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Abstract: 

 
 The world has pictured in his vision,  a very important,much 

discussed and researched topic under the names and concepts of the 

relationship between "the self" and "The other” or “the image of the 

other” which  is one of the topics taken from the overall vision of the 

world ; since the topic of "the other" has become part of the global 
cultural system today, it is not possible to conceive of the self 

without conceiving the "other" in light of the relations established by 

globalization. 

Perhaps the most important literary genre that dealt with this 

problem is the novel, as it dominated the literary scene within the so-

called new novel, so I saw the work on it, so my choice fell on the 
Moroccan novel, specifically the novel of "El Nekhas" by Salah El-Din 

Bouajah, as a Moroccan novelist with a modernist vision, and the 

aim of this study is to uncover the mystery that follow sit through a 

number of questions, which we formulate as follows: 

What is meant by the other? Can a Maghreb novelist ignore the other 

/ the West in the exhibition of his speech and his identity? 
 Why does his position on this other become tragic? 

Why does this other west take a hostile attitude towards the Arab 

ego? 

What is the vision or image that the Moroccan narration of this other 

and his authority presented to us? 
We have relied in our research on the psychological approach 

because  it is concerned with studying the human being internally, 

mixed with description mechanisms in narrating the actions of "the I" 

and "the other". 
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ي رواية النخاسسلطة 

 
اآلخر ف  

 "صالح الدين بوجاه" 

 
 2 بوشايب أسماء علجية

 

 الملخص
ي رؤيته، موضوع جد مهم كثير إلتنإول وإلبحث تحت ضوء أسمإء ومفإهيم 

 
تصور إلعإلم ػ

ي إلعالقة بير  "إلذإت" و "إآلخر" أو "صورة إآلخر" وهو أحد إلموضوعإت إلمأخوذة من 
 
ػ

موضوع إآلخر أصبح جزءإ من إلمنظومة إلعإلمية إلثقإفية إلرؤية إلكلية للعإلم حيث أن 
ي أسستهإ إلعولمة

ي ظل إلعالقإت إلت 
 
 .حإليإ، فال يمكن تصور إلذإت دون تصور إآلخر ػ

ي عإلجت هذه إؤلشكإلية "إلروإية " حيث طغت عىل إلسإحة 
ولعل أهم إألجنإس إألدبية إلت 

إإلشتغإل عليهإ فوقع إختيإري عىل إألدبية ضمن مإ يسىم بإلروإية إلجديدة، فإرتأيت 
إلروإية إلمغربية وتحديدإ روإية "إلنخإس" لصالح إلدين بوجإه بإعتبإره روإئيإ مغربيإ 
صإحب رؤية حدإثية، وإلهدف من إلدرإسة ؤمإطة إللثإم عن إلغموض إلذي يتعقبهإ من 

: مإ إلمقصود بإآلخر؟ وهل يستطيع  ي
ي خالل جملة من إلتسإؤإلت نصوغهإ كإآلت 

إلروإت 
ي معرض حديثه وهويته؟ ولمإذإ يصبح موقفه من إآلخر 

 
ي تجإهل إآلخر/ إلغرب ػ إلمغإرت 

مأسإويإ؟ ولمإذإ يتخذ هذإ إآلخر إلغرب موقفإ عدإئيإ من إألنإ /إلذإت إلعربية؟ ومإهي إلرؤية 
ي بحثنإ 

 
ي قدمتهإ لنإ إلروإية إلمغربية لهذإ إآلخر وسلطته؟ وقد إعتمدنإ ػ

عىل أو إلصورة إلت 
ي رسد أفعإل إلمنهج إلنفسي ألنه يهتم بدرإسة إؤلنسإن دإخليإ، ممزوجإ بآليإت إل

 
وصف ػ

 ."إألنإ وإآلخر"
 .، روإية إلنخإسإلسلطة، إألنإ، إألخر : الكلمات المفتاحية

 

 المقدمة: 
ي إلعالقة

 
ي رؤيته، موضوع جد مهم، كثير إلتدإول وإلبحث، تحت أضوإء أسمإء ومفإهيم ػ

 
بير  "إلذإت" و  تصور إلعإلم ػ

"إآلخر" أو صورة "إآلخر" وهو أحد إلموضوعإت إلمأخوذة من إلرؤية إلكلية للعإلم، حيث أن موضوع إآلخر أصبح جزءإ 
ي أسستهإ إلعولمة. 

ي ظل إلعالقإت إلت 
 
 من إلمنظومة إلعإلمية إلثقإفية حإليإ، فال يمكن تصور إلذإت دون تصور إآلخر، ػ

ي إلخطإب إلفكري فجدلية إلعالقة إلقإئمة بير  
 
"إألنإ" و"إآلخر" قد تضإربت بذإتهإ حيث تصإرعت هإتإن إلثنإئيتإن ػ

وإلنقدي عىل حد سوإء، فؤشكإلية "إآلنإ" و "إآلخر" عبإرة عن حإلة رصإع عإشتهإ "إألنإ" ضد "إآلخر" حيث إجتهدت 
ي أطلقهإ 

ي إلعإلم، خإصة بعد إلصفإت إلت 
 
عليهإ "إآلخر" فأصبح من إلطبيغي طرح، "إألنإ" لتثبيت ووضع بصمتهإ وأثرهإ ػ

ي 
ي إلروإية إلعربية وإلمغإربية بهدف دفإع "إألنإ" عن هويتهإ، ولعل أهم إألجنإس إألدبية إلت 

 
ؤشكإلية "إآلنإ" و "إآلخر" ػ

 عإلجت هذه إؤلشكإلية "إلروإية"، حيث طغت عىل إلسإحة إألدبية ضمن مإ يسىم بإلروإية إلجديدة. 
ي توإجههإ إلروإية إلمغإربية بإعتبإرهإ مرتبطة بجغرإفيإ أكير من دولة أي أكير من خصوصية ورغم إلمصإعب وإلم

تإعب إلت 
ي 
 
ي برزت ػ

ي أنهإ كتبت بإللغة إلعربية وإلفرنسية، ومن إلموإضع إلت 
 
فكرية وثقإفية وأدبية، كمإ أن إلصعوبة تكمن أيضإ ػ

يعتي  إإلتصإل إلمبكر بإلغرب دإفعإ وجه إلكثير من إلروإئيير  ؤىل بعض إألعمإل إلروإئية وإلقصصية إلمغإربية "إآلخر"، ؤذ 
تنإول هذه إلتيمة، حيث إنتهجت إلروإية إلعربية إلمغإربية طريقإ مختلفإ نوعإ مإ، فإتصإل إلروإئيير  إلمغإربة بإلغرب، 

للعالقة مع إآلخر، ولعل روإية دفعهم للوعي بإلهوية إلعربية عي  إلرسد وإلحكي ألن إلروإئيير  إنجذبوإ بطريقة أو بأخرى 
ي إإلفتتإن وإإلنبهإر، ؤذإ مإ إلمقصود بإآلخر؟ 

 
"إلنخإس" لصالح إلدين بوجإه هي تأسيس لصورة إلغرب برؤية تتجىل ػ

ي معرض حديثه وهويته؟ لمإذإ يصبح موقفه من هذإ إآلخر 
 
ي تجإهل إآلخر إلغرب ػ ي إلعرت  ي إلمغإرت 

وهل يستطيع إلروإت 
ي قدمتهإ مأسويإ؟ ولمإذإ ي

تخذ هذإ "إآلخر"/ إلغرب موقفإ عدإئيإ من إألنإ / إلذإت إلعربية؟ ومإ هي إلرؤية أو إلصورة إلت 
 لنإ إلروإية إلمغربية لهذإ إآلخر وسلطته؟
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إ   ، وإلبإحثير  موضوع "إألنإ" و"إآلخر" ؤذ أخذ حير  ي شغلت إلفكر ومثلث محور إهتمإم أغلبية إلدإرسير 
من إلموإضيع إلت 

ي م
 
إ ػ يدإن إلبحث إلعلىمي بصفة عإمة، ذلك أنه إل يمكن إلحكم عىل طرف دون مالزمة إلطرف إآلخر، بيد أن هذإ كبير

إلتالزم مرتبط بإلمفهوم لكونه يفرض إلتشكيل إلذي يعكس طبيعة كل وإحد منهمإ و"إستخدإم أي منهمإ يستدعي تلقإئيإ 
ي يتم وفقإ لهإ تشكل كل منهإ، حضور إآلخر، ويبدو أن هذإ إلتالزم عىل إلمستوى إلمفإهيىمي ه

و تعبير عن طبيعة إآللية إلت 
شإر،  ذلك أن صورة "إلذإت إل تتكون بمعزل عن صورة إآلخر"، كمإ أن صورة إآلخر تعكس بمعت  مإ صورة إلذإت" )رسر

5002). 
 

