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يزابيلبات كتاتزحلقات اللغة في   برهاردتإ  إ
  نادية رابح سيسطة

  ، الجزائرجامعة عنابة
  الملخص:

برهاردت التي توسلت الفرنسية في حديثها  يزابيل إ اخترت لهذا المقال الكاتبة الروسية إ
عن الجزائر، ولـكن اللغة العربية أظهرت مقاومتها وفرضت لنفسها مكانا جنب الآخر باعثة في 

ية العربية الإسلامية. هل يمكن اعتبار الكاتبة قد زحلقت منظور  كثير من الأحيان خيوط الهو
الآخر للأنا عندما قبلت بالمزج اللغوي، وكانت قد أسست لمنظور جديد في العلاقات الإنسانية 
التي أخطأ التاريخ في جعلها صنمية عندما جعل الغرب رمزا للقوة والتقدم، ورسم على جبين 

  شامات التبعية.الشرق 
  الكلمات الدالة:

ياح، الأنا والآخر، المزج اللغوي   .اللغة الأجنبية، التزحلق، الانز
o

Slippage of language in the writings of Isabelle Eberhardt 
Nadia Rabah Sista 

University of Annaba, Algeria Abstract: 
For this article, I chose the Russian writer Isabelle Eberhardt, who wrote 

in French in her talk about Algeria, but the Arabic language showed its resistance 
and imposed a place for itself beside the other, sending in many times the 
threads of Arab-Islamic identity. Can the writer be considered to have slipped 
the other's view of the ego when she accepted the synthesis of the language, and 
she established a new perspective on human relations that history erred in 
making idolatrous when it made the West a symbol of strength and progress, and 
painted on the forehead the moles of dependency? Keywords: 

foreign language, slippage, gap, ego and the other, linguistic mix. 
o
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إذ تكون في كثير  ،غات عدة تسوق لأفكارهم وقناعاتهميتوسل الأدباء ل
ف أكثر من من الأحيان مقنعة يصوب فيها الغير مباشر والغامض إلى الهد

ياحات والتزحلقات علىكتاكما تظهر على  ،رالمباش  ،مستوى اللغة باتهم بعض الانز
مكانا  جنبية ولـكن حنين العربية أوجد لهفنجد من العرب من توسل لغات أ

يف، ألبير قصيري وفضاء للظهور نذكر منهم:  وغيرهم. كاتب ياسين ،أهداف سو
ت لتي توسلا ،برهاردتإ يزابيل إ لكاتبة الروسية ا المقالواخترت لهذا 

إذا كانت الكاتبة تمثل  :والسؤال الذي نطرحه ،الفرنسية في حديثها عن الجزائر
ويسعى إلى إظهار أفضليته عليه فلماذا  ،المتقدم الذي قلما يعترف بالأنا الآخر

هل هو اعتراف من  ،بته ذلك التزحلقلذي يثا سمحت بظهور أبرز مكون له؟ ما
 وإثبات منه للكيان العربي رغم كل ما ،ت الأناأم هو إرغام وجبرو ،الآخر بالأنا

برازا لهذه  يات الأكثر إ حيك حوله من تخلف ودونية وتبعية؟ ماهي المستو
وما سر وجودها إذا كان لديها مقابلات في الفرنسية؟ وفي  الظاهرة "التزحلق"

الأخير ومن خلال هذا المستوى هل يمكن اعتبار الكاتبة قد زحلقت منظور 
قد أسست لمنظور جديد في  لتكون ،نا عندما قبلت بالمزج اللغويللأ الآخر

جعل  في الوقت الذي ،التاريخ في جعلها صنمية خطأالتي أ الإنسانيةالعلاقات 
  .والتخلف ورسم على جبين الشرق شامات التبعية الغرب رمزا للقوة والتقدم،

مدعاة  ن تكون دراستنا من منظور النقد الثقافي كون حديثناأوارتأينا 
إذ يستحسن مبدأ الاتهام مع نصوص  ،حيص في نظرة العالم الغربي للشرقللتم
حيك حول الأنا من خلال  تقصي ما إلىإضافة  ،ما يقال فيها إنها غير بريئة أقل

على الخارطة  اولذلك ستكون البداية تعريج ،اهنخترالمستوى اللغوي الذي ا
في كثير من  ويثبتوالشرق يقبل  حيث الغرب يرسم المعالم ،لماالتاريخية للع

