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 مقّدمة:

موجة ما القديمة،  التي احتفت بيا  المواضيعمف )  le marginaliséيعّد مفيـو الميمش )
الّتفكيؾ والّتقويض التي نذكر منيا: الرئيسّية مقوالتيا ب وطيدة تمّيز بو مف عبلقاتبعد الحداثة، لما 

ظيرت ىذه المقوالت ابتداء مف الّستينيات، في الواليات المّتحدة األمريكّية،  وغيرىا، وقد والّنيايات
مف اإلنساف  حيث انبثقت مجموعة مف المقوالت الفمسفّية، التي غّيرت مسار الفرد عالمّيا، بتحويمو

د الّسيطرة عمى مساره، بفعؿ تدّخبلت سمطوّية مختمفة، أخطرىا العاقؿ إلى كائف ميّمش فق
 العولمة.و  ضغوطات الّسمطة السياسّية

ة الجديدة االحتفاء مف أبرز مقوالت ما بعد الحداثة، التي انبثقت عف الحركة العالميّ 
نياء معسكر العقؿ الّذات التي التي تغّنت بالعقؿ، إلى ة والّتحوؿ مف الّذات الديكارتيّ  ،باليامشي وا 

  "سيجموند فرويد احتفت باألفكار التحررّية الجسدّية، التي تّتجو نحو الّذات، والتي منيا مقولة
Freud) (Sigmund ات التي ات التي تفكر إلى الذّ ؿ مف الذّ التحوّ و  ".أحمـ إذا أنا موجود أنا

 ،المكبوتات والبّلشعورتحمـ، ىو تحّوؿ ألغى سيطرة العقؿ، مّما أعطى حّرية أكثر لمفرد لتسريح 
ـّ  وتقويض القيـ المتعارؼ عمييا، والمؤّسسات التي منيا: مؤّسسة الّزواج، والعادات والتّقاليد، التي ت

ظواىر الّمواط واألبناء بلقّية واألسرّية، وبدأ الّنزوع إلى فييا موقعة العبلقات الجنسّية، والقيـ األخ
والجدير بالّذكر أّف المنجز  ،قافة العشوائّيةالّشذوذ والثّ ّدرات، يف، الخيانة الّزوجية، المخغير الّشرعيّ 

الّروائي لطالما عمؿ عمى تصوير عبلقة الواقع بالتحّوالت الجديدة، وبذلؾ نجدىا سايرت التحّوالت 
 الجديدة التي جاءت بيا موجة مابعد الحداثة. 

خمؽ اليوامش وصراعيا  بكشؼ أالعيب الّسمطة فيالمعاصرة، اىتّمت الّرواية الجزائرية 
مطوي الّسياؽ الفكري الس   الّسياسي واإليديولوجي، لتثبت أّف مقولة اليامش ليست مقولة معزولة عف

  الّشعوب وتحديد مصيرىا، وبناء عمى ىذا ُنرّجح أّف أسباب والعالمي، الذي سعى إلرضاخ
في الغربي، الذي ىو نتيجة لعوامؿ الّتحوالت المختمفة، في المشيد الثّقا االحتفاء باليامش تعود إلى

يديولوجّية وفكرّية معّينة، والّرواية المعاصرة بدورىا قد تأّثرت بيذه الّتحوالت، وىذا ما  سياسّية، وا 
ت فيعّد غياب الّنظاـ وانتشار التشتّ  يفّسر الّتغييرات التي طرأت عمى مستوى الّشخصّية،
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ييا المشاىد العالمّية، التي أصبحت تعني اليدـ والبّلانسجاـ، مف أقوى الّركائز التي تقـو عم
واالنقبلب عمى األوضاع الّسياسّية واالجتماعّية بالّدرجة األولى، وعميو لـ يعد لمتّاريخ الّطويؿ الذي 

التي استجابت  ّية، وبذلؾ فإف الّروايةالؼ الّسنيف أّية فائدة مف منظور الحالة السياسّية اآلنآل يمتدّ 
ولوجيا التي تقـو عمييا يرواية اىتمت بتفكيؾ العقؿ المسيطر، وتعرية االيد ليذه األحداث ىي

ّف جدلّية الّسمطة واإليديولوجيا كانت وستظّؿ ال ّسمطة لتمنح الفرصة لصوت اليوامش، خاّصة وا 
 قائمة. 

واكبت الّرواية الجزائرية المعاصرة الّتحوالت التي فرضتيا الّساعة الّراىنة، عمى الوطف 
ـّ بالثقافة العميا التي ، العربي  تمّثموانعكس ذلؾ عمى الّسرد الّروائي الجزائري، ألّنو لـ يعد ييت

تحّوالت كبرى عمى مستوى المواضيع، التي  إاّل مف خبلؿ تعريتيا وفضحيا، كما عرؼالمؤّسسة، 
 ،مةة كبطمة وفاعوف مف مفيـو الّشخصيّ استدعت تغييرات عمى مستوى الّشكؿ، فقد خرج الّروائيّ 

ممارستيا الّتيميش  تسعى لتغيير األوضاع الّسائدة، إلى ىدـ وتفكيؾ األحداث وتعرية الّسمطة بعد
باعتماد آلّيات سردّية جديدة منيا: الرّد بالمعارضة وسرد اضطراب اليوامش بسبب ، الّطويؿ

 ر انفصاليخطواتيا األولى نحو مسا إّف الّرواية المعاصرة بدأت تخطووبذلؾ ف تدّخبلت الّسمطة؛
، كما كشفت عف تحّوؿ جذري مف سرد المسار الّنضالي والّتحرري، إلى سرد لمّسائدتفكيكي و 

 بعد وقوعيا تحت تأثيرات إيديولوجّية وىمّية مغالطة. ،الّصراع بيف اليوامش

لمولود انطمقت تحّوالت الّرواية الجزائرّية مف البدايات األولى التي كتبت بالّمغة الفرنسية، 
 عبدالتي مّثميا كّؿ مف الواقعّية النقدّية، إلى الّرواية  ،، وغيرىـومحمد ديب ي ومولود فرعوف،معمر 

، إلى رواية العشرّية الّسوداء، أو رواية المحنة حسب توصيؼ الطاىر وطارو  الحميد بف ىدوقة
ة فيبدو أنيا ؛ وىذا المسار ارتبط كّمو بالماضي وتمجيد البطوالت، أما الّرواية المعاصر آمنة بمعمى

 بتبّنييا امنحى تجريبيّ  ألّنيا أخذت تنحو بدأت تخرج عف ىذا المسار الطويؿ لمتاريخ الوطني،
وامش، وتعريتيا مف لطروحات جديدة منيا: تقويض الّسمطة والحفر في آلياتيا التي خمقت الي

ة المعاصرة المضمر وفضح المسكوت عنو المرتبط ببطوالتيا الّزائفة، فالّرواي بطولتيا بكشؼ
انفصمت عف األحداث الكبرى لمتاريخ الجزائري، ولجأت إلى إعادة كتابة الماضي، لسرد قضايا 
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واالستماع إلى أطراؼ جديدة لـ تتسف ليا الفرصة لمحديث عف معاناتيا، كمعطوبي  اليوامش
سسات الحرب، المتشرديف، المساجيف وغيرىـ؛ إضافة إلى تنّبو الّسرد المعاصر إلى عبلقة المؤ 

باالىتماـ بحياة  Michel Foucaultميشاؿ فوكوغير الّرسمية بتجاوزات الّسمطة عمى حّد تعبير 
 ديف والمساجيف.الّشواذ والمتشرّ 

ذلؾ أّنيا مّست مختمؼ يف، أّف ىذه المواضيع استقطبت الّروائييف الجزائريّ  ،بالّذكر الجدير
االنتقاؿ إلى نوع جديد مف  واستدعتمختمفة  عاصرة تأّزمت بطريقةاألوضاع المف، ةالفئات العمريّ 

خاصة مع  ،مف الكتابة استوجب نوعا مغايرالمّدراسة، ى اليامش كموضوع الّسرد الحفري، الذي تبنّ 
الثة، التي عرفت صدمة اإلنساف المعاصر مف األوضاع الجديدة. ومف ىذا ة الثّ بداية األلفيّ 

تعود أسباب اختياره إلى و اية الجزائرية المعاصرة المنطمؽ اخترنا موضوع صراع اليوامش في الّرو 
الت التي طرأت عمى مجموعة مف األسئمة منيا: ما ىي التحوّ  ابة عفرغبتنا في محاولة اإلج

مفيـو البطؿ الّساعي لتغيير أوضاع المجتمع معاصرة؟ وكيؼ انتقمت مف تبّنييا الرواية الجزائرية ال
يطرت عميو ضغوطات اجتماعية وسياسية وثقافية، وما ىي والتّاريخ، إلى مفيـو الميّمش الذي س

أثر ذلؾ في ما ، و ات الّصراع بينياعبلقة الّسمطة بتحريؾ ىذه اليوامش؟ وما أىـ مواضيع وتداعيّ 
 ؟طبيعة الّشكؿ الّروائي

يومو في مف لميشاؿ فوكولئلجابة عف ىذه األسئمة استعّنا بمجموعة مف المفاىيـ المعاصرة، 
في تحّوليا مف بيولوجّية إلى سياسّية، فقد إضافة إلى دراسة تحّوالت الجسد قات القّوة، لمّسمطة وعبل

 Derrida جاؾ دريداة كما وقفنا عند تفكيكيّ ُرّوضت األرواح مف منظوره، لخدمة سمطة معّينة، 
يوامش أّف مأساة ال ف الّطبيعي إلى المؤّسساتي، لنبّيفة متحميؿ تحوالت الشخصيّ ساعدتنا في الّتي 

إاّل أّف ذلؾ  ،ة عّدة، ورغـ تركيزنا عمى ىاتيف المقاربتيفىي قضية اشتركت فييا مؤسسات سمطويّ 
مصادر أخرى اىتّمت بموضوع ، و الّنقد الثّقافي مفاىيـ لـ يمنعنا مف االستناد عمى مجموعة مف 

  الميّمش وأشكاؿ مابعد الحداثة.

 دور الّسمطة فيد عنوننا الفصؿ األّوؿ بػ: يتألؼ بحثنا مف مقدمة وثبلثة فصوؿ وخاتمة، وق
ـّ بانتقاؿ الّشخصية مف مرحمة الوعي، إلى مرحم تحريؾ اليوامش ة كوف الّسرد المعاصر، اىت



 مقّدمة

 

5 

 

تفكيكيا، بجعميا  إلى سعى المتخّيؿ المعاصرالتي  ةالّسمطويّ  الّضياع واالندثار، بسبب اآللّيات
ات فقد الحظنا أف الّشخصيّ  ات المعاصرة،موضوعا مييمنا اشتركت فيو مجموعة مف المدّون

ثقافّية، ألّنيا و  مطة والمؤّسسة باختبلفيا: سياسّية واجتماعّيةتشابيت في كونيا تحت سيطرة السّ 
وقد قّسمنا الفصؿ إلى ثبلثة مباحث معنونة بػ:  لصالحيا. تغيير مسار اليوامشسعت دائما إلى 

فيو دور الخطاب في إقناع اليوامش لمّدخوؿ إلى عالـ وقد بّينا المغالطة والّسيطرة عمى الخطاب، 
اإلغراء الماّدي كسبب لصراع الّسمطة لغرض تنفيذ مياميا، أما المبحث الثّاني فيو معنوف بػ: 

، الذي جاء كآلية سمطوّية غرضيا الحّد مف مقاومة اليوامش بإغرائيا بالماؿ واالمتيازات، اليوامش
ىو تبياف  و، وىدفنا منالمرأة كآلية سمطوية إلغواء اليوامشػ: أما المبحث الثالث فيو معنوف ب

 سياسّية غرضيا ترويض اليوامش بالجسد. اطرؽ تسييس جسد المرأة، الذي أصبح يؤدي ميام

واية الجزائرية راع بيف اليوامش في الرّ تجمّيات الصّ معنوف ػبػ :ال أما الفصؿ الثاني
عند مواضيع الّصراع أو أسباب الّصراع، ولعؿ أبرزىا ، وفي ىذا الفصؿ اخترنا الوقوؼ المعاصرة

الّثورة المسّمحة،  الفرد الجزائري انتقؿ مف فترة اليقيف والوحدة أثناءألّف  ،ؿ في موضوع اليوّيةيتمثّ 
، تعدد الخطابات اإليديولوجية بعد اإلستقبلؿوالّضياع، وتعود أسباب ذلؾ إلى  إلى مرحمة الشؾّ 

واإلسبلمي  اليساري يارمتعّددة، منيا التّ وتوّجيات لّتوجيات بيف أطراؼ حيث اختمفت المشارب وا
بقة الفقيرة والّطبقة البرجوازّية، وعميو عادت بقي بيف الطّ الّمبرالي، كما عرفت أيضا االنقساـ الطّ و 

يامشي فرصة لسرد ؼ المضمر والمسكوت عنو، إلعطاء الالّرواية المعاصرة إلى الماضي لكش
د الخطابات كونو عاش ما سّمي بالّتيو اليامشي، وضياع اليوّية في ظؿ ؿ تعدّ تو في ظوضعيّ 

وقد ، كموضوع لصراع اليوامش اليوّيةمطة واكراىاتيا. وجاء المبحث األوؿ معنونا بػ: وعود السّ 
، الذي لـ يكف معموال بو في الّثورة، الشعب النقيّ كيؼ أّف الّسمطة استحدثت خطاب  بّينا فيو

واألمازيغي، والتي جمع بينيا الّصراع، منيا: العرؽ العربي وات موّزعة عمى عرقيات لتصبح الذّ 
، المثّقؼ كمستيدؼ في صراع اليوامش معنوف بػػػػػ:فيو المبحث الثاني أّما بعد توزيعيا بالخطاب، 

و، بيف الطة انتمائولعّؿ أبرزىا مغ ،تي تعّرض لياوقد بّينا فيو مجموعة مف األساليب اإلقصائّية، ال
  األنا واآلخر.
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الذي يتكّوف مف  صراع اليوامش عمى مستوى األشكاؿ،وأنيينا بحثنا بفصؿ ثالث بعنواف: 
المبحث األّوؿ أدرجنا فيو موضوع اختراؽ الجنس الّروائي، في الكتابة الّروائية المعاصرة،  مبحثيف،

سالة واألغنية وغيرىا، وقد والرّ  القّصة الشعبّيةو  الذي أنتج الّتداخؿ مع أجناس عّدة منيا: الّشعر
فيو أّف التغييرات التي شممت الّرواية عمى مستوى الموضوع والشخصية انجّر عنيا الّمجوء  كشفنا
ات، التي أنتجت الّتداخؿ الروائي مع خمجات الّذات في عالميا سرد العوالـ الّذاتية لمّشخصيّ إلى 

واية الجدير بالّذكر أّف الرّ و  داخؿ األجناس األدبّية،تبػ: األّوؿ عبي، لنعنوف المبحث الطبيعي والشّ 
أشكاؿ جديدة منيا الخياؿ العممي والّرواية  افي المشيد األدبي المعاصر، أصبحت تزاحمي

 البوليسية، التي برزت كأشكاؿ استدعتيا العولمة والتطور التكنولوجي، ووسائؿ اإلعبلـ واالتصاؿ،
األشكاؿ غير  زحاـ المعنوف بػػػػ: ميو خصصنا المبحث الثانيوعإضافة إلى تفّشي ظاىرة اإلجراـ، 

ف االختبلؼ لنبيّ  ،واية البوليسية والخياؿ العمميلتحميؿ نموذجيف مف الرّ  ،الّروايةفي  األدبّية
كونيا  ،، لنؤّكد أّف الّرواية لـ تعد تتمّتع بخصائص ثابتةالمتعارؼ عميياواية الحاصؿ بينيا وبيف الرّ 

وختمنا بحثنا بخاتمة تضمنت أىـ الّنتائج التي  المشيد العالمي والّتكنولوجي والثّقافي.يف تأّثرت بقوان
 اراع، أكثر منو كائنة لتحقيؽ الصّ ة سمطويّ دة، كونو آليّ توّصمنا إلييا، منيا أّف اليامش مقولة معقّ 

 .ا يحظى بحقوؽ وواجباتاجتماعيّ 

، لكّف ذلؾ لـ ا إنسانيا قبؿ أف يكوف عممّياحثغـ أّف البحث في موضوع اليامش يعّد برّ عمى ال
يمنع مف تعّرضنا لمجموعة مف الّصعوبات، ولؤلمانة ال نّدعي قّمة الدراسات حوؿ موضوع 

لميشاؿ فوكو مجموعة مف الكتب و  ،اليامش، ولكّنيا جاءت موّزعة بيف طروحات النقد الثقافي
إال أّننا وقفنا  ،منيا استفادتنا الكبيرةة بحثنا، ورغـ ، التي لـ تأت متوافقة مع خطدريداجاؾ و 

لتحميؿ، وعميو مى مراجع نستند عمييا في اعاجزيف أماـ مجموعة مف المواضيع التي لـ نعثر ع
نة، وقد اعتمدنا في بحثنا عمى مجموعة مف المصادر والمراجع رّكزنا أكثر عمى معطيات المدوّ 

ة المتعّمقة حداثيّ البعد  ماحميؿ المصطمحات " الذي تضمف تمعالثقافة والمجتولعؿ أبرزىا معجـ "
 المراقبةحوؿ الميمش منيا " ميشاؿ فوكومحور، إضافة إلى دراسات  بتيو الشخصية في عالـ ببل

واعتمدنا أيضا عمى مرجع رئيسي  حفرّيات المعرفة""، "الّسمطة والخطاب"، "والمعاقبة والدة الّسجف
أّف بالذي كشؼ   Terry Eagelton جمتوفري إيلتي أوىاـ مابعد الحداثة""كتاب تمثؿ في 



 مقّدمة

 

7 

 

استفادت منو أكثر الّدوؿ قّوة، وىو بذلؾ  ،ةاالىتماـ المعاصر بموضوع الميمش ىو لعبة سمطويّ 
 بحث ال يتـ بمعزؿ عف الّسياسة المعاصرة. 

ة عمى قبوليا مناقشة ىذه األطروحة، وعمى مبلحظاتيا التي الّمجنة العمميّ نشكر وفي األخير 
د اآلراء تعدّ  ىح عميكتمؿ إاّل باالنفتا بعيف االعتبار، كوف البحث العممي ال ىامؿ عمى أخذسنع

 آمنة الّدكتورة ألستاذة المشرفةما أتقدـ بجزيؿ االمتناف والشكر إلى اومبلحظات أىؿ الّتخصص، ك
ساعداتيا عمى قبوليا اإلشراؼ عمى ىذه األطروحة، التي لـ تكف لتكتمؿ لوال إرشاداتيا وم بّمعمى

 وبالّمو الّتوفيؽ. بطرؽ شتى.

 

 

 .0429أكتوبر  07تيزي وزو في:
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 تًهُذ:

إاّل أّننا الحظنا تحّوال في يعّد موضوع الّسمطة مف المواضيع البارزة في الّسرد الّروائي، 
فاعمّية ، فقد سعت لمحّد مف لمييمنةبإبراز عبلقتيا بموضوع الّتيميش كآلية  ،الّرواية المعاصرة

ومف لّيات المعّقدة التي استطاع الّسرد المعاصر تفكيكيا، الشخصّية، باستخداـ مجموعة مف اآل
طاعت الّتضئيؿ مف دور التي است المضمرة، ىذه اآللّيات الّروائييف الذيف سعوا إلى الكشؼ عف

حميد وبشير مفتي  :الّنضالي في المتخّيؿ الّروائي الجزائري الذي ُعرؼ بمساره ،الّروائيالبطؿ 
وغيرىـ، إذ انتقؿ ىؤالء مف الّتمثيؿ  ، وواسيني األعرجلحبيب الّسايحا، سميرة قبمي، عبد القادر

التي طغى  ،وسرد المحنة المتعّمقة بالعشرية الّسوداء ،الّروائي المتعّمؽ بثنائية المستعِمر والمستعَمر
إلى اّتخاذ تقنية جديدة ىي حفرّيات المعرفة، لمّتحقيؽ في أسباب تشّظي  ،والفعؿ عمييا الحدث

فقت الّرواية المعاصرة عمى دور الّسمطة في تحريؾ اتّ ات وتيييا في عالـ ببل محور، حيث يالّشخص
اليوامش نحو المجيوؿ لتغيب ىي عف دائرة االّتياـ، فمـ تّتخذ مف الحدث العسكري آلية لمييمنة 

تحقيؽ الخطاب، واإلغراء المادي الّسمطوي، و آلّيات جديدة منيا: الييمنة ب والقوة، إّنما استحدثت
لتجعؿ منيا توابع تسّيرىا وقت الحاجة، وقبؿ الّمجوء إلى تفكيؾ آلّياتيا في  ،الّمذة اآلنية لميوامش

أّف صراع  الّسرد المعاصر أّكدالييمنة، ال بأس أف نعّرج عمى التعريؼ بالّسمطة، خاصة وأّف 
آلّية  وضى المجتمعف يأت عثبا إّنما جاء كمحصمة لرغباتيا واّتخاذىا مفلـ  الفئات الميّمشة،

 لحماية مصالحيا مف االنييار.

الشخصّية أصبحت فييا مة التي القميالتاريخّية حظات نقصد بموضوع صراع اليوامش، المّ  وال
جاء بيف ثنايا األحداث مجموعة مف التقنيات التي كشفت  الحالة البدائّية لمصراع، إّنما تستعيد

تأّزـ الحالة الّذاتّية لئلنساف مع ذاتو ومع إلى  التي أّدتتجّميات الّترويض السمطوي عمى اليوامش، 
يديولوجّية، قّدمت مطة عمى محور التّ اآلخر، حيث لعبت السّ  وزيع اإلنساني بخمؽ أقّميات عرقّية وا 

وري الجزائري، وقبؿ الّتعريؼ بآليات مشاىد درامّية عف غياب الوعي الذي ُعرؼ بو البطؿ الثّ 
ات، خصيّ وعبلقتيا بتطويع الشّ  ، سنعّرج أّوال إلى تقديـ مفيومياشالسمطة في تحريؾ اليوام

  وتحويميا إلى ىوامش.
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ة عمى الّشيء، :"القدرة والقوّ  القائؿ إّنيا جميؿ صيمبالػػ  أبرزىاو  ،تعّددت تعاريؼ الّسمطة
الّسمطة : ثبلثة أنماط رئيسّيةوتنقسـ حسب الّدارسيف إلى 1."والّسمطاف الذي يكوف لئلنساف عمى غيره

ا ة، والّسمطة اإليديولوجّية، باإلضافة إلى الّسمطة العسكرّية القيرّية، إمّ االقتصادّية، والّسمطة الّسياسيّ 
: (pierre Bourdieu)بيير بورديو ويقوؿ عنيا 2".ةكسمطة مضافة أو كتفريغ مف الّسمطة الّسياسيّ 

ّنما ىي عبا رة عف نظاـ مف العبلقات المتشابكة، "إّف الّسمطة ليست شيئا متموضعا في مكاف ما، وا 
ات الييمنة ونجد أّف كّؿ بنية مف العالـ االجتماعي، ينبغي أف تؤخذ بعيف االعتبار مف أجؿ فيـ آليّ 

  3".والّسيطرة

بمثابة نظاـ معّقد، يخترؽ كؿ العبلقات والّترابطات،  ،بورديومف منظور وعميو فإّف الّسمطة 
ات دقيقة وجد فّعالة، تتحكـ في بنية ذلؾ الّنظاـ، كما يؤكد عمى التي تشتغؿ داخمّيا بواسطة آلي

دورىا في اإلقناع بطرؽ خفّية، وخطورة ما يسمّيو بالّسمطة الّرمزية، ألّنيا تدفع الّناس وتغّير 
توّجياتيـ بطرؽ غير ظاىرة، فيقوؿ مؤّكدا عمى رأيو :"إف الّسمطة الّرمزية ىي سمطة ال مرئّية، وال 

رس إاّل بتواطؤ أولئؾ الّذيف يأبوف االعتراؼ بأّنيـ يخضعوف ليا، بؿ يمكف أف تما
 بشكؿ عمني أو خفي.4ويمارسونيا."

ندرؾ مف خبلؿ ىذا أّف تأثير الّسمطة غير المرئية )الّرمزية(، يكوف أعمؽ وأخطر لسبب 
فيي تمارس فعميا ، وبالتّالي ية الّنفسّية والّذىنية لمتّابعيفأساسا البنيتمّثؿ في استيدافيا بسيط، 

نتاج األدوات واآللّيات والمعايير المناسبة ط مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ المرسومةالعميؽ، وتخطّ  ، وا 
والّناجعة، لتثبيت وخمؽ واقع إنساني مرغوب فيو ومخّطط لو، ويمارس ىذا الّنوع مف الّسمطة 

عة المألوؼ العادي وأنظمة بطريقة منّظمة وبنائّية، وتحت غطاء الخفاء واالختفاء، وراء حجاب أقن

                                                 
، 2990امعّية لمّنشر والّتوزيع، لبناف،المؤّسسة الج ،2طعبد العزيز العّيادي، ، تر:مطةالمعرفة والسّ ميشاؿ فوكو،  -1

 .03ص
، تر: سعيد مفاتيح اصطالحّية جديدة، معجـ مصطمحات الثقافة والمجتمع ث، لورانس غروسبيرغ وآخروف،طوني بيني -2

 .389، ص 0424 مركز دراسات الوحدة العربّية، لبناف، ،2طالغانمي، 
 .08، ص0427، دار توبقاؿ لمنشر، المغرب، 3، تر: عبد السبلـ بنعبد العالي، طالّرمز والّسمطةبيير بورديو،  -3
 .50ص، نفسو المصدر -4
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دة، إّما مما يعني أّنيا تعتمد عمى استراتيجيات متعدّ 1الّتقميد والقانوف، والخطابات الّشائعة بيف الّناس.
ّما رمزيّ مباشرة باعتماد القوّ  ة ، وفي ىذه الحالة يدخؿ الخطاب كآليّ والمخادعة خاذ اإلقناعة باتّ ة، وا 

الّسمطة ىي إحدى الوظائؼ األساسّية لمتنظيـ االجتماعي فيرى أف  ميشاؿ فوكوأّما لمييمنة، 
لممجتمع، إنيا القّوة اآلمرة التي في حوزتيا اإلمكانّية الفعمّية لتسيير أنشطة الّناس بتنسيؽ المصالح 
المتعارضة لؤلفراد، أو الجماعات وبإلحاؽ تمؾ المصالح بإدارة واحدة عف طريؽ اإلقناع أو القسر، 

مف أف الّسمطة ىي القدرة عمى التّأثير  Betti بيتي ج،ا الّتعريؼ ما يذىب إليو وليس ببعيد عف ىذ
في األشخاص، ومجريات األحداث، بالّمجوء إلى مجموعة مف الوسائؿ تتراوح بيف اإلقناع 

ة الّرئيس والمرؤوس الذي يؿ وسياسثال تستمّد قّوتيا مف نظاـ الّتم وبيذا تأّكد أّف الّسمطة 2واإلكراه."
 ت ألجمو، إّنما اّتخذت آليات خاصة بيا، ظاىرة وأخرى خفّية.وضع

ىيمنتيا بطرؽ عّدة، وقد ال تمجأ إلظيار قّوتيا فيي  تمارسوالجدير بالّذكر أّف الّسمطة 
تمارس الّميونة بالخطاب، باتخاذىا اإلقناع واإلغراء والوعود، ولكف ىذا ال يعني أّنيا ال تمارس 

 تتحّكـ في توفير أو تعكير األجواء، ف أّف آلياتيا جّد معّقدة،  ألّنياالّدارسو  ة، فقد أّكدؼ والقوّ التعسّ 
ر استغبلؿ فسّ  اتيا، وىذا ماعف تحميؿ استراتيجيّ  هجز قة الميّمش بيذه اآلليات فيو عأّما عف عبل

لّية تيا، أّما عف آجعمت مف الّذوات المسموبة وسيمة لتمرير خطاباتيا وشرعيّ كما ، تومطة لوضعيّ السّ 
، ألنظمتيا تممؾ القوة والنفوذ فتمارسيا عمى الّذوات الّرافضةفيي  ،التعّسؼ التي لـ تنفصؿ عنيا

ثّمة قياـ ما يمكف تسميتو بآلّية جديدة لمّسمطة، تتمّثؿ في طرائؽ تأثيراتيا بصورة مّتصمة وغير ألّنو 
فسو أكثر فعالّية وأقّؿ تكمفة، عمى الجسـ االجتماعي كّمو، فيذه التقنّيات ىي في الوقت ن ،متقّطعة

 3مف الّناحية االقتصادّية وأكثر إصابة لؤلىداؼ.

                                                 
 ، مقاؿ مأخوذ مف اإلنترنت عمى الرابط: نظرية السمطة الرمزية عند بيير بورديوينظر: محمد بقوح،  -1
.ahewar.org/s.asjpaid .www   :428:5عمى الساعة:  0429-0-25بتاريخ.  

، 2990، المؤّسسة الجامعّية لمّنشر والّتوزيع، لبناف، 2، تر: عبد العزيز العّيادي، طمطةالمعرفة والسميشاؿ فوكو،  -2
 .05ص

. 63، ص 1977، ، دبيرتر: محمد سبيبل، دط، التنو  ،نظاـ الخطاب )حوار مع فوكو(_ ينظر: ميشاؿ فوكو،  3  

http://www.ahewar.org/s.asjpaid
http://www.ahewar.org/s.asjpaid
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عمى تأثيراتيا ى إال بمعاينة يمكف أف يتجمّ  مطة في الييمنة، الإّف ىذا الّتعقيد في آليات السّ 
أسباب اغتراب الّذات المعاصرة عف ة، وىذا دور تحميؿ الخطاب، الذي سعى لكشؼ الشخصيّ 
آلّيات عّدة لتحريؾ اليوامش نحو الّصراع، سنمجأ إلى تحميؿ استخدمت  السمطة ّيف أفّ ولنبذاتيا. 

تأكيد الفرضية القائمة أّف  مف مّكفىا، لنتوضعية الشخصّية، قبؿ تدخؿ الخطابات السمطوية وبعد
جاؾ وذلؾ استنادا عمى آراء مف الّطبيعي إلى الّسياسي، حسب كّؿ فترة زمنّية، كيانو اإلنساف تحّوؿ 

ألّنو كآلّية حفرّية لمّتحميؿ  ،حوؿ منيجّية تفكيؾ الخطاب الذي يستند عمى ذاتو  Derrida دريدا
 1.يكشؼ عف سيرورتو ومنيجيتو

مطة جانبا، وىي أّنو الفئة التي أبقتيا السّ  ،مف منظور بحثناالّتقديـ لمفيـو الميّمش ويمكف 
رات الثقافة والمجتمع والعصر، ففي الثقافة ذوات مسموبة أماميا، وىو مفيـو قديـ يتغير مع تغي

عموؾ، الذي يرضخ لمشيئة سيده، بما في ذلؾ الجواري والعبيد ىو الخادـ والصّ  ،العربية القديمة
أّف ىذا  اليامش اإلجتماعي في األدب"،في كتابيا " ىويدا صالحوترى 2الذيف يخدموف األسياد.

يشير إلى نوع مف السرد الذي وجد في اسبانيا و ر، ادس عشمنذ القرف السّ المفيـو وجد عند الغرب 
ـّ بحياة مجموعة مف الفئات منيا البيكارو أو الشطاري  ثـ انتقؿ إلى فرنسا وانجمترا وأمريكا، وقد اىت

:" بيكارو نموذج لشخصية خالعة وحذرة القائؿ جميؿ حمداويلػوقد استدّلت بتعريؼ الميّمش، 
ّنو بطؿ وشيطانية وىزلية، تحيا حياة العبي مغامر شطاري ميّمش صعموؾ د غير ىنيئة )...( وا 

ذا ترجمنا ىذا المفيـو حوؿ بحثنا،  3."محتاؿ نجد أف الميمش قديما ىو اجتماعي بالدرجة األولى وا 
تطور في ألنو ثمة تجسيد لعبلقتو مع األسياد ورؤساء القبائؿ، مع مرور الوقت بدأ ىذا الفكر ي

  المجتمعات، بوجود الدولة.

                                                 
ديف الخطابي، دط، أفريقيا الّشرؽ، المغرب، ، ترجمة وتقديـ: عّز الستراتيجية تفكيؾ الميتافيزيقاينظر: جاؾ دريدا، ا -1

  .5،6، ص0423
، 2، الكتابة في عالـ متغّير واقعيا وسياقيا وبناىا الّشعورية، طالنظرية والّنقد الثقافيمحسف جاسـ الموسوي،   ينظر:_  2

  .17ص ، 0445المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، لبناف، 
.15، 14ص  ،2015، رؤية لمنشر والتوزيع، مصر، 1ط ،في األدب اليامش االجتماعيىدى صالح، : ينظر _ 3  
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فقد حفرت في آليات تحريؾ اليوامش في المجتمع  ،ّما عف الّرواية الجزائرية المعاصرةأ
وسياسيا وعرقيا ودينيا، فالخطاب الذي ىيمنت عميو السمطة بعد االستقبلؿ  إيديولوجياالجزائري، 

  مطة.أّدت إلى نزاعات محتدمة استفادت منيا السّ  ،خمؽ فوارؽ عّدة، طبقية ولغوية ودينية

وري شّكؿ موضوعا البطؿ الثّ تقويض ت المدّونة المعاصرة حوؿ قضّية، مفادىا أّف اجتمع
 ارتداد المسار الّسردي لمّشخصّية الجزائرّية، حيث كشؼ الخطاب الّروائي المعاصرينبغي تحميمو، 
فة ما بعد الحداثة بإنياء مف الفاعؿ إلى المفعوؿ بو، ما ُسّمي في فمس ياميفي تحوّ  وىذا ما تبّيف

عبد كما أّكد ، وتجّمياتو اإلنياءأساليب ىذا كشؼ ، وتمّثؿ دور تحميؿ الخطاب في اإلنسافمشروع 
واية الجديدة، الرّ  أّماىيمف عميو مفيـو البطؿ، أّف الخطاب الّروائي التقميدي المالؾ مرتاض 
البطؿ مفيـو  فّ إحيث 1قميص مف دورىاة، والتّ خصيّ مف شأف الشّ  قميؿبضرورة التّ أصبحت تنادي 

ف، لطبيعة العالـ المعاصر مسارا ثابتا لتحقيؽ برنامج سردي معيّ  ـ يعرؼواية المعاصرة لفي الرّ 
 .شتتالفوضى والتّ  توداالذي س

ص دور الشخصّية، تقميفي  مطة،والجدير بالّذكر أّف الخطاب المعاصر كشؼ عبلقة السّ 
بشير و حميد عبد القادرر منيـ: يف كثوذلؾ مف خبلؿ وجيات نظر روائيّ وتحويميا إلى ىامشّية، 

في  حسف المصدؽوغيرىـ، كما يؤّكد ذلؾ مجموعة مف الباحثيف منيـ  وواسني األعرج  مفتي
دعا إلى ضرورة قراءة التّاريخ بطرؽ مغايرة عف الّرسمي حيث نيات المجتمعات الحديثة، لب دراستو
تمؾ التي ترىف أف خاصة المختمفة، يف المصالح وخطاباتيا :" ثّمة كشؼ عف آلّيات الّصراع بفيقوؿ

وبذلؾ كّمو يصبح التّاريخ ليس تحميبل لمماضي وتحقيبا لو، ألّف الحدث ال تؤّسس لسمطة ما )...( 
نقطة تقاطع بيف العديد مف الفترات التي تشّكؿ الخطابات ىو يمكف اختزالو في فترة مف الّزمف، بؿ 

تمثيؿ أسباب التأّزـ ىي تمؾ التي جمع فييا  حيث إّف الخطابات التي تمّكنت مف2المتنازعة."
أصحابيا، فترات متشابكة وجّد معقدة، عف فمسفة اإلنساف المعاصر والّسمطة التي غّيبتو عف ذاتو، 

                                                 
 حماف تبرماسيف،إشراؼ، عبد الرّ ، أطروحة لنيؿ درجة دكتوراه ،لحميج عيسىالمركز واليامش في أدب  دليمة الباح: -1

 .273، ص 0426، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر

 22، جريدة العرب الثّقافي،عتمعات الحديثة في فمسفة ميشاؿ فوكوأنظمة الحقيقة وبنيات المجينظر: حسف المصدؽ،  -2
 .0ص، 06/47/0447قسـ الفمسفة، جامعة الّسوربوف، الّصادرة بتاريخ: 
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تحميؿ الخطابات مشاركة في أّنو يجب عمى القّراء ال Albert Camus ألبير كامي  وبذلؾ يرى
سنحاوؿ الوصوؿ  إيجاد حموؿ ليذه المعضمة، وىذا مامف أجؿ  ،ةالمعاصر  المتعّمقة بعبثية الّذات

ش كبطؿ جديد استدعتو ت الميمّ التي تبنّ إليو مف خبلؿ تحميمنا لمجموعة مف المقاطع السردّية، 
مف  "إّف العبث عبلقة انعداـ الّتوافؽ بيف الفرد :يقوؿ مييمنة، لتبرير مشاريعيا، حيثالّسمطة ال

الّرؤية العبثية لموجود ال تسعى عندما تصّور وتجّسد مف خبلؿ  .()..ناحية والعالـ مف ناحية أخرى 
الكتابة الّروائية، إلى انتشار العبث أو تجسيـ إحساسنا بالعبث، بؿ تيدؼ في الّتحميؿ األخير، إلى 

 1حّث المتمّقي عمى المشاركة في البحث عف حّؿ ليذه المعضمة."