 والسؤال الذي يطرح باستمرار، ما مفهوم كل منهما لغة واصطالحا؟
 األنا لغة:  -1

ي هي وردت كلمة 
، إلت 

ْ
، وهو إلمتكلم وحده، وإنمإ يبت  عىل إلفتح فرقإ بينه وبير  أن

: "إسم مكت ى ي لسإن إلعرب بمعت 
 
إألنإ ػ

ي إلوقف"
 
ة ؤنمإ هي لبيإن إلحركة ػ ي معجم (83، صفحة 5000)منظور،  حرف نإصب للفعل، وإأللف إألخير

 
. ولقد جإء ػ

، إألنإ هو وصف للشخص (53، صفحة 5002)إخرون،  كلمة"إلوسيط بمعت  "ضمير رفع منفصل إلمتكلم، أو إلمت
 إلمؤنث أو إلمذكر عىل حد سوإء مصورإ لذإته وعإكسإ لشخصيته. 

ي معجم إلمحيط "ضمير رفع منفصل للمتكلم مذكرإ ومؤنثإ، مثنإه وجمعه نحن"
 
،  وهذإ مإ ورد ػ ي

 (7831)إلبستإت 
 األنا اصطالحا:  -2

ي يصعب تحديد مفهوم إألنإ وحرص 
 
معنإه فهو "مصطلح مرإوغ يستعصي عىل إلتعريف وإلحد إإلصطالحي ألنه يدخل ػ

ي أغلب إلفروع إؤلنسإنية إلفلسفة، علم إإلجتمإع، علم إلنفس، علوم إلعربية
 
ة ػ ، 5008)إلحدإد،  .. ؤلخ".مشإركة كبير

 .(731صفحة 
ي إلفلسفة إلعربية ح

 
 ت  أصبحت أقرب ؤىل إلنفس منهإ ؤىل إلعقل"حيث نجد مصطلح إألنإ يتدإخل بير  إلنفس وإلعقل ػ

 .(705، صفحة 5008)إلحدإد، 
ي ديكإرت" 

ي "إلنفس" "ونجد هذإ عند إلكثير من إلفالسفة وعىل رأسهم "روت  ي معنإهإ إلتقريت 
 
ي إلفلسفة تعتي  ػ

 
إألنإ ػ

،  حيث يقول أنإ أفكر ؤذإ أنإ موجود" ي
 .(785، صفحة 5008)إلسليمإت 

ي عىل فهو يرى إلفكر مر 
ي صحة إألشيإء من حولنإ وهذإ إلتفكير مبت 

 
ي أننإ نفكر دإئمإ ػ

تبط بإلوجود، بمإ أننإ موجودين يعت 
إلشك ليصل ؤىل حقيقة مفإدهإ أن صفته إلتفكير لمإ يكون إألنإ يكون إلتفكير وإلتفكير يثبت إلوجود، وعىل هذإ إألسإس 

ي يظهر لنإ ديكإرت مفهوم إألنإ إلمفكرة ودون ه
 ذإ إلوجود، إل وجود للذإت. إلفلسؼ 

ي إلبدإية عىل إلجإنب إلشعوري من إلشخصية كونه إلجإنب إألسإسي لفهم سلوك إؤلنسإن لكن بعد 
 
ركز علمإء إلنفس ػ

عجزهم عىل تفسير إلكثير من إلسلوكإت ظهرت مدرسة إلتحليل إلنفسي مع سيغمون فرويد "إلذي يرى أن إلسلوك له 
 .(5003)صإلح،  تكونت عي  تإري    خ إلشخص وخإصة من خالل عالقته بوإلديه" دإفع دإخىلي من قوى إل شعورية

 :  كمإ أنه يرى كل مإ ينتج من سلوك من قبل شخص مإ هو ؤإل فعل نإتج عن إلجهإز إلنفسي إلمكون من ثالثة أسإم وهي
(، إألنإ إألعىل )إلمجتمع(.   إلهو )إللبيدو(، إألنإ )إلضمير

ي إلهو إلمكونإت إلغريزية
ي همهإ إلحصول عىل إللذة، وذفع إأللم ؤإل أن تلك إلرغبإت إل تعرف سبيلهإ ؤىل إؤلشبإع  تعت 

إلت 
ي إلذي يتصف عىل  ي حإل تجإوزته وجدت صخرة إألنإ إألعىل "فإلنظإم إلسيكولوح 

 
وإلتحقق ألنهإ ستصطدم بإألنإ وػ

ت إلهو بشكل يتالءم مع إلوإقع وإل يثير عكس إلهو، بإلتعقل وإلرزإنة وإلحكمة، لذإ فؤن همه إألسإسي هو تلبية رغبإ
،  غضب إألنإ إألعىل" ي

ي  (202، صفحة 5008)إلسليمإت 
وإلذي يمثل إلقيم إألخالقية من عإدإت وتقإليد إجتمإعية إلت 
ي إلقيإم به وعدم إلقيإم به، ومن هنإ نستنتج كل

إ من إلكيإن إلدإخىلي بفعل إألوإمر وإلنوإهي عىل مإ ينبغ  مإ  تشكل جزءإ كبير
ي حإل إلعكس نجد إلشخصية منحرفة وعىل رغم تقسيم فرويد لهذه 

 
كإنت إلشخصية سوية كإنت درجة إألنإ عإلية، وػ

إلعنإرص ؤإل أن إلجهإز إلنفسي إل يمكنه إإلستغنإء عىل أي وإحدة مقإبل إألخرى فلكل عنرص من هذه إلعنإرص وظيفتهإ، 
 لهو". ويبؼ  "إألنإ" هو ذلك إلذي يمثل إلحكمة خالف "إ

" إألنإ" ضمير متكلم قإئم بذإته ولذإته وإل ينإزعه أو  ي
ي هذإ إلسيإق يعرف "أحمد يإسير  إلسليمإت 

 
ي وػ

ي ذإت 
أي أنإ تعت 

ه، وإن كإن منتجإ له ونإتجإ عن عالقته به ي ذإتيته، وبصفته آخر فهو مستقل عن غير
 
، صفحة 5000)منظور،  يشإركه ػ

. يدلنإ هذإ إلتعريف إلخإىلي من إل (78  فلسفة وعلم إلنفس نجد أنإ هو إلمنفرد وإلمستقل بذإته عن إلغير
 اآلخر لغة:  -3

، كقولك رجل آخر  ي لسإن إلعرب بمعت  "أحد إلشيئير  وهو إسم علىأفعل )...( وإآلخر بمعت  غير
 
جإءت كلمة إآلخر ػ

ي حرف وإحد إستقلتإ فأبدلت إ
 
لثإنية ألفإ لسكونهإ وإنفتإح وثوب آخر وأصله أفعل من إلتأخر، فلمإ إجتمعإ همزتإن ػ

ي إلتذكير وإلتأنيث
 
)إخرون،  ..إألوىل قبلهإ، وتصغير "آخر" أو "يخر" وإلجمع آخرون، ويقإل هذإ آخر وهذه أخرى ػ

 (8، صفحة 5002
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ء جعله بعد موضوع هو إلميعإد أجله )تأخر( عنه جإء بعده وتقهقر عنه ولم يصل  ي
ي معجم إلوسيط "تأخر، وإلسر

 
أمإ ػ
، ويكونإن من جنس وإحد" ؤليه،  (5008)حميش،  وإآلخر أحد إلشيئير 

ي إلغير وإلمخإلف وإلمعإرض. 
 وعىل ضوء هذإ إلتعريف نستنتج أن "إآلخر" يعت 

 اآلخر اصطالحا:  -4
ي إلعلوم 

 
ي تإري    خ إلفكر، كمإ ػ

 
إآلخر هو نقيض إلذإت "إألنإ" فهو كل مإ كإن موجود خإرج إلذإت إلمدركة ومستقال عنهإ" وػ