  موضوعنا. فحوى ثم نلج ،عه المرسومالأحيان موض
  ا والآخر:الأنجدلية  - 1

هو حديث عن أحد أنشطة المدرسة  ،رصد تجليات الآخرعن الحديث 
وهذه الدراسة بدأت مع "جان ماري  ،نسية في الأدب المقارن منذ عقودالفر
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يه" ويُدرس  ،فضول معرفة الآخر ممنهجا دهابع صار إذ ،)J. M. Carré()1( كار
"أدب ن مجالا معرفيا مميزا يُعرف بـفوضته ليكو ،ا خاصة بهانطلاقا من زواي

أما مسألة رغبة الإنسان في البحث عن الآخر  .)l’imagologie(الصورة" 
"المرء  حيث: يفترضه الواقع ورهانات الحياة فهي نزوع طبيعي والتعرف عليه

يعهوإلى من يشاركه أفكاره  أخذ وعطاء،بحاجة دائمة إلى   .وأحاسيسه ومشار
هذه المشاركة هي النواة الحقيقية للتجديد إذ أن أروع الأفكار وأقدرها على 

  .)2(الاستمرار نتجت عن التواصل بين مختلف الشعوب والحضارات"
 ً وفي ظله  ،والحلم بصورة مختلفة بةكتاوسع أفق اليمجال فنحن أمام  إذا

لانفعالات المكبوتة اتجاه إذ تُصرَف ا ،والجماعيةء للشخصية الفردية يحدث إغنا
تمحي الصور الخاطئة عن  كذلك ،أوهام المجتمع الكامنة في أعماقهأو تُسوغ  ،الآخر

يه ،الشعوب يه الإصللا ننكر بأن  .)3(مُؤسسة علاقات لا يعتريها تشو اح والتشو
ي على اعتبار الصورة: ،من سمات أدب الصورة متزج فيها ت ،ية أو جماعيةة فرد"رؤ

ية وعاطفية فلا يمكن لأي أجنبي  ،في الوقت نفسه موضوعية وذاتية .عناصر فكر
ومرد ذلك أن العناصر العاطفية  .ما يحلو لسكانه الأصليين أن يرىأن يرى بلدا ك

 .)4(تطغى على العناصر الموضوعية"
ية، جود "الأنا" في أي و وإذا كان "أدب الصورة" يقوم على مفهوم الغير

وإذا اعتبرنا "الأنا" هو "الشرق/الجنوب" و"الآخر" هو  مقابل "الآخر"،
يةالشمال" ثن/"الغرب نظر إلى الآخر عبر فإن كليهما ي ،ائية ضدية تحقق شرط الغير

الحال نفسها بالنسبة إلى و ،ى الشرقي إلا بأعين غربيةفالغربي لا ير ،منظاره وأفقه
يعكس تصوير  إذ قة الأمر يشكل هروبا إلى حد ما،وكلاهما في حقي ،الشرقي

تمع ن في الهروب خياليا من مجيېالغرب للشرق رغبة الـكثير من الأدباء الأورب
يجد فيها  ،تأخرة تقنياإلى مجتمعات غير صناعية م ،الصناعة والعقل والتقنية

يث ح ،جد الشرقي على الحال نفسهاون ،را من التحرر من قيود المدينةالأديب قد
خر والاستبداد وقهر روح يتخذ من الغرب ملاذا له من واقع مرير طابعه التأ

فيكون بذلك هروبه إلى المجتمع نفسه  ،وكل ما هو منغص للحياة في نظره ،العلم
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  .)5(الذي هرب منه الأوروبيون
ولـكن "الغربي"  ،لشرقي" و"الغربي" هارب من وطنهنلاحظ أن كلا من "ا

ية  "الشرق" مزود في هروبه ذاك أو "الآخر" الهارب إلى بمعطيات وشحنات فكر
ات وشاء أم أبى ستظهر ملامحها على صفح ،صنعها واقعه الغربي المتقدم ،وثقافية

ال نفسها . والحانسلاخ من الماضي الذي شكل رؤاهلأنه من الصعب ال ،باتهكتا
ية والثقافية... .بالنسبة إلى "الشرقي" ظهر من خلال أبى إلا أن تت فتركيبته الفكر