يستوجب عمينا ولنبّيف ذلؾ، شة( مفعوؿ بيا )ميمّ ة مف فاعمة إلى الّشخصيّ  تحّول الّسمطةإّف    
"الخطابات ليست تابعة مّرة شة أو مسموبة، حيث إّف تحميؿ آلياتيا في تحويؿ الشخصّية إلى ميمّ 

لى األبد إلى الّسمطة، أو أّنيا أنشئت ضّدىا، شأنيا شأف مظاىر الّصمت، عمينا أف نترؾ مجاال  وا 
ة( ونتيجة ليا كذلؾ، ولكّنو يمكف تجعؿ مف الخطاب أداة الّسمطة )القوّ لمفعالّية المعّقدة والقمقة، التي 

معارضة، فالخطاب يبّث الّسمطة  ةالستراتيجيّ أف يؤّوؿ كعقبة أيضا وعائقا، نقطة مقاومة وابتداء 
فمف خبلؿ 2يا أيضا ويفضحيا، جاعبل منيا ضعيفة وعرضة لمّتيديد."ة( وينتجيا لكّنو يخمخمّ )القوّ 

شة، ينبغي الميمّ  ابعة أوة التّ لمحصوؿ عمى أسباب تحّوؿ الّذات مف البطمة إلى الشخصيّ  يتبّيف أّنو
بت سبّ تة يمكف أف تكشؼ عف ثغرات عّدة، ة حفريّ الّسمطة في الييمنة، ألّنيا آليّ  استراتيجياتتحميؿ 

 في صراع الّذوات في المجتمع.  

ل: انًغانطح وانهًُنح ت انًثحج  َ ح:انخطاب كآنُح سهطىاألو 
 

كشفت الّروايات التي اشتغمنا عمييا، مجموع اآللّيات التي استعممتيا الّسمطة، ومف أىّميا 
يف الذيف تبّنوا ىذا ومف أىـّ الّروائيّ  الّسيطرة بالخطاب عف طريؽ المغالطة واإلقناع والّتيديد.

ى وصؼ حالة وغيرىـ، حيث أّكدوا عم حميد عبد القادرو بشير مفتيو واسيني األعرجاالّتجاه: 
وتعّد المغالطة "نوعا مف الحجج الباطمة التي تّتخذ مظير الّسمطة، الميّمشيف الذيف تبلعبت بيـ 

                                                 
  .23، ص0448المجمس الوطني لمثّقافة والفنوف واآلداب، الكويت،  دط،أنماط الّرواية الجديدة،  شكري عزيز ماضي، -1
 .28، ص رية والّنقد الثقافيالنظمحسف جاسـ الموسوي،  -2
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 ة المعاصرة، فيتمّثؿ في الّرواية الجزائريّ أّما فيما يخّص موضوع الّتغميط في 1الحجج الّصحيحة."
مطة إلى تحقيقيا باستخداـ لسّ إبعاد الّشخصيات عف أىدافيا الفعمّية، بخمؽ صراعات وىمّية، تسعى ا

مطة استخدمت والجدير بالّذكر أّف السّ ، ة واالجتماعّيةة والسياسيّ الييمنة عمى الخطابات الثقافيّ 
إلى فئات، حيث إّف تو، ألّنيا وّزعت األفراد وذلؾ بخمؽ ذوات صامالمغالطة الفردّية والجماعّية، 

، لكّف ضمير رأييا، وتتكّمـ باسـ جماعة معّينة واتا تمّثؿالمجتمعات تحمؿ أصأّف المتعارؼ عميو 
فقد أصبحت الشخصّيات موّزعة، بيف  2.تتكّمـ في الّسياؽ نفسو ال ،المتكّمـ أصبح يعود عمى جموع

ّف ىذا ا، وذوات أخرى مرّوضة روحيإيديولوجياذوات مسّيرة تسييرا  ، وأخرى مسّيرة تسييرا مادّيا، وا 
  حثنا.موضوع بمف خمؽ الّصراع بيف اليوامش الذي مّثؿ التوّزع لمشخصيات المعاصرة ىو 

خاصة في  الجزائرية بعد االستقبلؿ، رة لذاتيا عمى الّروايةة العاقمة والمسيّ الشخصيّ استحوذت 
 Edmundىورسؿ أبحاث  في استناده عمى جاؾ دريداأّكد تمثيميا لمشخصّية الثورّية، إذ 

Husserl كانت مرتبطة بالتّاريخ ألّنيا  ،حرؼ عف مسارىا العقبلنيأّف الشخصّية بدأت تن الفمسفّية
:"إّنو التي تسعى إلثبات تاريخيا عوبالشّ عف  دريدا يقوؿو ، والعقؿ والبطولة، وتخطيط ال مثيؿ لو

كما  ليورسؿاإلنساف بوصفو حيوانا عقبلنّيا )...( الختصاصو بالعقؿ الغائي أي التّاريخ، بالّنسبة 
    3، العقؿ تاريخ، وما مف تاريخ إاّل مف العقؿ."Hegel جؿلييىو الحاؿ بالّنسبة 

ألّنيا بحثت عف ورة المسّمحة، ة مسارىا العقبلني والبطولي أثناء الثّ أثبتت الشخصّية الجزائريّ  وبيذا 
، لكّف الّرواية المعاصرة لـ تحافظ عمى ىذا المنحى، إذ تجّمى فييا الحّر قبؿ االستعمار تاريخيا

ش بسبب تأثيرات الّسمطة؛ ف وتفكيؾ مقولة وجوده وتحّولو، مف بطؿ تاريخي إلى ميمّ نياية اإلنسا
كما كشفت عف طرؽ تحويؿ مقولة اإلنساف إلى معنى الشيء والجسد الفارغ، بسبب تعّدد 

                                                 

www.alukah.net  _شبكة األلوكة عمى الرابط، ،مختصر المغالطات المنطقّيةمرضي مشوح العنري،  : ينظر 1  
 قافي العربي، لبناف،، المركز الثّ 3طنقد ثقافي أـ نقد أدبي، قراءة في األنساؽ الثقافّية العربّية،  عبد اهلل الغذامي، -2

   .204ص ، 2015
، منشورات االختبلؼ، 2، طجاؾ دريدا فيمسوؼ اليوامش، تأمالت في التفكيؾ والكتابة السياسيةمنى طمبة،  -3

 . 543، ص 0427الجزائر،

http://www.alukah.net/
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ليصبح عرضة لتعّدد المرجعّيات  ،تو كبطؿ تاريخيأّدى إلى انقضاء ميمّ مّما الخطابات الّسمطوية، 
 ، بعد االستقبلؿ.تي ضّيعتو في عالـ ببل نياية، الالسياسّية

 الّروائّيوفيعّد الخطاب الّروائي المعاصر، بحثا متواصبل عف أسباب الّتيميش، حيث اجتمع 
دورىا في تضئيؿ دور  إلبرازخطابات الّسمطة،  حوؿ موضوع جديد، تمّثؿ في الحفر في

تسّببت في صراع اليوامش  لتياالمغالطة، نجد ة التي اعتمدتيا ات الخطابيّ آلليّ ة، ومف اخصيّ الشّ 
فقد ، األمازيغ، ضحايا الحروب، بقايا االستعمار، الفقراء وغيرىـ( اإلرىاب)التي منيا: الييود، 

 نحف إلى االنتقاؿ مف الضمير الجمعي ة الفاعمة،الثوريّ  ةدعوة الفئات الجزائريّ  عمىالّسمطة   عممت
تصارعة بعد المسموب اإلرادة وسط الخطابات السياسّية الم أناأثناء الّثورة المسّمحة، إلى الضمير 

أثناء الّثورة، حالة الّتعايش  "، يصؼأنا وحاييـفي روايتو " الحبيب السايحنجد الّثورة المسّمحة، و 
الييودي،  حاييـمّثؿ  إذ، "أنا وحاييـ" نحفخدما الضمير ، مستالعرقّيات في المجتمع الجزائريبيف 

ؿ بينيما تاف مثّقفتاف، لـ يفص، وىما شخصيّ (لّثورة باختبلفيما )ييودي ومسمـا وجيي أرسالفو
ّيتو تحت مجاىد ييودي، شارؾ في الّثورة الّتحريرّية، بوضع صيدل حاييـفػ اإلختبلؼ العقائدي،
وتمّيز كّؿ حاييـ فولة لػمناضؿ جزائري إسبلمي، وصديؽ الطّ  فيو أرسالف، أّما تصّرؼ المجاىديف

 .ا باالعتزاز بديانتو وثقافتونيمحد ماو 

ولدى طاوس عمروش عمى رغـ أّنو ثّمة تركيز لدى فرعوف ومعمري عمى البعد األمازيغي، 
البعد المسيحي، ولدى مالؾ حّداد عمى البعد المغوي )القومّية العربّية(، ولدى آسيا جّبار عمى البعد 

بعد االستقبلؿ ع الفعمي لمشخصّيات جاء ّف التوزّ المغوي )العربّية واألمازيغّية(، إاّل أّنو يمكف القوؿ إ
وري لـ البطؿ الثّ ف، اإليديولوجيةقافة، وىو نوع مف أنواع المغالطات يف والثّ غة والدّ جاء بسبب المّ 

ليؤّكد بذلؾ الّسارد أّف ا، بينما جاءت التقسيمات بعد ذلؾ، ا أو دينيّ د مبلمحو زمف الثورة لغويّ حدّ تُ 
ؽ بعد يء الذي لـ يتحقّ الشّ والتعايش، مازج نوع والتّ ّصراع، ألّنو وّلد التّ االختبلؼ ال يعني ال

؛ فمـ تطرح قضّية الخطابات المغالطة بضرورة التأسيس لؤلحادّية فالجزائر االستقبلؿ، بسبب
ة المسيحي، والييودي، ورة المسّمحة، ألّف شخصيّ ة والّديف أّية إشكالّية في فترة الثّ اختبلؼ اليويّ 

أنا ـ عممت جنبا إلى جنب معا ضّد المستعمر، وتجّمى ذلؾ في الفصوؿ األولى مف روايات "والمسم
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ات "، حيث تكّررت مجموعة مف المشاىد التي جمعت الشخصيّ الخاّلف" و"ةتوابؿ المدين" و"وحاييـ
 طات الّسياسية.لتتوّزع مع نياية الّروايات بسبب المغال

بدأ مف منظور ودينية ومادّية(  سباب إيديولوجّيةلصراع اليوامش )أل إّف الوجو المأساوي
في  ألسباب عّدة منيا الخطابات السمطوية حوؿ العرؽ، فقد نجحتالّسرد المعاصر بعد االستقبلؿ، 

لتّشكؿ الّسمطة بذلؾ الّسبب الّرئيسي لبلنتقاؿ مف وضعّية البطؿ إلى ، تفكيؾ الضمير الجمعي
التي بنشر الخطابات المزّيفة وتفكيؾ الجموع الشعبّية، ، )نحف( الّضميربتقويض ، الميّمشوضعّية 

بخمؽ مفيـو االنتماء )األنا واآلخر، الّمبرالي واإلسبلموي الييودي والجزائري(  التفريؽتيدؼ إلى 
خمخمت الّثوابت لتصنع متحّوالت جديدة مف منظور الّرواية المعاصرة، وبذلؾ تكوف الّسمطة 

جاؾ ىو خمؽ موضوع اليامش الذي تسّد بو ثغراتيا، ويرى  ، وكاف مشروعيا األساسمتشظية
 معروفة،ة والبلّ نيائيّ إلى عالـ الغاية البلّ  ،في تحّوؿ اإلنساف مف مكانة الّنحف التي كاف عمييادريدا 

أّف وراء ذلؾ آليات خفّية استيدفت إنسانّيتو ومشاريعو، لتخرجو مف المقوالت الميتافيزقّية كمفيـو 
 ىيدجرمستندا عمى أفكار  في عالـ األشياء والماّدة، فيرى لة اإلنساف، إلى إقحاموالحرّية، ومقو 

Martin Heidegger أّف اإلنساف بدأت تتضاءؿ مقولة وجوده حيف بدأت تتغّير "، الفمسفّية
ة األولى عف مفيـو الّذات وبيف المقوالت الفمسفيّ ّية حوؿ مفيـو الحرّية والوجود، المقوالت الميتافيزيق

                1"صوص البّلحقة انعطافة كبيرة.والنّ العاقمة والحّرة، 

قبلنّية، التي ُتعنى عف المقوالت الفمسفّية الع ،ومف خبلؿ ىذا ندرؾ أف فصؿ اإلنساف   
ذا ربطنا ىذا بالّرواية الجزائرية  تفكؾ وجوده كذات فاعمة، شأنيا أف بالتّاريخ ىي مغالطة مف وا 

اعي الّسمطة نحو إبعاد الفرد الجزائري مف فاعميتو، وبطولتو التي كاف عمييا، المعاصرة، ندرؾ مس
ؤاؿ ىؿ إنياء الذات العاقمة وىنا نطرح السّ  اريخي،التّ في إنياء دور البطؿ  ي رغبة دفينة منياوى

                                                 
 .546، 545، صجاؾ دريدا فيمسوؼ اليوامشينظر: منى طمبة،  -1
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لمعضمة اإلنساف المعاصر، خاصة  دوف اإلتياف ببديؿ ىو إنياء لمشروع الحداثة، دوف إيجاد حموؿ
  1؟ ات الحداثيةبعد إنياء الذّ  ،ما بعد الحداثة لـ تقدـ مسارا منضبطا لمذات الجديدة فّ وأ

حميد عبد "لػ توابؿ المدينةرواية "ة لمييمنة الخطاب كآليّ مف أبرز الّروايات التي رّكزت عمى 
ت ، تسّبببوجود جماعة مسيطرة في الخفاء ،اإلرىابيبرالي و ش المّ صراع الميمّ  تي مّثمالت القادر

مطة عمى كشؼ المسكوت عنو، وفضائح السّ  تبتحريض الفئات االجتماعّية المختمفة، كما رّكز 
الخفّية، بإعطاء الّشخصيات الميّمشة الحّؽ في الكبلـ، إذ سردت الّرواية مأساة اليوامش، وتدّخؿ 

 ألنو شّكؿ خطورة )نحف(،الّسمطة في تسييرىا، خاصة حيف باشرت في تفكيؾ الّضمير الجمعي 
وىذا ما سنرّكز عميو  ،اتياعمييا بارتباطو بالنزعة الشعبّية القادرة عمى تقويض مشاريعيا بتعرية آليّ 

طة، ش عمى فتح الجروح وفضح خبايا الّسماعتمد الميمّ  حيث في الفصؿ الثّاني مف البحث،
د حداثّية فكّؿ رواية ما بع مطة المغالطة،خطابات السّ  عريةباستخداـ آليات مضادة منيا وصؼ ػوت

 في تفكيكو لمّنصوص جاؾ دريداعمى ذلؾ  كما أّكدتحمؿ استراتيجّيات تفكيكيا بحّد ذاتيا، 
بسبب  ،ة التي كشفت مأساة اليوامشوايات الجزئيّ إلى مجموعة مف الرّ انقسمت  ، التيالمعاصرة

ية والمساواة، وال الخطابات السياسّية، خاصة وأّنيا في البمداف العربّية ال ترتبط بمفيـو الّديمقراط
نظرة عداء وفزع، وغضب عمى حقوقو الميضومة،  تمّثم، بقدر ما تمّثؿ نظرة تمثيؿ بالّنسبة لمفرد

ستراتيجيات اوقد الحظنا مف خبلؿ قراءة لمجموعة مف المدّونات، أف الّسمطة اعتمدت عمى 
لّشرائح االجتماعّية، خطابّية جديدة، ىي الّسيطرة بالخطاب، وخمؽ انشقاقات بيف مختمؼ الفئات وا

الجوسسة و  طة، اإلشاعةويعّد ذلؾ دفاعا ضمنيا عف مصالحيا، بأساليب خطابّية منيا: المغال
 والتيديد.

راع بيف الفئات الميّمشة، ألّف الخبلؼ والّصراع خاصية لـ يدرؾ القارئ العربي أسباب الصّ 
ذلؾ في البمداف العربّية منذ وفاة  منو، وتجّمى لـ نقؿ داؤىا المزمف الذي ال تبرأالمجتمعات، إف 

الّرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ، إذ "ذّر الخبلؼ قرنو بيف أتباعو وصحابتو، فدّب الّنزاع ووقعت الفتف 
والحروب، وحدث االنشقاؽ الذي ما انفّؾ العقؿ اإلسبلمي يستعيده، ويعيد إنتاجو بصورة أو 

                                                 
1 -VOIR : Marc Gantard :  le roman français postmoderne. Une écriture turbulente .archive ouverte Halshs. 
2004 , p14. 
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مف سمطتو التعّسفية، التي سادىا الّنزاع والتأكيد . ومع مّر القروف لـ يشؼ الّنظاـ العربي 1بأخرى"
ت لنا الفكر الّسفسطائي الذي استخدـ الخطاب المعاصرة ترجم عمى المصالح الّذاتية، لكّف الّرواية

رغـ أّف الّتعدد و"االختبلؼ إشكالّية تطرح نفسيا عمى وّزعت الفئات الشعبية الّثورية، فكآلية حربّية 
ع وتعّدد، وال خترؽ كؿ اجتماع بشري، إذ ال مجتمع يخمو في األصؿ مف تنوّ كّؿ ثقافة، وىو واقع ي

إاّل أّف ىذا االختبلؼ شّكؿ عائقا أماـ الشعوب المضطيدة بسبب  2أّمة تعرى مف انقساـ وفرقة."
التي تؤدي إلى تشكيؿ ىوامش  ،ياسيةينية والسّ العرقّية والدّ  :سمطتيا، التي تصّر عمى خطابات منيا

بقة الفقيرة ومغالطة الطّ لمّثروات والحقوؽ، الّتوزيع غير المتساوي ومف أسباب الّصراع  متصارعة،
 وقرار التّأميـ غير واضح المعالـ حسب مجموعة مف الّروايات.  باالنقبلب،

 )البرجوازّية "، ال تعود أسبابو إلى الّطبقتيف:توابؿ المدينةإّف الّصراع الّطبقي في رواية "
، ألّف الخطابات السياسّية في فترة الّثورة المسّمحة بعد الّثورةإلى الخطاب الّسمطوي  إّنما والفقيرة(

تحّكمت فييا جبية واحدة ىي جبية الّتحرير الوطني، وكاف موضوعيا الّرئيسي ىو الّتحرر مف 
يف( عمى شكؿ مشاىد تجّمعت ، فقد تجّسد صراع الّطبقتيف )الفقراء والبرجوازيّ المستعمر الفرنسي

ييا اإلشاعة والخطاب الخفي والمغالطة بأّف البرجوازييف يستحوذوف عمى أمبلؾ الوطف. ويرى ف
خطابات الّسمطة التي استمّدت صبلحيتيا مف قّوتيا، ووظفت أدواتيا  أفّ في آرائو ميشاؿ فوكو 

حاالتيا،  اليائمة لمّتبلعب بدالالت الّمغة لّتبلعب األمثمة القريبة عمى او وسعت إلى خدمة ذاتيا، وا 
" ثـ اإلرىابّييف لوصؼ مقاتمي الحريةبالّمغة ودالالتيا، استخداـ خطاب الّسمطة األمريكي تعبيرات "
 وكّؿ ذلؾ لمغالطة الّرأي العاـ.3نفس الجماعات الجيادّية، في أفغانستاف باختبلؼ الّظروؼ.

الفقيرة عمى الّطبقة لتحريض الّطبقة إلى تفكيؾ آلية اإلقناع كخطاب، الّسارد في الّرواية لجأ  
التي انقسمت إلى نوعيف، منيا الّظاىرة كالخطاب  ،البرجوازّية، باستخداـ مجموعة مف الّطرؽ

والجوسسة،  يس األماكف العاّمة، بالّتعميقاتالمباشر والعمني، ومنيا الخفّية كالتّرويج لئلشاعات وتسي

                                                 
 .35، ص2993، المركز الثقافي العربي، لبناف، 2، طنقد الحقيقةعمي حرب،  -1
 .34، ص ، نقد الحقيقةعمي حرب -2
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عف  برىـو بوسممافكقوؿ  في الّرواية(وكّميا خطابات تؤدي إلى صراع اليوامش )الفقراء واألغنياء 
إف تكّبر ىؤالء وعجرفتيـ ال مثيؿ لو. عاشوا مع " اإلشاعات التي تّروج عف الّطبقة البرجوازّية:

الكولوف، وتشّبعوا مف سموكاتيـ، ويقاؿ إّنيـ ال يصوموف رمضاف والعياذ باهلل. وال يصّمي عندىـ 
ي الحانات، التي تركيا ليـ الّرومي، مساجدىـ سوى الّشيوخ، أما الّشباف فيقضوف أوقاتيـ ف

ذا حّممنا ىذا المقطع 1"فارغة، ونساؤىـ يشربف الّسجائر، ويّتخذف ليّف عّشاقا مثؿ الّروميات. وا 
كبيرا  ار ة، لعب دو يتبّيف لنا أّف ىذا القوؿ، الذي ىو عبارة عف إشاعة باعتبار القائؿ مجيوؿ اليويّ 

زاع، ومف خبلؿ قراءة في جزئو المتعّمؽ بالممكّية كسبب رئيسي لمنّ في مغالطة الّرأي العاـ، خاصة 
الذيف أجزاء الّرواية تبّيف أّف السمطة دست في صفوؼ الفقراء مجموعة مف الجواسيس والمغالطيف، 

 اعتمدوا عمى جمع خطابات العامة، لتحميميا وتوجيييا وجية سمطوّية. 

قناع الفئ فوكوبّيف  عبلقة ليا  ات الشعبّية بالّصراع مع أطراؼ الالعبلقة بيف الّسمطة وا 
"فمف المعروؼ أف  ،الّدراسات حوؿ الخطابات المغالطةمف بالييمنة، بالعودة إلى مجموعة 

عندما اكتشفت اإلمكانات التي تحمميا الّمغة، كالمغالطة  ،الّسفسطائية قد وقفت عند سمطة الخطاب
يقاع الخصـ في الخط ودور الخطابة في تغيير الّرأي والموقؼ، ومنذ ذلؾ  ،أوالقدرة عمى الّتمويو، وا 

التّاريخ عمى األقّؿ، طرحت مسألة العبلقة بيف الّمغة والّسمطة. فيؿ لّمغة سمطة ذاتّية، أـ أنيا 
تستمّدىا مف شيء خارج عنيا كالّسمطة الّسياسية والّدينية وغيرىا؟ وفي ىذا الّسياؽ مف الّطرح، 

وبيذا المنطمؽ يتبّيف تأثير الخطابات المتعّددة  .2في الّمغة والخطاب" ميشاؿ فوكوظيرت تحميبلت 
كالمغالطات والّشائعات التي تكّررىا الّطبقة الفقيرة، مستفّزة وطنّية الّطبقة البرجوازّية، التي صّورتيا 

ويتجّمى ىذا النوع مف إضافة إلى اّتياميا بالحيازة عمى كّؿ األمبلؾ، بأبشع صور الخيانة، 
عمينا نحف وليس غيرنا بممئ صفحات : "الّسايح عوفي )رجؿ سمطوي(غالطات في قوؿ الم

 .3الكتب والجرائد ببطوالت بطوالتنا، وليس غيرنا وحّتى المساجد إف أمكف"و الجرائد 
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يف ولو أّننا نعود إلى الخطاب المتداوؿ بيف الفئات الشعبّية، عف سموكات وممكّيات البرجوازيّ 
ستراتيجّيةطة و يتبّيف أّنيا مغال استخدمتيا الّسمطة لتأكيد قّوتيا ضمنّيا، حيث تبلعبت بالخطاب  ا 

بعاد الّشبية  ونو وسيمة يحتكـ إلى سمطتيا،ك مف أجؿ تأكيد موقفيا المؤّيد لمّطبقة الفقيرة ظاىريا وا 
ماية واستطاعت التّأكيد عمى دورىا المتمّثؿ في حعنيا بخمؽ مّتيـ بديؿ ىو الّطبقة البرجوازّية، 

تسوية مجموعة مف القضايا غير الّطارئة تحريضيـ ضّد البرجوازييف، و بآلّية  ،مصالح الفقراء
ومف ذلؾ الّسماح لممرأة بالخروج مف البيت وىي رىا كسمطة تمثيمّية وليس تعسفّية، قناعيـ بدو إل

كاف : "جّناتة قوؿ السّيدقضّية غير طارئة لعبت دور إيياـ الفقراء بتسوية حموليـ، ويبرز ذلؾ في 
سكاف الّشعبة يعتقدوف أف مجّرد اقتراب نسائيـ مف مظاىر الحياة األوروبّية، يؤدي حتما إلى 
ضياعيـ، وخراب بيوتيـ، ونسياف وعود األجداد بضرورة إعالف الحرب عمى الّرومي ميما طاؿ 

في الفضاء أّف الّسمطة ليست مستفيدة مف إبقاء المرأة مف سياؽ األحداث  المبلحظو 1"الّزمف
الجغرافي المتعّمؽ بالبيت، بؿ تعّد المستفيد األكبر مف تحّررىا، لتضعيا في زاويتيا ليذا بادرت 

ووقعو الشيخ بف باديس بتسوية النزاع باستغبلؿ الخطاب الّديني؛ ويتجّمى ذلؾ باستغبلؿ خطاب 
سعيد اسكندر، إاّل بعد  فمـ يكّؼ أىؿ المحروسة عف الّتمادي والّتعميؽ، وتوبيخ:" عمى نساء القرية

أف جاء الّشيخ بف باديس مسرعا إلى العاصمة، وحضر في نادي عف الموضوع، واعتبر أف 
مسألة ذىاب المرأة إلى المسرح أمر عادي، وكاف لخطبة الّشيخ وقع عجيب عمى الّناس، حيث 

وىذه  2".عائالت حي غرناطة ترافؽ بناتيا لممسرحتغّيرت العقمّيات في ظرؼ قصير، فأصبحت 
مغالطة أخرى جاءت بديمة عف تسوية القضايا المادّية العالقة، كمعطوبي الحرب والمحروميف، 

 والفقراء واليتامى الذيف ىـ مف ضحايا الّثورة.  

ييس الخطاب الّديني لصالحيا ألّف وبيذا برز تغيير الخطابات الّرسمية حسب الظروؼ، وتس
وبيذا مطة، خاصة في األماكف العاّمة، وال موافقة السّ لـ يكف ليخاطب الناس ل الشيخ بف باديس

في  سيتبّيف الحقا تكوف قد اشتغمت عمى إعادة تأويؿ موضوع تحرير المرأة حسب رغباتيا وىذا ما
يف، أساليب الّسفسطائيّ ب شّبيوإلى قضية الوىـ المغالط الذي  فوكوأشار فصوؿ الّرواية، وفي ذلؾ 
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رأة في تمؾ الفترة، عادة يكوف خطابا يمزميا باألعماؿ المنزلّية خاصة وأّف الخطاب الموّجو لمم
كما فجائي ليسمح ليا بالّتحرر ودخوؿ المسرح، واالىتماـ بشؤوف األبناء والّزوج، لكّنو تغّير بشكؿ 

أّف الخطابات الّدينية في عمقيا تحمؿ إلى في كتابيا "األنثى ىي األصؿ" نواؿ الّسعداوي أشارت 
وجّية، وسياسّية وضربت مثاال بتحريـ تحديد الّنسؿ، فالّديف حّرـ عمى المرأة تحديد حموالت إيديول

عدد األبناء في الثورات والحروب، بينما أباح ذلؾ في األزمات االقتصادّية، لتشير بذلؾ إلى قضية 
ا التّناقض في الخطاب، وتسييسو حسب كؿ فترة زمنّية، وقد أكّدت أّف المرأة ليا دور في القضاي

ف لـ يظير ذلؾ، فالّسمطة قادرة دائما عمى تطويع القيـ األخبلقّية والقيـ الّدينية،  السياسّية حتى وا 
ظاـ الذي يفرضو أصحاب الّسمطة والحكـ، ويستطيع رجاؿ الّديف في كّؿ العصور تطويع حسب النّ 

د المرأة بمغالطة كما سنبّيف الحقا طرؽ استغبلؿ جس1دينيـ استنادا إلى رغبات الّنظاـ الّسمطوي.
حّريتيا التي انتقمت مف سمطة الّرجؿ إلى أوىاـ الحرّية االجتماعّية، التي قّيدتيا بدورىا بيف 

 طروحات سياسّية جديدة.

ومف المغالطات التي كشفت عنيا الّرواية، استحداث بطوالت لشخصّيات جديدة العبلقة ليا 
رورة الذي رّكز بالّدرجة األولى عمى مفيـو الّسي إلغاء المشروع الحداثيبالّثورة، وىذا يندرج ضمف 

تندرج ضمف المشروع الما بعد حداثي الذي  ،طروحات جديدة الّسمطة تبّنىوالغائّية التّاريخية؛ لت
جديدة، تعمف  يع اآلني، ليصبح التّاريخ تحت أيداستبدؿ ىذه المفاىيـ بمفاىيـ جديدة، تبّنت المشرو 

، مف جية أخرى ُكتب تاريخ جديد يحمؿ أسماء قات منيا البرجوازّيةطب تيميش عف نيايتو، فقد تـّ 
معمنا عف نياية الخطاب التّاريخي الجمعي الذي استند عمى بطوالت  الّسايح عوفيجديدة، فيقوؿ 

عمينا نحف، وليس  (.).. عمينا أف ال نترؾ أحدا يقترب مف الماضي":الذيف ساىموا في الثورة 
ميا عمى شكؿ نخترعيا ونتخيّ  ببطوالت بطوالتنا، اسد وأذىاف النّ غيرنا بمؿء صفحات الجرائ

ونرفع إلى درجة البطولة مف  )...(ات نقصي مف نشاءوفي ىذه المرويّ  ،ةات أسطوريّ مرويّ 
اريخ ومقاالت بو كتب التّ  ونمأل ،و لألطفاؿ في المدارسمو ونمقنّ وفي ىذا العالـ الذي نتخيّ ، نشاء
، سكندر إلى جماعة خائنةاؿ جماعة يجب أف نحوّ )...( إف أمكف  ى خطاب المساجدحؼ حتّ الصّ 
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ّف المغالطة تكمف في إبعاد مف خبلؿ ىذا المقطع يمكف القوؿ، إ 1."ونطمؽ عمييا حزب فرنسا
بالمقابؿ لجأت إلى عف التّاريخ الفعمي، بخمؽ بطوالت وىمّية قامت بيا سمطات جديدة،  البرجوازّييف

 بّيف مف فصوؿ الّرواية.تحريض الفقراء وىذا ما ت

يعّد ىذا الخطاب خطابا منافيا لمخطابات الّرسمية التي مّجدت بطوالت الّثورة، باستبداليا        
بأخرى آنّية وفردّية، وبذلؾ فإّف الّسمطة ليست أحادّية بالّضرورة، ألّنيا لـ تقؼ عمى رأي موّحد، إذ 

، فمف رئيس إلى آخر اختمفت األفكار والّرؤى، ف والمكاف، والمصمحة الّذاتيةاتغّيرت حسب الّزم
فّف الجدؿ بالخطاب واإلقناع، بأساليب مغرية، وعممت عمى نسج الّسمطة خفية وعمنا، كما أتقنت 

سيناريوىات خالية مف الّثغرات، لكّف الّرواية المعاصرة كشفت طبيعة الخطابات غير الّظاىرة، التي 
يد سعيد ـ السّ ا نحطّ لمّ  .سكندراه صورة سعيد نريدؾ أف تشوّ " منيا ما ورد عمى شكؿ أوامر خفّية:

وعميو ندرؾ أّف 2".د فقاعات صابوفيفقد األرشيؼ الذي بحوزتو قيمتو يصبح مجرّ  ،سكندرا
الّصراع الّطبقي في الجزائر، جاء تحت عباءة أوىاـ ومغالطات خطابّية، سمطوّية استيدفت 

 البرجوازّييف. 

مطة، ألّنيا لـ تصّرح بإدخاؿ تغييرات ا لمسّ خطابا تسريبيّ ي ح عوفايلمسّ  ىذا الخطاب يعدّ ف
حيث أسماء الّشخصيات عمى الخطاب الّرسمي، إنما غالطت المستمع، بإجراء استبداالت مف 

، فقد عممت عمى التخّمص مف األرشيؼ الّرسمي لمتّاريخ، لتغالط الّشعب بتاريخ مف التّاريخية
طت الشعب في مصير الممتمكات العاّمة، التي سيطرت عمييا صنعيا تكوف ىي بطمتو، كما غال

في ىذا ، سعيد اسكندر البرجوازيبما في ذلؾ لكّنيا أشارت بأصابع االتياـ إلى الطبقة البرجوازّية، 
فسطائّية، ألّنيا وقفت عند سمطة الخطاب عندما اكتشفت الّسمطة تشبو السّ  أفّ فوكو المجاؿ يرى 

يقاع الخصـ في الخطأ، ودور المّ  اإلمكانيات التي تحمميا غة كالمغالطة، والقدرة عمى الّتمويو وا 
انطبلقا مف ىذا الّرأي، ينبغي الوقوؼ عمى كّؿ المستجّدات 3الخطابة في تغيير الّرأي والموقؼ.

                                                 
 .266، صتوابؿ المدينةحميد عبد القادر،  -1
 .6ص، المصدر نفسو -2
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الخطابّية بتحميميا ومقارنتيا مع الخطابات الّسابقة، لكشؼ صدقيا مف مغالطتيا، عميو فإف 
قة بالتّاريخ الّرسمي، ناقضات الخطابّية، المتعمّ رة كشفت لمقارئ مجموعة مف التّ الّروايات المعاص

 التي أحدثت صراعات دموّية، واعتداءات جسدّية ولفضّية وغيرىا.

، والكتابة الحقيقية لمتاريخ لمسايح عوفيإّف مقارنة بسيطة بيف توّجو ىذا الخطاب المغالط 
ؼ عف مغالطة كبيرة، ألّنو ألّح عمى االستناد إلى يكشىواري بومديف الرسمي، حسب الّرئيس 

 ،ة عمى نسؽ بطوليمت األحداث العسكريّ لقد قدّ  الّذاكرة التاريخّية عبر مسارىا الطويؿ في قولو:"
سياف في بمد يخرج مف عصر طويؿ مف االحتبلؿ ومكافحة النّ  ،كرىا لتقوية ثقافة الذّ مكانا مركزيّ 
قوة الماضي وتصويب األعماؿ العظيمة عمى  ،ة أجدادىـا بوطنيّ بتاريخ نسمح شبابن ،االستعماري

ؿ ليذا الخطاب فالمتأمّ  1“.2908ماي  ورة فيلؤلئؾ الذيف صنعوا الثّ ، ةواكر الحيّ حقيقتيا في الذّ 
والمغالطات  بلحظ الفرؽيس ،روايةسبؽ ذكره في الوالخطاب الذي ، اريخكتابة التّ المتعّمؽ بأسس 

 ،لماضيعمى ايستند ، وحقيقة التاريخ الذي يجب أف االستقبلؿ ما بعدسمطة يا الخطابّية التي تبّنت
عمى خبلؼ الخطابات الجديدة التي الّثورية،  اكرةالذّ الفعمّييف والحقيقّييف في  وبطوالت المجاىديف

، وعميو فإّف الخطاب الّسمطوي جاء في الّرواية عمى شكؿ استبداؿ سيافعمى النّ اعتمدت 
خفاء حقائؽ واّتياـ أطراؼ غير معنّية، بممتمكات الوطف، خاصة بعد وجود قرار و لمّشخصيات،  ا 

التّأميـ، فمف جية تّتيـ الّطبقة البرجوازّية باالستيبلء، ومف جية نجد التاريخ يتحّدث عف استرجاع 
ـّ بيا السّ   رد المعاصر.  األمبلؾ، وىذه مف المتناقضات التي اىت

طة بيف الخطاب كممفوظ وغير الخطابي، حيث إّنو يجب إلى العبلقة المرتب فوكوأشار 
لما لو مف خصوصّية مع الممارسات غير الخطابّية، حيث إّف  ،المقارنة بيف الممفوظ وغير الممفوظ

يمكف تسميتو بتراكـ  وىو ما ،الخطاب قد يكوف كممات ذات شحونات داللّية أو دعوة لموقؼ معّيف
طت الّشرائح االجتماعّية الجديدة، ليس بالّضرورة خطابتيا حيث إّف الّسمطة حيف غال 2المعاني

بضرورة إنياء بطوالت الثّوار الفعمّييف، إّنما موقفيا الجديد مف تضخيـ بطوالت الشخصّيات الوىمّية 
                                                 

، تر: صباح ممدوح كعداف، دط، الييئة العامة الّسورية لمكتاب، ، تاريخ الجزائر بعد االستقالؿينظر: بنجاميف ستورا-1
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مشروع التّاريخ  إلنياءالجديدة مف شأنو تيميش الحقائؽ الفعمّية، وستكوف بذلؾ بمثابة مقّدمة 
ننتقؿ إلى الحديث عف أسباب الّصراع اإليديولوجي، الذي يعود أيضا إلى وفيما يمي س الفعمي.

   المغالطة حسب الّسرد المعاصر. 

