
 52-51 .، ص2018ديسمبر  – أكتوبر ،82 عددإنسانيات 

51 

ّ
 
 صاتملخ

لرشيد "ّتومبيزا"حوريات في الهة ّوااملت عن"ّمينوتوّر"أساطير  :ّسعاد آيت دحمان

ّميموني

تمثالت املسخ والتجرد من إلانسانية والعزلة  علىلرشيد ميموني " تومبيزا"تحيلنا شخصية 

 الصوتيعيدنا . ومتاهاته" مينوتور "والانغالق على الذات، كما تستدعي من جهة أخرى أساطير 

الساحر الذي يسكن جسدا املسخ إلى أسطورة الحوريات، لقد استحضر رشيد ميموني هذه 

أحيانا من أجل تمثل وفهم الواقع الجزائري عكسها و ألاساطير الثالث وعمل على إعادة تشكيلها 

وفي هذا املقال نحاول عرض واستنطاق الجوانب املختلفة لهذه ألاساطير الثالث كما  .املعاصر

 .ضمنهاتلرواية من أجل استقراء رؤى العالم املختلفة التي توظفتها ا

 .الكالم - الصوت - الانغالق - املسخ - ألاسطورة :ّالكلمات املفتاحية

ّمريم بن قلفاط  ل من خالل رواية : ّليل ألاصوّل"الهوية في تبد  لنور الدين "

ّسعدي

ل مسألة الهوّية في الحقل ألادبي الفرنكفوني عموما 
ّ
والجزائري بشكل خاص بؤرة ارتكاز تشك

" ألاصول "عديد النصوص السردية، وفي هذا السياق يوظف نور الدين سعدي في روايته موضوع 

، إذ تنبني الرواية على تقاطع مسارات الارتحال املكاني والتحّول "الهوية"في تقاطعها مع إشكال 

. املاض ي والحاضر: ر وفق عاملين زمنينالزمني في حركية انتقال من الحيز ألاصغر إلى الحيز ألاكب

كوحدة ديناميكية تنبني عليها العملية التخيلية للرواية، ويتبين من تحليلنا " الزمكان"ويظهر بالتالي 

 -غرب/شرق : لهذا النص أّن التفاعل والتواصل بين مكانين وعصرين يظهران متناقضان

د في الحقيقة ديناميكية وتفاوض/ماض ي
ّ
 .يعكسان هوية متغّيرة وحدودا غامضة حاضر هو ما يول

 .ما بين اثنين - الزمن - الفضاء - ألاصول  - الهوية:ّالكلمات املفتاحية

ّّفاطمة الزهراء بوشاقوّر تمثيل الفضاء والهوية عند ياسمينة خضرا في رواية :

هار" ّ"فضل الليل على الن 

ر ياء لتتحّدد أو على ألاقل للتعبالفض -في صورها املتعّددة والثرية -تستدعي الهوية الجزائرية 

يل على الّنهار"وفي رواية . عن ذاتها
ّ
تتطرق شخصية يونس البطل والراوي إلى فضاءات " فضل الل



ّ  ةفضاء وهويّ :ّالروائي النص 
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" ريو صاالدو"إلى وهران الباهية مرورا بـ" الدّوار"متعّددة كان لكل منها أثر على مستقبله، فمن 

ل هوية يونس على مدار الرواية من خالل كل 
ّ
 .فضاء يعبرهتتشك

 .ألادب الجزائري  - املرجعية املكانية - الغيرية -الهوية - الفضاء الروائي:ّالكلمات املفتاحية

ّكتابة الجسد والذكرة أو النمط عند نينا بوراوّي:ّّبدر الدين لوصيف

بوراوي، فبعد تقديمها لعدد  نينالالروائية املتنامية عمال ألا مكانة خاصة في " النمط"يحتل 

غامرت هذه املرة بتقديم وجهة نظر ذكورية بكل ما ينطوي عليه ذلك  ،من الشخصيات النسوية

به نمطية لشخصياتها السابقة، وقد اخترنا في شمن راديكالية، إذ ابتعدت نوعا ما عن الصور ال

ألاثيرة عند بوراوي والكشف هذه الدراسة اعتماد املقارنة التي تسمح لنا باستكشاف املوضوعات 

 . الجسد والترّدد: عن اثنين منها وهما

  .بين اثنين ما - الترّدد - الجسد -النمط - بوراوي  :الكلمات املفتاحية

م من خالل  :نادية سليمان غوية والهوية الثقافية عند مليكة مقد 
 
ة الل الهوي 

ّ "املمنوعة"سوسيو نقدي لروايتها تحليل 

الفرنكفونية كلُّ متعدد الثقافات بل ومتعّدد اللغات فإّن الكاتب الفرنكفوني ال يسعه باعتبار 

إال أن يتمّيز عن طريق ترويض هذه اللغة املشتركة والسعي للتحكم فيها، ففي نضاله لخلق لغة 

خاصة به يجد الكاتب الفرنكفوني نفسه مشدودا إلى ثقافته الخاصة وإن كانت بعيدة عن اللغة 

ل رواية . يكتب بها، فتلك وسيلته لخلق تمّيزهالتي 
ّ
ملليكة مقّدم هذا الواقع، فمن " املمنوعة"تمث

ف، والتي تتجلى في استخدام لغة 
ّ
خالل تحليلنا لهذا الّنص سنركز على الهوية اللغوية للمؤل

ة للكاتبة فرنسية طبية متخّصصة، وهذا ما سيقودنا في مرحلة ثانية إلى التركيز على الهوّية الثقافي

املزج اللغوي والنقل : من خالل اعتمادنا للتحليل سوسيو نقدي إلجراءين تنتهجهما الكاتبة وهما

 .الحرفي ملصطلحات التراث الثقافي واللغوي الجزائري 

 - التداخل الثقافي - الهوية الثقافية - الهوية اللغوية - ما بين اثنين: الكلمات املفتاحية

 .اللسانيات الاجتماعية

ّ