إؤلنسإنية، إختلت موضوعإت إآلخر، ومإ تزإل مكإنة بإرزة نظرإ إلرتبإطهإ إلجدىلي بموضوعإت أسإسية مالزمة، إألنإ 
إلهوية )...( فيصير إآلخر بإلمفرد وإلجمع إلذي عيش معه تجإرب كإلقرإبة وإلصدإقة، وإلجوإر أو كإلمنإفسة –/إلذإت 

بتنوعهإ وإختالفهإ طبيعة إلعالقإت ودرجتهإ ؤمإ عىل إلصعيد إلوعي  .. وهذه إلتجإرب وسوإهإ تحدد .وإلخصومة وإلعدإء
ي حقل إلسلوك وإلفعل"

 
،  أو ػ تجسد هذه إلعالقإت إلنإتجة عن إإلحتكإك بير  إألفرإد  (57، صفحة 5001)ميجإن إلروىلي

ي وسط مجتمع وإحد أو بير  مجتمعإت وثقإفإت ؤىل إلتوصيل وإإلنسجإم أو ؤىل عدم إلتكإفؤ وإإل 
 
حتالل وإلعنف وإىل غير ػ

 ذلك. 
ي إلفلسفة إلفرنسية إلمعإرصة خإصة عند "جإن بول سإرتر" و "ميشيل فوكو" و "جإك إل كإن" 

 
شإع مصطلح إآلخر ػ

هم.   و"ؤيمإنويل ليفإنيس" وغير
ي( بإلنسبة للذإت  أو "ولعل سمة "إآلخر" إلحإئزة هي تجسيده ليس فقط كل مإ هو غريب )غير مألوف( أو مإ هو )غير

ية هذإ ؤىل فضإءإت مختلفة تمثل  إلثقإفة ككل بل أيضإ كل مإ يهدد إلوحدة وإلصفإء، وب  هذه إلخصإئص إمتد مفهوم إلغير
،  إلتحليل إلنفسي وإلفلسفة إلوجودية وإلظإهرية ي  (55، صفحة 5001)ميجإن إلروىلي

 
يعتي  سإرتر "إآلخر" عإمل فعإل ػ

وجودي يكون بنإءإ عىل إلطرف إآلخر، بل ينطوي عىل عدإء يدمر ؤنسإنيتير  تكوين إلذإت "يرى سإرتر أن وعي إلذإت إل
ي "فهذإ إلوضع يجعل إلكينونة ترصف 

، "مإ كإن ومإ" سيأت  ي
ية وغير مستقلة بير  لحظت  ألنه يربط إلكينونة بطريقة جي 

مخرج" بمقولته إلمشهورة بطريقة مخجلة بسبب إآلخر إلذي يمنع تمإمإ حرية إإلختبإر، لذلك إختتم سإرتر مرسحيته "إل 
وعىل ضوء مإ سبق يتبير  أن مفهوم إآلخر يتحدد بحسب إلذإت ممإ يجعل  (5003)إلسإوري،  "إآلخرون هم إلجحيم"

ي صورة وإحدة، فهو فقط يختلف عن "إألنإ"، يقول "بوشعيب 
 
إآلخر مختلفإ عنهإ ولهذإ إل يمكن تحديد إآلخر ػ

ت وإلعقيدة وإلثقإفة ويظهر إآلخر كإلمستعمر لألنإ وإلعالقة معه محكومة إلسإوري" "إآلخر هو إلذي يخإلف إلذإ
 .(5077)قيوش،  بإلتصإدم وإلموإجه

ي غيإب إآلخر ألنهمإ رغم طبيعة إلعالقة بينهمإ ؤإل أنهمإ 
 
وعىل هذإ إألسإس نستنتج أن "إألنإ" إل يمكن أن يعيش ػ

 متالزمإن. 
موت وإلميالد، إلمتعة وإأللم وإلبدإية وإلنهإية، كمإ تثير أيضإ إلرصإع إلمتقد بير  وتثير روإية "إلنخإس" عدة قضإيإ منهإ إل

ق وإلغرب وإلشمإل وإلجنوب، فيكون إألدإة  ي إلروإية ؤىل بؤرة صدإم بير  إلرسر
 
إلحضإرإت فيتحول إلبحر إلمتوسط ػ

ي آن وإحد. 
 
 وإلرمز ػ

ي بإعتبإره معتدي إ مهددإ للهوية ويجب إلتصدي له وإلحذر من ؤغرإءإته كمإ نجد أن إلروإية تعإملت مع إآلخر إلغرت 
 إلمختلفة، إنطالقإ من أن إألنإ إلمغإربية ذإقت مرإرته سنير  عديدة. 

ق وإلغرب، "إلهوية وإإلختالف" وهذه  وعند إستحضإر ثنإئية إألنإ وإآلخر، نستحرص  أيضإ ثنإئيإت أخرى مثل إلرسر
ي مقإبل إآلخر، و 

 
ي أن كل طرف إلثنإئيإت متضإدة، فإألنإ ػ

ي مقإبل إإلختالف، وهذإ يعت 
 
ي مقإبل إلغرب، وإلهوية ػ

 
ق ػ إلرسر

ف بنفسه، أو يتم إلتعريف به وهنإ تكمن أهمية  من أطرإف هذه إلثنإئيإت إلمتقإبلة بحإجة إىل إلطرف إلمضإد لكي يعرى
ذإت أن تعرف إإل بإلرجوع إىل إألخر، إآلخر، وعليه إل يمكن إلنظر إىل إألنإ منفصلة عن إآلخر، وبمعت  إخر أنه "إل يمكن لل

ي 
 
فإلذإت بمعزل عن إإلخر كيإن فإرغ وتجريد إل معت  له، فإلذإت وإألخر ندإن إل ينفصل إلوإحد منهمإ عن إإلخر ػ

" ي
 (28، صفحة 5002)بوجإه، روإية إلنخإس،  إلمعيش إلفردي أو إلجمإعي للوإقع إؤلنسإت 
تجعل من إإلخر مرآة ترسم من خاللهإ مالمحهإ إلمتضإدة وإلمخإلفة لمالمح فإلذإت حت  تحدد إنإهإ وهويتهإ نجدهإ 

 إإلخر، إلذي بإنعدإمه إل تحرص  إإلنإ. 
 منهإ عالقة تضإد، ونكون مخطئير  

ومن هنإ نفهم أن عالقة "إألنإ" "بإآلخر" وعالقة "إآلخر" "بإألنإ" عالقة تكإملية أكير
ورة هو منفص ل عنإ ومختلف عنإ "فإألخر" يجسد مإ تعكسه "إألنإ" عليه من مشإعر إن نحن إعتقدنإ أن إآلخر بإلرص 

هإ من إلمشإعر.   سلبية تحمل إلخوف وإلكره وإلنبذ وغير
 وإذإ أردنإ رسم صورة "إألنإ" فلن تكون تلك إلصورة خإلية من "إألخر" ذلك إلمنفصل عنإ ولكن إلمتصل بنإ. 

عرع  عندمإ يعيش مجتمع مإ خيفة ؤحالل وأزمإت سيإسية وإقتصإدية وإجتمإعية تكير ظوإهر إلنبذ إإلجتمإعي وتي 
إأليديولوجيإت إلعنرصية وعدم إإلطمئنإن للغد وإلقلق إلنفسي وإلخوف ممإ سيؤول إليه مصير إلفرد، يسإعد بال شك 

ة إلال  ية إلمكبوتة. وهذه إألخير وإعية تتمحور غإلبإ حول"إإلخر" وعليه فإن من يملك موإزين عىل ظهور إلغرإئز إلبرسر
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ي وضع أقل شأن عنه لكيال يتمكنوإ من إللحإق به، وإلتأثير مع وضعه 
 
إلقوى يسغ دإئمإ ألخذ مسإفة كإفية ممن هم ػ

 إلمتمير  وتهديد شعوره بإلطمأنينة. 
ي تإج 

 
ي هذه إلروإية من خالل شخصيإتهإ إلمتمثلة ػ

 
إلدين فرحإت "إلحإلم وإألديب وإلنخإس، وهذإ مإ نلمسه ػ

" قإئد إلمركبة وإبنته "لورإ" و"إلرإقصة "لوإل".   "غإبريلوكإفينإىلي
 : ي
ي صورتير  وهمإ كإآلت 