     ات، " كتيمة بارزة عمى الشخصيّ دمية النارتجّمت مبلمح الّتيو والقمؽ الوجودي، في رواية "   
خطابات الّسمطوية تحّولت مف ذوات مسّيرة لذاتيا، إلى أجساد سياسّية مضطربة بيف الالتي 

الّرسمية، والخطابات الخفّية، التي تزّعمتيا تيارات إيديولوجية متعّددة، خاصة أّف الجزائر بعد 
، التي استخدمت في معظميا أساليب اإلقناع والمغالطات، فيقوؿ ياخطاباتبتعّدد رفت االستقبلؿ عُ 
، وبيف ىواري بومديفرئيس مترّددا بيف االنخراط مع والده الذي صّفؽ لخطابات ال رضا شاوش

أحسف ما " ة:برالي(، وجماعات أخرى سّميت باليساريّ ار المّ الخطابات الجديدة المناىضة لمّنظاـ )التيّ 
فعمو ىذا الّديكتاتور أنو جعؿ الّتعميـ مّجانيا لكافة أبناء الّشعب، أنت تعرؼ أّنني ال أكرىو ليذا 

رطاف الغريب الجاثـ عمى صدورنا منذ قروف، ويبدو أف تو في الحكـ، ىذا السّ الّسبب، أكره انفراديّ 
فالمبلحظ أّف الجماعات السرّية  1ولكف المستقبؿ سيكشؼ زيفو حتما." ،لـ يتعّمـ الّدرس اتورالّدكت

استخدمت اإلقناع بناء عمى وجود ثغرات في خطاباتو، فقد  ىواري بومديفاليسارية المناىضة لحكـ 
بتكويف صورة جديدة لمرئيس عمى أّنو فرداني وديكتاتوري، خاصة بعد تمّكنت مف جمع الّرأي العاـ 

انقبلبو العسكري، ليعطي الفرصة لممناىضيف بتكويف رؤى معارضة ألّنو استخدـ السبلح )االنقبلب 
العسكري( بينما زمف الثورة والدـ قد وّلى، وقد أوىمت ىذه اإليديولوجيات الجديدة التي نحت منحى 

المساواة إعتمادا عمى مبدأ بتغيير أوضاعيـ، بف بمة مشي الثورة والمواليف لمرئيس لبرالي غربي، مي
 .عمى الّنمط األوروبي والّديمقراطية

جماعتو الّصغيرة لـ : "بعّمي العربييقوؿ الّسارد عف ىذه الجماعة الّسرية التي تزّعميا الممّقب    
ب حقوؽ وفمسفة ولغة فرنسّية، طالّ  ة،ف الّشباب الذيف يدرسوف في الجامعتكف إال مجموعة م

يجتمعوف سرّا في أحد البيوت، يتكّمموف بمغة لـ أكف أفيميا حينيا، كانت تبدو مثؿ شيفرات 
سرّية يعّممونؾ الحذر، وعدـ الثّقة بأّي أحد، والحمـ بالّتغيير الممكف، خطيبيـ كاف في األربعيف، 
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و نّظارة سميكة يضعيا عمى عينيو شائب الّشعر مع ذلؾ نحيؿ الجسـ، قصير القامة، ول
1."سوداوّية الّموف؛ حتى ال نتعّرؼ عميو أكثر، وحّتى يظّؿ في منطقة األماف

 

ت حوليا مف خبلؿ ىذا المقطع الّسردي تبّيف كيؼ أف الّسمطة الرسمية بعد االستقبلؿ، توّزع
إذ  سرّية في الغالب؛ ت ىامشّية، تعدّ ( نسجت خطاباةة /اسبلموّية /شيوعيّ خطابات مناىضة )لبراليّ 

يياميا، وفي الوقت الذي رمجت حمقات خفيّ بُ  فيو الخطابات مقى تُ ة عممت عمى مغالطة اليوامش وا 
مجموعة مف األطراؼ  الّرسمية في األماكف العامة، وقاعات المحاضرات الكبرى، اختارت

مع ، التوّجو الّسائد منتقديف األماكف السرّية، ف وغيرىـ(يوعيوالشّ  فواإلسبلموي فبراليالمّ )كالمناىضة 
فضاء الجامعة ليبرز اىتمامو بالميمشيف اختار " دمية الّناربرالي في رواية "يار المّ التّ ذلؾ فإّف 

ميو فإّف السمطة لـ تقـ بدورىا حة، وعوالّشباب، ألّنيـ مّثموا الوطف أحسف تمثيؿ في الثورة المسمّ 
ىذا االتياـ، لكّف التيار المبرالي لـ يكف ىّمو إنصافيـ والجدير بالذكر أّنيا ليست بريئة مف نحوىـ 

بقدر ما كاف يسعى لمييمنة، فقد دعت ىذه التيارات الجديدة إلى التحرر مف الديكتاتورية والطبقية، 
ومناىضة الّسائد، مف أجؿ ىيمنة جديدة قواميا تحرير اليوامش مف الّسمطة المحمية إلخضاعيا 

الحياة ال تمتد ، في كشؼ نتاقضاتيا إذ إّف تيري انجمتوفا ما أّكد عميو لسمطة عالمّية غربّية، وىذ
ر ليـ وىي ال توفّ  ،ة اليوامشتشكؿ انتياكا لحيافالدوؿ الغربّية فاىيوف المبراليوف كما يريدىا الرّ 

بالقيـ  فيي ال تيتـّ  ،ؿ إلى تحديد أىـ المفاىيـ حوؿ حياة الفردالحياة الحسنة ألنيا لـ تتوصّ 
( يراه اإلنسافلمحياد )واعتبارىا أف الحرية المطمقة ىي سعادة يا ييف وتبنّ والدّ  سفة األخبلقية،والفم

 ع إليولما يتطمّ  فيي ال تيتـّ  و قناع مشبوه يخفي تحتو مجموعة مف المصالح،يوعي أنّ اليسار الشّ 
ى مغالطة الّشعب وبيذا يتأّكد أّف كّؿ طرؼ سمطوي اعتمد عم2.يبل حقوؽ لويا تعتقد أنّ عب ألنّ الشّ 

لتقويض التّيارات الّسمطوّية المعارضة، وذلؾ بكشؼ مجموعة مف الّثغرات التي يحمميا كّؿ خطاب، 
عمى الفئات االجتماعّية المختمفة، كما اعتمدت عمى وتعّد ىذه اإلستراتيجّية آلّية جديدة لمييمنة 

ال تكوف لفظّية كما يرى ذلؾ  إبراز مظاىر االختبلؼ عف الخطابات الّسابقة، بآلّيات جديدة قد
 . فوكو
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كشفت الّمبرالية عف عيوب التوّجو السائد، باستخداـ نوع مف أنواع التأثير المادي عمى  
الّشباب، الذي يعّد حقيقة أو وىـ في مجموعة مف الحاالت، ألّنيا ُتسقط األفراد في حرّية مزّيفة، 

ى سرّا لو كانت معممتي كنت أتمنّ ية المتحّررة: "برالرا بأستاذتو المّ متأثّ  رضا شاوشوفي ذلؾ يقوؿ 
ىي أّمي بالفعؿ، تحسف الحديث بمغة جميمة تجعمني أومف بأشياء كثيرة، وأقتنع بأف جماؿ الحياة 

وبيذا يتجّمى  1."اتما فييا مف متع وممذّ  ؽ كؿّ يا، وتتذوّ ىو الحياة نفسيا )...( أف تعيشيا وتحبّ 
رة يكوف رسمّيا أو لفظّيا، فقد يكوف عمى شكؿ مواقؼ تستيدؼ اإلقناعي ليس بالضرو أّف الخطاب 

ّف اإلغراء، بينما نجد خطابات أخرى تدعو إلى التوّجو اإلسبلمي المتعّصب، و  اجتماع ىذه ا 
ة كالتي حدثت في جزائريّ أشبو بالّتحضير لمأساة  ،وزمف واحدالخطابات في مكاف واحد 

وبيذا يبدأ الصراع واالنقساـ ويعّد ، ، وآخر إلى الّتدّيفّتحررالّتسعينيات، حيث نادى تّيار إلى ال
خصيات عف مطالبيا الفعمية بتغميطيا وينجّر عف ذلؾ إلياء الشّ ا في ذلؾ، الخطاب سببا رئيسيّ 
قناعيا بالخطاب.   وا 

 تجاءالتي تجّمت تأثيراتيا عمى مختمؼ الّشرائح االجتماعّية، وع مف الخطابات إف ىذا النّ 
نشاء حمقات طبلبيّ سمي بالتجّمعات سرّ بعيدة عف الرّ   ،رضا شاوشحيرة  تتجمّ  ة وغير ذلؾ، إذا، وا 

ة يساريّ  ،غبة في االنتماء إلى جماعة أخرىرة، والرّ متو المتحرّ ر بمعمّ بيف التأثّ  "دمية الّنار" في
و "حّدثتيا عف تمؾ الجماعة اليسارّية، فمـ تكف تمانع أف أكوف منخرطا في توجشيوعّية قائبل: 

األنسب  فيو الرو" وريجي سدوبريو" كثيرا،سياسي معارض، وكانت تنصحني بقراءة "أندريو م
وبيذا 2حينيا لمف يريد التعّرؼ عمى تجارب مماثمة في الّنضاؿ الواقعي، ضد الظمـ والّتعاسة."

غميط تّ ات اإلغواء والعتمدت عمى آليّ ا رّية التي استيدفت إغراء اليوامش،ندرؾ أّف الخطابات الجزائ
ويتعّمؽ األمر بمختمؼ الخطابات الموّجية لمّشعب شة، نقساـ الفئات الميمّ مّما أّدى إلى ا ،فيما بينيا

 ةالشيوعيّ و ة د الخطابات منيا اإلسبلميّ إذ إّف فترة ما بعد االستقبلؿ عرفت بتعدّ  ورة؛الجزائري بعد الثّ 
سيا ترأّ حيث نجد سمطة ظاىرة ىي تمؾ التي  الّسمطة في تمؾ الفترة ليست واحدة،فغيرىا، و برالية والمّ 
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رغـ أّف رضا شاوش تحّوؿ  الخطاب.ة سعت إلى الييمنة، باعتماد ات خفيّ ، وسمطبومديفعيـ الزّ 
 إلى تابع لمسمطة بسبب التنشئة العائمّية، فقد كاف والده جبلدا لممساجيف.

لكّنو سرعاف ما  ظاـ،افضة لمنّ ىي الّسمطة الرّ  رضا شاوشإّف الّسمطة التي وقع تحت تأثيرىا     
اإلقناع بمزايا متّبيا نيج والده، كما تحّدث عف استراتيجّية النيج المبرالي، ك قّرر اإلنتماء إلييا،

د ال تحدّ "االيدولوجيا وخطابات اإلقناع  حسب الّدارسيف ف ،عمى عكس الّسائد في الجزائرتفكيره، 
 ،ة وليبرالّيةة وديمقراطيّ ا، إف ألفاظا مثؿ حرّية وفاشيّ فقط طريقتنا في الحديث، بؿ كذلؾ معنى كبلمن

تمتمؾ دالالت مختمفة حسب إيديولوجيا أولئؾ الذيف يستعممونيا، ومف ناحية أخرى فإّف 
ال تضفي عمى كبلمنا معنى فقط بؿ تمنحو سمطة ىي سمطة اإلقناع، واالستقطاب  ،اإليديولوجية

  1أو التّنديد أو الّرفض." 

ذا بحثنا  توابؿ في رواية "أكثر عف استراتيجّية التغميط، نجدىا تجّسدت بصورة واضحة وا 
ـّ " المدينة بسرقة يمت ات  إذ ، جديدا ة مستيدفابقة البرجوازيّ الطّ ة باّتخاذ تبرير األزمات الماديّ حيث ت

، وكانت اإلشاعة مف أساليب لغرض الّصراع معياوالنتيجة تحريؾ الفقراء  ة،الممتمكات العامّ 
بسبب  البرجوازّية، يدة جناتالسّ الحّط مف قيمة  فيويتجّمى ذلؾ ، الّسمطة لخطاب التي استخدمتياا

: الذي يشبو بيوت األوروبّييف حيث يقوؿ الّسارد عف بيتيا طباعيا المختمفة وبيتيا البرجوازي
تدعوني  ة، وىي تداعب أركاف الّصالوف،بمجّرد أف أدخؿ بيتيا، حتى أسمع لمموسيقى الكالسيكيّ "

)...( أحيانا حيف أكوف في  إلى الجموس أماميا فتقرأ لي قصائد لشعراء فرنسّييف كالسيكييف
 2"يف، أماديوس موزار، أوبيرا دوف جيوفاني، بيتيوفف.انتظارىا )...( كنت أقرأ أسماء الموسيقيّ 

المظاىر التي تعّد صفة التمّدف والتحّرر، وامتبلؾ مكتبات وبيوت معاصرة في زمف الفقر، مف    
حممت حقائؽ ومغالطات كثيرة، حيث أعمف الفقراء الّسمـ والمصالحة مع الّسمطة، بالمقابؿ رفضوا 

يف، والجدير بالّذكر أّنو مف الفئات الُمغالطة لمّشعب، مف نجدىـ مف العمبلء الحوار مع البرجوازيّ 

                                                 
، مقاؿ مأخوذ مف األنترنت، عمى الرابط تغالوالخطاب السمطوي تجمياتو وآليات اشابرىيـ دشيري،  -1
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ميمة لفرنسا ومف رجاؿ عة شخصيّ  ،ه ىؤالءخطابات تشوّ إشاعات و الذي نشر  عوفية ألّف شخصيّ 
شاىدت سايح عوفي : عبد القادر المغراويويتجّسد ذلؾ في شيادة الّصحفي مطة الجزائرية، السّ 

إلى  )الفرنسي( قيبلقد حولو النّ  ،ورةرقاء ويوافؽ عمى اختراؽ صفوؼ الثّ وىو يمبس البذلة الزّ 
ج لخبر فراره أثناء نقمو فؽ مع صحفي مف ليكو دالجي بأف يروّ واتّ )...(  أحد رجالو المخمصيف
ا تكوف شاىدا عمى خيانة شخص فممّ  ليتني ماكنت شاىدا عمى ذلؾ الكالـ ،إلى سجف بربروس

فقد بينت الرواية كيؼ أّف العمبلء مف شأنيـ نشر خطابات مغالطة  1."رلمخط ّرضؾ معخر يعني أنّ آ
سايح حريض بالخطاب، ألّف ات التّ جميّ يف واحدة مف تإلبعاد الشبية عنيـ، فيعّد صراع الفقراء والبرجوازيّ 

بقاء مصالح فرنسا في الجزائرالعميؿ كاف ىدفو السّ  عوفي  .مطة وا 

يديولوجّية تستخدـ لتفكيؾ الوحدة، ة حربيّ إلى ىذه اآللية كونيا آليّ  الّسايح عوفيلجأ  ة، وا 
ا ال تممؾ االجتماعية وبّث روح الّصراع بيف مختمؼ الجيات خاصة الميّمشة، والمسموبة كوني

مف  اإلشاعة ألّنيا "جزء حيويّ  إلى حداث الواقعّية والمزّيفة، ولجأة الّدفاع، وتفكيؾ األستراتيجيّ ا
ة والنفسّية مفتاح إلى تغيير الحرب الّنفسية، وىي وسيمة البمبمة في الحرب والّسمـ، والبمبمة الفكريّ 

ي وغسؿ الّدماغ، واإلشاعة سبلح بيف االّتجاىات والّمعب بالعقوؿ، ثـ الّسيطرة والّتحوير الفكر 
ة، وزعزعة الوحدة الفكرّية واالنتماء والّتماسؾ يطرة عمى االتجاىات الّشعبيّ المنحرفيف، تستعمؿ لمسّ 

لتحقيؽ  ،والجدير بالّذكر أّف اإلشاعة حسب الّرواية ىي آلّية، ال يمكف االستغناء عنيا"2.االجتماعي
 ء مف الييمنة عمى العقوؿ بالخطاب.موضوع الّصراع بيف اليوامش، فيي جز 

بعادىا عف مطمبيا الرئيسي، فخمقت قضايا جديدة منيا  أرادت الّسمطة إلياء الطبقة الفقيرة، وا 
شاعات لسفياف تجّمى رفض المجتمع فكشفت عنيا الّرواية،  قضايا الفساد الُخمقي، وىي مغالطات وا 

جعمت  ـ الويسترف سفياف رضا في مأزؽ،فالوضعت أ": الُمغالط البرجوازي في ىذا المقطع رضا
منو إنسانا ال منتميا، مّما جمب إليو أنظار البّصاصيف، وكتاب الّتقارير والمخبريف والمتعاطفيف 
األيديولوجّييف مع الّسيد الّرئيس، والمرّوجيف ألفكاره في المقاىي الّشعبية، والحّمامات واألسواؽ 
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دور البغي، وغيرىا مف األماكف العاّمة. ووضع اسمو في  األسبوعّية، والّساحات العمومّية، وفي
عداد غير المرغوب فييـ، والمشّوشيف بعد أف رفض مسايرة التوّجو العاـ لتمؾ الفترة )...( 

 1والحقيقة أّنو لـ يقؿ عف نفسو إّنو شيوعي، أو ماركسي، أو تروسكي كما كاف شائعا."

حيث خمقت ليا ات التي شّكمت عمييا خطورة، الفئتيميش نستنتج أّف الّسمطة عممت عمى    
مجموعة مف القضايا غير تسوّية بقة الفقيرة(، كما سارعت إلى نزاعات مع الفئات المسموبة )الطّ 

تجاىمت قضايا أخرى طارئة، وبيذا يمكف القوؿ إّف أسباب الّصراع بيف الّطبقتيف الّضرورية، و 
ي، وتشويو ء ومغالطتيـ نظرا لوضعيـ العممي المتدنّ تعود إلى تجييؿ الفقراالبرجوازية والفقيرة، 

مطة " أّف السّ المراقبة والمعاقبةفي كتابو " ميشاؿ فوكو ، إذ أّكدىرىـمظايف بسبب سمعة البرجوازيّ 
بط والمراقبة، وىي شكؿ مف أشكاؿ "الضّ : ياة دائما بؿ تمجأ إلى أساليب أخرى منال تستخدـ القوّ 

كيفّية الّتصرؼ، عف طريؽ إقناعيـ لضبط أنفسيـ، ضمف ما ىو  التي تخبر الّناس عف القّوة
وىذه الّسمطة خرجت في شكؿ تدريب إصبلحي/تصحيحي، فالمراقبة والضبط يعمبلف  طبيعي

حتى تضمف طاعة الّناس،  توجييو، كما تفعؿ الّسيادة؛ ببراعة، وال يضرباف الموضوع الذي يتـّ 
 ّف الطبقة البرجوازّيةوعميو إ2".وات الخاضعةالذّ الّضبط "المنتجات المطيعة لممراقبة و  فوكو سّمىو 

يا خطاباتمطة، بالسّ  ىي عبارة عف ذوات ىّمشتيا ،وايةرّ الفي  التي أصبحت منبوذة اجتماعّيا
شاعاتيا يقاؿ إّنيـ ال : "المنافية لمّشرعالقيـ البرجوازّية عف  بما في ذلؾ حديثيا المستمرّ  ،وا 

ا الشّباف فيقضوف أوقاتيـ ، وال يصّمي عندىـ سوى الّشيوخ، أمّ يصوموف رمضاف، والعياذ باهلل
 3"جائر.في الحانات التي تركيا ليـ الّرومي، مساجدىـ فارغة، ونساؤىـ يشربف السّ 

الّطرؽ السرّية التي استخدمتيا والّدعاية والّتشويو مف إحدى ، تبّيف أّف اإلشاعة مف خبلؿ ىذا
الّطبقة الفقيرة عمى الّطبقة البرجوازّية، كما اعترفت مجموعة مف الّسمطة، بعد االستقبلؿ لتحريض 

ة الييمنة بالخطاب لغاية تمثّمت في خمؽ انتيجت آليّ أّف الّسمطة في روايات عّدة، ، اتالّشخصيّ 
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وعميو يعّد الخطاب بأشكالو المتنّوعة اآللّية  سّيؿ عمييا إنياء دور المقاومة الّسياسّية. ماالّصراع، 
كخطاب إقناعي ليست المغالطة والجدير بالّذكر أّف  .مف منظور الّسرد المعاصربروزا األكثر 

كاإلشاعة مف نسج الخياؿ، ألّنو يشترط أف يكوف فييا جزء مف الواقع والحقيقة، بؿ يجب أف تكوف 
ف كانت المغالطة بيذه الّطريقة ، الّنواة واقعّية، تنسج حوليا قضايا مزّيفة حسب أىداؼ صاحبيا، وا 

تستغّؿ جيؿ الّناس، أو عدـ امتبلؾ المعمومات الكافية، وكؿ ذلؾ لتمرير خطاب معّيف، ويمكف 
أّنيا تمؾ األنماط مف الحجج الباطمة، التي تّتخذ مظير الحجج الّصحيحة  ،يا أيضاالّتعريؼ ب

:" يتوجب عمى مف يدخؿ في مناظرة أف يعرؼ ما ىي ياعن Schopenhauerشوبنياورويقوؿ 
الحفاظ  ومف أساليب تطبيقيا1داع، ذلؾ أف مف المحتـّ عميو أف يصادفيا ويتعامؿ معيا."حيؿ الخ

لعبة الّسعادة أو الحياة في رواية "ذلؾ  وتجّسد عمى جزء مف الوقائع مع تغيير أجزاء أخرى،
الذي بف يونس إذ إّف جزئي لخطابات الّثورة وما بعدىا، تحريؼ  " مف خبلؿلمراد زاىر القصيرة
كاف يقوؿ الوقائع كما حدثت " :كاف يحّرؼ أجزاء مف التّاريخ لصالحو حسب الّساردالّسمطة مّثؿ 

 بالفعؿ، أعطتو ىذه الّشجاعة مكانة في صفوؼ المجاىديف، وبّوأتو في مرحمة الحقة بعد انقالب 
حيث وقؼ مع الّرئيس بومديف ضد بف بمة، أخبرني أّنو وفّي لمّناس الذيف كانوا معو في 5691

جبؿ، ولـ أتمادى طبعا في أسئمتي المحرجة حينذاؾ، ألّني عرفت أّف بومديف لـ يطمؽ رصاصة ال
واحدة. كتمت األمر في نفسي، ال خشية أف ألقى رّد فعؿ سّيئ مف خالي بف يونس، بؿ ألّنني 
بدأت أتقف فف التكتـّ عمى األمور، التي أشعر أّنيا تجمب الّسوء لي أو لمف ىـ أقرب الناس 

 2".إليّ 

الذي مّثؿ السمطة،  بف يونسالمغالطة التي مارسيا  ردي، تجّمتف خبلؿ ىذا المقطع السّ م
ة في خطاباتو، لكنو أضاؼ إلييا وقائع ليخدـ مصالحو الذاتية، ففيما ألّنو احتفظ باألحداث الواقعيّ 

حداث يخص التّاريخ الرسمي، أعاده لممستمعيف بحرفية، خشية منو أف ُتكشؼ أالعيبو، أّما األ
جيؿ  ة غير الواقعّية، مستغبلّ الفرعّية فقد نسجيا مف خيالو مستخدما الخياؿ، واألحداث البطوليّ 

ف كاف أغمب المجاىديف :" مراد زاىرالفقراء ومستواىـ الّتعميمي البسيط، ويتأّكد ذلؾ في قوؿ  وا 
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، إال أّنو يقوؿ الوقائع فقراء وفاّلحيف، بسطاء والمتعّمموف منيـ قّمة قميمة، تعّد عمى أصابع اليدّ 
يخدـ مصالحو الّذاتية، زّيؼ الوقائع المتعّمقة بو وليس كي لوبف يونس ولكّف 1."كما حدثت بالفعؿ

 كشؼ مراد زاىر ر المثّقفيف وقادة الّثورة، ليواصؿوقائع التّاريخ، حيث أدمج نفسو ضمف أكث
يمو البسيط، أو تعّممو القراءة في لـ يكف يممؾ لسانو عف الّنقد، وىو رغـ تعممغالطاتو قائبل: "

فترة استقرار دامت شيورا قميمة بتونس عمى يد شخصّية، تعّمـ منيا وىو فرانس فانوف، فيذا 
ف أف الّسمطة، مف خبلؿ ىذا تبيّ و 2."الّرجؿ كاف يساىـ قدر ما يستطيع في تعميـ المجاىديف

 ، جاؿ ال عبلقة ليـ بالتّاريخع اليوامش بجعميا منبيرة بأعماؿ ر استخدمت المغالطات لئلخضا
ليجعؿ  بفرانس فانوف، مستغبل فرصة لقائو لكنو اّدعى ذلؾ ،فالـ يكف رجبل مثقّ  بف يونسافػ

  الميّمشيف ينبيروف بو، ويصّدقوف مغالطاتو.

 توابؿ المدينةوالجدير بالّذكر أّف الّروايات تختمؼ بينيا، ففي الوقت الذي تحتاج فيو رواية 
رواية ىو مف يذكر المغالطات ويفّككيا، أّما  دمية الّنارتناقضات، نجد الّسارد في لقارئ يكشؼ ال

التّناقضات الّسمطوية، بيف الّنظرية والّتطبيؽ فقد كشفت لسميرة قبمي " بعد أف صمت الّرصاص"
 ، فبل وجود لمديمقراطية التي تظير في الشعاراتالفوضوي، التي نتج عنيا إقصاء األقبلـ الجزائرّية

ذا عدنا إلى رواية "ألّف الصحافة كانت مستيدفة  الّرسمية، لعبة السعادة أو في العشرية الّسوداء، وا 
الذي وصؼ حياتو بالحياة القصيرة بعد  مراد زاىرمف خبلؿ يتمظير ، "الحياة القصيرة لمراد زاىر

وتجعؿ الفرد ، مطة، أف المغالطات الخطابّية مف شأنيا أف تمعب باألذىاف والعقوؿسّ التدّخبلت 
مرة أولى بدخوؿ عوالميا، أّف الّسمطة أقنعتو مّرتيف،  مراد زاىرفقد اعترؼ ، يصّفؽ لكّؿ الخطابات

 ، وبالتّالي أصبح لعبة في يدىا.غير القانونّيةومّرة ثانية باإلقباؿ عمى مجموعة مف المياـ 

في كمتا الّروايتيف ، و "عادةلعبة السّ " و"دمية الّنار" :عنوانيف لروايتيف ىما بشير مفتي اختار 
 ، إلى عالـ الّسمطة باإلقناع الخطابي،فوكودخمت الّشخصّية الميّمشة أو المسموبة بمفيـو 

تحت تأثير مغالطات  ،زويرعمى التّ لعبة السعادة  في مراد زاىر والمغالطات الّسمطوية، فقد أقبؿ

                                                 
 .35ص ، المصدر نفسو -1
 .35ص ، رلحياة القصيرة لمراد زاىا ، أوالسعادةلعبة  بشير مفتي، -2
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، بف بّمةا في االنقبلب عمى بطبل مشاركو ىواري بومديفالذي جعؿ مف نفسو صديقا لػخالو، 
، كالتزوير والقتؿ والتسمؽ المادي، ومف ذلؾ ليتمّكف مف إقناعو بالقياـ بمجموعة مف الّتجاوزات

رضا ومثمو فعؿ استبداؿ نتائج البكالوريا، كعتبة أولى دخؿ منيا بوابة الّسمطة، المشاركة في 
 .دمية الّنارفي رواية  شاوش

دة مع الميّمش آلية واح تستخدما اخمة فيما بينيا، ألّف الّسمطةداآلليات الّسمطوية متتعّد 
إلى استخداـ مجموعة مف األساليب دفعة واحدة مع شخصّية واحدة، حسب  تلجأإلقناعو، لكّنيا 

لعبة مطة في رواية "وعميو فإّف السّ  ،حسب نوع الّشخصية المراد تسييرىاو  ،اليدؼ الذي تريد تحقيقو
ثـ )خمؽ أبطاؿ وىمييف لمتأثير في العقوؿ( ة اإلقناع بالمغالطة بالخطاب، " بدأت عمميّ الّسعادة

أف تمؾ الوعود كانت  مراد زاىروبعد إدراؾ  أخرى ىي اإلقناع واإلغراء المادي،انتقمت إلى مرحمة 
ومف آلّيات الخطاب التي  لعبة السعادة"،عبة التي سّماىا "مزّيفة لـ يستطع الخروج مف تمؾ المّ 

ات مف اآلليّ فوكو  عّدىاالخطوات ا الّسمطة، نذكر أيضا الخطاب الّتيديدي، وكّؿ ىذه استخدمتي
 ة.ة الجسديّ باعتماد قّوة الخطاب وليس القوّ التي تصنع األرواح الخاضعة، 

ـّ فييا استدراج الميّمشيف،  ،يتأّكد أّف الخطاب الّسمطوي ومف ىذا متفّرع حسب المراحؿ التي ت
اإلغراء واإلغواء، وأخيرا  ومرحمة ثانية ىي ،غالبا قائمة عمى المغالطة مف مرحمة أولّية تكوف

قّوة الخطاب الّسمطوي، وابتعاده عف وىذه االستراتيجّيات ىي دعائـ أساسّية تؤّكد عمى  ،الّتيديد
ـّ بإحكاـ وتدبير مسبقيف، ألفّ  ،العبثّية المرحمة الفعمّية التي يتجّسد فييا موضوع أّما عف  نسجو يت
طويع األرواح إّما بت ،يي تمؾ التي يتحّقؽ فييا تجريد الّذات مف العقؿ المسيطرف ،اع اليوامشصر 

باإلكراه لميامو الّرسمية مدير الثّانوية في اختراؽ  لعبة الّسعادةذلؾ في رواية  أو تيديدىا، وتجّسد
الخطاب الّسمطوي ال ف ،خوفا عمى نفسو بتغيير نتائج البكالوريا، واستجاب لذلؾألّف السمطة ىّددتو 

ىذا ما شرحو لي خالي عّدة مرّات، إف استغالؿ :"مراد زاىر"، ويقوؿ في ذلؾ ال"رّد بكممة يُ 
طموحات الّناس أمر سيؿ لكي يفعموا ما نريد، نظرّية صحيحة دوف أف أمتحف نفسي بيا في 

ف لـ يعترض طريقؾ فتعرؼ إف كنت قادرا عمى  الواقع، فكّؿ شيء صحيح إف لـ يثبت العكس، وا 
أف تقوؿ "نعـ " أو تقوؿ "ال" وأنت متيّقف مف أّف نعـ ىذه ستنجيؾ، وتحفظ لؾ امتيازاتؾ وال 
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 بيذا خضع مدير الثانوية لقّوة الخطاب الّتيديدي، الذي ال ُيرفض 1."ستقيرؾ، وستدفع ثمنيا غاليا
ؿ ذلؾ مع جميع الشخصّيات ألّنيا لـ تفع، ىيمنتياّذوات التي تمارس عمييا تختار دائما الالّسمطة ف
ّف الّذوات المسموبة و  ، تبدو أقرب إلى مساعييا، ألّنيا غالبا غير المتعّممة ةات القرويّ الشخصيّ كا 

 وغير قادرة عمى تفكيؾ آليات السمطة التي تفرض بيا الييمنة. تطمح نحو األعمى، 

، باستخداـ مف شأنو أف يصنع أرواحا خاضعة ،أّف الخطاب الّسمطوي ميشاؿ فوكويرى 
تو، داخمي وخارجي في نفس الخطابات الميّددة لمّذوات المسموبة، فالّروح فضاء متناقض في ذا

تعمؿ كميكانيـز داخمي و تقـو بوظيفتيا جسد، و في الفضاء خارج الأيضا تولد بينما الّروح الوقت، و 
ثير الّرعب يفرض عمى الجسد مف الّداخؿ أف يضبط قواه وسموكو، فتفرض عميو قوى روحّية ت

 قوى إضافّية تحّولو إلى مفعوؿ بو. وبيذا فإّف السمطة قامت باكتشاؼ اإلنساف بالحديث والفزع، و 
ة والّطاقة، في شبكة عمى أّنو مخموؽ يعيش داخؿ سجف الّروح، بالتّالي يمكف ضبطو وتسييره بالقوّ 

استنفاذ أشكاؿ الخطاب األخرى اتيا بعد ويعّد التيديد إحدى استراتيجيّ 2ـ والّسيطرة.عبلقات الّتحكّ 
وح ىي مركز لمترويض اكتشفت أف ىذه الرّ  التي استيدفت المغالطة واإلقناع وغير ذلؾ، ألّنيا
مطة في ىذا المنحى ألّنيا بّينت كيؼ أّف السّ  ،والّتسيير، وقد ذىبت الّرواية الجزائرية المعاصرة

الشخصيات المسموبة  وتجّسد لنا كيؼ أفّ ي تديرىا وتخضعيا بالخطاب، اختارت نوعّية األرواح الت
يديولوجيّ ا والمحدودة ماديّ  ثقافيا والطامعة ، ىي أقرب إلى ا، والّطامعة في الّتسمؽ والمناصبوا 

 سيير.رويض والتّ التّ 

ذ لعب اإلقناع اختمفت طرؽ تمثيؿ خطابات الييمنة عمى اليوامش مف رواية إلى أخرى، إ
خطاب الّتيديد استخدمت  بف يونسالّسمطة التي مّثميا ألّف ، دةلعبة الّسعاواية دورا بارزا في ر 

نتائج وىي مغالطة استيدفت الّتصديؽ حيث تـّ تزوير إلقناعو،  مراد زاىرعمى مسامع الميّمش 
وىنا جاء خطاب  ،بأّف السمطة ستأخذ بو نحو األعمىليصّدؽ ، أماـ مسامعو البكالوريا لصالحو

وع مف الخطابات وىذا النّ عتمدت عمييما الّسمطة معا إلقناع اليوامش، الّتيديد والمغالطة آليتيف ا
                                                 

 .80ص زاىر،الحياة القصيرة لمراد أو  الّسعادة،لعبة بشير مفتي، -1
 0426 ، دط، مكتبة اإلسكندرّية، مصر،تفكيؾ مفيـو القوة عند ميشاؿ فوكو، إعادة فتح الممؼ اإليرانيمحمد صفار، -2

 .62، 64ص
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والنتيجة كانت خمؽ صراعات بيف  وتؤّدي دور اإلقناع،، اإليياـيمكف القوؿ بأّنيا تعمؿ عمى 
في النتائج، فيبدو الصراع  بمراد زاىر، واستبدالو بمقاسـ األمازيغيالّطمبة خاّصة بعد إقصاء 

ويتجّسد خطاب  ة بيف طمبة مف مختمؼ الجيات، لكّنو في حقيقتو لعبة سمطوّية.ظاىرّيا قضّية عاديّ 
جاؿ الذيف الرّ  :"عف سّيدة ييودّية في قوؿ الّسارد توابؿ المدينةالّسمطة التيديدي أيضا في رواية 

صاـر في قراراتو، وال يستسيغ  ،اقتحموا شّقتيا أخبروىا أف العقيد الذي انقمب عمى الّديكتاتور
ويعّد ىذا  1"ال يقبؿ التعّدد. ،صافيا ،العرؽ اء الييود واألقداـ الّسوداء، وأّنو يريد شعبا نقيّ بق

حسب السياؽ، خاّصة إذا أخذنا بعيف  بومديفالخطاب تيديدي في ظاىره، وصاحبو الّرئيس 
: الييودوفي قولو أيضا عف 2"أنا أريد شعبا نقّيا."االعتبار رفضو لمتعّدد في خطاباتو التي منيا: 

وىي خطابات ضمنّية مفادىا رفض بقاء الييود في 3عب الفمسطيني.""ظالما أـ مظموما، أنا مع الشّ 
لكّف تطبيؽ فعؿ الّطرد تشوبو مغالطات كثيرة، منيا أّف المقطع الّسردي لـ يأمر بذلؾ الجزائر، 

حيث إّف القوؿ بعدـ ، ولـ يأمر بالّتعنيؼ أيضاة بفعؿ الطرد، بشكؿ مباشر، ولـ يذكر الفئة المعنيّ 
إخراجيـ مف ممتمكاتيـ ومحبلتيـ وشققيـ وتعذيبيـ يختمؼ عف استساغة البقاء في الجزائر، 

، "توابؿ المدينة" و"أنا وحاييـ" و"الخالفروايات عّدة: " والقتؿ، مثمما تبّيف في بالضرب والشتـ 
راؼ عّدة، تسّببت في ومف ىنا تأتي طرؽ تطبيؽ ىذا الخطاب أشبو بمغالطة اشتركت فييا أط

صراع األقميات واليوامش في الجزائر، حيث نجد قطاع طرؽ وعصابات وشخصيات مجيولة، 
استغمت الخطاب بسبب الممتمكات، ونجد أيضا الفقراء وسّكاف القرى ُرّوضوا إيديولوجيا بمقولة 

شوبيا الّنزاع، قد العرؽ الصافي وتسّببوا بنزاعات كثيرة، وبيذا يمكف القوؿ إّف الفضاءات التي ي
تكوف أسبابيا تعود إلى تطبيؽ الخطاب بطرؽ غير منيجّية، تخرج عف إطار الخطاب الّرسمي، 

ننفي عنو رفض الييود كما تبّيف، لكنو لـ يأمر بالقتؿ والعزؿ والتجريد الكامؿ مف  الذي ال
كات الّذوات محرّ وبذلؾ فإّف تدخؿ ذوات أخرى لتطبيؽ الخطابات مف إحدى أسباب الممتمكات، 
 . مجيولة كما تبّيف في الّروايةتكوف خاصة حيف  ،نحو العنؼ

                                                 
 .07ص  ،توابؿ المدينةحميد عبد القادر،  -1
  .23، ص 0448الجزائر،  دار المعرفة،سنة مف الوجود، دط،  0222ييود الجزائر عيسى شنوؼ،  -2
 .20ص المصدر نفسو،  -3
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ورأت أّف أحد  ،بعد االستقبلؿ يالجزائر  اصرة في أسباب الّصراع الّطبقيحّققت الّرواية المع  
الذي تبلعب باألذىاف والعقوؿ، فمو نعود إلى نداء الخطاب الّسمطوي الُمغالط، عود إلى أسبابو ت

بقة الطّ  توّجو إلى أّنو في التّاريخ الجزائري، المتعّمؽ بأمبلؾ المعّمريف، نجد فرحات عّباس
ألّنيـ منذ أجياؿ عمى حّد مشروع االندماج في الحياة الشعبّية، مف أجؿ  ،ة وييود الجزائرالبرجوازيّ 

جزائرييف، لـ تكّؼ عف كونيا ممكا لكّؿ ال ،تعبيره يّدعوف بأّنيـ جزائريوف، والجزائر لّما أصبحت ليـ
نازؿ جزائر بشرط التّ لعمييـ البقاء في اوقد اقترح 1وعميو فإّف االشتراؾ في نمط العيش أصبح واجبا.