يقة غير مباشرة ،أعماله   .ولو بطر
  برهاردت:إ يزابيل إ بات كتاالتزحلق اللغوي في  مجالات - 2

 وأثبتتهاضارات غوي ظاهرة عرفتها العديد من الآداب والحلالتزحلق ال
لـكن تمحيصنا في  ،نصوص مكتوبة بلغة ماإذ طالما صادفتنا  ،الـكثير من اللغات

يات عدةبمزج لغوي يحض المتن يبوح طلب ٺتفاظا وعبارات فنجد أل ،ر على مستو
بذلك التزحلق فمنها ما لا نجد له مقابلا في لغة الكاتب فيكون  ،الوقوف عندها

 ،محافظا أمينا للغةومنها ما يفقد روحه وجماله بالترجمة لتجد عندها التزحلق  ،حلا
ية  ومنها ما يحضر لا حلا ولا محافظا على اللغة وذلك لوجود مقابلات  ،لهلغو

ليكون بذلك التزحلق كسرا للعديد من  ،معنى ولا تخونهوترجمته لا تخل بال
يةالحواجز والأع تحكمه جملة من الغايات  ولـكن كسره ذلك مؤطر ،راف اللغو

  والأهداف.
مشرقا ومغربا إلى توظيف اللغة العربية  نيېالفرنكفونب كتاذهب أغلب ال

با في نصوصهم الأدبية ظالف بة في بعث خيوط حدوهم في ذلك رغوت ،وأسلو
ية الوطنية التي سعت دائما إلى التسرب قصد فرض تواجدها بين الغريب  ،الهو

يين المعيشي واللغوي على حد السواء نذكر منهم على سبيل التمثيل لا  ،على المستو
تصادفنا عبر نصوصه المكتوبة باللغة الذي  ،الكاتب المصري ألبير قصيري ،الحصر

تحكي في بعدها العميق تعلقا بمقومات  ،كلمات وعبارات عربية عديدةرنسية الف
 :هومما نجد ،واللغة جميعا من معين غربي متعصبن كان المقام إو المجتمع العربي

وغيرها ، )Sayed( سيد )،Cet(سيدة  ست أو ،)Allah( لفظ الجلالة الله
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  .)6(كثير يضيق المقام باستحضاره
وطني لدى الطبقة العميقة على نمو الوعي ال في أبعاده يدل هذا الاتجاه

فذاك ما  ،الغربيةأما الحديث عن تسرباتها بل كثرتها في نصوص الكاتبة  ،المثقفة
في نصوص طالما رفض أصحابها والبحث في دوافع ميلادها  ،يستدعي التمحيص

يات ،الآخر لي وبالتا ،ه العرقية ومكوناته الثقافيةبأبعاد ،فازدروه على كل المستو
للصدفة التي يُغض  فتوظيف الكاتبة لمعجم لغوي ثري لم يكن اعتباطيا ولا محضا

ِ  ،عنها الطرف  بة تبقى الجاني الوحيد الذي أخفقت الدساتير في تبرئته.كتالأن ال
وأملت  ،دات العربية فيما اخترته من قصصحضرت الـكثير من المفر

وحقل  ،الحقل الديني :جدفنبها في حقول حسب مجال استعمالها كثرتها علي تبوي
حقل الآلات الموسيقية وحقل  ،ت الزينة بالنسبة للمرأة والرجلاللباس وأدوا

  وهناك ألفاظ أخرى متنوعة الاستعمال تُذكر مع بعضها. التصوف،
 Yasmina et autres( وللتذكير فقط فالكلمات الدخيلة التي وردت في

nouvelles algériennes(، روحة باللغة الفرنسيةمدونة مشجاءت آخر ال، 
 L'écriture de( الثانيةوجاءت في حاشية كل صفحة في المدونة الأخرى 

sable(، دراية و ،نسيةوفي ذلك دلالة على وجود مقابلات لها في اللغة الفر
  .فذاك ما يتكفل به الآتي ،عن سر حضورها باللغة العربيةو ،الكاتبة بها

  :الحقل الديني -أ 
وهي جميعا  ،ل بين الكلمات المفردة والتراكيبذا المجاتوزع ما ورد في ه

يين،مُستقاة من معين محلي يخص البيئة الروحي وهو  ،ومعتقدهم المقدس ة للجزائر
ية مع بقية الأمم المسلمةوحد فيه الأمة ٺتالأمر الذي  وهذا ما سيُؤكده  ،الجزائر