 
ي إلروإية وجدنإ أن صالح إلدين بوجإه قدم لنإ "إألنإ" إلذإت ػ

 
 ونحن نتتبع آثإر "إألنإ" و "إآلخر" ػ

 ة المنقسمة: األنا /الذات المنقسمة عىل ذاتها الحائر  -1
ي درإستهإ 

 
تهإ فإس نحو بإريس حيث لم تنجح ػ ي غإدرت مع جدهإ وأبنإء عشير

وتجسدهإ لنإ شخصية إلرإقصة "لوإل" إلت 
ي وأصبحت رإقصة وتحول إسمهإ من "ليىل" إىل "ليليإ" ولؤلؤة" إىل أن إستقر 

 
ػ فإنتسبت إىل مدرسة تعلم إلرقص إلرسر

ر لهإ إلقبطإن "غإبريل
ى
ي إلسفينة تعيش "لوإل" حيث وف

 
ي ظل أحدإث مإ يجري ػ

 
ي "إلكإبوبيال" وػ

 
و" عقدإ لتكون رإقصة ػ

ي إألخير إلرجوع إىل فإس 
 
ي إلغرب وتقرر ػ

 
ي وإل تسيطر عىل ذكريإتهإ وترفض مكإنهإ ػ

ي وإلحإرص  وتعإت 
"لوإل" بير  إلمإض 

ء بعدهإ.  ي
ي وسط إلبحر وإل يعرف عنهإ أحد سر

 
ي زورق وتبحر ػ

 
 فتغإدر إلسفينة ػ

ي مدرستهإ فعملت رإقصة لتضمن لقمة عيشهإ، وعودتهإ للوطن فذ
 
إت "لوإل" ذإت ممزقة ومشتتة وحإئرة لم تنجح ػ

ي عرض إلبحر وإل أحد يعرف أخبإرهإ يرمز إىل ذإتهإ إلضإئعة. 
 
 لوحدهإ ػ
 الذات الواعية، الواعية بما فيها تاريخها وواقعها:  -2

ي ويفتخر به عىل أسإس 
وجسدهإ لنإ إلبطل "تإج إلدين فرحإت" من خالل حكإيإته مع عبدون حيث عرف قيمة إلمإض 

ك من حرير وفضل وحرإئر حسإن!   إلعرب أمة قيإدة ومثإل ذلك قوله ".... تكإد تقول ومإ حوت سفن إلروم وإلعرب وإلي 

 إرو حكإية أخرى، ولك إلدنيإ ومإ تحوي! 
سل تإج إل إن إلغإر إلقديمفإسي  إب ونير

ي ربوع إلمإء وإلي 
 
 دين، كمإ أخذه إلشطح، وذكر نبذإ ممإ سمع حير  كإن طفال ػ

 .(720، صفحة 5002)بوجإه، روإية إلنخإس، 
تحدث عن إلنإس وإلطير وإألشيإء وإلصبإر وإلبي  إلقديمة ودود إألرض وإلطير وضوء إلمسإء، تحدث عن إلصبية وإلقنإبر 

،  وصبإح إلبيإدر  إب وإلخيل ونإر إألفق، وذكر حكإية إلشيخ إلصإلح وإلصبية إلعطرة وحكإية عبإس سإرق إلطير وبلل إلي 
.... وحكإية إلمعتوه "حميد" إلذي  ي

ذإك إلذي تعلم لغة إلطير فعرف مكإمن فرحهإ ودروب هروب  هإ وصإر يدعوهإ فتأت 
ي آمرإ نإهيإ جإزمإ بأن مخلوقإ من إلجن أيقظ إلضيعة ذإت فجر عىل خوإر حإد غريب صإدر من تجويف حلقه إ

لشيطإت 
ة حكإيإت جمة سإذجة.   قد سكنه وإقتض من إلقرإنير  إلكثير
 :  ومن خالل تتبعنإ للروإية يمكن إبرإز صورة إإلخر كإلتإىلي

وع الصديق المحتمل:  -1  اآلخر مشر
وتجسدهإ إلفتإة "لورإ" إبنة إلقبطإن من خالل محإولة إغوإئهإ لتإج إلدين وعبدون وجرجس، وربمإ عندمإ كإنت تبحث 
ي خصوصيإته لتكشف أرسإره ومإ يخبئه من مخطوطإت وهذه إلمخطوطإت جذبت إنتبإه وإهتمإم تإج 

 
ورإء إبيهإوتنبش ػ

ي طرأت عىل شخصيتهإ من خالل إلدين فوطدت عالقتهمإ من أجل إلبحث عنهإ، كمإ أن إلر 
إت إلت  وإية رصدت لنإ إلتغير

 إبرإز مشإعرهإ إؤلنسإنية. 

ي إلنفس لمعرفة رس إلموميإء ومخطوطإت غرفة إلقيإدة وخرإئط مخزن إلتجفيف إلعإىلي لقإعة إلمحركإت 
"فكإنت تمت 

 . (712حة ، صف5002)بوجإه، روإية إلنخإس،  وأشيإء إلوإلد وأدوإته ومحنطإت طيوره وثعإبينه"
مت له جسدهإ، 

ّ
بدأت "لورإ" إلتعرف عىل أنإهإ من خالل إآلخر تإج إلدين فإنشغلت بنخإسته ودفإتره...، حيث سل

"إلستإئر ذإتهإ وإللحإف وغالف إلمخدة إلمطرز، تتموج تحت نفح ري    ح عإبثة إل مصدر لهإ وإل غإية، فتصدر فحيحإ 
ي صمت، مرعبإ إقشعرى له بدن لورإ، فإلتصقت بتإج إل

 
ي غفلة من إلوإلد، تعإتبإ ػ

 
دين تبثه دفئهإ إآلرس، إلتحم إلجسدإن ػ

تبإدإل فنون من إلمعرفة وإلحدس وإلشهوة، قإلت له وقإل لهإ وإبتعدت عنه فدنإ منهإ ثم )...( إلبسته فسكن إليهإ ثم 
فعة وإلعتإب وكإد يسمع لحمهإ إنصب عليهإ كمإ إلفحل يكون، فكإد ينفذ إىل حرقة إستدإرتهإ إلظمأى إىل إلعض وإلمدإ

ي إلمإء"
 
 .(82، صفحة 5002)بوجإه، روإية إلنخإس،  إلشبق يدوي شهيقإ شبيهإ لعوإء إلطحإلب ػ

ي وإلزوإل وإلعزوف عن إلحيإة وهذإ مإ 
فعالقة "لورإ" توطدت بتإج إلدين عندمإ حإولت إإلنتحإر ألنهإ شعرت بإلتالسر

ي إلتحرر من عإلمهإ 
 
إلقإسي فإنقدهإ تإج إلدين وإكتشفإ نفسيهمإ من خالل بعضهمإ وبعد تطور يدل عىل رغبتهإ ػ

ي كإن يريد أن يهلك نفسه بهإ. 
 إألحدإث معهإ أصبحت تالحق أبيهإ لتخلصه من إلتهلكة إلت 

بص بنا والمعتدي علينا:  -2  صورة اآلخر العدو المتر
ء،  ي

" إلمولع بركوب إلصعإب وإألهوإل إلمؤمن بإلقوة وإلسيطرة عىل كل سر يجسدهإ لنإ قإئد إلمركب "غإبريإلوكإفينإىلي
ك هذه إلمهنة ويتعلم فنون  ، فقد كإن طبيب أسنإن يي  دون مرإعإة إلمشإعر إؤلنسإنية، كمإ أن له نظرة إستعالء وتعإىلي

ي طف
 
ت بإلخلوة وإلوحدة ومرإودة إلغيب عندمإ يشعر بألم حإد جرإء إلسحر إألسود وإلعرإفة ؤضإفة أن حيإته ػ ولته تمير 

 أن إلصبية كإنوإ ينإدونه غإبريإل، فهو ولد لديه شعور بإليتم وإلخصإء وإلجرح. 
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ي كشف إآلخر كإن لقإئهمإ إألول كإلصإعقة. 
 