فإّف الييمنة  ،أّممت ممتمكاتيا وعميو ،في مذّكراتو أف الجزائر بف بّمةويؤّكد الّرئيس  عف ممتمكاتيـ،
، فيقوؿ :"بعد توقيع التي تشوبيا ة عمى ممتمكات الّشعب ظّمت قائمة، رغـ المغالطاتالبرجوازيّ 

 ياألوروبّييف إلى أيد ياّتفاقيات ايفياف، انتقمت بعض الممكّيات سواء بالمدف، أو األرياؼ، مف أيد
ونيا بشراىة، كانت عمى األقّؿ رجاؿ الماؿ الجزائرّييف الذيف اشتروىا بثمف بخس، وانطمقوا يستغمّ 

ية لقرارات مارس، اضطرت حكومتي ال فقط إلى تأميـ مساوية لشراىة أسبلفيـ، وفي األشير التّال
، الخطابات الّسمطوية وبيذا تتبّيف المغالطة بيف2المزارع بؿ أيضا الفنادؽ والمطاعـ والمقاىي."

فرحات  يوخطاب ،عمى ممتمكات الّشعب وبقايا فرنسا القائمة باستحواذ المعّمريف والبرجوازّييف
  يف. جزائريّ ال، وتحويميا إلى ألمبلؾالقائبلف بتأميـ اعباس، وبف بّمة 

 المغالطات بسبب ،لصراع الطبقي واردا فييامف خبلؿ ما سردتو الّرواية مف أحداث، يعّد ا 
التي كّررتيا الّسمطة، في كوف رأس الماؿ الجزائري في حوزة الّطبقة البرجوازّية والمعّمريف، وبذلؾ 

ّية بطرؽ غير شرعّية، ىي المتسببة في خمؽ الخطابات الجديدة التي تزّعمتيا أطرؼ خف تعدّ 
 ،وايةخصية البطمة في الرّ تقوؿ الشّ الّصراع، بسبب الممتمكات التي ىي عمى األرجح بحوزتيا، ف

ة ليـ، فاعميّ  ال أناسيف إلى يف طيبّ ؿ أناس برجوازيّ لقد شيدت تحوّ " :الّسمطة خطاباتمعارضة 
رىـ البسطاء في مجالسيـ ويسخروف يستحض بعد تأميـ أمالكيـ، ،يعيشوف في الحضيض

                                                 
  ينظر: نداء فرحات عّباس، األقداـ الّسوداء، مقاؿ مأخوذ مف االنترنت، عمى الرابط:-1
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وىنا يتجّمى المسكوت عنو، المتعّمؽ بتحويؿ أمواؿ الوطف 1".منيـ، ويرمونيـ بالخيانة خالؿ الحرب
 إلى أطراؼ سمطوّية، تبلعبت بالخطاب لصالحيا. 

بالّنبيذ ا أّف السّيدة جّنات البرجوازّية، تستمتع رّوجت أطراؼ خفّية في الّرواية، لدعايات مني
األحمر مثؿ أسيادىا، وكاف المستيدؼ مف ذلؾ الفقراء الذيف أرادت السمطة إبعادىـ عف قضاياىـ 
الرئيسّية، بخمؽ عداوة معيا، وتعّد ىذه اآللّية مف المغالطات التي تسّببت في صراع اليوامش، 

يوجد عندنا أشخاص يعيشوف بالعداوة، يشّوىوف سمعة الّشرفاء، ويقّدموف ": جّناتفتقوؿ 
اس عبر نشر األكاذيب، يقولوف ال ىوف مصائر النّ نفسيـ في صورة األتقياء، ىؤالء يشوّ أ
 تشرب النبيذ األحمر، البورجواز بورجواز تعيش مثؿ الكولوف، ال التحّف لمماضي،  جوازور ب

لوا أنظار الّناس ى يحوّ حتّ  دّخف وغيرىا مف االفتراءات التي يروجونيا في مجالسيـ،برجزواز ت
مف ىؤالء  والحقيقة أف مصدر الخطر قادـ ،ىؤالء أّنني عدّوتيـ فيظفّ  ،ةايا الحقيقيّ عف القض

 2".الذيف يّدعوف الّنقاء

جاءت متداخمة مع اإلشاعة في اعتماد الّسمطة عمى الوسائؿ غير في الّرواية، إّف المغالطة 
مقاىي، فيي لـ تستخدـ وسائؿ ة، واألسواؽ العمومّية والالّرسمية، منيا الّدعايات في األحياء الّشعبيّ 

ألّف األعبلـ الّرسمي يعّد خطرا عمييا، يستخدميا بية، لتبتعد عف الشّ  ،صاؿ المباشرةاإلعبلـ واالتّ 
ولذلؾ فيي ترّوج لخطاباتيا في األماكف يستطيع كشؼ أالعيبيا،  الذي ،ياسيالسّ  المثّقؼ والمحّمؿ
 تشويو والمغالطة والتحريض وغير ذلؾ. . باستخداـ الّدعاية والالميّمش التي يقبع فييا

، بمغالطة اإلسبلـ "القالع المتآكمةتجّسد الخطاب المتعّدد، كمحّرؾ لمّصراع في رواية "
يف بيف اإلسبلميّ اإليديولوجي، ما تسّبب باالنقساـ كعقيدة ارتبطت بالّدوؿ العربّية، بربطيا باإلرىاب، 

متأّثرا باالنقساـ اإلسبلمي والسياسي الذي ، بف غوسة رشيدفيقوؿ  ،برالييف والممحديف وغيرىـوالمّ 
حاولت أف أفيمو أف الجماعة التي يخالطيا ال تحّب : "تسّبب في تعّصب ابنو لممشروع اإلسبلموي

ر وراء الّديف لخدمة مصالح أمريكا االمبريالّية، في الخير لمبالد والعباد، إنيا جماعة ضاّلة، تتستّ 
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غطاء إلغراء الّشعوب الفقيرة المؤمنة بحمؿ الّسالح،  ّية، وما الّديف إالّ حربيا ضد روسيا االشتراك
يماف ابنو الوحيد راح ضحّية  نبيؿ لكفّ 1."الّصراع صراع مصالح اقتصادّية وليس صراع قناعات وا 

 لرصاص الغدر، ولـ يدرؾ أّف كّؿ تمؾ الخطابات تتسّتر وراءىا مصالح خفّية.

شأنيا مغالطة الّشعب بإيجاد حموؿ لؤلوضاع المزرية، لكّف ذلؾ أّكد الّسارد أّف الّسمطة مف 
تغّير  صحيح أّف الوضع: "فيقوؿ ،توىـ بإيجاد الحموؿ دوف فعؿ ذلؾ ،يتـّ غالبا عمى شكؿ تسويات
، لكّف الجوىر بقي ىو نفسو، طارت بعض الّرؤوس البارزة، أدخموا 88قميال بعد مظاىرات أكتوبر

ة، استحدثوا مسّميات جديدة لكّف التركيبة البشرّية والممارسات تعديالت في تنظيـ المؤّسس
البائدة التزاؿ عمى حاليا، تماما مثؿ لعبة الّشطرنج، نغّير ألواف البيادؽ وأحجاميا، وقد نستبدؿ 
ـّ إّني ال أظّف أّف الّسمطة تقدـ مثؿ ىذه  العبيف أو اثنيف، ومع ذلؾ يبقى قانوف الّمعبة واحدا، ث

أّنو مف الّصعوبة معرفة الحقائؽ المتعّمقة بالّسمطة، ألّنيا  فوكووفي ىذا يرى  2بال مقابؿ."الّتنازالت 
تعمؿ عمى اإليياـ، حيث إّنو ليس مف الّسيؿ كشؼ عبلقة اإلرىاب بأطراؼ سمطوّية وغربّية، إاّل 

أّف  ،2972منذ سنة  فوكووقد "كتب  ،التي تشمؿ الخطاب بحّد ذاتومف خبلؿ حفرّيات المعرفة، 
ّنما مف أجؿ الّتكسير والحسـ، مبّينا بذلؾ وىمّية الحياد المعرفي  المعرفة لـ تخمؽ ألجؿ الفيـ، وا 
)...( ففي المعرفة تتفاعؿ وتتصارع أىواء ورغبات ومصالح وعبلقات وقوى، فميس مرمى المعرفة 

تدريجي ىو البحث عف معنى خفّي، وعف ذات متسّيدة، وعف وتيرة تطور مستمّر، وعف تدّلي 
الّتحميؿ التّاريخي إلرادة المعرفة التي عرفتيا اإلنسانّية، يبّيف في الوقت ذاتو  لحقيقة كائنة )...( إفّ 

أنو ما مف معرفة إال وتقـو عمى الّظمـ والخطأ، وأف المعرفة ال تنطوي بالتّالي عمى حؽ الّصواب 
  3أو عمى أساس الّصدؽ."

كشؼ خطورة الخطاب وعبلقتو بترويض الشخصّيات  بف غوسة، ولمتّأكيد عمى ذلؾ واصؿ   
لـ بعد سماعو لمخطابات المتطّرفة قائبل:  ،)اإلرىابّية( مف خبلؿ التحّوالت التي طرأت عمى ابنو

يعد ذلؾ الّطفؿ الوديع، الذي يطيع األوامر أضحى عنيدا، عصبّيا ممانعا بؿ معارضا لكّؿ ما 
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طّرفة، سّببت صراعا ي عمؿ عمى خمؽ جماعات متوبيذا يتجّمى أّف الخطاب االسبلمو 1أقوؿ."
مف األسباب التي جعمت أعماؿ الخراب التي تسّببت فييا وتعّد ، المتحّررة شخصّياتال اجتماعّيا مع

بسبب ىذه  ،والصبلة و لمّديف والصـورفض اشتدّ األب المجتمع يتمّسؾ أكثر باآلخر، حيث إّف 
لمتّأكيد عمى مشروع  ات المتطّرفة، قد تكوف غربية المنشأالخطابىذه ، ليتجّمى بذلؾ أّف الّتجاوزات

يرفض فيو الخطاب  واآلخر،العممانية، ففي الوقت الذي ترحّب فيو الّدوؿ الغربية بالتغيير 
ة، لتتأّكد فيو صفة اإلقصاء والعنصرية، وىذا ىو المشروع الجديد لمغرب قافة األجنبيّ الثّ  اإلسبلموي

وىدفيا خمؽ االمبريالّية، ى أّف ىذه الجماعات تتخّفى وراءىا أمريكا مف منظور الّسارد، حيف رأ
 رة. العنؼ في المجتمعات الُمستعمَ 

الّتعذيب الّنفسي أّنو يجب استعراض أساليب  ،الخطاب المتطّرؼكا مفكّ  بف غوسةويواصؿ 
عب تحميمو، ، ليتأّكد لنا أّف الخطاب مف الصّ لمذيف اضطيدتيـ الخطابات اإلسبلموية ،والبيولوجي

كما تبّيف أّف الّرواية المعاصرة ىي عبارة عف نقطة لقاء  خاصة في عبلقتو بالييمنة والمغالطة،
بتقويض سمطة معينة، تستفيد منو سمطة أخرى، مع العمـ أّنيا ليست  ةمتعمقلمخطابات، ألّنيا 

ة ىدفيا خدمة وجية لعممة واحدقد تكوف ، كوف التّيارات المختمفة لبعضيابالّضرورة مناىضة 
كما يرى ذلؾ الّسارد، إذ إّف مشاىد اضطياد اإلرىاب لمشباب تصّب في صالح الخطاب  أوروبا،

المبرالي، ومشيد مقتؿ نبيؿ يصّب في صالحو أيضا، كوف ىذا التيار استغمو ثـ قاـ بإقصائو، ولكّف 
رشيد بف أّكد عميو  القراءة الثالثة لؤلحداث أّكدت عمى المغالطة األوروبية لئلسبلـ، وىذا ما

، ففي ة بيف متقّبمة  ورافضة لموضع وىذا ما أرادتو سمطة خفية، حيث نتجت ذوات متفّرقغوسة
الوقت الذي يجب أف تتأّزـ األوضاع السمطوية تأكيدا عمى فشميا، حصؿ ذلؾ اجتماعيا، إذ نتج 

ـّ تسييسو ، لخدمة العنؼ في المجتمع، عف ذلؾ ذوات رافضة لمّتغيير والتفّتح، تأثرا باإلسبلـ  الذي ت
وكذلؾ برزت شخصّيات اختارت اليجرة والتديف بغير اإلسبلـ، مثمما تبّيف ذلؾ في شخصية األب 

الخطاب  ببلد المؤمنيف، وبيذا تجّسدالذي تحّسر عمى بقائو في الجزائر، بدؿ اليجرة إلى كندا 
  بيف الّذوات اإلجتماعّية.سبلموي كمقّوض لتعاليـ اإلسبلـ، ألّف التعّصب أنتج صراعا اإل
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الميّمش، بػ التي أعمنت االىتماـ خطاباتالومف المغالطات التي جّسدتيا الّرواية المعاصرة، 
أف البحث عف اليامش المقصي، ىو  أوىاـ ما بعد الحداثة"،في كتابو " انجمتوف يرى تيريحيث 

استعراض قطع الّرؤوس في البمداف ف 1بحث نفعي تستفيد منو الواليات المّتحدة األمريكّية ال أكثر.
إلى كافر  نبيؿالعربية، قد يكوف بحثا نفعيا ىدفو تثبيت ىيمنة اآلخر عمينا، وتبّيف ذلؾ في تحّوؿ 

فعمو ىذا  فقد اعترؼ بكرىو لئلسبلـ بعد ماألّف الخالؽ لـ ينقذه مف اإلرىاب، ، بجميع اآللية
عّنفو كديف، بؿ تسييسو ىو مف أدى إلى  ليس ىو مف اإلسبلـ، والمغالطة تكمف في أف التيار

 مجازر.

العبلقة مع مغالطات كشفت  )نبيؿ(لقوؿ إّف يومّيات االبف اإلرىابي مف خبلؿ ىذا يمكف ا
مف خبلؿ  والشباب كما نجد ىذا التّيار استيدؼ المثّقفيفإسبلمي، اإلرىاب تّيار كوف ، في اآلخر

كشعار نظرا لبلستعطاؼ، والتّقّبؿ  ،الّديف اإلسبلمي ةىذه الفئة المتطّرف وقد اختارت ،فعؿ اإلقناع
 الذي ينالو مف طرؼ الجماىير.

نجد استخداميا ألساليب خطابّية فرعّية  ،ومف اآللّيات التي استطاعت بيا الّسمطة الييمنة 
مع العمـ " توابؿ المدينةلؾ في رواية "ذمنيا: الجوسسة، بجمع أحاديث السّكاف وتحميميا، وقد برز 

باستخداـ المخابرات، والجواسيس جاءت بمغة عامّية، تضّمنت  التي جمعتياّف الخطابات أ
وذلؾ إف دّؿ عمى شيء فيو إّف السمطة ىي المستفيد األكبر طموحات الميّمش وتطّمعاتو اليومّية، 

الذي سيسمح ليا الحقا  ،مف سذاجة وجيؿ الفئات الشعبّية، وكذلؾ مستواىا العممي المتدني
فة لمحقائؽ، ويتجّمى ذلؾ في مراقبة أحاديثيـ ميما كانت مغالطة ومزيّ  ،كؿ الخطابات بتصديؽ
 ،اوعميو فإف الّسمطة تسعى يوميّ " حيث يقوؿ الّسارد:غيير، ألّنيا قابمة لمتطويع والتّ  ،ةاليوميّ 

وكاف المخبروف الذيف  الحصوؿ عمى تقارير مفّصمة مف األحياء الشعبّية، واألماكف المنعزلة،
اندّسوا في المحروسة لمراقبة األىالي، ومعرفة أدّؽ تفاصيؿ حياتيـ يرسموف تقارير مفصمة عف 

2أحاديثيـ."
وعميو برز أّف خطابات الّشعب البسيطة في أحيائيا المعزولة عرضة لمّتحميؿ  
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الّسمطوي، ويتـّ جمعيا بشكؿ يومي، والجدير بالّذكر أّف السمطة عممت عمى تصفية الفئات التي 
حميؿ الخطاب ة، ىو تفإّف الغرض مف الجوسسة كآلية سمطويّ  أت أّنيا تشّكؿ خطرا عمييا، وبذلؾر 

ؼ عمى طبيعتو وماىيتو، وكذلؾ لتحقيؽ توزيع الفئات خاّصة المقاومة لمّسمطة، لمتعرّ  الّشعبوي
ّسرد ولعّؿ اليدؼ مف إبراز ىذه الخطابات، في ال بتيديدىا وقتميا وترويضيا وتيذيبيا لصالحيا،

وتخميص التّاريخ مف الوثائقّية، بالحفر في  ،ىو البحث عف المسكوت عنو ،الّروائي المعاصر
 ،ألّنو كشؼ عف آلّيات كثيرة ،قي؛ الذي أصبح اليـو عرضة لمّنقد واليدـوحدات الّنسيج الوثائ

 أفرغت الشخصّية الجزائرّية مف مستواىا الفاعمي.

"لقد مضى زمف كانت فيو الحفرّيات كفرع  :ات المعرفةحفريّ في كتابو المعنوف بػفوكو يقوؿ 
معرفي، يدرس الّنصب األثرّية الخرساء واآلثار المّيتة، والموضوعات غير ذات الّسياؽ، واألشياء 

ما كاف بفضؿ تقويـ خطاب تاريخي، وربّ  التي خّمفيا الماضي، تتمّسح بالتّاريخ وال تّتخذ معناىا، إالّ 
أللفاظ، والقوؿ إّف تاريخ اليـو ىو الذي صار، يتمّسح بالحفرّيات وينزع نحو في استطاعتنا الّمعب با

الحفري الّسردي و  الجانبربطت  ،إّف الّرواية الجزائرّية المعاصرة نقوؿوبيذا 1الوصؼ الباطني."
لكشؼ  ،الخطاب بسياقو الخارجي، في الفترات التي تمت الّثورة المسّمحةألّنيا جمعت معرفة، لم

ا في تحريضو وتحريكو، ويظير ذلؾ في دورىالّتحقيؽ في ّسمطة عمى خطابات الّشعب و ىيمنة ال
سـ بالّرسمية، إّنما تنتشر وسط الفئات المحرومة، وىي غالبا سرد خطاباتيا الجزئّية، التي ال تتّ 

 التي ،خطابات مييمنة تيديدّية، تسعي لتحريكيـ بالقّوة، ويتبّيف ذلؾ مف خبلؿ أحاديث سكاف القرى
بدا كمف يبحث عف شيء محّدد، ظّؿ بصره يتجّوؿ جية فيقوؿ الّسارد: " ،تجّسست عمييا الّسمطة

 جماعة سعيد اسكندر. وكاف ىؤالء غارقيف في أحاديثيـ المعتادة.
 قاؿ السّيد عمي الميصاليست:

 _حتى تشي غيفار حّذره مف التطّرؼ في االشتراكّية، وحّدثو عف خصوصّية البمد.
رعة مف قيوتو المّرة وأضاؼ: جعؿ مف الّسمطة وسيمة لالنتقاـ مف ارتشؼ آخر ج

 خصومو.
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ىـ أّنو مفّتش شرطة، ويدعى بيرطا اندفع الّرجؿ الغريب نحوىـ. فعؿ ذلؾ بعنؼ. وأخبر 
 )...( اشتّد عبوس وجيو )...( فقاؿ بغضب:

 _سوؼ تندموف عمى آرائكـ، لف نسمح بانتقاد السّيد الّرئيس.
 ّعدىـ بالّنفي إلى الّصحراء، إف استمّروا في الّسير ضد الّتيار.راح ييّددىـ ويتو 

مكاف فكّفوا في  أدركوا حينئذ أف لمحيطاف أذانا تصغي، وأف البّصاصيف تكاثروا في كؿّ 
 1."الخوض في أحاديثيـ المعتادة، ومنذ ذلؾ اليـو خفقت أصواتيـ

وليس تمّفظا  ،مف حيث ىو ممارسة التي رّكزت عمى الخطاب،فوكو مقولة بيذا، يمكف أف نؤّكد   
"الخطاب كما حّددتو أركيولوجيا المعرفة، ليس وعيا يسكف مشروعو في الّشكؿ الخارجي فػ ،لغوّيا

ليا أشكاليا الخصوصّية مف  ،لّمغة، ليس الخطاب لغة تضاؼ ليا ذات تتكّمميا، بؿ ىو ممارسة
لـ تيمؿ األحاديث ألّنيا تامة،  دّقةتيا بياسمارست س أّف الّسمطةومف ىنا ندرؾ 2الّترابط والتّتابع."

والتي تبدو ساذجة، لكّنيا كشفت عف نوع الخطر الذي يحّدؽ اليومّية في األحياء البسيطة، 
ّف الّسمطة حيف تكشؼ ثغرات الخطاب الّشعبي، وخطورة موقفو تسارع باستبداؿ بمصالحيا،  وا 

غة الّسمطة ىادئة في وسائميا الرسمّية، لكّنيا عنيفة مواقفيا باّتخاذ استراتيجّيات الّتيديد، حيث إّف ل
سوؼ : "ستعماليا آللّية اإلكراه بالخطابفي األحياء المنزوية، وىذا المقطع أثبت عنؼ السمطة وا
شّكؿ توزع  ،إّف ىذا النوع مف الخطاباتف 3تندموف عمى آرائكـ، لف نسمح بانتقاد السّيد الّرئيس."

 ومعارضة لمّسمطة، إّما باإلقناع أو الّتيديد.  ة بيف مؤيدةالفئات الشعبيّ 

لعمر بف  "البيضاء الجريمة"رواية أخرى ىي ، في خطاب الّتيديد أو قّوة الخطابتجّمى 
ألّنيا خمقت ىوامش اجتماعّية، باعتماد ، ترويض الّسمطة لؤلرواحعمى ، حيث أّكد الّسارد شريط

، فإّما يستجيبوف ألوامرىا أو يعودوف لمّسجف ةمستغّمة فرصة صورتيـ االجتماعيّ فئة المساجيف، 
فقد ساىموا في خمؽ الفتف االجتماعية والّصراعات التي بسبب تيـ بيضاء ال يعاقب عمييا القانوف، 

                                                 
 .239، 238، صتوابؿ المدينةحميد عبد القادر، -1
، المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع، لبناف، 2، تر: عبد العزيز العيادي، طالمعرفة والسمطةميشاؿ فوكو،  -2
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آلية أّنيا " الجريمة البيضاءوبيذا يمكف تفسير عبلقة الّسمطة بعنواف الّرواية "يصعب فيميا، 
بالّتيديد  اخاصة المتشّرديف في الّطرقات، لتمبية رغباتي ،بابسمطوّية غرضيا الييمنة عمى فئة الشّ 

مط االجتماعي الذي ساده الّتعايش، إلى ترّقب الخطر مف النّ  تغّير يفّسر وىذا ماواإلكراه، 
تحّركيا قّوة خفّية، ويمكف تفسير ىذا الّتعقيد في النمط االجتماعي المعاصر، شخصّيات وىمّية، 

جسد اإلنساف ىو " ،أفّ  المراقبة والمعاقبةرواح، حيث يؤّكد في كتابو عف صنع األ فوكوفي آراء 
ف  عمومو وممارساتو كّميا، المنضبطة ،المكاف الوحيد الذي تتقاطع فيو وحولو وغير المنضبطة، وا 

تتّبع تاريخ الجسد يمكف أف يضع بيف أيدينا عمما مادّيا في أركيولوجيا المنشأة المتبلزمة، والمزدوجة 
ة، والّسمطة عبر شبكّيات تمفصبلتيا المتتابعة المعّقدة، فمف مرحمة الجسد باعتباره قّوة إنتاج، لممعرف

أو قّوة عمؿ مادي فحسب، إلى ذلؾ الجسد المسّيس، الذي ينبغي ضبطو اجتماعّيا واقتصادّيا، 
ف تغّير عمـو ومعارؼ  يبرز عمى ىامشو الجسد المعّذب والمريض، والمجنوف، والمسجوف، وا 

ة عامؿ مع ىذه األنواع األخرى مف األجساد، يكشؼ ما يقابمو الجسد المنضبط، وتاريخيّ أساليب التّ و 
 1"لضبط وأساليبو وممارساتو. ،تمرحبلتيا

استخدمت الّسمطة خطابات متعّددة تزيح الّنظر عنيا، منيا المتعّمقة بقضايا اإلجراـ في 
دخاليـ إلى الّسجوفبالقبض عمى  الّشباب في الّشواالمجتمع، إذ أمرت  خمؽ كائنات أخرى ل رع، وا 

إّف خطابات الّسجف وبذلؾ ف ،في نزاعات اجتماعّيةالمتسّببيف ، والمتمّثمة في فئة المتشّرديف مغايرة
وتعّد ىذه القضّية مف  ،لـ تكف سائدةصراعات أّدت إلى  خمقت أرواحا جديدة خاضعة لقّوة عميا،
ترويض ىذه الفئة وطرؽ عف الّسارد ، فيقوؿ الّسمطة زاتالمغالطات التي تحيد النظر عف تجاو 

كما تبّينت  2ات الّتيديد."ونؾ بوشاح الماؿ، ويرسموف لؾ برقيّ راخ سيمفّ عندما تحاوؿ الصّ :"خمقيا 
، وتعّد ىذه القضّية مف الييمنة عمى اليوامش )المساجيف( وتسييرىا بالخطاب الّتيديديأساليب 

  عف تجاوزاتيا، فيقوؿ الّسارد عف ترويض ىذه الفئة، وطرؽ خمقيا: المغالطات التي تحيد الّنظر
 052الغرفة  ،58Bالّسجيف رامو، "
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 أومأت برأسي لألسفؿ قميال مشيرا بنعـ، ثـ أردؼ بنبرة متسّمطة.
 عندما يتكمـ الّنظاـ عميؾ اإلجابة بصريح العبارة وتتّبعيا بكممة سّيدي مباشرة أييا األبمو.-

 _نعـ سّيدي.
 ـ يّشرع قائال._ث

الذي يحمؿ  ،وباسـ القائميف عمى ىذا المبنى الكبير_باسـ الّنظاـ والّسمطة المتحّكمة، 
إاّل قانوننا  يعاقب عمييا ال ،ىـ بجرائـ بيضاءات الذيف خصيمف المجانيف والمرضى والشّ  الكثير

 1."ماىي تيمتؾ ىؿ تريد معرفةالخاص 

الّصادر مف الّسمطة لتسيير لخطاب الّتيديدي، تبّينت قّوة ا مف خبلؿ ىذيف المقطعيف،
بيف فئات الّشعب،  ألداء ميّمات خارجة عف القانوف، والتي تسّببت في إحداث فزع اليوامش،

في الكنيسة التي جمس عمييا  ،ىي التجّسس عمى كرسي االعتراؼرامو  فكانت ميمة الّسجيف
كرسّي  رغـ أفّ فبتقديميا إلى الّسمطة،  ارىـ،أسر واختراؽ اعترافات الّناس و  كالوديوالمدعو  القسيس

االعترافات جاسوسا عمى  والّسمطة وضعت إاّل أفّ  االعتراؼ مف المقّدسات في الّديانة المسيحّية،
أّف الّديف معّرض لمّتسييس حسب أىواء فوكو  الخطاب الّتيديدي، وفي ىذا يرى، باستخداـ اليومّية
ىيمنة الّسمطة عمى العامة، وكافة المجتمعات،  إلبرازناجعة،  ، وكانت الجوسسة بيذا آلّيةالّسمطة

عمى الحياة  تطّفؿ رجاؿ الّديفحيث إذ لدييا القدرة عمى إخضاع كّؿ المخاطبيف الذيف تشير إلييـ، 
 قضّية كانت سياسّية سمطوّية بحتة،ال لكفّ  ،والخبلص واطنيف، تحت ذريعة تقديـ الّتوبةة لممالجنسيّ 

ى في األمور ؿ حتّ تدخّ تستطيع اليا مطة، وأنّ كرة أّف ال شيء يخفى عمى السّ لزيادة ترسيخ ف
، يتحّوؿ األمر إلى عممية انتزاع مرفقة بالّتعذيب ،في حالة رفض االعتراؼ طوعاو الّشخصّية، 

ف لـ يرغب باالعتراؼ. ،عمى اإلنساف أف يعترؼ مكرىاوعميو  ىذا  ويؤكد عمى ذلؾ،2حّتى وا 
استمع إلى ىذه الّتعاليـ جّيدا، لقد تصّفحنا ممّفؾ :"راموالّسجيف ي تمّقاه الذالخطاب اإلكراىي 

ورأينا أّنؾ تممؾ تشّققا في إحدى عظامؾ، سنقـو بكسر الّساعد ونعّبئ الفراغ الرّابط بيف شّقي 

                                                 
 .27، 26ص، الجريمة البيضاء عمر بف شريط، -1
تاريخ  https://blogs.aljazee، مقاؿ مأخوذ مف األنترنت ة والعقابفوكو وفكرة اإلكراه بيف الجنسانيّ خميؿ الناجي، -2
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العظـ بقطعة ذىبّية، وجياز استشعار صغير جدا القتفاء أثرؾ )...( وسيرافقؾ إلى األبد )...( 
حّريتؾ، ونضمف راحتنا مف صعموؾ مثمؾ )...( باإلضافة إلى القميؿ مف الميّمات  ىنا تضمف

ة اآلف بػػ "نعـ"لنبدأ باإلجراءات،أو "ال" وتناؿ رصاصة باردة اإلجابعميؾ  التي سنخبرؾ بيا الحقا،
 1."تخترؽ جسمؾ اليزيؿ ىذا فتحرقو، في يدؾ خمس ثواني ال غير

ىي الحصوؿ عمى خطابات العامة مف الّناس،  راموّسجيف ومف أبرز األوامر التي تمّقاىا ال
بالجوسسة عمى اعترافاتيـ في الكنسية، وقد فعؿ ذلؾ مكرىا بالّتيديد، خاصة وأّنو مسمـ وتتعارض 

ّف اليدؼ مف ىذه االعترافات ىي الحصوؿ عمى ثغرات في حياة ثقافتو مع كرسي االعتراؼ،  وا 
وبذلؾ عرض الّسارد خطورة  سييرىـ وترويضيـ لصالحيا،مطة لترجاؿ األعماؿ الذيف تحتاج السّ 

إذ إّنو في الكثير مف األحياف يكوف سببا رئيسّيا في صراع  الخطاب حيف تييمف عميو الّسمطة،
الذي تجّمى في الّرواية في وصؼ حياة المساجيف،  في  مخالؼالسرد عمى  الّروائيفرّكز ، اليوامش

يؼ أّف الخطاب الّسمطوي أّدى إلى صدامات بيف المساجيف مبّينا كفضائيـ الذي يقبعوف فيو، 
ّسجف، إلى زنزانتو عمى قيد الحياة، واستدعائو المتكّرر إلى مكتب رئيس ال راموأنفسيـ، إذ إّف عودة 

إلى الّتعمؽ في المؤسسات غير الّرسمية  ميشاؿ فوكودعا  أحدث فوضى خمؼ القضباف، وعميو
والّسجوف، ألّنيا تحمؿ مضمراتيا المتعّمقة بتفكيؾ استراتيجيات  خاصة مستشفيات األمراض العقمية

الّسمطة وآلياتيا، كما ىو الحاؿ في ىذه الّرواية، ويظير ذلؾ في وصؼ السارد صراعو مع بقّية 
يا ترى ما الذي فعمتو ألناؿ كّؿ ىذه األىازيج المساجيف بعد الميمة التي ُكّمؼ بيا مكرىا :"

عودتي إلى غرفتي الّمعينة، إاّل وسمعت صيحات مف الغرؼ المجاورة،  الميينة؟ لـ تمّر لحظة
تنعتني بالّسافؿ، ماسح األحذية )الشّيات( الحقير وغيرىا، أعذرىـ لقد عيدنا كّؿ مف يمّر إلى 
الجية األخرى مف الّرواؽ يموت ال محالة، ال أدري إف كنت محظوظا أـ ىناؾ نّية خطيرة وراء 

 2."مع ىذا الحبس الذي بيدي مرور الوقت فيو اختيارىـ لي، سأتأقمـ
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ىي  ،ات الّسمطة لخمؽ الّصراع بيف اليوامش، أّف أقوى آليّ النّص  تجّمى مف خبلؿ ىذا
ؿ والتناز الخطاب بما في ذلؾ الّتيديد واإلكراه عمى العنؼ، ألّنيا تجعؿ الميمش يختار بيف ذاتو، 

الذي اختار الحياة مقابؿ التنازؿ  راموالّسجيف  في حالةلمقياـ بالمياـ الموّكمة إليو، مثمما ىو الحاؿ 
في ىذه صراع المساجيف بػالخائف )الشّيات( ويبدو ينعتونو عمى رفاقو في الزنزانة، حيث أصبحوا 

أّف الّرواية لنا  ت، وقد كشفأنفسيـإلى المساجيف تتعّمؽ بالفوضى وتعود قضّية عادية الحالة، 
كما تجّسد ىذا النّوع مف الخطاب في زاع، ىو الذي خمؽ النّ مساجيف ملالّتيديدي الّسمطوي الخطاب 

التي جاءت عمى شكؿ  رواية "توابؿ المدينة" في مشيد اضطياد الييود استنادا إلى قرارات الّزعيـ،
سمعت والدي يقوؿ ألمي،  :"الّصحفي عبد القادر المغراويإذ يقوؿ  خطاب سمطوي غير واضح،

ب، سيحكـ بقبضة مف حديد، وبعد أياـ سمعنا، وقع أقداـ خشنة، تصعد البالد سائرة نحو الخرا
دوىا دة، بريجيت جارتنا، توعّ دوا السيّ باح وصمنا أف رجاال أفظاظا ىدّ ساللـ العمارة، ليال، في الصّ 

حاؿ، وتغادر البالد حزينة الرّ  باألذى إف لـ تغادر البمد، في أقرب وقت وبعد يوميف رأيتيا تشدّ 
ي التي قّررت البقاء وعدـ الّسير عمى خطى بني جمدتيا، لكّف الّرجاؿ الذيف اقتحموا منكسرة، وى

ومنذ ذلؾ الوقت وىذه 1"أخبروىا أف العقيد الذي انقمب عمى الّديكتاتور صاـر في قراراتو. ،شّقتيا
 الفئة تتعّرض لمعنؼ بناء عمى ىذا الخطاب الذي جاء مف السمطة العميا.