  :الآتي
  :الكلمات المفردة -  1

بمعنى صلاة  ،)l’acha( ،ذكر الله عز وجل أي بمعنى الذكر ،)dikr(منها، 
 بمعنى الملة ،)mella( الحجاب، ،)hedjeb( بمعنى الحرام، ،)le hram( ،العشاء

  .)7(، وغيرهاالقدروالقضاء  المكتوب أو ،)mektoub( ،أو الدين
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  التراكيب: -  2
لا إله إلا  ،)la illaha illa allah mouhammed raçoul allah(منها، 

 ،إن شاء الله، )in cha allah( الله محمد رسول الله "صلى الله عليه وسلم"،
)allah iarhemou(، ،الله يرحمه )salamhalei(، ،سلام عليك )chouf 

rabbi(، أو الله أعلم، ،شوف ربي )amine8()، آمين(.  
ضح والوا ،اسمته العربية الفصحى والعاميةنلاحظ أن ما ورد من كلمات تق

ها تمثل أكثر الخصوصية أن الكاتبة على دراية كبيرة بلغتنا خصوصا الدارجة لأن
ية ية بأحرف عريضة الإوهذا  ،الجزائر ية الجزائر دراج والتزحلق شكل خيوط الهو

 ،اك الفصحى والمقابل الفرنسي لهاوهن الدارجة إلىفي الوقت الذي لجأت الكاتبة 
يينالبيئة الروحية للجحدودها على والعبارات في أقصى  الألفاظفدلت هذه   ،زائر

  .حيث الإسلام هو الدين
  :عادات اللبس والزينة -ب 

إذ  ،مفردات الدالة على الحقل الدينيظهرت به ال ظهرت بالحجم نفسه الذي
 ،الألفاظ الدالة على هذا المجال وان الكاتبة في الوفاء اللفظي للـكثير منٺتلم 

 بقوة اللغة الأم تحكي تميز الجزائري وكذلكووسائل الزينة  ،فجاءت الألبسة
ية في الجانب الخارجي على غرار تميزهم الذي حكاه ما  الروحاني الداخلي الجزائر

  .سبق
  :المرأة -  1

 ،)gandoura( ، نذكر منها:ضورها من خلال العديد من الكلماتح كان
 ،خلخال ،)khalkhal، (ملحفة ،)malhfa( حجاب، ،)hedjeb( قندورة،

)keh(وغيرها، كحل ،)9(.  
  الرجل: -  2

  .)10(، وغيرها، برنوس)burnous( ،، شاشية)chéchia(منها، 
ية تفوح  الممحص فيما سبق من مفردات يجد نفسه أمام سيرورة حضار

يةبعبق  شفرات  فالملحفة والشاشية والبرنوس... ،التاريخ الثقافي للأمة الجزائر
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ياءً قل ما يظفر به غيرهاح لنفسوتبي ،قتنص تاريخا ثقافيا يعشق الرمزيةت  ،ها كبر
وجعلت  ،ثقافية الكاتبةيه هذه المكونات الفوذلك في الوقت الذي أسرت 

فإنها  ،كوهي إذ تفعل ذا ،دراجهاإبدا من  فما وجدت ،رادتها تستسلم لقوة اللغةإ
فأراد التاريخ  ،ية التي نسجت فتائل عرقها الغربيتكسر حصون الطبقية التاريخ

وأن يمنحه حق التغير وهذا ما فعلته  ،ن يتيح الفرصة لمساره الأحاديه أنفس
برهاردت.هذه الكلمات وغيرها ف يزابيل إ   ي نصوص الكاتبة إ

  : الآلات الموسيقية - ـج
 ،)11(، غايطة)ghaita، (، بندير)Bendir، (، القصبة)gasba(منها، 

يدل حضورها على و  ،ع الثقافي الجزائري والعربي أيضاتخـتزل الواقهي آلات و
هذا  ،ما التسرب لفرض تواجده مع الغريبجبروت من الأنا الذي يحاول دائ

ولـكن  ،ظوظ التميز والتعاليالأخير الذي يستأنس بما كفله له التاريخ من ح
يق والمنظار سيغيرونراسموا الخارطة التاريخية أنفسهم  دام  ما ،الوجهة والطر

لهذه  ه أن لا مقابل في خارطته ولا معادللجديد والمميز وخطأباتاريخهم ينبهر 
مما يعني إتاحة الفرصة للأنا لـكي يفرض نفسه ويجـبر الآخر على  ،المكونات

  الاعتراف به.
  التصوف: - د 

 )12(أوردت الكاتبة الـكثير من المفردات الدالة على هذا الطقس الديني
 ،مرابط ،)marabout( ،طالب ،)taleb(: ومن بين ما ذكرت جاء

)koubba(، قبة) ،makam(، مقام) ،ziara(، يارة يار ،)ziar( ،ز  ،ز
)meddah(، وغيرها، مداح)13(.  