كة وهي حب إلتفوق ػ  وبمإ أن إلقبطإن وتإج إلدين لهم نقطة مشي 

ة   ، برهة خإطفة كإنت كفيلة بأن يعرف كل منهمإ "برهة صمت قصير كإنت دهرإ من لحظإت، برقإ جليإ سطع بير  جبلير 
 .(87، صفحة 5002)بوجإه، روإية إلنخإس،  إآلخر "

 فرإح كل من تإج إلدين وإلقبطإن غإبريلو يكتشفإن آنإهمإ من خالل إآلخر. 
عة بإؤلعجإب وإلهزء وإلخوف وإلتحدي  ة ثقيلة مي  جسدت لتإج إلدين فرحإت ولغإبريلوكإفينإىلي أن ينتبهإ إىل "برهة قصير

 .(82، صفحة 5002)بوجإه، روإية إلنخإس،  عرس إلرحلة وأن يتخذإ أمرهمإ بجد 
بصإ به.   ومن هنإ نالحظ أنه أدرك كل منهمإ إلخطر من إآلخر فأخذإ إلحيطة وكل منهمإ يرى إآلخر عدوإ مي 

إح ي قإعة إلمرقص إلضيقة، جعلت كل من تإج إلدين فرحإت وغإبريلوكإفينإىلي "برهة صمت وإحدة عي  أعنإق إلمي  
 
مير  ػ

ي إلفضإء إلبعيد 
 
يتوجس خيفة من إآلخر، هذإ إلمبتل إلمغإير هذإ إلصقر إلجري    ح إلذي يحوم وإطئإ ليكإد يقع ثم ينفلت ػ

إ حذرك وخوفك"   .(75، صفحة 5002)بوجإه، روإية إلنخإس، مثير
ف بتقدمه علميإ ممإ شعر "تإج إلدين" إل ذي يمثل "إألنإ" بإإلنبهإر إتجإه "إآلخر" إلقبطإن عىل أنه يتمتع بإلتفوق كمإ إعي 

ي وإلحضإري ومن هنإ 
ة عىل إلمستوى إلديت  ي لهإ قيمة ومير 

قية إلت  جعله يتخذ منه موقفإ ولكنه إنتبه أيضإ لثقإفته إلرسر
نية ألنه يعتي  إآلخر مخإلفإ ومقإبال لذإته وبإلتإىلي فإلغير يحإول وجب عىل تإج إلدين إلنظر "لألخر" إلقبطإن بنظرة عدوإ

تغريب إلذإت وإقصإئهإ وتهميشهإ وممإرسة إلعدوإن عليهإ ونبذهإ وإلحقد عليهإ وهذإ مإ يشعر به إلقبطإن إتجإه تإج 
 إلدين. 

  جدلية الرصاع بي   األنا واآلخر: *
ي وإلحضإري، ؤنهإ عالقة قإئمة عىل إلجدإل وإلرصإع إلمتعدد إ

 
، فهو يشمل إلجإنب إإلجتمإعي وإلعلىمي وإلثقإػ لنوإحي

فإلقبطإن غإبريلو وإبنته لورإ يمثالن إلغرب، فقد صورت لنإ إلروإية "إألنإ وإآلخر" من خالل رؤية 
ي بإلرؤية إإلنبهإرية تلك إلنظرة إألوىل "كإألنإ" وهي تتأمل منجزإت إآلخر 

إلمخإلف،  إنبهإريةإستعجإبيةوإستغرإبية، ويعت 
ي شت  

 
تلك إلنظرة إلحإئرة إلقإئمة عىل إإلندهإشإت وإلتعجب وإإلستغرإب بحضإرة إلغرب وإإلفتتإن بتقدمه وإزدهإره ػ

إلعلوم وإلفنون وإلتقنيإت وإلمعإرف وإآلدإب مثل تعجب تإج إلدين من إلقبطإن عندمإ تخىل عن مهنة إلطب وزإول 
ي إ
 
ق وإلغرب إلسحر، وغإلبإ مإ تكون تلك إلنظرة ػ لبدإية فطرية سإذجة أو نظرة وإعية نسبيإ بإلفوإرق إلموجودة بير  إلرسر

أو بير  إلمكإن وإألصل ومكإن إلغوإية وإلجذب وإإلفتتإن وهذإ مإ إلحظنإه مع تإج إلدين فرحإت وهذإ بسبب صدمة 
ي تفرز بشكل جىلي إلتنإقضإت إلهإئلة وإلتبإين إلشإسع وإلهوة إلفإصلة بير  

 عقلية مختلفة وعقلية متقدمة. إلحدإثة إلت 
ي إلروإية إذ نجد إنبهإر إلعرب 

 
ق وإلغرب ػ وبعد هذه إلرؤية إإلنبهإرية نجد عالقة أخرى وهي إلحضإرة بير  إلرسر

إلموجودين فوق إلسفينة بإلغرب إىل درجة إلسذإجة إلسطحية وإإلستغرإب إلخإرق وإلفإتن، لكننإ نجد تإج إلدين تنبه 
إن عليهمإ بإلقيم أن لورإ وأبيهإ قد ي ق وهو يتمير  كونإن متقدمإن مإديإ وتقنيإ وعلميإ وثقإفيإ وفنيإ، كمإ تنبه أيضإ أن إلرسر

قية، حيث نجده أنه نظر إىل لورإ عىل أنهإ رمز  إلدينية وإلروحية ولجأ للدفإع عن أصإلته وعإدإته وتقإليده وحضإرته إلرسر
كبوتإت إلظإهرة وإلدفينة ولكنه رسعإن مإ إستيقظ وعرف أن حقيقة للحرية وإلعلم وإلتقدم وإإلشبإع إلغريزي لكل إلم

ي تمثلهإ لورإ وإلقبطإن غإبريلو عبإرة عن فضإء حضإري مخإلف عقديإ وقيميإ ودينيإ وأخالقيإ وإجتمإعيإ وثقإفيإ 
إلغرب إلت 

 . ي
ي إلروحإت 

 
ػ  عن إلفضإء إلرسر

مقإبال لالنإ وبإلتإىلي فإلغير يحإول تغريب إلذإت وإقصإءهإ أحدإث إلروإية تستند إىل إلعدوإنية بإعتبإر إآلخر مخإلفإ و 
وتهميشهإ، مع ممإرسة إلعدوإن وإلنبذ وإلحقد ضدهإ فيصبح إلغير هنإ جحيمإ إل يطإق، لذإ نالحظ أن تإج إلدين 

، وعليه فإلعالقة بير    إألنإ وإآلخر وغإبريلو إنتقلت إلعالقة بينهمإ من مرحلة إلتعإيش إىل مرحلة إلعدوإن وإلرصإع إلجدىلي
إل تكون دإئمإ عالقة ؤيجإبية قإئمة عىل إألخوة وإلمحبة وإلصدإقة وإلتعإيش بل قد تكون عالقة سلبية قإئمة عىل 

ي روإية إلنخإس. 
 
 إلكرإهية وإلعدوإن كمإ نجده ػ

ي الرواية -5
 
 تمظهرات اآلخر ف

ي رواية النخاس: 
 
 *سلطة اآلخر ف

ي 
ي رؤية إآلخر "إلغرب" عي  إلنص إلروإت 

 
ي يمتلكهإ "تإج إلدين فرحإت" وتعمقنإ أكير ػ

لقد تبلورت رؤيتنإ للذإت "إألنإ" إلت 
ي حملتهإ لنإ شخصيإت إلروإية، وأهم فكرة: إإلحتكإك إلحضإري، حيث تنإولت 

"إلنخإس" وهذإ من خالل إألفكإر إلت 
 . ي ي إألوروت   إلروإية إللقإء إلعرت 

إن مإدة أوىل "إفريق همإ حإرص  همإ ورسر ي إلجنوب، وأوروبإ قريبة مولدة طإغية، وإلتإري    خ وإلحضإرة، بخير
 
يإ بعيدة هنإلك ػ

عة، أو صلبة، حسب إلفصول وإألوقإت، مإدة أوىل للحضإرة وإألمل وإإلخفإق وإلموت وإلحيإة دإخل حقل صغير   طيى
، حقل من إلوهم وإلخير وإلرسر إسمه تونسي    (87، صفحة 5002وإية إلنخإس، )بوجإه، ر  كبير

إجإ برغبإت  ي بعض جوإنبه نوع من إلكتإبة إلسيإسية للموضة وإفكإره قإبلة للنفإذ وإإلنتشإر، وأكير إمي  
 
ي ػ فإلنص إألدت 

 إلقإرئ. 