ف أّف الخطاب الّسمطوي، انقسـ إلى عّدة أنواع منيا الُمغالطة، ومنيا ، تبيّ ما سبؽمف خبلؿ 
 يصحبو العنؼ،  والجدير بالّذكر أّف الخطاب الّتيديدي غالبا ما ،التي عممت عمى الّتيديد واإلقناع

فقد كشفت الّرواية المعاصرة عف عبلقة المغالطة بكافة أنواع الخطاب، ألّف السمطة حيف ترغب في 
، كي تبدو قضاياىا كشبكة معّقدة تستدعي تحميبل معّمقا، قد السيطرةتمارس جميع أنواع الييمنة 

 أنا وحاييـ"عف تحميميا، إذ برزت قضّية تيميش الييود ظاىريا في رواية "العادية تعجز الشخصية 
ذه كقضّية عادّية، كونيا متعّمقة بمجموعة مف قّطاع الطرؽ الذيف أرادوا تعنيؼ ى لمحبيب الّسايح

 مف العبلقات الّسمطوّية التي ىيمنت ذلؾ كشبكة معّقدة ف تمظيرفي حي ،جسدّيا ونفسّياالفئة، 
نسب الّرجاؿ الذيف بالخطاب عمى مجموعة مف الّرجاؿ الذيف اقتحموا بيوت ومحبلت الييود، فقد 
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رفض  الذي، بومديفاألحداث إلى خطاب الرئيس  توابؿ المدينة"عّنفوا نساء الييود في رواية "
 .د وطالب بالعرؽ الّصافيالتعدّ 

سمي، منيا أف الّطبقة الييودّية لـ تغادر الرّ الجزائري كشؼ الّسارد حقائؽ غّيبيا التاريخ 
وقد سعت جاىدة إلى تمرير  بمحض إرادتيا إنما رحمت مجبرة باستخداـ الخطابات الميّددة،

ييود في الجزائر، وذلؾ بخطابات أخرى خطاباتيا بإقناع الطبقة الفقيرة بضرورة إنياء استيطاف ال
ة الموّحدة، وبذلؾ يتأّكد أّف يّ افي والّدعوة إليو، تحت شعار اليو اعتمدت عمى التعريؼ بالعرؽ الصّ 

األنواع رىا كافة إّنما عمى شبكة مف العبلقات التي تسيّ  ،ة الخطابتعتمد عمى أحاديّ  الالّسمطة 
ة عف اليويّ شعارات اقتنعت ببقة الفقيرة الطّ  ث نجد أفّ حي يديدي وغيرىا()الخطاب االقناعي، التّ 

وتجّمى ذلؾ في  كما سّيرت مجموعة مف رجاليا أو توابعيا نحو العنؼ، ،ة المعارضة لمييودالعربيّ 
بف سوساف. تخّؼ لبعض الوقت ريثما تيدأ األمور قميال،  عميؾ بتوّخي الحذر ياىذا المقطع:" 

تنيد بف سوساف وقاؿ: أمس قتموا جاكوب، بف قفطاف،  ف؛إّنيـ يذبحوف الييود في كّؿ مكا
وليفي دانياؿ في باب العّسة، إّنيـ يريدوف تصفيتنا حتى يستولوا عمى أمالكنا، عرضوا عمى 

 1" .لكّنو رفض فقتموه، أما ليفي دانياؿ فكانت نيايتو مفجعة ،جاكوب مبمغا حقيرا لشراء ورشتو

الييودي،  بف سوسافسيمة لمييمنة في ىذا المقطع ألّف تبّينت تجّميات الخطاب االقناعي، كو 
مجموعة مف الخطابات بعد إصدار  ،عنيؼيديد والتّ صاحب المتاجر الكثيرة أصبح عرضة لمتّ 

ـّ تعني لمّزعيـ حسب تعبير  ؼ نساء الييود بسبب خطاب العرؽ النقيّ الّرافضة لوجود فئتو، كما ت
واالنحراؼ االجتماعي لكّف ذلؾ يعّد عمى فئة قّطاع الّطرؽ،  فنجده رّكز الحبيب السايحأّما الّسارد، 

حيث إّنو بإمكانيا تسوية  ،مباالةأيضا وجيا مف أوجو ىيمنة السمطة بخطاب غير مباشر وىو البلّ 
دا ة، فيقوؿ أحد الّرجاؿ ميدّ بسبب موضوع اليويّ  ،االحتدامات الحاصمة بيف الييود والطبقة الفقيرة

ىذا الييودي كاف مثمو مثؿ  لماذا ال يرحؿ مثميـ )...(: "أنا وحاييـاية الييودي في رو  حاييـ
ومف خبلؿ ىذه الّتيديدات يظير جمّيا دور الخطاب 2".وداء، يحمؿ الجنسية الفرنسيةاألقداـ السّ 
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التي انقسمت إلى ىوّيات وعرقّيات تسّببت فييا  ،في نشر الفتف والّصراع بيف اليوامش ،بأنواعو
مطة التي جاءت فقد ساىمت في تطبيؽ خطابات السّ  ،ة، أّما الفئات المسموبة اإلرادةخطابات وىميّ 

في الّرواية، إلى مضايقات شممت عرقو، الذي لـ يكف ليبرز  حاييـإقصائية، إذ تعّرض الييودي 
 فريؽ.د الخطابي وسياسة التّ كعرؽ إاّل بعد االستقبلؿ،  الذي عرؼ التعدّ 

، الجسدي عمى اليوامش بالخطاب، بروز تيمة العنؼ االجتماعيمف تجّميات ىيمنة الّسمطة 
والتحّرش وغير ذلؾ، ويتجّمى ذلؾ كمثاؿ  بانتياؾ جسد المرأة البرجوازّية في  كاإلغاظةوالّرمزي 
التي الّظواىر مع العمـ أّف ىذه كأسموب رمزي لتيميش الفئة التي تنتمي إلييا،  توابؿ المدينةرواية 
ىي في حقيقتيا القروييف المحدوديف مف حيث الثقافة، كونيا نابعة مف ىرىا، عادّية في ظاتبدو 

خاّصة وأّنيا تمّكنت مف ة ظاىرة وأخرى خفّية، خطابات سمطويّ نتيجة تحريؾ سياسي نابع مف 
 د الخطابات بعد االستقبلؿ،ة لتعدّ تقسيـ المجتمع إلى إيديولوجّيات متفّرقة، جاءت كنتيجة حتميّ 

كر أّف خطابات الّتيديد واإلقناع لعبت دورىا في الّتفريؽ بيف مختمؼ الشرائح والجدير بالذّ 
عميو الخطابات ىيمنت الذي  ،ة إلى أنا مسموب اإلرادةاالجتماعّية، لتتحّوؿ حالتيا مف نحف الثوريّ 

مت ما عمإنّ  ،كما كشفت الّرواية المعاصرة أّف الخطاب ليس اآللّية الوحيدة في يد الّسمطة المختمفة،
مطة والخطابات ا لتحقيؽ مطالبيا، وكخبلصة لما سبؽ ندرؾ أّف السّ عمى إغراء اليوامش ماديّ 

نة، مع العمـ أّنيا لـ تستخدـ القوة يمبقدر ما أرادت الي ،لـ تسع لتطبيؽ سياسة الّتمثيؿ ،دةالمتعدّ 
ر المضمرة ت مجموعة مف المظاىبقدر ما لجأت إلى مغالطة الّشعب وتحريضو وتيديده، كما تجمّ 

تكوف مرّشحة  ،إّف توابع الّسمطة التي تتخّمص منيا بعد تنفيذ مياميا ، إذة اإلرىابفي قضيّ 
لبلنضماـ إلى ىذا التوّجو الّطائفي، خاّصة بعد استنفاذ فرض الّنجاة مف المراقبة والعقاب، مثمما 

، بعد كشؼ ممقيا الّمحيةأبو حفص الذي حّوؿ اسمو إلى  بوسممافة تجمى ذلؾ لدى شخصيّ 
التي نفّذىا تحت إغراءات الّسمطة المادّية، وبيذا يبرز أّف توجو اإلرىاب قد ال يكوف  ،جريمتو
 ألنو قضّية تشوبيا مضمرات عّدة. ،إسبلمّيا
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 اإلغزاء انًادٌ كسثة نصزاع انهىايش: انًثحج انث انٍ:
 

إضافة إلى ة التي عاشتيا، بالفترة الّزمنية والوضعيّ  وترتبط ،ات تحريؾ اليوامشآليّ تتنّوع  
الّرواية الجزائرّية المعاصرة انتقاؿ  قد سردتوالّمادي والطبقي لؤلفراد، و  بالوضع الثّقافياقترانيا 

ة التي جّسدت آالميا، وأحداثيا أقبلـ جزائرّية متنّوعة، إلى الفرد الجزائري، مف فترة الثّورة المسّمح
بروز في عالـ الّتعدد الّسياسي والثّقافي، أضؼ إليو  الّرواية المعاصرة التي سردت ضياع الفرد

فقد بقيت أمبلؾ الجزائر إشكالّية   ة؛عمى القيـ األخبلقيّ  ة جديدة تمّثمت في طغياف الماّدةإشكاليّ 
إلى يومنا ىذا، ولعّؿ الخطاب الّسمطوي لو صدور قرار تأميميا منذ  ،أطراؼ متنّوعة معّقدة بيف

وبيف أطراؼ ُزعـ  ،ّمشة تبحث عف تأميف مادي لحياتيا، بيف أطراؼ ميدور كبير في نشر الّصراع
تشير إلى اآلخر  جديدة بخطاباتأّنيا مالكة رؤوس األمواؿ الجزائرّية، فقد ظيرت الّسمطة 

لتخمؽ بذلؾ الّنزاع والّتشكيؾ في ىّويتو وانتمائو.  ،الممتمكاتأّنو استحوذ عمى عمى )البرجوازي( 
حسب الّسرد الّروائي الجزائري المعاصر،  ،ّيف دور الّسمطة في خمؽ الّصراعوفي ىذا المبحث سنب

 وأساليب الّسمطة في إقصاء اآلخر التي مف أبرزىا اإلغراء المادي.

ث عف نفسو عندما يتحّدث مع اآلخريف، ومف لـ يستطع أف مف المعروؼ أف المرء" يتحدّ 
ذلؾ ارتبطت مشكمة الغير ارتباطا وثيقا يتحّدث عف نفسو، ال يستطيع أف يتحّدث عف غيره، ول

يستتبع الّشعور باآلخر كحّد لممقاومة، أو  )...(بمشكمة الّذاتية، والّشخصية في تاريخ الفمسفة 
 ،وايات المعاصرةنا لمجموعة مف الرّ ومف خبلؿ قراءت1ات."بوصفو القطب الذي إليو تّتجو الذّ 

كما يظير لجوء  ،دّخؿ الخطاب الّسمطويالحظنا وقوع الغير في تقابؿ مع الّذات، بسبب ت
، نحفبعد تفكيؾ الّضمير الجمعي  أنامير ات، باستخداـ الضّ رد عف الذّ ات البطمة إلى السّ الشخصيّ 

الذي جعميا تنحرؼ عف  ،وعميو لجأت الّشخصّيات إلى سرد عبلقتيا بالخطاب الّسمطوي المغري
مراد زاىر شخصية مف الشخصّيات الّروائّية منيا: وتتجّمى ىذه الحالة في العديد الّذات المستقّمة، 

التي أوىمتو بيا  ،إلى القّوةوصولو ، الذي اعترؼ بأساليب مفتي لبشير "لعبة الّسعادةفي رواية "
مطة اعتمدت عمى خاصة وأّف السّ الّسمطة، مدركا في آخر الّمعبة أف ذلؾ كاف مجّرد وىـ وسراب، 
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" وفي لعبة السعادة، أو الحياة القصيرة لمراد زاىر" واف الّروايةي، وتبّيف ذلؾ في عناإلغراء المادّ 
تسألونني كيؼ وصمت إلى ىذه القّوة الشيطانية المرعبة؟ فأرّد بأّنني ال أعرؼ الّتفاصيؿ  قولو:"

ـّ يوما بمعرفة ذلؾ، وكنت كّمما حاولت بدوري أف أستدرج نفسي لمعرفة  جّيدا، أو أحسبني لـ أىت
وبيذا  1."ة في مكاف مّني، أجدني متعبا مف ذكريات حاولت دائما نسيانياالحقيقة، المختفي
األسموب المراوغ لمّسمطة، واستخداميا تقنية الوىـ المادي، بوعود تجعؿ يتبّيف االعتراؼ القولي 

الميمش يحمـ بالّسمطة، والماؿ والمكانة الّرفيعة، وما ينبغي لنا اإلشارة إليو أّف ىذه اآللّية 
يؾ وحفر أعماؽ التّاريخ رغبة منيا في تفك في الكثير مف الّروايات المعاصرة؛رت ة، تكرّ الّسمطوي

عمى سرد الييمنة التي ىي مف مكّونات الّسمطة، التي تنقسـ  فقد عمؿ الّسرد المعاصر ومضمراتو،
ضاء يطرة عمى المدينة باعتبارىا فوىيمنة الفضاء الذي يتمّثؿ في السّ  ،إلى ىيمنة الجسد والّروح

لغاء القيـ، وقد تخّفت الّسمطة 2سياسّيا. مع العمـ أّف المدينة كانت تنتيج سياسة السيطرة المادّية، وا 
  وراء ذلؾ، وأتقنت أساليب ىيمنت بيا عمى عقوؿ اليوامش. 

في العديد مف الّروايات منيا:  ،تبّينت آلّية اإلغراء المادي كسبب رئيسي لصراع اليوامش
انتقؿ مف عالـ العقؿ الذي  برىـو بوسممافمف خبلؿ شخصية ميد عبد القادر لح "توابؿ المدينة"

مطة، كما صّرح بذلؾ، بعد نياية مساره الفاشؿ مع السّ مى، ؿ إلى عالـ األشياء والدّ قوالجسد العا
التي ظّمت توىمو بالماؿ والجاه، وغيرىا مف الوعود المادّية التي تشبو الّسراب، وىذا الّطابع 

وطرؽ تطبيقيا عمى  ،اتيالمشخصّية، جاء في الّرواية المعاصرة عمى شكؿ تعريؼ بآليّ  االعترافي
منتقبل بيف حالتو األولى التي جعمتو يفضح اإلغراءات  ،برىـو بوسمماففيقوؿ  الّذوات المسموبة،

عمؿ ت مف منظوره، ألّف السمطة ،المادّية السمطوّية، وبيف حالتو الّنيائّية التي خابت فييا مساعيو
 ة مف الوبر وأنتعؿ حذاء أسود، مف الكاوتشو،ة بنيّ ابيّ كنت أرتدي قشّ : "اإلقصاءعمى اإليياـ ثـّ 

ى شعري المتمّوج. أخذت أسير غطّ  ،وأعتمر بونيو مف الوبر مثقوبا، لففتو بشاش أبيض
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 ،يضاءف الّنظر في المدينة البومنكباّي العريضيف. أخذت أحّدؽ، وأمعّ  ،كالغريب بقامتي الّطويمة
 1"التي أراىا ألّوؿ مّرة بعينّي الصغيرتيف الّسوداويف، وكأّني أترّبص بيا.

، قبؿ تدخؿ الّسمطة في تغيير لبرىـو بوسممافانطبلقا مف ىذا المقطع، تبّينت الحالة األولى 
 :فيقوؿ بسبب حالتو ة فقيرة طمع في الّتسمؽ ميما كانت الّطرؽ،شخصيّ ألّنو ي، ذاتو باإلغراء المادّ 

ؤاؿ عمى نفسي، وطفقت أف يصبح رجال ميّما ومؤّثرا؟ طرحت السّ  ،كيؼ لشخص معدـو مثمي"
أّف  وعميو تبّيف2"بو عمى جوانبو كّميا. وقمت في قرار نفسي إّنني مستعّد ألّي تنازؿ ميما كاف.أقمّ 

القوؿ  اإلستقرار المادي، وبيذا يمكففي  در ما كاف طامعامطة، بقعوالـ السّ رغبتو لـ تكف دخوؿ 
أنتجت عمى ضوئيا مدينة مشّوىة  ،أشكاال استبدادّيةأفرزت ممارسات و بعد االستقبلؿ  ّسمطة ما "إفّ 

يعني أّنيا تعيش حالة مدنّية، فقد فقدت مدنّيتيا )...(  ة ليا، إذ إّف الوجود الحقيقي لممدينة الالىويّ 
جدير بالّذكر أّف معظـ الشخصيات وال3لُتنيض كيانا معاديا لذاتو ولسّكانو مف خبلؿ واقع العنؼ."

  التي سّيرتيا السمطة مادّيا ىي بنات القرى، التي انتقمت إلى المدف طمعا في العيش الكريـ.

 إاّل أّنو لـ يفّكر بمباشرة أعماؿ القتؿ،القروي مستعّد لمتنازؿ،  برىـو بوسممافرغـ أّف      
ّف  تو نحو المجيوؿ،، تبّيف كيؼ سّير المدينة فضاء إيديولوجي وباعتبار  بخطابات إغرائّية، وا 

ولذلؾ وع مف الّذوات القابمة لئلخضاع، السمطة مف أجؿ تحقيؽ الييمنة عممت عمى تسيير ىذا النّ 
يتجّمى ذلؾ في إقناع الّشباب القروييف، و إقناعا، أكثر منو إغراء  ،يعّد اإلقناع في ىذه الحالة

المسّيريف في ىذا االّتجاه، مع العمـ أّف واحدا مف  برىـو وقد كافالبرجوازييف بطرؽ مادّية،  بتعنيؼ
التي يجب إقصاء  ،ة األحادّيةي بخطابات أخرى متعّمقة باليويّ الّسمطة دّعمت مشروعيا المادّ 

لف أذىب إلى ىناؾ لكي أخدميـ، وأنحني برأسي أماميـ، عمى حّد قولو: " يف منيا،البرجوازيّ 
وأتمّتع بفضائؿ االستقالؿ مثميـ، تمؾ الخيرات ليست ليـ سأذىب إلى المدينة لكسب الماؿ، 
 4."وليس خادما عندىـ ،وحدىـ أنا ذاىب ألصبح سّيدا عندىـ

                                                 
 .25، ص توابؿ المدينةحميد عبد القادر،  -1
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 برىـوإّف الّسمطة حيف ترغب في تسيير الّذوات، تباشر في تحميؿ وضعيتيا، فقد قّررت أف تقحـ    
بسبب وضعو المادي أوال، وكرىو  ألّنو قابؿ لمخضوع إلى دائرتيا بإىدائو مبالغ مالّية، بوسمماف

فيو ابف القرية الفقير، الذي وصؼ ذاتو، في بداية مشوراه أّنو مجّرد شاب ينتعؿ  لمبرجوازييف ثانيا،
الكاوتشو، وىّمو الوحيد الحصوؿ عمى الماؿ، لكّف الّسمطة استغّمت ىذه الّثغرة )الفقر( لتجعؿ منو 

 :المعادية لمبرجوازّييف، فيقوؿ في بداية دربو مع الّسمطةتابعا ليا، خاّصة وأّنو متأّثر بالخطابات 
"مستعّد لمّتحالؼ مع الّشيطاف نفسو، وأف أنحي كؿ المبادئ مف حساباتي، وأف أتجّرد مف 
نسانا حقيرا، قادرا عمى إيذاء اآلخريف مف أجؿ  األخالؽ إف اقتضى األمر، وأصبح ذئبا مفترسا وا 

مى درب التسّمؽ الّسريع )...( سأكوف قاسيا ال أرحـ، الوصوؿ، ومف أجؿ مصمحة مف يضعني ع
مطوي في المشروع السّ وبيذا فإّف 1أو أمضي قدما إلى األماـ". ،أرفس مف يقؼ دوف بموغي غايتي

 برىـو بوسممافاإلخضاع قد يكوف ناجحا، مع الشخصيات التي تممؾ قابمية لئلقناع، كما أّف 
 راء تكوف أسيؿ مع ىذا الّنوع مف الشخصّيات.يجعؿ آلية اإلغ وىذا ما، اثقافيّ  محدود

 إّف الميمش بعد خضوعو إلغراءات الّسمطة المادّية، ال يحّؽ لو أف يتراجع، ألّنيا فّكرت في
، مثمما عّبر عف ذلؾ الّروائي مع ىوامش أخرى ممارسة العنؼآلية أخرى ىي الييمنة باإلكراه عمى 

الذي أغرتو الّسمطة ماديا،  الفقير الميّمش رضا شاوش " إذ إفّ دمية الّنارفي روايتو " بشير مفتي
، ورغـ سعيو إلنقاذ ُمكرىا ابنو اإلرىابيمع في مواجية لكّنو وقؼ أىـ رجاليا )شكمّيا فقط(، أصبح 

ة، مطة الستقطابيا لعالـ المادّ حياتو إاّل أّنو لـ يستطع، ألّنو اعترؼ بأّنو مجّرد دمية سعت السّ 
ليجد نفسو ضاال، ، إغرائيفي الحقيقة مجّرد وسيمة حّركتيا بخطاب  ّية، وىووحّققت لو مكانة شكم

الّسبب تائيا بيف رغباتو في تحسيف وضعيتو المادّية، والحفاظ عمى حياة ابنو اإلرىابي، الذي كاف 
ر مناىضة الّسمطة، باالنخراط مع جماعة ، فقرّ بؿ، بعد اكتشافو أنو ثمرة اغتصابفي اختياره لمج

مطة، خوؿ لعالـ السّ مطوية كما لّقب نفسو، لـ يحقؽ الدّ الّدمية السّ  األب و رضا شاوش، أما إرىابية
المرأة التي أحّبيا منذ  رانيةبح المادي، ولـ يستطع الحفاظ عمى ثمرة اغتصابو لػؽ الرّ ولـ يحقّ 

غراءاتيا المادّية نو اإلرىابي: مخاطبا اب ،الّصغر، فيقوؿ عف حياتو الّضائعة وسط أوىاـ الّسمطة وا 

                                                 
 ف. ص ،المصدر نفسو -1



 آنُ اخ انس هطح فٍ تحزَك انهىايش   انفصم األول 
 

53 

 

أتظّف أف كّؿ شيء بيدي أنا لوحدي؟ أنا ىو السّيد بالفعؿ؟ كمّنا دمى تتحّرؾ لغايات وأغراض "
ستبدؿ بدمية أخرى، ىناؾ المئات ة عمميا، أو تيرأ أدواتيا سرعاف ما تمحّددة، وعندما تنتيي مدّ 

وبيذا يتجّسد أّف  1".لكي ينسفوا ىذه الّدمية القديمة ويحتّموف مكانيا ،ينتظروف دورىـ ممف
الّسمطة، حيف تقحـ اليوامش في دائرتيا بإغراءات مادّية، ىدفيا تحقيؽ مصالح كثيرة، منيا صراع 

التّابع الّسمطوي وابنو اإلرىابي في ، رضا شاوشإذ وقؼ  ،اليوامش، مثمما تجّسد في الّرواية
 مواجية، بينما الّسمطة بقيت في معزؿ عف األحداث. 

كشؼ لعبة الّسمطة، لكّنو لـ يحّرؾ ساكنا، ، رضا شاوش عتراؼ، تبّيف أفّ ىذا االمف خبلؿ 
 رضاأيضا، بعد إقحاـ والده  اإلرىابي ىو مف نتاجات السمطة عدنافكما أّف  ألّنيا ربطتو بأغبلليا،

في عالـ المادة والقّوة الشيطانّية، التي سمحت لو باغتصاب فتاة أحبلمو، بعد رفضيا  شاوش
االرىابي اختار السمطة المضادة ألبيو، لينتج عف ذلؾ صراع اليوامش في  عدنافف المتكّرر، لك

إحدى المغارات، فمـ يحتمؿ وجوده بيف ىامشيف والدتو التي أصبحت عاىرة، وأبوه دمية الّسمطة، 
نطؽ فجأة شخص كاف مختفيا في "وتتجّمى المواجية بيف األب واالبف، في ىذا المقطع الّسردي: 

 المغارة:
 الميـّ سنموت أحرار وأنت تموت كالكمب._

 نا مقارنة مع ماكنت أشعر بو اتجاه نفسي، وقمت لو:لـ يزعجني ذلؾ الوصؼ، كاف ىيّ 
اآلف في ىذا المكاف المتوّحش، وسيأتي  ،_نعـ كالكمب )...( بؿ سنموت كّمنا كالكالب

 آخروف مكاننا ليمعبوا نفس الّتمثيمية.
 سأكّمـ ابني فقط
 ف بتمّعف وأنا أقوؿ لو:نظر إلي عدنا

 2"أريدؾ أف تقتمني أنت، وليس غيرؾ.
: ىما ،يفتكيؼ أف الّسمطة شّقت طريق ،دمية الّنار"ىذه المقاطع مف رواية "خبلؿ تبّيف مف 

وقد قمنا أّنيا  لتصنع منيا أطرافا خاضعة، تستخدميا وقت الحاجة، ،اختيار الّذوات المسموبة اإلرادة
                                                 

 .66، صدمية الّنار بشير مفتي، -1
 .266، صأو الحياة القصيرة لمراد زاىر ،لعبة الّسعادةبشير مفتي،  -2
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رضا العرش والقّوة، كما عّبر عف ذلؾ ب تعتمد عمى اإليياـ وكذلؾ ،اعوتعتمد عمى الخطاب بأنو 
ألحداث العنؼ ، إلى ذوات مسموبة اإلرادة: تحويؿ الّذوات الفاعمة وأّما الّطريقة الثّانية فيي ،شاوش

 لمّروائي نفسو، أيف تحّولت الّذات لعبة الّسعادة"ر في رواية "وىذا ما تكرّ بيف الّذوات االجتماعّية، 
الفاعمة )الّطالب الجامعي( إلى فريسة في يد الّسمطة، لتستيدؼ الفقراء والميّمشيف بما في ذلؾ 

القبائمي الذي حرمو مف شياداتو واستبدؿ اسمو مكانو، ليضطيد فئة الّطمبة الفقراء بمقاسـ شخصية 
روره ب رانية بسبب غ"، فقد اغتصدمية الّنارفي رواية " رضا شاوشويستمتع بضعفيـ، أّما 

 تحّوؿ إلى مفعوؿ بو، تسّيره المادة والجسد المتعالي عمى الذوات الفقيرة والميّمشة.الّسمطوي، و 

لحميد " توابؿ المدينة"رواية ، مع لبشير مفتي"، اردمية النّ " و"عادةلعبة السّ " اتفقت روايتا
ّطرح، بيف االتجاه ة اإلغراء المادي لميوامش إلخضاعيا، لكّنيا اختمفت في الفي آليّ لقادر ا عبد

، الذي بشير مفتي" واالتجاه الفمسفي الوجودي في روايات توابؿ المدينةالواقعي الذي نحتو رواية "
لتي مف بينيا: الحرّية، قّدـ لمقارئ طرؽ تحّكـ الّسمطة في مجموعة مف المفاىيـ الميتافيزيقّية ا

الّسمطة بمفيـو الّنار والّشيطاف،  فتيبشير مالقضاء والقدر وغيرىا، إذ مّثؿ والّشخصية و  الّسعادة
ش، بمفيـو التحّوؿ مف يمّ منيائّية لشخصّيتو الّضائعة في سراديبيا، ومّثؿ أيضا رؤية ال ،كخبلصة

مف الّذات الفمسفة القدرّية إلى الفمسفة الحتمّية، بعد وعود الّسمطة المادية المزّيفة، وبذلؾ تحّولت 
وليس  ،ة التي تحّكمت بيا الّسمطةالنياية الحتميّ تنتظر  تائية لى، إىاقدر ىا و قضاءو  مؤمنة بحرّيتيا

وبيذا فإّف الماّدة مف شأنيا أف تغّير سموؾ الفرد، مف  القدر، كونيا أصبحت ىي القضاء والقدر،
انطمقت " ة في قولو:القدريّ  مراد زاىركما تجمت انطبلقة   شخصّية فاعمة إلى مسّيرة تسييرا سمطوّيا،

 إالّ  ،المقراني بالجزائر العاصمة، وكاف مف المفروض أف ال أدخؿ تمؾ المدينة الكبيرةإلى ثانوية 
بعد تجاوزي لعتبة البكالوريا، لكف األقدار المرسومة لي شاءت لي ذلؾ باكرا؛ وذلؾ بسبب خالي 

 يعّد ىذا المقطع الّسردي، وصفا لحالةو  1."بف يونس الذي التقيت بو ألّوؿ مرة في جنازة الوالدة
ب مف الّرئيس قرّ المُ بف يونس األولى، قبؿ دخولو إلى عوالـ الّسمطة، التي مّثميا خالو  مراد زاىر

، ليحظي بامتيازات مادية كثيرة، بف بّمةخاصة بعد مشاركتو االنقبلب عمى الرئيس ىواري بومديف، 
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عالمو بإغراءات  ومناصب عالية في الّسمطة، لكّف ىذا الخاؿ استدرج ابف أختو القروي الفقير، إلى
لـ أكف أعرؼ كّؿ مخّططاتو بالّنسبة لي شخصّيا، :" مراد زاىرتجّمت بعضيا في قوؿ  ،كثيرة

والحّؽ أّنني كنت سعيدا أّنو ساعدني بكّؿ ىذا الكـر كي أحّط رحالي في بيتو الواسع، ووّفر لي 
غير أّني بقيت  وحّققو لي،أو كبيرا إال  ،كّؿ مستمزمات الرّاحة في بيتو، ولـ أطمب منو شيئا يسيرا

 1."طات ومشاريع ال أفيـ منيا شيئاذلؾ مخطّ  أّف وراء كؿّ  أحّس 

لتصبح ىي المتحّكـ الّرئيسي في أقدار  ،بيذا تجّمى تبلعب الّسمطة بالعقوؿ واألذىاف
الشخصيات، فيعترؼ الميمش أّف لعبة الماؿ أخرجتو مف مفيـو المشيئة الّربانية وقضائو، كوف 

تشابيت قصصيا فتتمّثؿ الحالة األولى في اإلغراء المادي، والحالة الثّانية في إيقاع اليوامش 
ة أو إقصائيا إف اليوامش تحت الّسيطرة، والحالة األخيرة ىي تحمميا مسؤولية المياـ غير الشرعيّ 

يسكف كنت أعمـ أّنو مازاؿ واصفا إغراءات الّسمطة المادّية: "مراد زاىر استدعت الّضرورة، فيقوؿ 
وصحف الّزيتوف  في داخمي ذلؾ القروّي الفقير)...( الذي ترّبى عمى رغيؼ البيت، ولبف المعز،

طمرت ىذا الّشخص في مكاف ما )...( إرادة اهلل في كّؿ شيء، )...( واالّتكاؿ الّسعيد عمى 
يرفض ىذا الذي صرتو، فالّشيوات تغّطي كؿ شيء، وتطمس كّؿ ما كاف يمّثمو الماضي )...( 
وتدفعؾ لتعيش لحضتؾ اآلنية، بعد رحيؿ والدي تفسخت تمؾ الّروحانية الجميمة، ضاع الخيط 
وفقدت البوصمة )...( أحسست أّنني أولد مف جديد في صورة مختمفة )...( صورة رجؿ نزؽ، 
شره لممتع، شبؽ لمحياة، مجنوف بتحّقؽ ممّذاتو، سعيد بقّوتو، مرفوع الرّأس بإمكانّيات خالو، 

 2."فتح لو كؿ األبواب الموصدة أماموالذي ي

نحو الّصراع مف خبلؿ اعترافات ّيات الّسمطة في تحريؾ اليوامش، لقد استخمصنا آل
الميّمش، التي تبدو تقويضّية، وتفكيكّية لخطابات الييمنة، حيث إّف كّؿ اعتراؼ يقّدـ خطابا معينا 

" عمى استرجاع فمسفتو الوجودّية ة الّناردميىدفو إلغاء خطاب مناىض، فقد أّكد الّسارد في رواية "
المادي السمطوّية، فقد قّدمت لو حّرية لبرالّية لـ يكف يحمـ بيا، كالّنبيذ  اإلغراءقبؿ تدّخؿ تقنية 
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األحمر وجسد المرأة والماؿ والّسمطة وغيرىا، وبذلؾ قّدـ بطاقة تعريفّية لتحّوالت فمسفة الميّمش 
التي  ،ةالمادّ العمؿ مف أجؿ ى تحويؿ الّذوات مف اإليماف بالقيـ إلى التي ىي آلّية سمطوّية تسعى إل

 أصبحت محور الوجود المعاصر.

 ،مف خبلؿ ما تقّدـ، يمكف االستنتاج أّف الّسمطة درست وضعّية الميّمش، لتحديد آلّيات الييمنة  
ي، يقابؿ باإلغراء المادّ حيث يقابؿ المثّقؼ باإلقصاء والّنفي والموت، أّما الميّمش المحدود ثقافّيا ف

ألّف ىذه األساليب تتناسب مع وضعّيتو المحدودة، في كونيا لعب سمطوّية، ُتستغّؿ وتحتمؿ عواقب 
أّف الّسمطة تمّكنت مف تسييره مؤّكدا " دمية الّناروىميا بالمكانة الّرفيعة، فيقوؿ الّسارد في رواية "

تتحّكـ في ا مف تمؾ الكمّية الغامضة، التي لقد صرت واحد : "ة تابعةوتغيير مساره إلى شخصيّ 
لـ أعد أعيش مع الّتحتييف كالحشرات، التي يمكف أف تستحّؽ مصائر وأقدار اآلخريف )...( 

لمجّرد أّنيا كانت في طريؽ أقداـ غير مبالية، لقد صارت لي حياة رجؿ يمّص دماء الّناس، 
بؿ صارت أكثر بشاعة مف  ،عيف لدمائيـيقتات منيـ بال رحمة، ولـ يعد يكفيني ذلؾ المّص المّ 

 1ىذا."

أّف الّتجييؿ ىو وسيمة مف وسائؿ صنع العنؼ والصراع في المجتمعات، وقد  بورديويؤّكد    
عممت فرنسا عمى تأكيد ىذه اآللّية أثناء الثورة المسّمحة، لما ليا مف نتائج ايجابّية في خمؽ مجتمع 

ذا عدنا إلى روايتنا نجد أّف  لزرع الفتنة في  ،مادّية بسيطة إغراءاتالّسمطة تكتفي بمجّرد تابع، وا 
 مراد زاىرأنتج الجيؿ في المجتمعات ذواتا خاضعة لمواقؼ الّسمطة، حيث إّف فالمدف الجزائرّية، 

، صّدؽ بأّنيا ستمنح لو امتيازات كثيرة، بينما الواقع يقوؿ إّف جيمو ىو مف لعبة الّسعادةفي رواية 
قابؿ التّنازؿ إلى فعؿ اإلجراـ، م ،، ألّف تمؾ االمتيازات حّؽ شعبي وليست منحةجعمو يصبح مجرما

كثيرا ما يظّف اإلنساف أّنو لـ يفعؿ شيئا وىو فيقوؿ عف الجريمة التي ارتكبيا طمعا في الّسمطة: 
معنى لو نباح كمبي في ليؿ عاـر مف  فعمو بالفعؿ، ىؿ ىي لحظة غياب لمعقؿ )...( كالـ ال

)...( ما ىذا الّنقاش الّسخيؼ مع الّذات؟ لقد فعمتيا وكفى نقطة إلى الّسطر، قتمتيا الّنجـو 
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أّف سياسة  ،أّكد مراد زاىر بيذا1وبكيت أو ال أذكر، حّقا ال أذكر إف ذرفت دموعا بعدىا أـ ال."
غراء في القرى الشعبّية تسّيؿ عممّية خمؽ الّتوابع، بتطبيؽ اإلالّتجييؿ التي اّتبعتيا الّسمطة، 

المادي، ألّف الفقر غالبا مرتبط بالّطبقة الشعبّية التي تبدو أمّية، ألّنيا تصّفؽ لكّؿ الخطابات 
 الخبلص الوحيد ألزمتيا المادّية. خاّصة إف كانت نابعة مف رجاؿ الّسمطة، الذيف ترى فييـ

ت تعرية ىذه والجدير بالّذكر أّف الشخصّية المعاصرة، حيف كتبت عف الّذات، بضمير أنا أراد
اآللّيات التي جعمت منيا، طرفا في الّصراع مع ىوامش أخرى، استيمكت حقوقيا عف غير وعي، 
فقد قّرر مراد زاىر قتؿ الفتاة الوحيدة التي أحّبيا، ألّنيا شّكمت خطرا أماـ زواجو بابنة رجؿ 

لكّنيا ة، ؿ كإستراتيجيّ الّسمطة، كما نشير إلى أّف الّرواية المعاصرة، لـ تؤّكد عمى آلّية الّتجيي
اعتمدت عمى الشخصّيات الجاىمة كأطراؼ سمطوّية تابعة، تؤّدي ميّمة خمؽ الّصراع في 

ّف ىذا مفاده  أّف ىذه الفئات إّما مف خمؽ الّسمطة، أو ىي مف مخّمفات االستعمار، المجتمعات، وا 
 النسبلخ عف الّذات والّتجييؿح واة االحتبلؿ المسمّ ، اّتخذ سياسشماؿ أفريقياألّنو حيف استوطف في 

ة بعد االستقبلؿ، وتعّد المادة واألمواؿ أكثر ة والغربيّ مطويّ وزرع األمّية، مّما سّيؿ ميّمة الييمنة السّ 
  إف لـ تكف واعية بعقبات الّتسيير الّسمطوي ليا.نقطة يمكف أف تخضع ليا الّذوات، خاّصة 

ؿ الشخصّية مف فاعمة، إلى مسّيرة ب تحوّ وعميو اىتّمت الّرواية المعاصرة بتحميؿ أسبا 
في مراد زاىر وأّكدت أف اإلغراء المادي ىو مف أبرز األسباب التي أّدت إلى ذلؾ، إذ إّف شخصّية 

عّرؼ بنفسو قبؿ تدّخؿ السمطة عمى مساره وبعد ذلؾ، واستطاع اإلجابة عمى مجموعة مف ، وايةرّ ال
لمميّمش )ال(، ىؿ الّسمطة تعني الحياة )ال(، ىؿ الّتعاسة ىؿ حّققت الّسمطة الّسعادة  :منيا األسئمة

حيث تمّيزت لعبة الّسعاة بالّتدقيؽ في وضعّية الميّمش قبؿ تدّخؿ  الّسمطوّية قضاء وقدر )ال(،
مساره بمجموعة مف األسئمة الوجودّية، التي جاءت كمونولوج مراد زاىر لينيي الّسمطة وبعدىا، 

اتيا في حيرة وندـ، بعد سرد طرؽ تعذيبيا، بوضع أسئمة دوف حموؿ داخمي، أيف خاطبت الّذات ذ
صرت أحس أّنني أنا المسؤوؿ عف قدري، وعف تصّرفاتي، إلى أيف أريد أف فيقوؿ: " 2.نيائّية

                                                 
 .204ص، ص دمية الّناربشير مفتي،  -1
 .005صية في الرواية العربية المعاصرة، دراسة تأويم-المتخيؿ المختمؼينظر: محمد معتصـ،  -2



 آنُ اخ انس هطح فٍ تحزَك انهىايش   انفصم األول 
 

58 

 

أذىب أوال أذىب، وأّنني حر، وكاف لكممة حرّية وقع جميؿ عمى األذف، أف تكوف حرّا فأنت 
 1."تستطيع أف تفعؿ ما تشاء

لحرّية التي تحّدثت عنيا اليوامش في الّرواية المعاصرة، ىي حرية مادية، إذ إّنيا إّف ا
بطرؽ كثيرة، أبرزىا خدمة الّسمطة، ومناىضة العناصر مادّية استطاعت الحصوؿ عمى ثروات 

التي تشّكؿ خطورة عمييا، إذ إّف الطبقة البرجوازّية، كانت ضحّية ليذه اليوامش مقابؿ امتيازات 
وبيذا يتجّسد كيؼ أّف الّسمطة كثيرة، مّما يعني أّف ىذه الحرّية في حقيقتيا وىـ سمطّوي. مادّية 

اعتمدت عمى الّتضميؿ اإليديولوجي بالخطاب، واإلغراء بالماّدة، فقد استطاعت تغيير وجية نظر 
 اإلنساف )مجموعة الّذوات( مف الوجود بالّتخيير إلى الوجود بالّتسيير تسييرا مادّيا.

