطرها الفايسوك، حبيث عمل الروائي على كشف 

 .إىل إصالح النفوس وتوعيتها من مظاهر الوقوع يف مصيدة الفايسبوك
 جمردالاي يعد  و البحث هاا  متثل هاه النقاط أهم النتائج اليت توصلنا إليها من خالل 9

 . ويف األخريرواية مملكة الفراشة للكاتب اجلزائري واسيين األعرج لدراسة وحتليل  حماولة ل
 .  عملي واهلل ويل التوفيق أمتىن أن أكون قد وفقت يف 
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 الملخص :

كاتب اجلزائري " لقد حاولت يف هاا البحث طرح مسألة الراهن واإلبداع يف الرواية "مملكة الفراشة" لل
 واسيين األعرج" 

رتة التسعينيات لتعيد هاه الرواية اليت انطلقت أحداثها، والتقطت شخصياهتا من الواق  اجلزائري، يف ف
عمل درامي. تشكيله يف عمل روائي رائ ، نال صاحبه جائزة أفضل رواية قابلة للتحويل إىل  

 

Abstract: 

i try in this research ask the question of  reality in the story "beter fly’s king dom" 
by the algérien writer wasini l’araje. 

In this story in wich its events started and its personalities took from the algerian 
reality in  the 90 th centery to trosforme it to great work with gave wtiter  price of 
the best story wich can be transformed into dramatic work. 

Résume : 

J’ai essaye dans cette recherche de      et la création dans l’histoire de « Royaume 
du papillon » de  l’ecrivain Algerien Wasini Alaaradj , dans cette histoire les 
évènements et les personnages sont de la réalité algérienne dans les années 90.ce 
travail qui a eu le prix du meilleur histoire qui peut être un travail dramatique. 