317 Asma Aldjia BOUCHAIB 

 

Junuary 2021, Volume 3, Issue 1  
 p. 131 -123 

 إلروإ
ى
ي عمومإ إلسيمإ أن ية  هذه إىل جإنب كونهإ شكال من أشكإل إلتعبير عن ؤثبإت إلذإت وإلوجود لدى إؤلنسإن إلعرت 

ق وإلغرب.   كتبت عىل خلفية معإلجة إلرصإع إلحضإري بير  إلرسر
يإسي إلذي يسغ غإلبإ  ، وإلغرب إلسى ي ي سيسيولوح 

 
قإػ

ى
ي وإلث

 
 إلمقصود بسلطة إإلخر هنإ هو إلغرب، إلغرب إلجغرإػ

ى
ؤن

ي "إلهوية" وزعزعتهإ. 
 
 لعبور إلمنطقة إلمحرمة ػ

ي معرض حديثنإ عىل إلذإت إلعربية طبعإ إل يمكن
 
ي وػ ي تهيمن عىل إلكيإن إلعرت 

نإ أن نتجإهل سلطة إإلخر "إلغرب" إلت 
ي إإلستعمإري.   لت 

ي إلحضإري إو بوجهه إلسى  سوإء بوجهه إؤليجإت 
ق حيث قدمت  ق، إلنإتج عن أنإنية إلغرب وحبه للسيطرة عىل إلرسر ي للغرب إتجإه إلرسر

إلروإية تكشف لنإ إلموقف إلعدإت 
ي صور عد

 
 يدة ومتنوعة. لنإ سلطة إآلخر/إلغرب ػ

" بإعتبإر أن "إآلخر" مخإلفإ ومقإبال   "تإج إلدين فرحإت " و"غإبريلوكإفينإىلي
فإلروإية تقوم عىل إلرؤية إلعدوإنية بير 

"لالنإ" وبإلتإىلي يحإول إإلخر إستخدإم سلطته وممإرسة إلعدوإن وإلنيذ وإلحقد ضد "إألنإ" فيصبح "إإلخر" جحيمإ إل 
.  يطإق، لذإ تنتقل إلعالقة   بينهمإ من مرحلة إلتعإيش إلسلىمي إىل مرحلة إلعدوإن وإلرصإع إلجدىلي

! برهة خإطفة كإنت كفيلة بإن يعرف كل منهمإ إإلخر" ة كإنت دهرإ من لحظإت، برقإ خلبإ سطع بير  جبلير   "برهة قصير
 . (87، صفحة 5002)بوجإه، روإية إلنخإس، 

أن هذإ لم يم
ى
ي منجزإت إآلخر رغم إلعدإء بير  إألنإ وإألخر إال

 
نح إإلنإ من إإلنبهإر بإآلخر منذ إلنظرة إألوىل وهذإ بعد نأمله ػ

ي مختلف إلعلوم وإلفنون وإلمعإرف وإآلدإب 
 
وهي نظرة قإئمة عىل إلتعجب وإإلنبهإر بحضإرة إلغرب وإإلفتتإن بتقدمه ػ

جإه "إآلخر" غإلبإ مإ تكون سإذجة من نإحية ووإعية من نإحية 
ى
ق وهذه إلنظرة إت أخرى بإلفوإرق إلموجودة بير  إلرسر

ي تقدر بشكل وإضح إلتنإقضإت وإلتبإين إلشإسع بير  عقلية متقدمة 
وإلغرب وهذإ مإ بسبب إلصدمة إلحضإرية إلت 

فة. 
ّ
 وأخرى متخل

عة بإؤلعجإب وإلهزء وإلخوف وإلتحدي يرست لتإج إلدين فرحإت وغإبريلوكإفينإىلي أن ينتبهإ إىل  ة ثقيلة مي  "برهة قصير
 . (87، صفحة 5002)بوجإه، روإية إلنخإس، عرس إلرحلة وإن يأخذإ أمرهمإ بجد!" 

 أن تإج إلدين لم ينبهر به إىل 
ى
رغم إنبهإر تإج إلدين بتفوق إلقبطإن عليه علميإ وفنيإ، فهو طبيب أسنإن وسإحر وقبطإن ؤال

ق بإ ق من فضإئل كتميير  إلرسر لقيم إلدينية وإلروحية حيث دإفع تإج إلدين عن درجة إلسذإجة بل تنبه إىل مإ يزخر به إلرسر
قية ضد "إإلخر" وقيمته وسلطته إلممإرسة عليه.   إحإلته وعإدإته وتقإليده وحضإرته إلرسر

وهذإ مإ دفع بإآلخر إن يحقد عىل "إألنإ" ويكرههإ ويمقتهإ ويحإول جإهدإ تهميشهإ وممإرسة سلطته عليهإ بإعتبإر "إإلنإ" 
 ، لكن إلروإية تصور لنإ أن تإج إلدين لم يستسلم إمإم غإبريلو. صعبة ومتخلفة حضإريإ 

س وي  هشم إلعظم ؽي يرإود إلروح، وتإج إلدين 
"غإبريلو يجيد إألنقإض عىل إلفريسة نظير طيور إلسإف، يقتلع إلرص 

، ثم ينغرس مثل فرحإت لير  مإكر منإور مثل سيف يرإود ويتظإهر بإلود وإلحيإد، فيكإد يغمغم مقإطع أغنية منسية رإئقة
ي إبعإدهإ 

 
ط إلجرإح فينبجس إلدم صإخبإ مندفعإ مؤلمإ رإئقإ! وهذه إللعبة إلشإسعة بينهمإ سجإل ومد وجزر.... ػ مرسر

وإإلقرإب جميعإ! إشتد إلصخب حولهإ، فبدإ إلضجر رصيحإ عىل وجه إلقبطإن، وإلتمعت صلعته إلمربعإت إلمعإمدة 
ي إلجمع إ

 
)بوجإه، روإية إلنخإس،  لحإف بإلرجلير  همهمة، عقبتهإ برهة هدوء وإنتظإر"لوإدي إلملك إألبيض، فرست ػ

 . (788، صفحة 5002
 سلطة المكان: -

ي بنإء أحدإث إلروإية، فهو إلبنية إألسإسية من بنيإتهإ إلفنية، ذلك أننإ إل نتصور إحدإثإ قصصية، 
 
ة ػ للمكإن أهمية كبير

ي وإن كإن تفتقد إىل مكإن تنمو فيه وتتكإثر 
وتتنإسل، ألن إلمكإن يحتوي عىل إألحدإث، ويبينهإ ويشعبهإ، "وإلفعل إؤلنسإت 

ي غير مكإن أيضإ"
 
ي غير زمإن فؤنه إل يتصور ػ

 
، ومن دإخل إلمكإن أي إلفضإء )قسومة( تخيال محضإ، إل يتصور جإريإ ػ
ي يتم إلتخيل وإإلستذكإر. 

 إلمكإت 
ي ت
جري فيه أحدإث إلروإية، فال يمكننإ أن نتخيل بطال أو شخصية قصصية تفكر فوصف سفينة إلكإبوبيال وإلبحر إلت 

 وتتفإعل مع أخرى، وترإقب وتحلل إألوضإع إأليديولوجية وإإلجتمإعية، أو تثبت رؤإهإ إإل من دإخل إلمكإن ومن خالله. 
نهإ لالمسإك بتلك إللحظإت "ومن ثم إنتبه للمكإن كوعإء يحتوي إلزمن وكمركزية يمكن للخيإل وإلذإكرة إإلنطالق م

ي سعيهإ لالمتالك وإلوعي بإلعإلم وإألشيإء ومجمل إلعالقإت إإلنطولوجية 
 
ي تتشظ  فيهإ إلذإت وتتصدع ػ

إلغإمضة إلت 
" ي إلنسيج إلجمإىلي

 
ي تتشإبك ػ

 . (5000)إلدإلل،  إلت 

ي تقطنه 
ي بإمتدإد ذإته ومكونإته، يسإعدنإ عىل فهم إلشخوص إلت 

، وتكوينهإ إن إلفضإء إلمكإت  ووضعهإ إإلجتمإعي
، وبإلتإىلي يمكننإ أن نفهم إألوضإع إلسيإسية وإلثقإفية لمجتمع من إلمجتمعإت،  ي إلسيإسي وإلفكري وإإليديولوح 
ي روإية إلنخإس ؤذ إلبحر 

 
فإؤلنسإن مرتبط بإلمكإن وهذإ إلمكإن له خصوصيته وتإريخه وجمإليته أيضإ وهذإ مإ نجده ػ

إريخه، وله سلطته عىل إلكتإب وبطله "تإج إلدين" ؤذ يطلق عليه بحر إلروم فهو وإحد من إلمتوسط له خصوصيته وت
ي متوسط إلكرة إألرضية، ويتصل بإلمحيط 

 
ي توجد عىل سطح إألرض، حيث يقع ػ

أهم إلبحإر وإلمسطحإت إلمإئية إلت 
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قإع إلعإلم دون شك ويمكن إألطلسي وله أهمية عظيمة عىل إلعديد من إلمستويإت وإألصعدة، فهو وإحد من أهم ب
ي إلنقإط إلتإلية: 

 
 إيجإز أهمية إلبحر إلمتوسط ػ

  يعتي  ممرإ هإمإ بإلنسبة لكإفة إلعإلم، فجميع دول إلعإلم تحن=تإج إىل إلمرور من خالله عندمإ تريد نقل إلبضإئع
ي روإية إلنخإس عىل إلبطل مروره لكي يتحصل عىل إل

 
ق إىل إلغرب وبإلعكس، لكن ػ ي لطإلمإ حلم من إلرسر

جإئزة إلت 
 بهإ. 