ركت الّرواية المعاصرة، في قضّية مفادىا، أّف الّسمطة حيف سّببت صراع اليوامش، خمقت اشت
، بالجّنة العميا التي مراد زاىرالتي أغرتيا بامتيازات متعّددة، وىي ما أسماىا أّوال ما يسّمى بالّتوابع، 

د أّف كممة ال تحتوي عمى مباني عالية، ومسابح مطّمة عمى واجيات كثيرة، لكّنو مقابؿ ذلؾ أكّ 
و)ال( ستقيرؾ  نعـ )لفظة( ستنجيؾ وتحفظ لؾ امتيازاتؾ، حتى ولو كانت صغيرة،"ستقيره، فيقوؿ: 

مراد طعـ الحرّية التي تقدميا الّسمطة وراءىا مصالح أخرى خفية، ويقوؿ  فإفّ 2."وتدفع ثمنيا غاليا
قو عمّي، لكّؿ اىتمامو بي، فيمت قواعد الّمعبة، فيذا ىو الثمف لرعايتو لي، لكؿ ما ينف:" زاىر

 3."ثمف تقبمو عف طيب خاطر

مف خبلؿ ىذه الوعود الّزائفة، وسياسة الوىـ التي استخدمتيا الّسمطة، أصبحت الّشخصّيات 
 برىـو بوسمماف، فقد سّير ، وىذا ما التمسناه في مسارىافي الّرواية المعاصرة مسّيرة وليست مخّيرة

، في أواخر حياتو أّنو ُسّير إلى مراد زاىرابؿ المدينة"، كما اكتشؼ لقتؿ البرجوازييف في رواية "تو 
"أنت ال شيء صنيعة شخص آخر، مجّرد ورقة قبمت الشّر تسييرا، قائبل في حوار ذاتي مع نفسو: 

ة ومغّطاة بشجرة، إف سقطت الّشجرة سقطت الورقة، ودىست دوف أف تكوف محميّ 
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راحة، لكّنيا كانت صراحة العاجز عف تغيير مسارات تحّدثت مع نفسي صويضيؼ قائبل :"1رحمة."
يا تنزؿ تمؾ الّظروؼ كقضاء وقدر، وال مفّر مف تقّبؿ القضاء، كما ينزؿ، كما ىو األمور، كأنّ 

دوف تغّيرات صغيرة، كانت أو كبيرة، دوف إدخاؿ روتوش بسيطة، ألف القدر ال يتعامؿ معنا بيذه 
وىو ييجـ في رمشة عيف  ،ر قبؿ أف نقبؿ أو نرفضت لنفكّ البساطة والمرونة، ىو ال يميمنا الوق

 2."ويتركؾ خانعا مستسمما

أنو شخصّية ذات ميوؿ فمسفّية، تعمؿ عمى تفكيؾ فمسفة  مراد زاىرما يمّيز شخصية 
الّسمطة، التي أوىمت الميّمش بمفاىيـ الحرّية والسعادة، ألّنيا مّثمت جزءا مف طموحاتو، لكف مع 

ألّف الفقر الذي تيّرب منو أصبح يمثؿ ، د ذاتو العاقمة، وسقط في مفيـو العدمّيةالتحاقو بيا، فق
الحرية والحياة والوجود، أما الييمنة التي حّققيا أضمرت لو مفاىيـ الّنياية والعدـ، وىذا ما تجّمى 

ومف ، "لعبة السعادة أو الحياة القصيرة لمراد زاىر" ،الجزء الثاني مف عنواف الّروايةمف خبلؿ 
يرى ذلؾ الّسارد في رواية  راع بيف اليوامش في المجتمع، كماتجّميات خمؽ الّتوابع تحقيؽ الصّ 

لست نادما، ولكّنني ناقـ، ألّنو كاف يمكف عدـ فعميا دوف أف يختّؿ أّي ": في قولو، "دمية الّنار"
مصالحنا نحف، كانوا خطرا بالمعنى الكبير، إاّل عمى ليسوا شيء ولكّننا بداخمنا كّنا نعرؼ أّنيـ 

وبيذا يتجّمى كيؼ أّف السمطة 3ضّد زعامة الّرئيس الواحد يؤمنوف بالحرية وأشياء مف ىذا القبيؿ."
  تمّكنت مف خمؽ موضوع الّصراع لتغييبيا عف دائرة االّتياـ.

ف عمييـ، إلى قبوؿ الييمنة في كّؿ ييمَ اآللّيات التي تؤّدي بالمُ "إلى كشؼ  بورديو بييرسعى 
حوؿ الوضع  ،ولماذا يندمجوف فييا، ويشعروف بالّتضامف مع المسيطريف في إجماع واحدكاليا، أش

ويتعّمؽ  ،القائـ وباإلضافة إلى الشرعّية التي ىي معطى فعممّية الّشرعنة، ىي التي غّذت تساؤلو
ومكانتيـ أو حّتى يتـّ االعتراؼ بكفاءتيـ  ،األمر بتبياف كيؼ ينتج الفاعموف االجتماعّيوف الشرعّية
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ومف بيف ىذه اآللّيات التي تأّكدت في الّرواية المعاصرة، الخطاب المغالط 1"بالّسمطة التي يممكونيا
 توابؿوقد تجّسد ذلؾ في رواية "بتسوية األوضاع المادّية، لفئة المعّوقيف في فترة حرب الّتحرير، 

ف معطوبي الحرب( والتي تمّثمت أيضا في في الوعود المادّية التي تمّقاىا الّشيخ حّمودة )م"، المدينة
مطة بتمؾ الوعود، مع فئة مف يستطيع سّكاف القرية توفيرىا، وعميو رضخ لمسّ  رجؿ اصطناعّية ال

، والّسمطة وحدىا اإلنتاجالّشباب الذيف اقتنعوا بدورىـ بأّف البرجوازّييف استحوذوا عمى وسائؿ 
المغالط  يف، وىنا يبرز الخطابرجاعيا مف البرجوازيّ تستطيع توفير احتياجات السّكاف، لكف بعد است

ألّف الّسمطة قد تستخدـ آلّيات عديدة في موقؼ واحد، لفرض الييمنة وخمؽ مقترنا باإلغراء المادي، 
 الّصراع، فقد نتج عف ذلؾ معاداة الفقراء لمبرجوازّييف.

ظر لسنوات مجموعة مف يخ حّمودة في الّرواية، شخصّية ميّمشة ومجاىد سابؽ، بقي ينتوالشّ 
إذ نجدىـ  ،االمتيازات، والنتيجة أّف الشباب صّدقوا أّف ىذه الوعود يمكف تطبيقيا بالّسفر إلى المدنية

عمينا أف نذىب نحف الّشباب إلى المدينة، ونرسؿ لكـ القطار الذي تنتظرونو منذ : "يقولوف
مع العمـ أّف الّسمطة وضعت  2."سنوات طويمة، ورجمؾ االصطناعّية التي وعدؾ بيا المسؤولوف

مناىضة البرجوازييف، وىنا تدخؿ المادة كمسّيرة لمشخصيات نحو الّصراع، شروطا خفّية تمّثمت في 
ّف ىذا النوع مف الّذوات تمّيز بالخضوع بسبب جيميا إذ أصبحت تتقّبؿ كّؿ آراء  ،خاّصة وا 

سي الّشعبة، فوعد حّمودة بأف لما انتيت الحرب، زار مسؤوؿ سيا" :المسؤوليف فيقوؿ الّسارد
يرسؿ لو رجال اصطناعّية، حاؿ عودتو إلى المدينة، كما وعد سّكاف الّشعبة بعودة القطار، الذي 
توّقؼ بسبب، ظروؼ الحرب ضّد الغزاة، ومنذ ذلؾ اليـو والّشيخ حّمودة، ينتظر القطار الذي 

ت كثيرة والقطار لـ يعد، وىذا ما تبّيف لكف الّنتيجة أنو قد مّرت سنواو 3يحمؿ لو رجال اصطناعّية "
في ذلؾ أّنو "حاف الوقت لتقييـ التّاريخ غير الّرسمي، الذي  ميشاؿ فوكوويرى  في سياؽ الّرواية.

يستعرض األلقاب واألمجاد والمعارؾ )...( بتقديـ تاريخ مف ال تاريخ ليـ، تاريخ المنبوذيف 
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ألجساد الميّمشة، المثقمة بالّصداع والحمؽ والبأس، والمتمّرديف )...( لكف أيف نعثر عمى تاريخ ا
ف رفض تاريخو الّسري، الذي يكشؼ وراء عنفواف الّسمطة  والحرماف؟ التاريخ الّرسمي يجّر معو وا 

فتكشؼ لنا الّرواية المعاصرة المسكوت عنو، حيث إّف الّسمطة لـ تؼ بوعودىا  1بريقيا المزيؼ."
مف أجؿ كسب ثقة الّطبقات الشعبّية، خاصة ضحايا حرب ثورة  وجعمت االنتظار إستراتيجية جديدة

و تاريخ الميّمشيف الذيف الّتحرير الكبرى، فيكشؼ لنا التّاريخ غير الّرسمي تاريخا مغايرا ى
تعّد  ينتظروف، بؿ أكثر مف ذلؾ ألّنيـ ُيسّيروف نحو الّصراع مع الفئات الشعبّية األخرى، والتي ال

 مسؤولة عف وضعيتيا.

أّف الّصراع الّطبقي ىو تيمة المجتمعات، خاّصة حيف يكوف أسموب  كارؿ ماركسى ير 
اإلنتاج رأسمالّيا "حيث تتواجد الّطبقة البرجوازّية المالكة لوسائؿ اإلنتاج، والبروليتاريا التي ال تممؾ 

و العمؿ الّزائد عمى القيمة اإلضافّية، أ باالستحواذسوى قّوة عمميا  لتبيعيا، األولى تستغّؿ الثّانية 
لكّف 2عمى البروليتاريا." إيديولوجيةفيي تمارس سيطرة اقتصادّية، وسياسّية واجتماعّية، وكذلؾ 

الّرواية المعاصرة في حديثيا عف الّصراع الّطبقي، أقحمتو بالمضمر الّسياسي، حيث إّنو مف جية 
قّوة الّرأي والخطاب، تراوغ  نجد قرارات استرجاع األمبلؾ، ومف جية أخرى نجد الّسمطة التي تممؾ

في قراراتيا، حيث إّنو بإمكانيا القضاء عمى ىذه الفوارؽ االجتماعّية، لكّنيا لجأت مف منظور 
تجّسد في مشاىد  الّسرد المعاصر إلى ترويض الّذوات الفقيرة وخمؽ صراع مع البرجوازييف، وىذا ما

طوانات الموسيقى الغربّية، ومكتبات عّدة تصّور البرجوازي الذي لـ يبؽ مف  أمبلكو غير أس
عمى قتؿ سّيدة برجوازّية، صّرحت  "توابؿ المدينة"في  برىـو بوسمماف أقدـلمّروائييف العالمييف، فقد 

 تممؾ غير ثقافتيا الفرنسّية. أّنيا ال

سعت الّسمطة في الخطاب الّروائي المعاصر، جاىدة إلى تحريؼ الواقع التّاريخي وقد    
رواية  فقد تمّكنت مف إقناع الّطبقة الفقيرة أف ممتمكات ال، في أكثر مف مقطع مف واالقتصادي

برىـو الّدولة الجزائرّية ىي بحوزة الّطبقة البرجوازية، وىذا اإلقناع مّثؿ خطوة أولى جعمت بيا 
                                                 

ة، تقنيات السيطرة عمى الجسد في أعماؿ ميشاؿ فوكو البيولوجيا السياسية بيف السمطة والمعرفحسف المصدؽ،  -1
 .9، صةالفمسفيّ 

. 25، ص بيار بورديو عمـ اجتماع ،عبد الكريـ بّزاز- 2  
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، أما الخطوة الثّانية التي اندرجت أيضا ضمف ميشاؿ فوكوذاتا خاضعة عمى حّد تعبير  بوسمماف
برىـو ؽ الييمنة واإلقناع، فقد رّكز السارد ذكرىا عمى شكؿ حوار بّيف مف خبللو كيؼ أصبح طر 

اعتمد سياسة اإلقناع  الّرجؿ الّسمطوي، الذيشكشؾ ذاتا خاضعة في يدىا، فيقوؿ في حوار لو مع 
 واإلغراء اليامشي:

ظاىر أريدؾ أف تشارؾ في جعؿ استقاللنا كامال غير منقوص، حتى نقضي عمى كؿ م"
 لمّرومي.الوالء 

 قائال: ابتسمت وسألت شكشؾ
 كيؼ؟

 منيا.أريدؾ أف تخّمص البمد  
 مستغربا:فغرني فاىي، برزت عيناي الّصغيرتاف، وقمت   
 كيؼ؟  
 بقتميا _

 أقتميا؟
 نعـ تقتميا، وتخّمص البمد منيا. وسيكوف لؾ بذلؾ شأف عظيـ بيننا.

 القتؿ._أال يوجد حّؿ آخر غير 
 1وأؤّكد أف شأنؾ سيكوف عظيما بيننا" قتميا ىو الحّؿ الوحيد. ،_ال ال يوجد

 برىـو بوسممافلترغـ  ،ةأّف الّسمطة لـ تستخدـ القوّ  ،المبلحظ مف خبلؿ ىذا المقطع الحواري
بؿ استخدمت اإلقناع الذي انقسـ في الّرواية إلى إقناع  عمى قتؿ الّسيدة جّنات البرجوازّية،

عمـ أّنو اقتنع بفعؿ القتؿ، ألسباب مادّية أكثر منيا إيديولوجّية، ويذىب مع ال ي،إيديولوجي ومادّ 
في تصور الّسمطة، "فيي تارة تستعمؿ الوىـ أو االيديولوجيا والخداع وتارة  نيشومذىب  فوكو

تتوّسؿ بالعنؼ، مرة تمجأ إلى القّوة الفيزيائية، ومرة تستعمؿ الخداع المحسوب مف أجؿ إخضاع 

                                                 
 .209، 208ص  ،توابؿ المدينةحميد عبد القادر،  -1
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ّف الخداع الذي مارستو مع شخصية 1رضة لغاياتيا."اإلرادات المعا تمّثؿ في برىـو بوسمماف وا 
إغرائو بمنصب عاؿ، وأمواؿ طائمة وامتيازات أخرى، وعميو يمكف القوؿ إّف السمطة في أعماليا 

محدودة ثقافّيا، كونيا  برىـو ا ومادّيا، ألّف شخصّيةغير الّشرعية اختارت الشخصّية المسموبة ثقافيّ 
وبذلؾ ليس مف الّصعب إخضاعيا بإيياميا، فالّسمطة وتبعا  ي إلى طبقة شعبّية فقيرة،تنتم

الستراتيجيات قمعّية متعّددة، تشتغؿ في المجتمعات الحديثة بكيفية تسمح بإخضاع القوى المناوئة، 
 ة وتنفي ما يعادليا، وال تجيز فعبل سوى ما تسمح بو،طاقة سمبيّ  فوكوفتحمؿ الّسمطة مف منظور 

فيي تحتوي عمى تقنّيات قمعّية وعمى طرؽ غير مباشرة لنفي الحاجات الحيوّية وتمارس قمعيا مف 
 2خبلؿ تحريض الذوات المسموبة اإلرادة. "

ذىبت إليو الّرواية المعاصرة بتبّنييا لطرؽ وآليات تحريؾ اليوامش، لتبّيف أّف  وبيذا يتأّكد ما
مستخدما جمتوف إياسي العالمي، مثمما أّكد عمى ذلؾ اليامش ليس مقولة معزولة عف الفكر الّسي

 مجموعة مف القصص الّنقدّية اليادفة إلى كوف االىتماـ بالميّمش قضية تغطييا تجاوزات الّسمطة،
التي ترغب بالحفاظ عمى مصالحيا الّذاتية، فوعود السمطة بالّتحرير تشبو وعود ما بعد الحداثييف 

و ي أحسب أنّ نؿ ألنة لمتسوّ قطعة نقديّ ية مشاريعيـ، ألّنو حيف أقّدـ الذيف مارسوا وعودا نظرية لتغط
أشارؾ في حممة ولّما  ،، وأسترجعيا لّما أكتشؼ أنو ليس كذلؾ ىو عبث2990مف دفعتي لسنة 

ذا  يا تزعج جيراني في أكسفورد،بؿ ألنّ  ة ليس ألنيا تضر بالجنس البشري،نزع األسمحة النوويّ  وا 
 3، وىذا ليس تحريرا بؿ مصمحة.ما يحصؿ في فرجينيا نينجا جيراني ال ييمّ 

تمارس عمييا فعؿ لاختارت الّسمطة الشخصّيات المسموبة والفقيرة ذات الثّقافة المحدودة، 
باإلغراء الماّدي بيدؼ تمرير خطاباتيا وتقوية مواقفيا، خاصة حيف تعّمؽ األمر بفعؿ  ،الّتحريض

بتحريض مجموعة مف  ،ّثمت في الّطبقة البرجوازّيةاإلقصاء، فنجدىا أقصت طبقة بأكمميا تم
ـّ  الّسارد في الّرواية بمغة الحوار بيف الّطبقتيف، نظرا لمعبلقة الّشائكة الّشخصيات الفقيرة، ولـ ييت

                                                 

-
ياد ثقافي منشورات حكمة مف أجؿ اجتمقاؿ مأخوذ مف االنترنت، ، فوكو وميكروفيزياء السمطةمعزور عبد العالي،  1

 23/40/0428 تاريخ الّدخوؿ:  23:39، ساعة الّدخوؿ:  www hekma.org>210وفمسفي، عمى الرابط: 
 .الموقع نفسو ينظر: -2
 .277ص ،أوىاـ ما بعد الحداثةجمتوف، تيري اي -3
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والمعّقدة بينيما، ذلؾ أف الّصراع المادي ىو الّسمة المييمنة بينيما، لكّنو أىتـّ بالحوار بيف الّسمطة 
 وأقنعتيا بآلّياتيا لتستخدميا وقت الحاجة. ،رة، ألّنيا سّيستياوالطبقة الفقي

اعتبرىا التي  ،اإلغراء الماّديب عف وجية نظره المتعّمقة لعبة الّسعادة"،في رواية "أّكد الّسارد 
، إلى ذات خاضعة لخالو صاحب القّوة مراد زاىروسيمة في يد الّسمطة، التي حّولت شخصية 

، الذي ورث تجارة الحمير عف والده سعيد مرباحّية الفقيرة، ابف الّرجؿ القروي والّنفوذ، فمراد الشخص
ابتعد بخيالو بعيدا نحو المجيوؿ ولـ يتقّبؿ حالة الفقر التي عاشيا، فراح يتأّمؿ في  1،مربوحالشيخ 

أف  خالو رجؿ الّسمطة، الذي أقنعو أّف الماؿ والعرش يتوّلداف باالنحراؼ والعنؼ، فمـ يكف لو إالّ 
يوافؽ منييا حياتو بتوبة رجؿ شارؼ عمى الّنياية واالنييار، ألّف السمطة خدعتو ورمتو بعيدا، 

الذي  نايت قاسيليتذّكر في األخير بني جمدتو الذيف استغميـ لموصوؿ إلى سمطة وىمّية، منيـ 
ش، وبنت عرشيا سمبو شيادة البكالوريا بالّتزوير، ليؤّكد الّسارد بيذا، أف الّسمطة استغمت اليوام

 بسياسة الّتزوير والّتبلعب بالخطاب.

رّكزت الّسمطة أيضا في الّرواية عمى الّذوات الّضائعة والمسموبة اإلرادة، الستقطابيا إلى عالـ 
الّشخصية الفقيرة الذي عاش مأساة والده، أصبح ذاتا خاضعة لمّسمطة تحت  مراد زاىرالقذارة، فػػػػػػػ

وكانت نيايتو االعتراؼ بطفؿ غير شرعي، حممت بو ابنة خالو، وأدرؾ أّنو  تأثير الوعود المزّيفة،
مجّرد أداة في يده، لتغطية أعماؿ ابنتو، التي منيا الّزنا، فيذا ىو جزاء الحمـ بالّسعادة أو لعبة 

بة، الّسعادة مثمما تجّسد في عنواف الّرواية، ليتأّكد بيذا أّف الّسمطة والماؿ يتنافياف مع رابط القرا
فالقرابة التي جمعت بيف الّرجؿ الّسمطوي )بف يونس(، وابف أختو الذي جعؿ منو آلة حربّية، انتيت 

 مرادبسبب العرش الذي يتنافى مع كّؿ الّصبلت والقيـ، ألّف الّسمطة ال تندمج إاّل مع ذاتيا، ويؤّكد 
ّتى ذلؾ الوقت ماذا يريد لـ أكف أعرؼ حمطة تتقف فنوف الخطاب واإلقناع في قولو:" أّف السّ  زاىر

ف كنت أتوّقع كؿ الخير والّسعادة، فيو لـ يتعامؿ معي قّط بخبث )...(  مني خالي بف يونس، وا 
رّبما ىو خبيث مع اآلخريف )...( أما ناحيتي، فمـ يظير منو قّط ما يسيء كاف ودودا وحنونا، 

                                                 
 .27، 26، صلعبة السعادة، أو الحياة القصيرة لمراد زاىرينظر: بشير مفتي،  -1



 آنُ اخ انس هطح فٍ تحزَك انهىايش   انفصم األول 
 

65 

 

أّف  دوركايـالـ االجتماع يرى عوفي ىذا  1."ومف ىذا الباب صرت أعتبره بمثابة أبي الحقيقي
، كالّضغوط اخارجّيا، بتحميؿ القضايا المتعّمقة بي اظاىرة الّصراع في المجتمعات ينبغي تحميمي
يعود إلى المحّددات البيولوجية والوراثة والعقد  والقسر الخارجي، فالسبب وراء العنؼ ال

استغّمت الّسمطة ضعؼ مراد  ، حيثإّنما إلى الضغط الذي جاء ماديا في الّرواية 2واالحباطات
زاىر مادّيا، لتقدـ عمى خمؽ صراع مع طمبة منطقة القبائؿ بسبب تزوير نتائج البكالوريا لصالحو، 

 طمعا بالّسمطة. لناريمافكما أقدـ عمى القياـ بمجموعة مف الجرائـ منيا قتمو 

عبلقة الّسمطة  أفّ يدرؾ  يمكف لمقارئ أف" توابؿ المدينةو" "لعبة الّسعادة"مف خبلؿ الّروايتيف  
عبلقة تبادؿ األدوار ألّف الميّمش يتحّمؿ جرائـ الّسمطة، ومسؤولية الجريمة والعقاب، فقد  ،مشميبال

مسؤولّية تربية  مراد زاىرالبرجوازّية، وتحّمؿ جّنات وحده جريمة موت السّيدة  برىـو بوسممافتحّمؿ 
تممؾ غير  الالمسموبة بقة لطّ ا ىذهبب ذلؾ أّف ابف الّزنا الذي حممت بو ابنة رجؿ الّسمطة، وس

ة، بقة البرجوازيّ في طرد الطّ ت ساىم، وأقنعتيا إيديولوجيا، فقد اماديّ  ايتغر التي أ مخطاباتلصفيؽ التّ 
، التي منيا اإلغاظة والشتـ، والطعف في وطنيتيا لتصؿ حّد اإلجراـ لكّنيا لـ تدرؾ البسيطة ابآلياتي

عود فرنسا، التي استخدمت حقوؽ اإلنساف، ومبادئ الحرية والعدالة، أّف تمؾ الوعود تشبو و 
يا عمى الفضاء األوروبي عف عمد وسبؽ إصرار، وتواصؿ في توالمساواة مجّرد ديباجة، ألّنيا قصر 
مجموعة مف  ،فنبلحظ مف خبلؿ مجموعة مف الّروايات أفّ 3ممارستيا االستبدادّية طيمة قروف

مطة طمعا بمكاسب مادّية، لكّنيا جعمتيـ ينتظروف لسنوات دوف تطبيقيا الميّمشيف ليثوا وراء السّ 
 عمى أرض الواقع.

اىّتمت الّرواية المعاصرة بالجانب الفمسفي لمحياة، محاولة إيجاد تعريؼ لحياة التّيو، والتشّظي 
لقتاؿ مف أجؿ والّمذة اآلنّية وا ،وسط العالـ الماّدي الذي قّوض القيـ بتبّني مفيـو المصمحة الفردّية

توّغمت منذ بداية الّرواية في طرحيا أسئمة حوؿ ماىّية مراد زاىر الّسمطة؛ حيث إّف شخصّية 

                                                 
 .74ص  ،أو الحياة القصيرة لمراد زاىر ة،السعادلعبة بشير مفتي،  -1

.30، 29، ص عمـ اجتماع بيار بورديوعبد الكريـ بزاز،  - 2  
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الحياة، مف قبيؿ ما ىي الّسعادة؟ وما ىي الحياة؟ وما ىو القدر؟ لكّنيا أخطأت في إيجاد أجوبة 
ا وعودا بالّشرؼ عمى استبلـ برقّيات كتبت عميي الّسمطة لـ تدعو يفّكر، فأرسمت إليولتساؤالتيا ألّف 

الجاه، والكراسي الّرفيعة مّما أحدث خمخمة في يقينو عف مفاىيـ الحياة، بتحويميا إلى طبيعة مادية 
 أكثر منيا معنوّية.

" باسترساؿ الّسرد وتدفقو متأثرا أو الحياة القصيرة لمراد زاىر لعبة الّسعادة،وتمّيزت رواية "
في تأّممو وقمقو الّداخمي وأسئمتو  مراد زاىرة لّسعادة" وبحالة شخصيّ بموضوع الّرواية "البحث عف ا

الوجودّية، كما اقتربت مف المونولوج الّداخمي، إذ خاطبت الّذات ذاتيا، استرسمت في وضع األسئمة 
المناسبة دوف حموؿ نيائّية، وتمؾ ىي طبيعة األسئمة الفمسفّية، فكؿ سؤاؿ يتحّوؿ إلى جواب وكؿ 

تمّثمت أّما عف الوضع األّولي لميوامش بعد اإلغراءات المادّية، فقد  1يتحوؿ إلى سؤاؿ جواب بدوره
مراد وبالّذات، ويكمف ذلؾ في الّشعور بمفيـو الحرّية، والوجود فيقوؿ  في تعزيز الثّقة بالّسمطة

بمجيئي إلى العاصمة شعرت بأّف حياتي تغّيرت وحتى فمسفتي القدرّية زالت مف ذىني : "زاىر
تقريبا، وصرت أحّس أّنني أنا المسؤوؿ عف قدري، وعف تصّرفاتي، إلى أيف أريد أف أذىب أو ال 
أذىب، وأّنني حّر وكاف لكممة حرّية وقع جميؿ عمى األذف، أف تكوف حرّا فأنت تستطيع أف تفعؿ 

 2."ما تشاء

زّيفة، كانت عمى الموعودىا المادّية أّف الّسمطة حيف قّدمت  ،أّكد الّسارد مف خبلؿ الّرواية
تحقيؽ مجتمع فوضوي يسوده االنقبلب، بينما تستغّؿ ، التي منيا دراية بأّف اليوامش ستمّبي مطالبيا

"فيمت قواعد الّمعبة، فيذا ىو الّثمف : مراد زاىرىي فرصة االىتماـ بمشاريعيا الخاّصة فيقوؿ 
ويقوؿ أيضا  3"عف طيب خاطر.لرعايتو لي، لكّؿ ما ينفقو عمّي، لكؿ اىتمامو بي، ثمف تقّبمتو 

التي ال يمكف لو أف ينسحب منيا، ألّنو أصبح جزءا مف  مطة،خطط السّ مذعورا، بعد اكتشافو 
الّمعبة، إف لـ يكف ىو مف يتحّمؿ قضاياىا غير الشرعّية، وىذا أسموب جديد تيميف بو عمى 

                                                 
، دار األماف، المغرب، 2، طة في الرواية العربية المعاصرةدراسة تأويميّ -مؼؿ المختالمتخيّ ينظر: محمد معتصـ،  -1
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الء اّلذيف يوالوف بشكؿ طبيعي إاّل إذا اعتمدوا عمى ىؤ  ،الحّكاـ ال يستطيعوف أف يحكموا: "الّذوات
وغريزي، فإذا قالوا ليـ موتوا يموتوف، واقتموا فيقتموف )...( بيـ يصمد عرش الحكـ ويطوؿ 

 1" .عمر الّسمطاف

مراد ذلؾ أّف تحّقؽ برنامج الّسمطة، في تسيير العقوؿ ماديا، كيؼ  ،في الّروايةأيضا تجّمى و 
نسيت أف أخبركـ أّف الفاضؿ خالي بف ؿ عمييا قائبل:" باالمتيازات المالّية التي تحصّ رّحب  زاىر

في عمارة كبيرة بحّي تيمميمي، وأّنني أعيش فييا مع  ،يونس قد أعطانا شّقة واسعة وجميمة
زوجتي نور، البيت واسع، وبو غرؼ وشرؼ، كّؿ شرفة تطّؿ عمى جية مف المدينة، اخترت 

لمّنـو كانت شرفتيا تطّؿ الساكري كور، ويطّؿ غرفتيف لي، واحدة صارت بمثابة مكتب، والثّانية 
بف  أّما البرنامج الثّاني الذي أضمره 2."نظرؾ إلى غاية الميناء الضّيؽ، أو ىكذا ظير لي دائما

مع رجاؿ الّسمطة، بإشراكو في مجموعة مف الّندوات  ،يو تييئتو سياسّيافالبف أختو  يونس
، لكّنو لتي منيا تعميمو أسس جديدة تجعؿ منو رجؿ أعماؿا، باستخداـ المغالطات المادّية والمعنوّية

أضمر لو مياما غير شرعّية، تمّثمت في بقايا الّسمطة وتجاوزاتيا، ألّف إقحامو مع رجاليا الفعمّييف 
كاف يمّقنني : "وفي ذلؾ يقوؿ مجّرد تابع ال أكثر،أف يكوف ميمّتو الفعمّية ىي فكاف مجّرد وىـ، 

ّمميا في أكبر جامعات العالـ، معو كنت أدرؾ أّف الّسياسة ليست كتبا، بؿ ال تتع ،دروسا عممّية
ف لـز األمر أستعمؿ اليّد الحديدّية، ىذه الجممة األخيرة  عالقات، وصراع وقّوة، ونباىة عقؿ، وا 
كاف يرّكز عمييا كثيرا عمى منواؿ اآلية الكريمة: "وال تأخذكـ بيـ رأفة"؛ ألّنو في ىذا العالـ إف 

تجرؤ عميؾ حّتى الّنعاج )...( كاف يبعث لي رسائؿ لبعض الّناس الّنافذيف والميّميف  ضعفت
)...( ال أدري إف كاف يرسمني ليـ ألعرؼ مكانتيـ، أـ كاف يحّضرني لمياـ كبيرة في وقت 

 3قريب."

والجدير بالّذكر أّف األدب لـ يتعارض مع ثنائّية الحرب والحّب، إذ قّدـ روائع عف قصص 
في زمف الموت والّدـ، لكّف الّرواية المعاصرة قّدمت مفيوما آخر لمعشؽ كونو الّطرؼ  العشؽ

                                                 
 .80ص ، أو الحياة القصيرة لمراد زاىر، لعبة السعادة بشير مفتي، -1
 .230ص ،نفسو المصدر -2
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األضعؼ أماـ الّسمطة والمادة، فبل ثنائّية تجمع بيف الحّب والّسمطة، كوف المشاعر تعني الّضعؼ، 
في  مراد زاىرويتجّمى ذلؾ في تصفية اليوامش لبعضيا رغـ روابط المحّبة التي جمعتيا، إذ ترّدد 

المرأة الفقيرة التي أحّبيا، ونشعر  ناريمافبداية مشواره بيف اختيار األعمى عمى حّد تعبيره، وبيف 
أحّسني مخنوقا كّمما زرتيا في بيتيا، رغـ الّسعادة التي يبعثيا لموىمة األولى أّنو مقيور في قولو: 

الذي أزىر في الّنياية مظيرىا فقط، رؤيتيا تتجّوؿ بقميص نـو داخؿ مساحة ضّيقة، الحّب ىو 
معنى الحياة، األشياء المادّية التيـّ، الحّب ىو الذي يجعمنا نحمـ، نرقص عندما تمّر أغنية 
قديمة الديبت فياف أو أزنفور عمى الرّاديو )...( أحّسني مقيورا، كاف يمكف أف تكوف زوجتي، لو 

 1"، زوجة الحّب وليس الّظروؼ.لـ تفعؿ تمؾ الّمعينة نور ما فعمت )...( ولكنت اآلف مع زوجتي

سرعاف ما استجمع قواه  مراد زاىرأّف الّسمطة صنعت توابع عمى شاكمتيا، ألّف  ،يتجّمى بيذا
حّب أماـ الماؿ والجاه، وبذلؾ نجحت في تحقيؽ آلياتيا التي فبل متحاورا مع ذاتو بمغة الّشيطاف، 
المرأة الوحيدة التي ضعؼ أماميا  ناريماف، فأقدـ عمى قتؿ ادماغيّ  جاءت في الّرواية تشبو غسيبل

امرأة أحببتيا ألّنو لـ يقاـو إغراءات الّسمطة والعرش الذي وعدتو بو، ويتمظير ذلؾ في قولو: "
بالتّأكيد، لكّف الحّب وجد ليضّحي بو لمف يطمب األعمى، ولـ يوجد لكي نخسر األشياء الّثمينة 

عيشوف ويرحموف أّما المقاـ العموي فكرسي خالد، التي لف نجد ليا تعويضا إف ُخسرت، البشر ي
:" صرت في ويواصؿ مؤّكدا عمى ضرورة قتميا 2سعادتو ال توصؼ ومقامو ال يشرح بؿ ُيتذّوؽ."

األعمى وىـ في األسفؿ، فيمت كّؿ شيء، الحقيقة األخيرة، وفّكرت في الّشكؿ الذي سيجعؿ خالي 
ناريماف وىي تحّضر األكؿ، لـ يرتعش قمبي وأنا يقتنع بي )...( وجدت الفكرة أخيرا نظرت إلى 

أقترب منيا مف الخمؼ، أطّوؽ عنقيا الّطويؿ بقبضتي يدي الخشنتيف، وأضغط بقّوة، أضغط بقّوة 
وبيذا 3حتى أشعر بجسدىا يخور وروحيا تتالشى )...( وبينما ىي تموت كنت أنا أستمّذ القّوة."