سمح الحضور المكثف للمفردات والعبارات الدالة على الحقل الصوفي برسم 
فكل كلمة  ،حياء والمجازفة عبر نصوص الكاتبةبينٍ لملامح الأنا وهو يتجلى بين ال

ياك إلى الوراء إلى التاريخ إلى واردة تتجرأ وتوقف بك مسار الزم ن معيدة إ
ية...  ،بتلك اللحظات تعنت وجبروت الآخر فتكسر ،إلى الأنا المقومات إلى الهو

والجدير بالذكر أن هذه  فكل كلمة تخـتزل إمكانات للبوح والاعتراف والتميز...
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نفاس المشاهد بل الملاحم التي طالما ُأعلن فيها الفوز المسبق للآخر ُخطت بقلم وأ
  خر المستسلمة لجـبروت أعلنه الأنا.الآ

ولـكن هناك الـكثير أيضا  ،كثرة من تبويب العديد من الكلماتمكنت الـ
كبيرين من حيث  ولـكن ذلك لا يمنع من ذكرها في بابين مما تفرقت ميادينه،

  والتي حضرت في قالب الجملة. ،الكلمات المفردة
  :ما حضر كلمة مفردة - ـه

يطلق)ksar، (لاح، ف)fellah(منها،  على نوع من المنازل في  ، قصر، و
 ،)14(، خماس)khammès( ،طعام ،)taam( ،حكام ،)hokkam( ،الجنوب

)djemaa(وغيرها. ،، جماعة  
  :حضر جملة ما -و 

 roh، (واشنو أو ما هذا ،)ouach nou( ،أصبر ،)osbor(ومنها، 
balek(ياك،، روح بالاك أي  allah( ،تعالىأرواح أو  ،)arouah( : اذهب إ
allah(، وغيرهاالله الله ،)15(.  

ية تميزا في نصوص الكاتبةيُعد الحضور الـكبير والمتنوع للألفاظ ال إذ  ،جزائر
يةحمل عن قصد أو غ ية الجزائر لى إتقان وهذا يمكن إرجاعه إ ،ير قصد ملامح الهو
ستبقى الحسناء  لأنها ،إلى فقدان الكلمة روحها بالترجمةإضافة  ،الكاتبة للغة العربية

ِمَا ترىولو لجأت الكاتبة إلى ترجمتها ترجمة تتح ،الخائنة  ،رى فيها النقل الأمين ل
  لكانت مضطرة إلى القول على سبيل المثال:

 :البرنوس -  1
بر لباس مغاربي قديم، "هو  ،وينقسم البرنوس إلى ثلاثة أجزاء ،يلبسه البر

، الصدارة أو ماءنسبة إلى مكان  جزء خاص بالرأس ويسمى "القلمونة" يُقال أنها
ية وهي قطعة مطرزة بالخيوط من الحرير  ،ولها ُصناعها "القيطان" الأبيض الصدر

  .)16(الجناحان وهما الطرفان الأماميان يُرفعان حول الـكتفين"
حتى أكون قد أوردت  -وإن كانت تريد الحديث عن وسائل زينة المرأة 

  :فستقول مثلا - لبهذا مثالا عن المرأة وآخر عن الرج
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  الملحفة: -  2
يشد  ،والثلاثة أمتار عرضا ،القماش ما بين الستة أمتار طولا "قطعة من

بزيم)  كل بروع عُرف في الجزء الخلفي مع الأمامي على الصدر بدبوزين (إ
 ".اللحافحيث يُسمى ب جنوب الجزائري،اللـكنه اشتهر كثيرا في منطقة  ،الجزائر

يق اولـكنها اختا    .لأحسن والأفضل فنيارت الطر
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