  ي
ي تسكن إألرإض 

يعتي  حلقة وصل بير  إلشعوب ووسيلة إلتوإصل وإإللتقإء وإلتعإرف لهذإ نجد أن إلشعوب إلت 
ي إلدين وإلعإدإت وإللغإت 

 
كة عديدة عىل رغم إختالفهإ ػ ي قوإئم مشي 

 
ك ػ إلمحيطة وتنتىمي للقإرإت إلثالثة تشي 

ي إلروإية أن إلمسإفرين من أجنإس مختلفة. 
 
 حيث نجد ػ

 ي  إلبحر إألبيض إلمتوسط نقطة تإريخية هإمة وحيوية حدثت فيهإ وحولهإ إلعديد من إألحدإث إلتإريخية كمإ يعت
إلعظيمة وإلحسإسة، كمإ وتعتي  إلمنطقة إلمحيطة بإلبحر إلمتوسط مهبط إلديإنإت إلسمإوية وإلمكإن إلذي 

إث خرجت منه إلحضإرإت إلقديمة جميعهإ ومن هنإ إكتسبت هذه إلمنطقة أهمية  مضإعفة، نظرإ لحجم إلي 
 إلزإخر إلذي تتمتع به شعوب هذه إلمنطقة. 

ي شموخ، إلمسإفرون قليل 
 
ف عىل إلمإء ػ "يركب إلبحر نحو جنوة، سفينة "إلكإبوبيال" إلبنية إلسودإء شإسعة فخمة ترسر

ي مثل هذإ إلفصل، أمإ آخر عوإصف إلخريف إلخإوية فتبدو مثقلة ورطبة توحي بشتإء 
 
حإد، وطيد إلنور فلمإ عددهم ػ

ي إلفضإء إألزرق إلبعيد حيث رإئحة إليود وإلخوف وإألوهإم"
 
 . (8، صفحة 5002)بوجإه، روإية إلنخإس،  يحلق ػ

ي إلتنقيب ولكشف قوى 
 
ي إلوجوه سإبرإ غور إلعيون خلف إلطالء وإأللوإن، رغبة ػ

 
"كإن خفيفإ مقبال عىل إلرحيل نإظرإ ػ

ذإته إنتشإإل ؽي يتلصص خلف إألبوإب وأسفل إلنوإفذ إلدإئرية إلصغرى ودإخل مقإصير تطوح به بعيدإ، تنتشله من 
ي دهإلير  

 
ي جيوب إلفسإتير  وإلسي  إلمعطرة إلرفيعة، بل دإخل إلمرإجل وتحت قطع إألثإث ػ

 
إلمطبخ وإلمخزن إلسفىلي وػ
 . (720، صفحة 5002)بوجإه، روإية إلنخإس،  إلتسخير  ذإتهإ إن إقتض إألمر"

ي إآلدإب وسلطة إلسفينة بمإ فس
 
لطة إلبحر إلمتوسط ومإ يوجد ورإءه دفع إلبطل بإلمسإفرة للحصول عىل جإئزته ػ

 تحتويه ودفعت إلبطل بمحإولة إستكشإف مإ فيهإ. 
 سلطة الجسد: -

 سلطة إلجسد وإإلغرإء، هو مركز إلعالقة بير  إلبطل "تإج إلدين فرحإت" و "لورإ" إبنة إلقبطإن. 
ة ليست  وأدوإت  ي تمإرسهإ لورإ عن طريق حركإتهإ وعطرهإ كإلمخدر يقع إلبطل ضحيتهإ، فلورإ متمير 

إإلغرإء وإلجإذبية إلت 
ي مثل جودة 

 
ي إلروإية مثال يصفهإ، "عطورهإ رإئقة لذيذة ػ

 
ة إلسن فنجد "عبدون" ػ ي إلنسإء، فهي جميلة وصغير

 
كبإػ

ي ليل إلشمإل
 
ي فيئهإ إلخمر إلقديم، إسمهإ من إلعطر قد جبل ػ

 
ي نبرسر إلمؤمنون بهإ، ػ

، هي إلظل وإلضاللة وإلشجرة إلت 
ي مثل زبيب وسكر، ونهدهإ كإليمإمة إلرإبضة 

إلوإرف تجلس ومن ثمرهإ قوتنإ ومتعتنإ إلحيإة، ثمإرهإ عذإب تحت لسإت 
هم ورؤيإ إلوجد وهي إلغزإلة، لسإنهإ عذب تحت ثنإيإي وذرإعي حول خرصهإ قد إلتف، ومإ هذإ إإل من إلخيإل ورعب إلو 

ي إلكإئنإت جميعإ"
 
ي إحتثهإ نور وجههإ ػ

 . (727،  725، إلصفحإت 5002)بوجإه، روإية إلنخإس،  إلت 
"فلورإ" هي إمرأة أوروبية تمثل إلغرب وهي وسيلة للمتعة وإلجنس، وإل تشكل عإلمإ ؤنسإنيإ، حت  وإن أجهد نفسه أن 

ء سو  ي
ي إلدرجة إألوىل كإمرأة وهي نظرة رومنسية تدين يعطيهإ دإلإلت مختلفة فهي إل يهمهإ من سر

 
ى مإ يمكن أن يهمهإ ػ

 إلمرأة. 
فسلطة إآلخر أي "لورإ" تمإرس كل أنوإع إلغوإية وخإصة إلجسدية للحيلولة دون إستعإدة إألنإ وعيهإ، وعليه نجد 

هإلة ذهب عبقة بدون  جرجس أيضإ يقول بعد إلمشهد إلذي رآه "مإ  أروع حسنهإ، عينإهإ من طيور إلمإء وشعرهإ 
إلعطور إلمعتقة إلغإبرة، مزي    ج من إلمسك وإلفلفل وبخور جإوة وبالد مإ ورإء إلنهر، أمإ عقد أسنإنهإ إلمتسإوقة فشبيه 
بصغإر إلجوإميس إآلبية قبل إلغروب إىل دير إلعذإرى عىل كتب من قرإنإ إلمتإخمة لميإه إلنيل أيإم فيضإنه، شفتإهإ نثل 

ي غزإل خيط من إلقرمز و  خدهإ شبيه بنصف ثمرة إلرمإن، أمإ إلنهدإن فطإووسإن عصيإن عىل إلمطإردة مثل صغير
ي إل فكإك من 

ي حقول طوسكإنيإ إلرطبة، هذه عروس إلبحر وإلصحإرى جميعإ، هذه هي إلحبيسة إألخية إلت 
 
يرتعإن ػ

 وإللي   إلرصي    ح تحت لسإن
هإ وبير  ثنإيإهإ، كذإ حسإن إلبحر جميعإ أرسهإ إلفإتن!)........( عس أن نظفر بإلعسل إلمصؼ 

 . (728، صفحة 5002)بوجإه، روإية إلنخإس،  سإحرإت مغويإت!"
ي يحتك بإألخرى إألجنبية، كإلفرنسية وإإلسبإنية، وينجذب إليهإ، ألنإقتهإ وجمإلهإ من  ة جعلت إلمغإرت  هنإك ظروف كثير

ي ذهن
 
ة  جهة، ولحرمإنه إلجنسي من جهة أخرى، فإألوروبية ػ ، دإئمة إلجمإل وإل تهتم بإلخرإفإت، كثير ي إلمغإرت 