ية المسموبة، إلى دائرتيا بأّوؿ خطوة وىي ضبط حّققت أىدافيا بإدخاؿ الّشخصتكوف الّسمطة 

                                                 
 .266ص ،لعبة السعادة، أو الحياة القصيرة لمراد زاىرينظر:  -1
 .268ص نفسو،المصدر  -2
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كالفيبّل الضخمة  ،مراد زاىرالّروح، وتوجيييا توجييا مادّيا، ولعّؿ االمتيازات التي حظي بيا 
 فوكو.ة، واألمواؿ الكثيرة في حسابو كانت جزءا مف تطويع الّروح حسب والشقّ 

ة، ىي الّروح فالّروح أداة لمّتشريح لعّؿ أكثر الوسائؿ فاعمّية في تحقيؽ األىداؼ الّسمطويّ 
ة، بؿ في ىذا الّسياؽ أّنيا وىـ أو خدعة إيديولوجيّ  فوكوالّسياسي، والّروح سجف لمجسد، فبل يعتقد 

ـّ إنتاجيا )...(  ىي عمى وبداخؿ الجسد، وىي بذلؾ ليست بالّضرورة حبيسة واقع، فالّروح يت
يا منطقة حرب يشتبؾ فضاء الجسد والفضاء الجسد، إّنما ىي مجاؿ يتعّمؽ بالجسد، فمنقؿ إنّ 

 ؛1المحيط بالجسد في صراع تكتيكي، فيي تتأّجج بطوؿ ذلؾ الفضاء الّرجح الّشاؽ وغرؼ البناء
وبيذا يتجّمى أّف الّروح الميّمشة ُطّوعت مادّيا، بتييئة الفضاءات العاجّية لمّترحيب بيا في عالـ 

قة كبيرة البف أختو القروي الفقير، ويتجّمى ذلؾ أيضا في الذي وّفر ش بف يونسالّسمطة، مثمما فعؿ 
بومديف، بتجاوزات والده الذي انحاز لقرارات الّرئيس رضا شاوش في اعترافات  "دمية الّناررواية "

ترّقى أبي في عيد بومديف إلى ترقيتو إلى مدير سجف، فيقوؿ: " ،ألّنو استفاد مف امتيازات منيا
الّرئيس، ا ليجعمو يشعر أّنو صار رقما ميّما ىو اآلخر، في نظاـ مدير سجف، وكاف ذلؾ كافي

لكنو تحّوؿ إلى جبّلد في الّسجف 2نظاـ محكـ اإلغالؽ، مفتوح عمى شرفة لمحمـ، وشرفة لمياوية."
يعمؿ عمى ترىيب المناىضيف لمّنظاـ، بجمدىـ وتعذيبيـ جسدّيا في الّسجوف، وخارجيا وميّمتو ىذه 

ا منبوذا في القرية ، ألّف األمر تعّمؽ بخدمة الّنظاـ، مّما جعمو تابعا سمطويّ كانت حمما وشرفا لو
كاف أبي كتوما جّدا وال يتحّدث مع أحد، :" رضا شاوشويعيش في صراع مع سّكانيا، فيقوؿ 

)...( ىؿ كاف ذلؾ ىو مصدر قّوتو؟  ومينتو جعمتو بعيدا عف الّناس ال يخالطيـ وال يخالطونو
عدـ الكالـ إاّل بمقتضيات الحاجة؟ أـ إّنو تعّمـ مف عممو أف يكوف كذلؾ؛ كتوما الّصمت المييب و 

وسّريا ومياب الجانب؟ مّرة سمعتيـ يتحّدثوف عنو، وأحدىـ يقوؿ: يعيش مف تعذيب إخوتو. 
 3أثارني ذلؾ أفزعني أيضا؛ إّنيـ يتحّدثوف عف أبي )...( وىؿ كاف أبي معّذبا حّقا إلخوانو؟"

                                                 
 .59، صتفكيؾ مفيـو القّوة عند ميشاؿ فوكو، إعادة فتح الممّؼ اإليرانيينظر: محّمد صفار،  -1
 .30ص لمراد زاىر،أو الحياة القصيرة ، لعبة السعادةبشير مفتي،  -2
 .33، 30ص ،المصدر نفسو -3
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ة، درؾ أّف توابع الّسمطة عاشت ميمّشة مف الوجيتيف، الّسمطوية والّشعبيّ مف خبلؿ ىذا ن
خاذ مجموعة مف ، باتّ اف القرى التي أعمنت صراعيا معياكونيا القت ازدراء وتيجينا مف سكّ 

ّروايات أّف الّسمطة لـ تؼ األساليب منيا العزؿ مف المجتمع والّتحقير، كما تجّمى مف خبلؿ ال
ت ذليمة في المجتمع، وفي صراع دائـ مع بني جمدتيا، ويتبيف ذلؾ في نيايتيا معيا فظمّ  بوعودىا

)جبّلد المساجيف والمناىضيف( أصيب باكتئاب نفسي ألزمو  رضا شاوشالمأساوية، حيث إّف والد 
البيت بعد وفاة الّزعيـ ألّنو فقد ىيبتو ومكانتو، وأصبح عرضة لممضيقات نتيجة سخطو في 

اء زعمائيا خوفا مف نتاج مف الفئات الّشعبية؛ فتوابع الّسمطة تختفي باختف الماضي عمى مجموعة
، خاصة أّف الفئات المناىضة شّككت في سياسة الػتّأميـ وأطمقت عمييا استبدادية العائمة أعماليا

الذي عاش مختفيا عف األنظار بسبب  اليساريالحاكمة، وعمى رأس ىذه الجماعة شخصية عدناف 
فقد انسحب مف ىذه الجماعة كونو غير قادر عمى خيانة والده،  رضا شاوشف، أّما جبّلد المساجي

معمنا حياده، إاّل أّنو لـ يصمد أماـ إغراءات الّسمطة المادّية، ما يعني أّنيا أدركت نقاط ضعفو 
وكيفية استدراجو رغـ عدـ اىتمامو بالمشاريع السياسّية، لينقاد وراء أحبلمو التي غّيبتو في 

 يوؿ.المج

واية الجزائرية، الكشؼ عف خبايا المشروع التّأميمي بعد مف أسباب صراع اليوامش في الرّ 
حياتو متأّثرا  رضا شاوشاالستقبلؿ، الذي حمؿ عمى عاتقو مضمرات وتجاوزات كثيرة، فقد بدأ 

يف الذيف بآراء والده عف الّزعيـ بومديف، الذي ال يقبؿ الّنقد، ليختمط بمجموعة مف الّشباب اليساريّ 
ّف مشروع االشتراكّية لـ يتحّقؽ في الجزائر عمى حّد تعبير شخصية  عّمي آمف بمبادئيـ، خاّصة وا 

تعّرفت عميو، وصار بمثابة والدي أّياميا، ، الذي فقد أمبلكو في مشروع التّأميـ، فيقوؿ: "العربي
الده كاف يعمؿ فييا، كاف في الخامسة والخمسيف، قاؿ إّنو اختار مينة إصالح األحذية؛ ألّف و 

لكّنو قبميا كاف يعمؿ في صيدلّية فاستغربت، ضحؾ مّني ورّد بسخرية: لقد أّمميا الّزعيـ بطبيعة 
وتجاوزات الّسمطة في قرار بومديف ويقوؿ أيضا عف اشتراكية  1الحاؿ مف أجؿ اشتراكّيتو الوىمّية."

ر ألّنو يوجد أناس مف بني جمدتنا أشعر يضيؽ كبيتأميـ األمبلؾ وتوزيعيا بطرؽ غير متساوية:" 

                                                 
 .30ص، لعبة السعادة أو الحياة القصيرة لمراد زاىر بشير مفتي،-1
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يعيشوف في رفاه كبير في ىذا الحّي، ونحف األغمبّية نختنؽ في بيوت تشبو العمب المخّصصة 
لمكالب الجربة، والغيراف التي تأوي الفئراف العفنة، كاف األمر يبدو لي غير طبيعي، وال إنساني 

د، والقياد الذيف كانوا يعمموف مع فرنسا بالمّرة خاصة وأنو بعد االستقالؿ لـ يكف ىناؾ غني واح
وأغمبيـ أّممت ثرواتيـ في عيد الّزعيـ بومديف، لكّف رجاؿ الثورة تحّولوا بقدرة قادر إلى رجاؿ 
الّثروة الحقا، وقّسموا البالد لقسميف: قسـ نافع يعيشوف فيو ويتبختروف في نعيمو، وقسـ فاسد 

 1تركوه ينتحر في فوضى أزماتو اليومّية."

أف الّسمطة بتتابعيا وتوالييا بعد االستقبلؿ حممت مضمراتيا، ليؤّكد بيذا  رضا شاوشأدرؾ 
أّف خطاباتيا حوؿ المساواة مجّرد وىـ، إذ كشؼ عف االشتراكية الجزائرية الوىمية، مف خبلؿ 

ؿ في حواراتو مع شخصيات واقعية سمبت منيا ممتمكاتيا، لكّنو سرعاف ما غّير رأيو مدركا أّف الّدخو 
ف لـ تكف عادلة، ستضمف لو امتيازات وترقيات ميّمة، وبذلؾ شارؾ في تصفية  لعبة الّسمطة وا 
المعارضيف، مع العمـ أّنو كاف واحدا منيـ، فقد حارب مجموعة مف المناىضيف منيـ الفئة 
اليسارية، التوجو اإلسبلمي الّسياسي، طمعا في الّتسمؽ المادي كما سخر مع رجاؿ الّسمطة مف 

ىكذا كاف يقوؿ مع رفاقو في  2"لنشرب الويسكي الفرنسي نخب الّدـ الجزائريسذاجة الّشعب" 
لـ يعد مجالسيـ، إضافة إلى االمتيازات الكثيرة التي حظي بيا منيا التي تجّسدت في قولو: "

عندىـ مانع أف أجالسيـ عمى موائدىـ الفاخرة بمختمؼ المطاعـ التي يترّددوف عمييا، وكانوا 
صوف أف ألبس أحسف الثّياب، وأظير بأناقة كاممة، كنت أصغرىـ سّنا، ولكف أقّميـ اندفاعا، يحر 

وكانوا يتباىوف بي كواحد مف الذيف استطاعوا أف ينقموىـ مف حاؿ لحاؿ آخر، غير أّنيـ كانوا 
لما  يبعدونني عنيـ عندما يتعّمؽ األمر بتقرير خططيـ الجيّنمية، فكنت بالّنسبة ليـ فقط المنّفذ

 3."يقّررونو

جّسدت الّرواية المعاصرة مشروعا تمّثؿ في الكشؼ عف مفيـو القوة لدى الّسمطة، التي 
تمّثمت في مجموعة مف اآلليات التي رّكزت عمى ّتطويع الّذوات المسموبة، وبيذا يتأّكد أّف الّتحميؿ 

                                                 
 .98ص ،دمية الّناربشير مفتي،  -1
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جودة في كّؿ مكاف، االجتماعي لمّشخصية ىو الخطوة األولى التي لجأت ليا، كوف الّسياسة مو 
حّتى في الفضاءات غير المتوّقعة، فقد عممت عمى استدراج الّشخصيات المسموبة ثقافيا واجتماعيا، 
حسب حاجياتيا لتموقعيا سياسيا، لتؤدي كافة األدوار التي توكؿ إلييا طوعا ألّنيا مسّيرة بفعؿ 

مادي في الرواية الجزائرية استراتيجيات ضمنية عجرت عف تفكيكيا، ومف ذلؾ تجّسد اإلغراء ال
كآلية بارزة عممت عمى تحريض اليوامش وتحريكيا، مع العمـ أّف المرأة ليا دور كبير في تجسيد 

ألّف السمطة جعمتيا آلية خاضعة لييمنتيا، ، أدوار جديدة ساىمت في تحريؾ المجتمع والّسياسة
 وىذا ما سنتعّرض إليو في المبحث اآلتي.

 زأج كآنُ ح نتحزَك انهىايش:انًثحج انث انج: انً

، مطة الستغبلؿ اليوامش وتحريكياات التي استخدمتيا السّ يعّد اإلغواء الجنسي مف اآلليّ 
استخداـ الجسد  يا، ويقصد بكآلّيةلتبقى ىي المسيطرة والمييمنة، إذ استخدمت الثّقافة الخميعة 

تحقيؽ الّنفوذ الّسياسي، ّية، مف أجؿ االجتماعّية والثّقاف ة، باختراؽ المؤّسسةألغراض غير أخبلقيّ 
، إذ اإليديولوجيفي ىذا المجاؿ أف الجسد المعاصر انخرط مباشرة في المجاؿ ميشاؿ فوكو ويرى 

ـ مباشرة مطة تتحكّ تـّ ترويضو حسب أىواء الّسمطة بطرؽ خفّية تدريبّية وغير مرئّية، "فعبلقات السّ 
وقد رأينا 1وتكرىو، عمى القياـ بوظائؼ، وأداء االحتفاالت." بو، وتعّذبوبو ألّنيا تستثمره، وتسمو وتدرّ 

أف نبّيف في مبحثنا، مجموعة مف األساليب اإلغوائّية المتعّمقة بالجسد، والتي استطاعت أف تقحـ 
 الميّمش في دائرة الّصراع مع فئات أخرى، بعد تغييب فاعميتيا ألسباب جنسّية. 

لحقائؽ، يجب إرجاعيا إلى سابؽ عيدىا، حيث إّف أّنو مف أجؿ التعّرؼ عمى ا فوكو ويرى
تتالت عمييا خطابات التحّرر التي تحمؿ بعد ذلؾ  ،نت حريما يكتفي بشؤوف البيتكاكجسد المرأة 

ة إبعاد نتخّمص مف بعمميّ  بالقياـت، فكرة اإلرجاع في تحميؿ المضمراعمى مضمرات عّدة، فيؤّكد 
منيا عمى شاكمتيا األولى، ألّنيا تترّسخ بمفيـو الّتقميد،  كؿ مجموعة مف المفاىيـ، يردّ خبلليا مف 

ف كانت تؤدّ الذي يؤدي إلى منح مجموعة مف الّظواىر المتعاقبة والمتماثمة، وضعا مستقرّ  ي ا، وا 
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يكشؼ متناقضات عّدة، فممجّرد إرجاع المرأة إلى شاكمتيا 1رّدىا إلى سابؽ عيدىا.و إلى التبعثر 
ىذه الّذات أصبحت  ساىمت في تحرير الوطف، لكفّ  ألّنيا ،فاعمةنثوّية نتحّصؿ عمى ذات أاألولى 

، أّما بعد زمف الّثورة فبانخراطيا مع المجاىدي تارتبطفالحرّية بالنسبة لممرأة تمّثؿ اإلغواء، 
غوائّية حسب الّسرد المعاصر. معظميا جنسّية بقضايا أخرى تاالستقبلؿ اقترن  ، وا 

" قائبل: "مف الممكف اءالخطّ  "اإلنسافخطورة اإلغواء في كتابو عمى  بدوره بوؿ ريكورأّكد 
رير المطمؽ، لكف حّتى لو جّدا بالفعؿ أف ال يكوف اإلنساف األصؿ الجذري لمشّر، وأف ال يكوف الشّ 

ة التي يصيب الوجود اإلنساني ىي كاف الشّر معاصرا لؤلصؿ الجذري لؤلشياء، يبقى أف الكيفيّ 
( حّتى لو كاف الشّر قد أتى لئلنساف انطبلقا مف بؤرة أخرى تعديو، فإف ىذه التي تجعمو بارزا )...

إاّل بما تحيمو إلينا وبحالة اإلغواء، واإلضبلؿ التي تصيبنا، إف إنسانّية  ،البؤرة ليست مفتوحة لنا
ّف اإلغواء الجنسيو  2ظيور الشّر."لاإلنساف ىي وبحسب أّية فرضّية فضاء   في الّسرد الّروائي، ا 

واية الجزائرّية تجّمى المفيـو الجديد لمّسيطرة، في الرّ إذ ّثؿ طريقة مف طرؽ الّتضميؿ والييمنة، م
واستدراجيا إلى تمارس بيا لعبة إغراء اليوامش،  ،المعاصرة في استخداـ جسد المرأة كآلّية سمطوّية

ّية، فاإلغواء بذلؾ وبذلؾ استطاعت تقويض مفيـو الفاعمّية عف الّذات الجزائر ّشرعّية، مياـ غير 
لعبة ايديولوجّية يصعب تفكيكيا، إاّل بوجود شخصّيات سقطت تحت تأثيراتيا، وتجّسد فييا فيما بعد 

الّضوء في رواية "فّخ في تؿ أبيب"، عمى  عّز الديف العمرانيمفيـو العدمّية، إذ سّمط الّروائي 
رورة تقديـ حرّية جنسّية لبرالّية تسيس دور البغاء والّنساء لصالح الّسمطة، التي أّكدت عمى ض

 لميوامش، لتستطيع ترويضيا في أّية وجية تشاء. 

والجدير بالّذكر أّف الّرواية المعاصرة، منذ نشأتيا رّكزت عمى ثنائّية المدينة والّريؼ كفضاء    
جزائرّية، مركزي، في بناء الّسرد الّروائي، وقد ظير ذلؾ جمّيا مف خبلؿ البدايات األولى لمّرواية ال

ء البريء الذي كرواية ابف الفقير، ريح الجنوب ونياية األمس وغيرىا، حيث مّثمت القرية ذلؾ الفضا
، وقد رصدت الّرواية المعاصرة حياة الّسمطة واليوامش والواقعّية عاشت فيو الشخصّية أحبلميا
                                                 

 .02، صحفريات المعرفةميشاؿ فوكو،  -1
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ب الّطابوىات، واألحياء القذرة، بمعزؿ عف ىذه الثّنائية، ألّنيا نزلت إلى الّشوارع، وقرعت أبوا
عف مبلزمة المرأة  الّسمطة التي ارتبطت بجسد المرأة، فيقوؿ الّساردالمنزوية، لتعّرؼ بحياة الغواية و 

فأرى المعتمد بف عباد في صورة معتمدي "  :ألميف الزّاوي باش كاتبفي رواية لرجاؿ الّسمطة 
ه الّناعمتاف في األغالؿ وىما الّمتاف أنا، في صورة موالي قزماف أبو نسواف، أراه مكّبال، يدا

 لطالما حممتا كؤوس الويسكي العريؽ الغالي والسيجار الكوبي الفاخر، وأناممو التي كثيرا ما
في حفالت االستقباؿ في  ،مسحتا عمى أفخاذ الّنساء الجميالت الّشقراوات والّسمراوات والحنطيات

فقد جاءت الّسمطة في الّرواية 1ف الغربّية الرّأسمالّية."والبمدا ،سفارات البمداف الشرقّية االشتراكّية
حيث نجد  المعاصرة مبلزمة لممرأة، بطرؽ غير تمؾ المتعارؼ عمييا في المؤّسسة االجتماعّية،

لمقضاء عمى الّثوابت المتعارؼ عمييا،  ،تغييبا لحقؿ األسرة، وىذا ما أرادت تسريبو إلى المجتمع
ؾ الّتسيير؛ وىذا إف بّيف شيئا فيو ّيؿ عممّية الّترويض والّتيميش وكذلحيث إّف التجريد مف القيـ س

اقتراف الّسمطة بالمرأة، فقد تكوف مف توابعيا، التي توّظؼ لتحريؾ ذوات مسموبة جنسّيا، حيث 
تقّوض فاعمّيتيا، وتجعميا ترتّد عف مسارىا، وىذا الينفي عبلقة الّسمطة أيضا بجسدىا، بؿ تأّكد 

وغيره عمى تجاوزات الّسمطة الجنسّية، مف خبلؿ  أميف الزّاويمف رواية، إذ أّكد  ذلؾ في أكثر
 أعماليـ الّروائّية. 

ألّنيا  تأدية المياـ ال أكثر، عمى ،الباش كاتبرواية األجزاء األولى مف تمحور دور المرأة في     
، فعمييا واإلدارّية سّيةمف منظور السمطة الذكرية كائف خاضع لرغبات الّرجؿ االجتماعّية والسيا

ألّوؿ مّرة إحدى عشيقاتو: "، ساخرا مف بالباش كاتبالممّقب فيقوؿ رجؿ الّسمطة  ،تأدية كّؿ المياـ
ـّ رائحة غراء الموكيت، مخموطة بأريج قيوة سكرتيرتي، خولة أو ىند أو راضية أو...لقد  لـ اشت

ىاتفتيا عمى الفور أطمب منيا العودة حزنت لذىابيا طمبت ىذه األخيرة إجازة طويمة بدوف راتب، 
إلى العمؿ، لكّنيا قفمت في وجيي قائمة: أنا لست خولة يا أستاذ، أنا صونيا محسوب، وىذه 
المرة لـ تكف كممة أستاذ رومانسّية كما كنت أسمعيا )...( رّبما كّممتيا في المحظة التي كانت 

وبيذا يتبّيف أّف دخوؿ المرأة إلى 2".وحّركتني الغيرة ف ذراعي روبيسبيير؟ وشعرت بالقمؽبي
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جعميا ضحّية تجاوزات الّرجؿ الذي بقي في كيانو، ثقافة الييمنة وحّتى حيف  ،مؤّسسات العمؿ
  .فإّنيا تعيد تدوير قضايا الخضوع األنثوي لصالحيا ،يتعّمؽ األمر بالّسمطة

االجتماعي لؤلفراد، والوجو  ذلؾ بيف الوجوجؿ بالمرأة، لكف تختمؼ تمّثبلت لطالما ارتبط الرّ    
، أو مع األب أو ة والّزوجحيث إّف العبلقات االجتماعية ارتبطت بفضاء البيت بيف الّزوجالّسياسي، 

ة في محيط جغرافي متعّمؽ بالّسمطة، وتوابعيا، ياسي ربط الّرجؿ بذوات أنثويّ األخ، لكّف الوجو السّ 
مطة غالبا وية، وسبب ذلؾ أّف رجاؿ السّ ز ألحياء المناو  فضاء الفنادؽ والمبلىي الميمّية بما في ذلؾ

، الّسعادة لعبة تجّمى في أكثر مف رواية بما في ذلؾ تكوف عبلقتيـ بالمرأة جنسّية، وىذا ما ما
 .الباش كاتبو توابؿ المدينةو وفخ في تؿ أبيب، دمية الّنارو

واليوامش،  يف ىما رجاؿ الّسمطة، ارتبط بفئتالّروايات الحظنا أّف الجسد األنثويىذه مف خبلؿ    
ييّمنا نحف فيو عبلقتيا مع الفئة الثّانية، ألّف موضوعنا ىو صراع اليوامش، فقد بدا جسد  أّما ما

فالمدينة التي زارىا ألّوؿ الفقير،  برىـو بوسممافلشخصّية  توابؿ المدينةالمرأة مستقطبا في رواية 
ليجد أّف أثارت غريزتو، بالمدينة، ماثيؿ في ذلؾ وجود  ت لّنساء العاريات، بمامّرة أبيرتو بأجساد ا

وتجّمى ذلؾ أكثر في فضاء المبلىي الميمّية، التي رجاؿ األمواؿ سيقّدمونيا لو عربانا عمى والئو، 
مطة ومف يوالونيا، كما مّثؿ جسدىا رمزا ة إلشباع غرائز رجاؿ السّ مّثمت المرأة فييا دمية جنسيّ 

ناديت بريجيت وضاجعتيا فيقوؿ برىـو "عّمؽ األمر ببنات البرجوازييف، ت، خاصة حيف لبلنتقاـ
حساس بالحقد اّتجاه بالحقد اّتجاه  اإلنسافكالمجنوف )...( بقي في كياني رواسب  المقيور، وا 

  1ىؤالء األقواـ."

غواء،  يمّثؿ جسد المرأة     ة سمطوّية بذلؾ إستراتيجيّ  فيي بالّنسبة لمّرجؿمصدر ضعؼ وا 
وىي معروفة منذ األزؿ، فقد ُسّخر جسد المرأة في الحروب،  قطاب اليوامش وتحريكيا،الست

صنع لمف شأنيا أف توّفر لمميمش المتعة والرفاىّية التي يحمـ بيا،  فالّسمطة واستمالة الّضعفاء،
" في الوقت الذي تسعى فيو ذلؾ:في عبد اهلل الغذامي ة جديدة تسّيرىا وقت الحاجة، ويقوؿ شخصيّ 

ميثاقا  ث مف تسّمط الثّقافة الذكورّية، فإفّ المرأة إلى تأسيس ميثاؽ أنثوي، يحمي وجودىا المؤنّ 
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في تقديـ  فرانس فانوفكما يرى  1جسدّيا آخر، يعيد رفع رأسو ليضع الجسد األنثوي بيف قوسيف."
طيع إنياءه، يمكف محوه، مع مّر الّزمف، فالعنؼ وحده يست ، أّف العنؼ المعّذبو األرضلو، لكتاب 

فالّرجؿ الُمستعَمر، قد يمجأ إلى تعنيؼ المرأة كرغبة غامضة، لئلشباع رغبات دفينة، خاّصة حيف 
 برىـو بوسمماففّسر تعنيؼ  وىذا ما2يتعّمؽ األمر بالمرأة األجنبّية، ألّنيا تمّثؿ ذاكرة االستعمار.

  عمار الفرنسي في الجزائر.ستخداـ جسدىا إلنياء رواسب االستلممرأة البرجوازّية جنسّيا، وا

ة في الخفاء، باستخداـ ومف األقواس التي وضعت فييا المرأة المعاصرة، خدمة الّسمطة اآلنيّ     
التي  توابؿ المدينة لحميد عبد القادر رواية منيا: اء، وتجّسد ذلؾ في أكثر مف روايةجسدىا لئلغو 

ولد  برىـو بوسممافيوامش، فشخصّية ة الستقطاب الاستخدمت فييا الّسمطة دور البغاء كآليّ 
عة مف ماؿ الّشعبة الفقير، سقط في فّخ الحرّية الجنسّية بالمدينة، التي وّفرت لو كؿ وسائؿ المت

ىّف مف منظور الّرواية ولعّؿ أكثر الّنساء عرضة ليذا الّنوع مف الّتسييس  ،واستمتاع بجسد المرأة
جأ بعد تأميـ أمبلؾ المعّمريف، فاستخدمتيّف الّسمطة لغرض الّنساء األجنبّيات، الّمواتي بقيف دوف مم

إشباع حاجتيّف المادّية، مقابؿ تقديـ المتعة لمّذوات المسموبة، التي تطمع إلى الّسمطة، حيث قّدمت 
أّف  تيري انجمتوفميـ بتذوؽ طعـ الّسعادة والحرّية؛ ويرى لميوامش، حرّية غير حقيقّية، تكفي بإييا

ألّف الجسد ، ىدفيا إنياء مشروع اإلنساف وتقويض معسكر العقؿ، تعّد مؤّقتة ووىمّية ىذه الّرفاىّية
تدّخؿ لمّترويج لثقافة الّشذوذ الجنسي، وكانت البداية األولى لدى  إيديولوجياالمعاصر الذي أصبح 

  3.وفتح محبّلت تجارّية منيا بودي شوب ،برالييف حيف قّرروا صنع األلبسة الممتصقةالغرب والمّ 

في عالـ الّدعارة، إلنياء مشروعو في تحقيؽ  برىـو بوسممافوبذلؾ فإّف الّسمطة أقحمت     
مطالب سّكاف القرى، الذي كاف اليدؼ الّرئيسي في سفره إلى المدينة، حيث تجّمى كيؼ أّف الّسمطة 

مف ّسمطة ال أفّ   تّد عف مطالبو؛ ومعحّققت مساعييا، ألّنو بعد سيطرتو عمى مميى العاىرات ار 
وقّدـ صورا  ،لكّف الّسرد المعاصر عّرؼ بغير المعّرؼشأنيا صنع صورة إيجابّية عف نفسيا، 
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المجمس الوطني لمثّقافة والفنوف واآلداب، ميرجاف القريف  العربّية، ممكنات الّسرد،الّرواية  : عبد اهلل ابراىيـ،ينظر -2

  .16،  ص 2009، الكويت، 11ع  الثّقافي،
. 119 ص، أوىاـ ما بعد الحداثة جمتوف،تيري اي ينظر: - 3  



 آنُ اخ انس هطح فٍ تحزَك انهىايش   انفصم األول 
 

77 

 

وقد أطمؽ اليامش الجغرافي وعبلقتو بالّدعارة والّترويض، بػػػػ أيضا ، إذ اىتـّ ياجديدة تنفي خطابات
الفضاءات  عف ىويدا صالح" وتّجمى ذلؾ في دراسات الواقعّية القذرةمصطمح "عميو أيضا 
عبلقة الّسمطة بالكبارييات، ليقوؿ أحد  دمية الّنار"في رواية " حيث تكّرر1.واالنحراؼالعشوائّية 

ـّ الجزائري.رجاؿ الّسمطة ساخرا عمى الميّمشيف: " مصّورا  2"لنشرب الويسكي الفرنسي نخب الد
الب منيا الوالء، الميّمش نحو المدّنس، لتحقيؽ مط رضا شاوشكيؼ أّف رجاؿ السمطة استدرجوا 

وتنفيذ األوامر، وكّؿ ذلؾ جاء مندرجا ضمف تحقيؽ مشروع الجسد المرّوض، بعد تقويض العقؿ 
 .فوكوو انجمتوفكما يرى ذلؾ 

المؤّسسة االجتماعّية  ، عفبالمدّنس، الذي يعّد خروجا نفعّيا ولبرالّياالّرواية المعاصرة اىتّمت    
 لؤلمـ، كما نجد القوى المعاصرة ال تؤّكدبلؿ تطّور التّاريخ البشري خ، التي نشأت والّدينية والثقافّية

الّطرؽ الّتي مف عمى المؤسسات االجتماعّية، بما في ذلؾ الّزواج باعتباره سمطة رمزّية لممراقبة 
ّف رواية  3خبلليا تصرؼ الغرائز الجنسّية. ، لـ تتأّسس فييا مفاىيـ الّزواج والعائمة، توابؿ المدينةوا 

ر ما ىي مجّمع لظواىر شاّذة، تغري وتوّزع الّشخوص، حيث برزت الّسمطة كقّوة عظمى تسّير بقد
مّيز شخصّيات كثيرة في  األحداث، وأقحمت فييا شخصّيات مسموبة ذات تسيير جنسي، وىذا ما

: ظواىر أخرى مغايرة بما فيياتجّمت عف الحياة األسرّية، بينما فييا الّرواية المعاصرة، فبل حديث 
والفضاء الّتحتي حيث تمرح شخوصو، في ذلؾ الفضاء الّطبغرافي  باليامشي االحتفاء"

واالجتماعي، الذي يفتقد إلى شروط الحياة الكريمة، فنجد فضاء يتمّيز بمظاىر االنحدار الحثيث 
  4".يئشيباإلنساف، والمكاف إلى درؾ التّ 

قولو: إلى عالـ الجنس ما تبّيف في  افبوسمممف المقاطع الّسردّية المتعّمقة باستدراج برىـو 
لـ أعثر عمى الّرجؿ الذي استأجر لي الغرفة باألمس، وجدت مكانو صاحبة الّنزؿ، وىي امرأة »

بدينة في الخمسيف، يكاد ثدياىا الكبيراف يبرزاف، بحمقت فّي كما تبحمؽ في أّي برّاني يقضي ليمة 

                                                 
 045، 040، ص 0425وزيع، مصر، شر والتّ رؤية لمنّ  ،2طة، يو ثقافيّ أدب اليامش دراسة سوس: ىويدا صالح، ينظر -1
 .205، ص دمية الّناربشير مفتي،  -2
  .264، ص معجـ الّثقافة والمجتمعينظر: طوني بينيت،  -3
 .20، ص0440، المغرب، 28ع  ،، مجمة عبلماتأدب محمد شكري مف اليامشية إلى المركزيةحسف بحراوي،  -4
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يا البارزيف نظرة إنساف متعّطش، احمّر وجيي )...( ابتسمت لممرأة. نظرت إلى ثديي زؿفي النّ 
مف  ،ليس مف الحياء، بؿ مف التياب غريزتي. أدركت المرأة أّنني مستعّد لبيع نفسي لمّشيطاف

عمى صدرىا  أجؿ تقاسـ فراشيا، رّدت لي بابتسامة لعوب وشيوانّية، فقامت بتمرير يدىا اليمنى
ـّ وضعت خنصرىا عمى س مسمتيا الذىبّية، ونزلت إلى صدرىا المكتنز الّنابض بطريقة ماجنة، ث

ومف خبلؿ ىذا يتبّيف أّف الجسد األنثوي، أصبح مطّوعا لغايات  1فأشعمت نيراف الّمذة في نفسي."
ويتأّكد ذلؾ في بداية تكريسو إيديولوجيا، في البمداف الغربّية منذ أواخر القرف  ،خارجة عف المجتمع

بّية، انبثاؽ المواقع المكّرسة لثقافة الجسد، والمتاجرة بيا "فقد رعت المجتمعات الغر  العشريف،
واألنظمة إلدارة  أفبلـ الفيديو...الخ( الّنوادي الصحّية، المنتجعات، المجبلت، )المبلعب الّرياضّية،

وفي الوقت نفسو ىناؾ نمو متسارع لمخبرة  ،الجسد وتقوية األطعمة الّتماريف، برامج بناء الجسد
كّؿ ذلؾ لخمؽ ذوات مغايرة عف الّطبيعة  و 2"ات الموّجية نحو إدارة الجسد اإلنساني.قنيّ العممّية، والت

 لرغبات متعّمدة.خاضعا منتوجا  ، حيث تصبحالبيولوجّية األولى

استغبلؿ الفضاءات المدّنسة وىذا ما فّسر  ،إّف إنياء معسكر العقؿ ىو ميّمة الّسمطة الجديدة
ألّنو ثّمة روايات عّدة، ، حيث تشابيت وضعية المرأة في معاصرةفي الّرواية ال بيا التي احتفت

ؿ الشخصّيات وذلؾ لتحويغير مرئّية،  إستراتيجيةتغيير لمسارىا، باّتخاذىا كآلّية جنسّية، وىي 
)الّرجؿ والمرأة( تدريجّيا مف فاعمة، إلى أخرى تكتفي بالمّذة والّسعادة اآلنّية، فقد تكّرر مشيد إقحاميا 

  في فضاءات جغرافّية تمّثمت في الّشارع واألحياء المنزوية والمبلىيالجنس والّدعارة،  في عالـ
ورمي الّتبغ والّروائح الكريية، وتجّسد ذلؾ في مشيد اغتصاب التي تكّرر فييا إحراؽ القاذورات، 

 برزت عبلقة، في حّي منزو بعيد عف المدينة، كما دمية الّنار، في رواية رانيالػ رضا شاوش
في تغيير عقوليا مف عالميا الّتعيس المميء الّسمطة بيذا المسار الّتحويمي لمّذوات المسموبة، 

متعّمقة بتبياف عبلقة جسد ة رديّ أيضا في مقاطع ستبّيف ذلؾ باألحبلـ، إلى الّشذوذ واالنحراؼ؛ و 
الجريمة ة "في رواي جورج كالوديو، حيث قّدـ اليوامشالمرأة بالّسمطة، أو تسييس الجسد لخدمة 

  .خدمة لمصالحووالّصعاليؾ،  يدّية إلشباع رغبات رجاؿ الّسمطةابنتو ك البيضاء"
                                                 

 .78، 76ص  ،توابؿ المدينةحميد عبد القادر،  -1
.240، ص معجـ الثّقافة والمجتمعطوني بينيث،  - 2  
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تجريبّية، ذات طابع بوليسي رغـ أّف صاحبيا  لعمر بف شريط، "الجريمة البيضاء"تعّد رواية 
عف جبّلد المساجيف، ومجموعة مف المحّققيف في قضايا اإلجراـ في  تلـ يصّرح بذلؾ، حيث تحّدث

واحدة مف الشخصّيات التي مّثمت رجاؿ األعماؿ  جورج كالوديوالمجتمع الجزائري، وتعّد شخصّية 
، إلشباع غرائز الّرجاؿ حفاظا عمى امتيازاتو، فقد مثّمت دانا، وقد لجأ إلى استخداـ جسد الفاسديف

ؾ لخدمتو بالّنسبة لو صفقة مربحة تعّرفو عمى رجاؿ األمواؿ، وُيخضع بيا مجموعة مف الّصعالي
سنة، ابنة غير شرعّية، باعيا والدىا في الّسنيف األولى  05دانا أرمسترونغ :" فيقوؿ الّسارد

لعائمة غنّية لـ تنجب، وبعد وفاة األـّ في ىذه العائمة، جعميا والدىا المزّيؼ، جورج كالوديو 
ىربت مف ىذا  عبدة في المالىي لمّرقص فوؽ طاوالت الّرىاف في سنيف مراىقتيا األولى )...(

المجمع، عندما حاولوا ترقيتيا لميمة أشّد قذارة وىي دمية جنسّية إلشباع رغبات الّرجاؿ )...( 
خصوصا وأّنو لـ يرىا منذ أف ماتت زوجتو، ورماىا وىي صغيرة، كخادمة في بيت بعيد يحوي 

 1مجموعة مف الّصعاليؾ )...( وىذا وكثير مف األمور التي عرفتيا ليمة أمس."

تبّيف لنا أّف المرأة المعاصرة، استطاعت تفكيؾ قيود الّرجؿ  ،رديف خبلؿ ىذا المقطع السّ م 
، بتقويض الييمنة الذكورّية، لكّنيا وقعت مف جديد تحت تأثير ىيمنة أخرى الغذاميعمى حّد تعبير 

  اهسواء باإلقناع أو باإلكر ألّنيا سّيستو  2، وبذلؾ تساءؿ عف مصير جسدىاىي ىيمنة الّسمطة
 ابف حـزذىب إليو  ورغـ أّف الّدراسات الّتقميدّية لـ تنؼ صفة اإلغواء عف المرأة، بما في ذلؾ ما

في طوؽ الحمامة، حيث أّكد أّف الّنساء متفّرغات الباؿ مف كّؿ شيء إاّل الجماع  األندلسي
لكّف 3جسد المرأة أّف لّذة الّرجؿ ىي الّنفراوي، ويرى شغؿ ليّف غيره ودواعيو، والغزؿ وأسبابو وال

 ّية إلى السياسّية، ألّنو اقترفالتحّوؿ الحاصؿ في ذلؾ، أّف الجنس خرج مف أغراضو االجتماع
 باستدراج اليوامش، إلى عالـ الّسمطة وتحريكيا تحريكا ال إرادّيا. 