ي مختلف إألمكنة وتتحدث 
 
إإلستطالع، تنهوي إلقلوب بمعإملتهإ إلحسنة مع إآلخرين، تتمتع بحرية إلترصف، وتتجول ػ

عي إنتبإهنإ، و 
ي تسي 

ي ينظر إليهإ فإغرإ فإه ومن هنإ فإن شخصية "لورإ" إلت  تقيم مع إلرجإل وهذإ كله يجعل إلمغإرت 
عالقإت حميمية مع إلبطل وتنفرد بصفإت وطبإئع تجعلهإ تستهوي إلرجل وتؤثر فيه هي إلمرأة إألجنبية بوصفهإ طبيعة 
ي تتحرك بدإخلهإ، "يطول ليله وتكوي إلرطوبة لحمه وعظمه، فيصبو إىل 

سلطوية تمإرسهإ ضمن نسيج إلعالقإت إلت 
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ء!، يتمعن فيهإ بير  إلنهدين إلمنكفئير  مثل إدرإك هوية هذإ إلكإئن إآلخر، ينشق عطر إإلسطير   ي
إلممزوج بعطور إلالسر

نإقوسي كنيسة).....( ينشق إلشعر وإألذنير  ويدإعب بإطن إلقدمير  وإلرإحتير  ويلعق نبيذ "إلمإقون" إألحمر بير  ثنإيإهإ، 
ي إللذة، تعلمه  فتضحك وتعإتبه حينإ من إلليل، فيهتف "ليس إلخي  مثل إلعيإن!" ثم تالعبه وتعإتبه دون أن 

 
يدخال ػ

 . (725، صفحة 5002)بوجإه، روإية إلنخإس،  .. إىل غإيتهإ دون نفإذ".كيف يدمي إلرغبة وتعلمه كيف يرهقهإ، يسوقهإ
وحإول إلكإتب "صالح إلدين بوجإه" أن يدرج عىل تقديم إلجإنب إلمظهري وإلحسي للمرأة، بوصف مالمح إلجمإل 

ي  وإلتنإسق إلجسدي بهدف إؤلبقإء
ت  ي كمصدر دإئم ووحيد إلنجذإبه إتجإه إلمرأة إألوروبية، "صغير عىل إلمظهر إلخإرح 

بيضإء حبيبة رإئعة مثل مرجإن إلخرإفة، شعرهإ من ذهب إلحكإيإت إلقديمة وعينإهإ مثل يمإمتير  عىل حإفة إلجدول، 
ي زعفرإن إلمدى ولي   إألنهإر إلعبقة، حب

 
ة لدنة مطوإع، وليس إلخي  ليس إلخي  من إلعيإن! بأخذهإ مرسالن ػ ي صغير

يبت 
 .(75، صفحة 5002)بوجإه، روإية إلنخإس،  مثل إلعيإن"

ي إلروإية 
 
بغض إلنظر ؤذإ كإن إلبطل وإعيإ مثقفإ كشخصية تإج إلدين أو غير وإعي لغوره إلثقإفة مثل عبدونإلذي بدإ لنإ ػ

ي روإيإت  ومن خالل إألحدإث، إنه غير قإدر إن يخوض إلرصإع إلحضإري وغير 
 
وإع بحركية إلمجتمع، ألن إلمألوف ػ

، ينظر إليهإ وإىل جسدهإ من  إلرصإع إلحضإري هو أن "إألنإ" يكون طإلب مثقفإ أو سإئحإ يتعرف عىل فتإة أوروبية أو أكير
 خالل ذإته، فيتبدى له أنهإ جنسإ أو إلحإدإ أو إستغالإل. 
مكن مقإومته لدى إلتونسي "تإج إلدين فرحإت" ولهذإ فإن إلمرأة إن جمإل "لورإ" يشكل نقطة جإذبة وتمإرس إغرإء إل ي

إت إلغير مظهرية، كإلمعرفة  إل تلفت إإلنتبإه وإإلعجإب إإل بقدر مإ يكون حضهإ من إلجمإل، وإألدبإء إل يولون إلعنإية للمير 
ي أو إلذكإء أو إلوعي وهذإ مإ وضعته لنإ روإية إلنخإس، فهي لوإحق ثإنوية، إل يعتد بهإ 

مقإرنة بجإذبية إلشخصية وإلت 
ي وصف جمإل ومفإتن "لورإ" إإلمر 

 
عنوإنهإ سلطة إلجنس وسلطة إلجسد، حيث يبدو إلبطل منجذبإ من خالل لغته ػ

 إلذي يجعله مستسلمإ. 
 خر. فإلعالقة بير  لورإ وتإج إلدين هي عالقة جنسإئية عإبرة لتتحول بعدهإ إىل عالقة بير  إلعرب وإلغرب، بير  إألنإ وإآل 

 
 الخاتمة: 

ي بحثنإ إىل جملة من إلنتإئج نذكر أهمهإ: 
 
 توصلنإ ػ

ق وإلغرب أو  -7 ي إستوجبت ثنإئية إلرسر
ؤن إلبدإية إلحقيقية للروإية إلعربية إلمغإربية لم تتحقق إإل مع صدمة إلحدإثة إلت 

ي إلروإيإت إإلنبهإرية إألنإ وإآلخر، وقد أوضحنإ بأن هذه إلجدلية إلثنإئية قإئمة عىل إإلنبهإر بإلحضإرة 
 
إلغربية كمإ ػ

ق وإلمنإفحة عن  إف بتقدم إلغرب مإديإ وعلميإ وتقنيإ وثقإفيإ، مع إلوعي بخصوصيإت إلرسر وإلروإيإت إلسيإسية، أو إإلعي 
ي قإئم عىل إلعدوإن وإلرصإع  ي مظهر سلت 

 
ي إلكثير من إلروإيإت إلحضإرية، ؤمإ ػ

 
أصإلته وقدإسته إلدينية وإلروحية، كمإ ػ

ي قإئم عىل إلحضإرة.  ي مظهر ؤيجإت 
 
 إلجدىلي إو ػ

ومإ يالحظ عىل روإية إإلنإ وإألخر عإمة وروإية "إلنخإس" خإصة أنهإ ترتكز عىل مجموعة من إلخصإئص وإلمقومإت  -5
ي إلحديث وإلمعإرص.  ي أدبنإ إلعرت 

 
ي نظرية إلروإية ػ

 
إ ػ ي تجعل منهإ جنسإ أدبيإ متمير 

 وإلثوإبت إلبنيوية، وإلت 

8-  : ي
ي إآلت 

 
 ترتكز روإية "إلنخإس" لصالح إلدين بوجإه عىل مجموعة من إلثوإبت، يمكن إجمإلهإ ػ

  .ي تإرة أخرى
ي وإلروحإت 

 
ق وإلغرب عىل إلمستوى إلمإدي تإرة وعىل إلمستوى إلثقإػ  إلتقإبل بير  إلرسر

  .إستعرإض جدلية إألنإ وإألخر ضمن عالقتهمإ إؤليجإبية وإلسلبية 

 ق وإلغرب. هيمنة إلخإصية إلس  يإحية إلممزوجة بإإلنبهإر وإإلندهإش، وهذإ بسبب إلتفإوت إلحضإري بير  إلرسر

  تحول جدلية إألنإ وإآلخر من مرحلة إإلنبهإر وإإلندهإش وإلتعجب إىل إلمسإءلة إلحضإرية وإلسيإسية ؤلشكإلية   
ق وإلغرب.   إلتقدم وإلتخلف إلمتعلقة بإلرسر

  ي ترتكز عليهإ
روإية إإلنإ وإألخر أو إلروإية إلحضإرية أو إلروإية إؤلنبهإرية عىل مستوى إلبنإء  هذه أهم إلثوإبت إلت 

ة إلذإتية   إلرسإئل.......(. -إلمذكرإت -إلرحلة  -إليوميإت-وإلتشكيل إلتجنيس وإلتنميط إلنوعي )إلسير

 حضور تيمة إلسفر وإإلرتحإل، ممإ يقإرب إلروإية إىل أدب إلرحلة.  -2

ق وإلغرب. تشغيل إلمرأة إألوروب -2  ية كرمز حضإري للتأشير عىل ثنإئية إلرسر

2-  . ي
 
ي تقإبلهإ إلحضإري وإلثقإػ

 
ق وإلغرب ػ  توظيف ثنإئية إلرجولة وإألنوثة لإلحإلة إىل إلرسر
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