برىـو  جنسّية لػشخص"كفضاء قّدـ حرّية  "توابؿ المدينةُوّظؼ المميى الّميمي في رواية     
حيث كاف شاّبا طموحا بالتسّمؽ الفقير، الذي عاش في صراع مع الّطبقة البرجوازّية، مماف بوس

                                                 
 .34، صالجريمة البيضاءعمر بيف شريط،  -1
 .8، صالمرأة والّمغة، ثقافة الوىـينظر: عبد الّمو الغّذامي،  -2

.197، أطروحة لنيؿ شيادة الّدكتوراه، الجزائر، دس، صصوت المرأة في روايات إبراىيـ سعديسامية داودي،  ينظر: - 3  
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جسد المرأة المادي السريع، ولـ يدرؾ أّف الّسمطة تستدرج الّذوات الّساذجة مثمو، فقد قّدمت لو 
تدريجّيا لمقضاء عمى انتصاره عمى الّضعؼ القروي، فقد رّوضتو كرىاف عمى إثبات رجولتو، و 

لكّنو تسّبب في إنياء  ،البرجوازّية، بتكميفو بميّمة إدارة شؤوف نزؿ لمّدعارة، وىو تحّد أّوؿ بالّنسبة لو
سحؽ المرأة جنسّيا، خاّصة إف كانت ب نتقاـ مف رواسبياقيمو القروّية، فسمحت لو رغبتو في اال

الذي أّدى أدوارا إقحاـ الجنس ب ،و القروية في المدينةتنتمي إلى فئة البرجوازّييف، وتتأّكد تغيير قيم
واتي أقنعنو بضرورة وجود إدراج مجموعة مف العاىرات المّ األدوار االجتماعية المعروفة، بغير تمؾ 
لتتأّكد مف أف بعد أف التفتت وراءىا، ونظرت أماميا  :"برىـو ، فيقوؿفي الّنزؿيترأسيّف  ،رجؿ مثمو

يستغّمنا بدوف رحمة ويتصّرؼ معنا بوقاحة اسمو شيحة، وىو رجؿ عنيؼ،  ال أحد يصغي إلييا
، حراـ عميو، مريا سوزا، السّيدة اإلسبانّية التي  يأخذ مّنا أكثر مف نصؼ ما نجنيو في اليـو
كانت تدير ىذا الّنزؿ في ما مضى، كانت أرحـ منو قتميا خالؿ الحرب، بأمر مف اإلخوة بمجّرد 

اسميا دشرة الديس )...( لـ تكف الّسيدة ماريا  أف حّط الّرحاؿ بالمدينة، قادما مف قرية نائية
وبيذا يتبّيف أّف 1رغـ كّؿ عيوبيا تأخذ منا سوى ثمث مانكسبو، وتترؾ لنا ما يكفي كي نعيش بو."

 خاّصة الميّمشة والّساذجة.  ،تستطيع تغيير مسار الشخصّياتكآلّية المرأة 

ىذا إلى  برىـو بوسمماففي الخفاء، فقد استدرجت خادمة الّنزؿ الذي يعّد مف تسيير الّسمطة 
، وتّجمى المسكوت عنو في االحتفاظ وحيميا بما في ذلؾ طمب الحماية الفضاء الحثيث، بجسدىا

بعد تصفية وقتؿ المعّمريف الذيف كانوا أسيادا عمييا، إذ استولى  ،بيذه األماكف غير األخبلقية
مطة ي ال أكثر، استنادا عمى أوامر السّ المادّ اإلسبانّية، لغرض الربح  مرّياعمى نزؿ السّيدة شيحة 

أغوتو التي أرادت تحويمو إلى مركز لمييمنة والّسيطرة عمى اليوامش، بإغرائيـ جنسيا، ومف ىنا 
بّيف  ،حواريلرغباتيا في مقطع  برىـومؤّكدة أّنو ىو األنسب ليّمة الّتسيير، ويتجّمى خضوع المرأة 

عب بعقوؿ اليوامش، بتوجيييـ وجية جنسّية شيوانّية لتقويض دور العمبلء الفرنسّييف في الّتبل
فاعمّيتيـ، حيث إّف الّنزؿ الذي امتمكتو السّيدة اإلسبانّية، كاف مف المفترض أف يؤّمـ أو يحّوؿ إلى 

بلؿ، ألغراض سياسّية منيا فضاء آخر، لكّف الّسمطة أبقت عميو ليديره جاسوس فرنسي بعد االستق

                                                 
 .78، صتوابؿ المدينةادر، حميد عبد الق -1
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فبل تكتفي العاىرة ببيع الجسد، إّنما تسعى لمحصوؿ عمى معمومات وحقائؽ  ،المراقبة والتجّسس
سأقضي عميو بضربة واحدة، بقبضة يدي لكف أريد معرفة : "، فيقوؿ الّساردميّمة لصالح الّسمطة

 عمى مف يعّوؿ.

_يسنده رجؿ نافذ في المرسى، يدعى السايح عوفي، وىو شخص مشبوه، حارب مع 
نقيب ليجيي ألقى عميو القبض خالؿ معركة المحروسة )...( وبعد اإلخوة لسنيف، لكف ال

االستقالؿ ببضعة أياـ التحؽ السايح عوفي بالمنتصريف الذيف استولوا عمى الّسمطة بعد معارؾ 
)...( عّوؿ عميو كثيرا. لكّف العقيد قد احتفظ بممّفو ووضع فيو كّؿ  إف عقيداضارية )...( ويقاؿ 
 1نو رجال تابعا ال يرفض لو طمب."وجعؿ متفاصيؿ خيانتو، 

حيث جاءت ، الجزائري المضمر الّسياسيمف خبلؿ ىذا تجّسدت أيضا عبلقة المرأة ب
مجموعة مف األحداث ذات طابع جنسي، تعود إلى رغبة الّسمطة في ترويض العقوؿ، خارج مفيـو 

تبمور ذلؾ في مشاركة الفاعمّية، وكّؿ ذلؾ يندرج ضمف تجديد الييمنة الفرنسّية عمى الجزائر، و 
ما ىو إال  ،الذي مثؿ الّسمطة سايح عوفيإّف شخصّية العمبلء في ىذا التحريؾ الجنسي، إذ 

وىذا إف جّسد شيئا فيو عميؿ فرنسي، عمؿ عمى توظيؼ البيوت المشبوىة الخاّصة بالّدعارة، 
مّية، لدراسة وتسيير بوجود اآلالؼ مف المراكز الحكومّية وغير الحكو  ،استمرار الغرب في الييمنة

رة، إضافة إلى تمؾ التي األوضاع، فمـ تتوّقؼ طوابيرىـ عمى التدّفؽ عمى القرى والمدف المستعمَ 
  2استوطنوا فييا، ولـ يخرجوا منيا.

وتعّد المدينة والفضاءات المشبوىة والمنعزلة، مف أكثر األماكف التي تكّرر فييا تطبيؽ 
بدأت قّصة إغوائو مع  ، الذيبرىـو بوسممافو الحاؿ مع مثمما ىالترويض الجنسي لميوامش، 

، إذ انبير بمشاىد المباني التي ُنحتت فييا نساء عاريات، لتتسّمؿ إلى داخمو دخولو إلى العاصمة
درست وضعيتو ألّنيا توّقعت إغواءه فمعظـ شباب القرية ويبدو أّف الّسمطة  رغبة غريزّية حيوانّية،

 وتعشجّ حيث قّدمت لو بطولة مزّيفة، و ، المحافظة عاداتيـ وتقاليدىـ ببسب طعـ الجنسلـ يذوقوا 
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مف الطبقة البرجوازّية  لبلنتقاـ أّف ىذه الخطوة طريقةوأوىمتو  عمى إدارة الّنزؿ األوروبي لمّدعارة،
وقد ساىمت المرأة العاىرة في الّنزؿ بإقناعو، بأّنيا بحاجة إلى التي استحوذت عمى أمبلؾ الفقراء، 

تجّسد ذلؾ في مجموعة مف المقاطع امتيازات مادّية وجنسّية، و  ؿ يحمي مصالح المميى مقابؿرج
 .اإلباحّية الجنسّية

وعميو فإّف الغرب تّجّذر وجوده حّتى بعد االستقبلؿ، ألّنو ترؾ آلّيات جديدة لمييمنة عمى  
 د قّدمت لميوامش حرّيةالعقوؿ، والجدير بالّذكر أّف الّسمطة تواطأت في ذلؾ، حسب الّرواية؛ فق

في ميداف الّسمطة عمى الجسد وتمظيره وفؽ ىذه "و ؛، اعتمدت عمى تحرير الجسد والعقؿمّزيفة
أّف الجسد ىو موطف االستثمار، وحمبة الّصراع وفؽ المفاعيؿ المتكّررة، إّنو ، فوكوالّسمطات يرى 

إّنيا تستثمره توسمو رات مباشرة، غارؽ مباشرة في ميداف سياسي، فعبلقات الّسمطة تمارس عميو تأثي
ىذا االستثمار الّسياسي فرض عميو أعماال، تمزمو باستعراضات تطالبو بإشارات، تتعّذبو، ترّوضو و 

يصبح قّوة نافعة  فالجسد اللمجسد، مرتبط وفقا لعبلقات متشّعبة، ومتعاكسة باستعمالو االقتصادي، 
 1خاضعا."إاّل إذا كاف في نفس اآلف، جسدا منتجا وجسدا 

 بانتصاره الوىمي عمى أحد رجاؿ الّدعارة الذيف وّظفتيـ الّسمطة: سعيدا برىـو بوسممافيقوؿ 
جرّاء  )...( تمّكنت مف إسقاط شيحة، فتعالت الّزعاريد ثـ رفستو برجمي اليمنى وسّمرتو أرضا"

أف شيحة انتيى  أدركت صاحبة الّنزؿ ي تمّقاىا فعجز عف إبداء أّي حركة؛الّضربات المتتالية الت
فراحت تيّمؿ وتكّبر بالقّواد الجديد )...( وما عميو سوى البحث عف مكاف آخر لفرض سطوتو 
وجبروتو واعتداءاتو المتكررة عمى الّنساء )...( رفعت رجمي مف عمى جسد شيحة، وصّوبت 

رة في أعيف نحوه نظرة أخيرة قاسية، ثـ تركتو غارقا في عاره، عار اليزيمة التي حّولتو إلى مسخ
كوف جسدا وبيذا يتجّمى أّف المرأة العاىرة قد ت2"واتي فرحف بالبروكسو الجديد.نساء الّنزؿ المّ 

إلى الّدرؾ الحثيث مف الّتشييئ  برىـو بوسممافسياسّيا ميّمتو اإلقناع، ألّنيا تمّكنت مف استدراج 
 الذي تمّثؿ في االىتماـ بالجسد بدؿ مشاريعو.

                                                 

، منشورات االختبلؼ، الجزائر،1، طمقاربة سوسيولوجّية ثقافّية ،حفرّيات في الجسد المقموعمازف مرسوؿ محّمد،   - 1 
.138، 137، ص 2015   
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ألّنو أصبح ُيعنى باالنتقاـ مف  المستعمر، فجسد المرأة لجسد األنثوي، اختمفت أساليب قمع ا
برىـو البرجوازّية أصبح يعني اآلخر وبذلؾ فإّف اغتصابو يعني إنياء سمطة فرنسا، ويقوؿ في ذلؾ 

ذا بي أجد نفسي وسط  والحؽ أف مسألة االندماج فرضت نفسيا عمّي )...( ": بوسمماف وا 
ساورني إحساس بوخز الّضمير، ناديت بريجيت وضاجعتيا كالمجنوف،  األقداـ الّسود، وكّمما

كنت أفعؿ ذلؾ بعنؼ وخشونة كأّني أسحقيا سحقا وأعصرىا، بقّوة مف بو رغبة االنتقاـ مف 
حساس بالحقد اّتجاه ىؤالء  شيء مجيوؿ )...( بقي في كياني رواسب اإلنساف المقيور، وا 

، فالّسيطرة عمى جسد المرأة أصبح قضّية سياسّية ف أفّ طع تبيّ مف خبلؿ ىذا المقو  1"األقواـ الغرباء.
ستراتيجّية االبرجوازّية، يعني الّسيطرة عمى الّطبقة البرجوازّية ككّؿ، فيعّد جسدىا  جسد األنثى

، والجدير بالّذكر أّف الّسمطة لـ تكف بعيدة عف ةة، يعّبر الميّمش بيا عف قضاياه اإليديولوجيّ سياسيّ 
منيا بيوت الّدعارة الفرنسّية، والجدير بالّذكر ا لعمميا بوجود آثار لمخّمفات الكولوف التي ىذه القضاي

أّف ىذا الّصراع بيف الّرجؿ والمرأة، لـ يخرج عف إطار صراع اليوامش، ألّف القضّية تعنى بالّرجؿ 
 كيامش. الفقير الُمرّوض والمرأة البرجوازّية الميّمشة، وليس بيف الّرجؿ كمركز والمرأة 

وىذا ماتبّيف في الّسرد  ،ويمكف القوؿ إّف الّسمطة اعتمدت عمييا كآلّية، ألّنيا ارتبطت بجسدىا
في مجالسيـ واحتفاالتيـ وانتصاراتيـ  احيث إّف رجاؿ الّسمطة ال يستغنوف عنيالّروائي المعاصر، 

لممارسة الجنس  اد أّي زبوفصاحبة الّنزؿ تحاوؿ دائما أف تعرؼ مدى استعد:" برىـوفي قوؿ 
اىرات، الّمواتي يعممف، عندىا أو مع ابنتيا صاحبة العشريف، والتي تخّصصيا لزبائف مع الع

جاؿ يميثوف وراءىا قادريف عمى دفع مبالغ محترمة مف الماؿ، جعميا صغر سّنيا محضّية كؿ الرّ 
عبلقتيا بالّسمطة عاىرة بفقد خّصص الّروائي مشيد المرأة ال 2"آخر كؿ شير لما يقبضوف راتبيـ.

مف خبللو العبلقة القائمة بينيما، كما استخدمتيا كإستراتيجّية، لئلغراء الجسدي فقد برز كمشيد أ
حّققت بذلؾ تقويض مجموعة مف المشاريع التي منيا مؤّسسة الّزواج والعائمة، التي أصبحت غائبة 

متعّمؽ بالقيـ ّؿ ىذا التقويض الولععف حياة اليوامش، بعد إقحاميا في عالمي الماّدة والممّذات، 
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إنياء معسكر العقؿ، وتوجيو األفراد إلى قضايا أخرى غير تمؾ المرتبطة تناسب مع رغباتيا في 
 ة ومادّية وسياسّية.حقوقا اجتماعيّ بحقوقيا، ألّف مفيـو األسرة يستوجب 

راب المسار العقمي نتج عف ىذا الّنزوع  الجنسي الجديد لمشخصّيات، خمخمة في الّثوابت، واضط   
" توابؿ المدينةفي رواية " برىـو بوسممافلمّذوات، وتجّسد ذلؾ في شخصّيات روائّية عّدة منيا: 

 مممكةفي رواية " ياما"، ولعبة الّسعادةفي رواية "مراد زاىر "، ودمية الّنارفي رواية " رضا شاوش
ياما مرأة مف ذلؾ، حيث إّف ألّف الّسمطة حيف مارست لعبة اإلغواء لـ تستثف ال"، الفراشة

الصيدالنّية أبرزت فاعميتيا، كونيا المثّقفة والبرجوازّية وتبلشت ذاتيا أماـ أوىاـ الفايسبوؾ والّدعارة 
االفتراضّية، ألّنيا عرضت جسدىا لمجنس االفتراضي ووقعت فريسة في صراع وىمي بيف ذوات 

و أف التسيير الجنسي أوقع الّذوات في ، وىذا إف جّسد شيئا فيفاوستأنثوّية معجبة بحبيبيا 
يف بجسد المرأة ر االنتقاـ مف البرجوازيّ قرّ  برىـو بوسممافصدامات مع ذوات أخرى، ألّف 

وىكذا فإّف السمطة لـ تغفؿ  رانياػقّرر الّصعود نحو الّسمطة باغتصابو لرضا شاوش البرجوازّية، و
 .ةإيديولوجيّ جتماعي الذي أخذ صبغة الجنس كآلية رئيسية لتسير الّذوات نحو الّصراع اال

برىـو فقد وعد إّف تحريؾ الّذوات جنّسيا غرضو، إبعاد الّذوات المسموبة عف القضايا الّرئيسّية،      
 ولـ المدينةة حاؿ عودتو مف )مف معطوبي الحرب(، برجؿ اصطناعيّ  مسعود الكوردوني، بوسمماف

يديولوجّية، غؿ بقضايا يذكر في الّرواية أّنو حّقؽ ذلؾ، ألّنو انش فيقوؿ واصفا عالـ مادّية وجنسّية وا 
رّدت لي  ،أدركت المرأة أّنني مستعّد لبيع نفسي لمّشيطاف مف أجؿ تقاسـ فراشياالّشذوذ:" 

االبتسامة، بطريقة لعوب وشيوانّية، فقامت بتمرير يدىا اليمنى عمى صدرىا الّنابض بطريقة 
 1ماجنة."

ة، ولعّؿ أبرزىا اإلغواء ات الّسمطويّ مف اآلليّ تحت تأثير مجموعة  برىـويتجّسد وقوع وبيذا 
الجنسي، الذي حّولو مف ذات فاعمة، إلى ذات متبلشية في عالـ الّمذة، ألّف برنامجو الّسردي 

ر لمّذات ة إلى الّتبلشي والوىـ، فيذه الّتوجيات الجديدة ىي بمثابة، "بياف مدمّ انحرؼ مف الفاعميّ 
ى إدخاؿ األعراؼ، واالفتراضات بقدر ماىي تريد تدميرىا وىّميا ىو تغيير طبيعة فيي ال تسعى إل
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ندرؾ بيذا أّف المشيد و 1األشياء الطبيعّية، الخاصة ببعض الّصفات السائدة في طريقة حياتنا.
الفئات االجتماعّية اليّشة االجتماعي المعاصر الذي ساده الجنس، ىو آلّية سمطوّية غايتيا تحريؾ 

وليس  ،التي حرمتو مف العيش الكريـمف إدراؾ أّف الّسمطة ىي  برىـوغباتيا، فمـ يتمّكف حسب ر 
بشير مزج إذ كّؿ ذلؾ،  جسد المرأة كاف في واجية األحداث فيالجدير بالّذكر أّف و ، البرجوازيوف

  ّدةة أدوار عديتأتستطيع  ألّنو أّكد أّنيا ،صوت المرأة بصوت الّسمطة"دمية الّنار"،  فيمفتي 
متزج الخمر بالجنس أيف ا ،جسدىا لممتعة في اجتماعات رجاؿ األعماؿ واحتفاالتيـ منيا: استخداـ

كنت أراىـ يتيامسوف جنسّية: "الّسمطة بالمتعة الالقروي منبيرا بعبلقة  رضا شاوشفيقوؿ 
طيف ويضحكوف، ويسخروف ويمزحوف، ويتقّيئوف مف الّسكر والمتعة والغواية، كانوا مالئكة وشيا

رؤوس الفتنة وأئّمة الخالص، وأحيانا يبكوف، كاف بكاؤىـ غريبا، حّتى إّنني لـ أكف أفيـ إف كاف 
يبكي ألّف شخصا آخر ناـ مع  ما يسيؿ في عيونيـ حقيقة أف شيئا آخر )...( لقد رأيت أحدىـ

خيانتو لو  خميمتو التي كانت تغرقو بمباىجو الّمذيذة، وأّنو بكى ألّف تمؾ المومس لـ تستشره في
ـّ دمعت عيناه ألّنو لف يتذّوؽ ممّذات جسدىا مّرة أخرى." وأّنو قتميا ث

2 

المشبوىة، فتؤّكد أّف الّسمطة في بداية استدراجيا لميوامش، ال تعمف عف أعماليا ظير جمّيا 
 رضا شاوش، فقد ساؿ لعاب ، لتتمّكف مف الييمنة عمى مسارىااليوامش مادّيا وجنسّياعمى إشباع 

جسد المرأة لـ يقتصر السمطة لتسييس النشوة، وأراد لنفسو مكانا بينيـ؛ و في قمة  يشاىد رجاليا وىو
الّنياية ، باستدراجيـ نحو ذ منحى آخر تمّثؿ في إنياء مسار الميّمشيفعند ىذا الّدور، بؿ أخ

دخؿ " أدمية الّنار)رجؿ سمطوي( في رواية " سعيد بف عّزوزشخصّية ألّف  بطرؽ جنسّية أيضا،
، فكاف و أّنيا كانت حّب حياتو، بعد عممرضا شاوشإلى المميى الّميمي لينتقـ مف  رانيةشخصّية 

فظيرت بعد سنوات في و، ا منافقت في مشاركتو الّمعبة انتقاموقد و مشاىد اغتصابيا، ىدفو كشؼ 
بتشويو سمعتو المميى الّميمي الذي يترّدد إليو لرغبة سمطوّية تمثمت في الرغبة في إنياء ميامو، 

الّسمطة حيف ترغب في القضاء عمى توابعيا، ال تمارس معيا اإلقصاء، إّنما تضعيا في مواجيات ف
رضا ىرة( في ىذه الحالة ىو إنياء دور )العا رانيةكثيرة مع ىوامش أخرى، وعميو فإّف دور 
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ا ىنا ألسمع تكّممي أن"حمميا منو بابف كبر وأصبح مف اإلرىاب فيقوؿ:عف  ألّنيا كشفت ،شاوش
ـّ تكّممت:، كّؿ ما توّديف قولو لي  صمتت قميال ث

 _أقصد ابننا عدناف
ظننت في البداية أّنيا نطقت "ابننا" سيوا، ولكف بينما ىي تكمؿ حديثيا استمّرت تتحّدث 

 عف ابنيا كما لو كاف ابني أنا أيضا، فقاطعتيا متسائال:
 ؾ، ولكف زوجي عرؼ الحقيقة ألّنو ألّنو ابننا معا، لـ أخبرؾ ألّنني كنت غاضبة من

كما واصمت ميّددة سمطتو بأّنيا 1."الينجب، وىرب بعدىا وتركني لوحدي في ذلؾ الكوخ الحقير
حيف اكتشؼ أف خاّصة تحّولت إلى امرأة عاىرة وزوجة أللّد أعدائو، لتستفّز بطولتو وتفكؾ قّوتو، 

إلى  عدناف، فدخوؿ ّنو أصبح تابعا لمّسمطةو ابنو، فقد زعزعت مكانتو ألالّشاب اإلرىابي ىعدناف 
 :القّوة في مساره نحو ،التي استغّؿ جسدىا رانياحياتو ال يتوافؽ مع مكانتو، فيقوؿ ميزوما أماـ 

ي مأمف مف التي كانت تجعمني ف ،)...( فقدت تمؾ القّوة المعاندة زؿ الخبر عمّي كالّصاعقةن"
 ظي وأنا أصرخ:فمـ أكتـ غيمكر المشاعر المتقّمبة )...( 

 2"_لماذا تزّوجتو؟

لئلقصاء واإلغراء  آلليات الّسمطوّية التي اسُتخدمتبيذا نستنتج أّف المرأة أصبحت مف ا
 فإفّ  وعميو القّوة، إلثبات الّذاتي صراعو في جسدىا استغؿّ  الّسمطة، تابع شاوش رضا ألفّ  ،التفكيؾو

 فقد ،وتوابعيا الّسمطةب مقترف فيو ،االجتماعّية رباألدوا يكتفي ال معّقدا أصبح المعاصرة المرأة جسد

 خطرت لقد :"وسمطتو أبّوتو بيف حيرة في وىو شاوش رضا فيقوؿ معا، والّتفكيؾ لئلغواء وسيمة تكوف

 ضؿّ  ابف قصدي؟ ذلؾ يكوف أف دوف لمحياة أعطيتو بابف سأفعؿ ماذا حينيا: غريبة أسئمة ببالي

 لو حّتى لي لكراىيتيا وفّية وتبقى أعدائي، ألدّ  تتزّوج وأّمو ضّدي، المتمّرديف مع وسار الّطريؽ،

 3".سامحتني أّنيا اّدعت

                                                 
 .260ص ،دمية الّناربشير مفتي،  -1
 .263ص ،المصدر نفسو -2
 .260ص ،نفسو -3
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 اليوامش لتحريؾ الّسمطة يد في جديدة وسيمة أصبحت المعاصرة، األنثوّية الّذات أفّ  ندرؾ وبيذا

 وتجّمى ،أيضا سمطتيا إلنياء وآلية بينيا، الصراع لتحقيؽ آلية تكوف قد أّنيا كما جنسّية، وجية في

 بعد ،المتسّمؽ السمطة تابع شاوش رضا إزاحة أراد الذي الّسمطوي الّرجؿ عّزوز بف سعيد في ذلؾ

 أماـ لمبيع جسدىا واستعرضت ،الجنسّية تجاوزاتو عّرت التي ،رانية شخصّية بإبراز ميامو، نياية

 الّسمطة تابع األب قّصة ىي أخرى قّصة إلى الّدراما ىذه لتتحّوؿ ،اإلرىابي ماابني عف وكشفت عينيو

 في رانية دور تجّسد وبيذا متعارضة، ثنائّية مشّكبلف الجبؿ، في مواجية في ،اإلرىابي وابنو ودميتيا

 إلى إضافة اإلرىابي، وابنو الّسمطة خادـ األب بيف اليوامش صراع في تسّببت كآلّية الّرواية ىذه

 فمثّمت ىي أّما الّسمطة، رجاؿ مف خطيطبت كاف ذلؾ وكؿّ  ،عّزوز بف سعيد زوجيا مع آخر صراع

 رضالػ حواري خطاب في ذلؾ ويتجّمى المييمنة، الفئة لصالح األحداث تأّزـ في تسّببت التي اآللّية دور

 إرىابّية: مواجية في ابنو مع شاوش
 إليو؟ تنتمي أف تريد عالـ "أي
 ىي ومكافأتنا حقيقّية، ةقضيّ  أجؿ مف نموت أو بحرّية، نعيش أمامؾ، تراه الذي العالـ ىذا _

 الّسماء. في ينتظرنا ما
 إذف؟ الّصعود مّني طمبت _لماذا

 .عّنا الحصار سيفؾّ  مف أنت رىينة، نريدؾ _ألّننا

 بالفعؿ؟ السّيد ىو أنا لوحدي؟ أنا بيدي شيء كؿّ  أفّ  أتظفّ 

 سرعاف تياأدوا تيرأ أو عمميا، مّدة تنتيي وعندما محّددة، وأغراض لغايات تتحّرؾ دمى كّمنا

 القديمة، الّدمية ىذه ينسفوا لكي دورىـ ينتظروف مف المئات ىناؾ أخرى، بدمية تستبدؿ ما

 1مكانيا." ويحتّموف

استخدمت المرأة لتحريؾ الّذوات المسموبة، فاألب ىو تابع الّسمطة، واالبف  بيذا تكوف الّسمطة
ناقما، وتجّسد لقاءىما عمى  جبؿإلى الرعي لرجؿ سمطوي، وفّر رفض العيش كابف غير شاإلرىابي 
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، وبيذا يمكف القوؿ إّف واعترافيا بحمميا انتقامارانيا شكؿ صراع، وكّؿ ذلؾ نتيجة استغبلؿ جسد 
مياميا، وعميو فإّف  ءتفكيكيا بعد إنيايوامش، و الّسمطة جعمت مف المرأة آلّية جديدة إلغواء ال

طبيؽ الحرّية الجنسية الغربّية، ىو تخطيط تحرير المرأة أخذ منعرجا خطيرا، ألّف مساندتيا لت
الوّىاب سمطوي ىدفو إقحاميا في دائرتيا، وىذا ما ذىب إليو مجموعة مف الّدارسيف أمثاؿ عبد 

، إّنما تكّررت واحدةفي رواية ىذه اإلشكالّية مـ تتجّسد وآخريف، ف عبد الّمو الغذامي، والمسيري
 يا.كظاىرة ينبغي تحميميا والوقوؼ عمى مضمرات

وفي ختاـ فصمنا المعنوف بآليات الّسمطة في تحريؾ اليوامش، أدركنا أّف صراعيا لـ يكف 
  اتة، إّنما جاء كحصيمة لتخطيط سمطوي مسبؽ، باستخداـ مجموعة مف اآلليّ نتاج أفكار عبثيّ 

ـّ إقحاـ ة، كما تبقة البرجوازيّ ولعّؿ الفئات التي تـّ تحريكيا لمصراع تمّثمت في فئة الفقراء، والطّ 
تيجة كانت وخيمة عمى المرأة في الجدؿ القائـ بينيما، كوسيمة انتقاـ وآلية لئلغراء، مع العمـ أّف النّ 

بقة مطوي الميميف لعب دوره في توجيو األنظار إلى الطّ فئات دوف أخرى، ألّف الخطاب السّ 
  أميـمى وجود مشروع التّ راسات أّكدت عة كفئة مستحوذة عمى أمبلؾ الّشعب، رغـ أّف الدّ البرجوازيّ 

لكّف الّسرد المعاصر كشؼ المضمر والمسكوت عنو، باستخداـ أسموب حفري لموصوؿ إلى 
فة التي لـ سياسية الوعود المزيّ  ت، ألّنيا اّتخذاريخيةأوىاـ الخطابات التّ  :الحقائؽ المغّيبة التي منيا

الّسمطة عممت عمى تحريؾ اليوامش  ؽ حسب مجريات الّروايات التي طّبقنا عمييا، وعميو فإفّ تتحقّ 
غرائّية منيا اّتخاذ المادة والمناصب العالية في اّتجاىات عشوائيّ  ة باستخداـ أساليب إغوائّية وا 

ظر والّشبية مطة، إلبعاد وجيات النّ كوسيمة لتحريؾ الفقراء، لتعنيؼ ىوامش ال عبلقة ليا بالسّ 
توابع الّسمطة، الذيف تحولوا إلى أدوات لتصفية  عنيا، كما أقحمت المرأة كجسد إغوائي الستقطاب

في  وحفرت ة اإلرىاببقضيّ اىتّمت كّؿ العثرات التي تتعّقبيا، والجدير بالّذكر أّف الّرواية المعاصرة 
ة في تسييره، إذ كشفت رواية تدخؿ األيادي الغربيّ  :كشفت عبلقتو بتيارات كثيرة منياخفاياه، و 

أّف ىوامش الّسمطة حيف ال تجد مف تسند لو  برىـو بوسممافصية " مف خبلؿ شخ"توابؿ المدنية
جرائميا، تقّرر االنضماـ إلى عوالـ اإلرىاب والجبؿ لتسفؾ الّدماء، ويبدو أّف المثّقؼ ىو أكثر 

وبيذا  ،وكشؼ المضمرات ،طرؼ استيدفتو ألّنو لعب دورا كبيرا في تفكيؾ الخطابات المييمنة
ألّنو  في كّؿ الفترات الّزمنية،و، تقع عمى عاتق ،حداث وأعماؿ العنؼيتأّكد أّف ميّمة تقويض األ
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ات تحريؾ تجميّ  ، الوقوؼ عندانيالوحيد الذي يمتمؾ آليات تحميمية لمواقع، وسنحاوؿ في الفصؿ الثّ 
 اليوامش، وأىـّ مواضيع الصراع وتمظيراتو.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

:انفصم انثانٍ  

يستىي  صزاع انهىايش عهً 

 انًىضىعاخ
 

 .اليوّية كموضوع لمّصراع: المبحث األوؿ

  .: أزمة اليوّية في ظّؿ التعدد الّسياسي والثقافي5    
 المثّقؼ كمستيدؼ في الّصراع: 0    
 : استرجاع صورة الييودي.2    
 

 صراع الذوات األنثوّية في الرواية المعاصرة.: المبحث الثاني

 مرأة المثّقفة مع المرأة الخاضعة. : صراع ال1              
  .في الّرواية الجزائرّية االفتراضية: صراع الذوات 2          
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 تًهُذ:

يعّد صراع اليوامش في الّرواية الجزائرّية المعاصرة مف القضايا الّشائكة، الرتباطو بالخطاب  
أخرى، وخاصة موضوع اليوّية، الذي الّسياسي الذي سعى إلى توجيو الّرأي العاـ إلى قضايا دوف 

تحّوؿ مف الّطبيعي إلى المؤسساتي، فالبحث عف اليوّية وسط التحوالت الّراىنة استوجب صراعات 
عّدة، لـ تكف لتحدث لوال تدّخبلت الّسمطة، ألّف الّتعدد مف الّسمات التي تمّيزت بيا أكثر البمداف 

ات العربّية، إذ أخذت اليوّية منحى أحادّيا ما تطّورا، في حيف يبدو قضّية مرفوضة في المجتمع
ات سعت إلثبات ذاتيا، بعد إقصاء عناصر ىويتيا كالّمغة أفضى إلى صراعات بيف أطراؼ وأقميّ 
راع ومظاىره، في التي جّسدت أسباب الصّ  ،ة المعاصرةوالثّقافة، وىذا ما بّينتو الّرواية الجزائريّ 

أّدت إلى  ،ة، التي كاف مف نتائجيا الّدفاع عف ىّويات ثابتةيّ المجتمع الجزائري وآثاره اإليديولوج
 االنخراط في مشاريع متطّرفة تغّذييا أفكار خارجّية.

لقد أقحمت المرأة في صراع اليوامش، فأصبحت آلية جديدة حتى في المشاريع الّسياسية، 
ـّ استغبلليا ألغراض مختمفة، وتوّجيت اّتجاىا عدائيا إّزاء الّذات األ نثوّية، بعد أف تمّكف الّرجؿ وت

الذي يمّثؿ المركز توجيييا ىذا االّتجاه، وقد تعّددت مواضيع الّصراع بيف الّذوات األنثوية سواء 
بسبب الّرجؿ )المركز(، أو بسبب قضايا سياسية واجتماعية، خاصة حيف يتعمؽ األمر بيف الذات 

فت فييا اليوامش باختبلفيا أّنيا آلّيات المثقفة والذات الخاضعة، كما سنتعّرض إلى مرحمة اكتش
سمطوّية ال غير، وسعت إلى تعرية الّسمطة وفضحيا بعد ذلؾ، خاصة مع تدّخؿ المثّقؼ الذي فّكؾ 
آلّياتيا وقاـ بتعريتيا، وىنا تكمف خطورتو بالّنسبة إلييا، ومف األساليب التي استخدمتيا اليوامش 

والرّد  بالمحظورعتراؼ، وتبياف عبلقة الّسمطة لتعرية الّسمطة حسب الّسرد المعاصر: اال
 بالمعارضة وغيرىا.
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ل: انهىَح كًىضىع نصزاع انهىايش:  انًثحج األو 
 

يعّد موضوع اليوّية مف المواضيع الّرئيسّية التي لطالما اىتّمت بيا البحوث العربّية، خاصة 
ماري الّطويؿ الذي أرىؽ كيانيا، إضافة أماـ الّتشتت الذي عرفتو البمداف العربّية، بعد المّد االستع

إلى امتداد سياسات الييمنة الثّقافية التي غزت فكرىا، نتيجة التّأثر بالثقافة الغربّية، فالمبلحظ أف 
اليوّية العربّية والجزائرّية لطالما ارتبطت بمفيـو االستقبلؿ والتحّرر ونبذ التّبعية الثقافّية، والتّاريخ 

تنفصؿ عنو نظرا لتعّدد الكتابات والخطابات الّسياسّية، والمضمرات التي ظّمت  الذي يبدو أّنيا لف
 لصيقة بالتّاريخ الرسمي.

أّف "ىوّية األمة ىي ىوية تاريخّية، والتاريخ ىو الذي يشّكميا، وىو يعني  نديـ البيطاريرى 
وّية، سواء كانت جماعة بذلؾ أّنو ال وجود ليوّية خارج المجتمع والتّاريخ، فاألّمة وحدىا تممؾ الي

صغيرة أو كبيرة، بشرط تماثؿ أفرادىا وانصيارىـ في الوجود المجتمعي الجماعي، والفرد بيذا ال 
يستطيع أف يستقّؿ عف الجماعة، في ىذا اإلطار سيكوف بحاجة إلى ىوية تجمعو مع اآلخريف، 

أف تفرض ىوية ما عمى مجموعة ألّنو ال يستطيع امتبلؾ ىوّية لوحده، كما أّنو ليس بإمكاف أية قوة 
مف الّناس، مف دوف اختيار حّر منيـ، واليوّية بيذا المعنى مثؿ أرض الوطف، بالنسبة إلى الشعب 
أو األمة، أي أّنيا ممؾ مشاع لمجميع، ولكف ال يممؾ أحد الحّؽ في التفريط بجزء منيا، وال يصّح 

ة ال ترتبط بفرد واحد فقط، بؿ ىي ميثاؽ مف خبلؿ ىذا الّتعريؼ ندرؾ أف اليويّ 1التنازؿ عنيا."
اجتماعي وتاريخي يربط بيف الفرد الواحد أو فئات أخرى، لذلؾ قد نجد ىوّية واحدة في مجتمع 
معّيف، أو ىويات متعّددة ومختمفة، خاصة إذا تعّمؽ األمر بالثّقافة الجيوّية، والّديف والّمغة والعرؽ، 

ي الجزائر، وىذا ما يتبّيف مف خبلؿ الّرواية الجزائرية المعاصرة والّتدّخؿ السياسي، مثمما ىو الحاؿ ف
التي جّسدت سؤاؿ اليوية، باعتباره موضوع صراع تجّمى في مختمؼ عناصر الرواية، خاصة ما 
يتعمؽ بالشخصية الروائية الميمشة، التي تصارعت مع أطراؼ عّدة لمبحث عف الذات الضائعة 

ىذه الّشخصيات شخصّية المثّقؼ، واإلرىابي، واألقمّيات التي  وسط التعّدد الّسياسي، ومف أبرز

                                                 
، مركز دراسات الوحدة العربّية، لبناف، 2، طاليوية وقضاياىا في الوعي العربي المعاصرأحمد بمعبكي، وآخروف،  -1

 .00ص، 0423



 الموضوعات مستوىعمى  اليوامشصراع                                 الفصؿ الثاني

93 

 

نذكر منيا فئة الييود، مع العمـ أف المرأة أيضا قد ُأقحمت في ىذا الّصراع، إذ أصبحت تؤدي 
 أدوارا بارزة في الصراع، وىذا ما سيتبّيف مف خبلؿ ىذا الفصؿ.

 ُاسٍ وانثقافٍ.أسيح انهىَح فٍ ظم  انتعذد انس   :1

 

مت الّشخصيات الّروائية المعاصرة، بالّتيو والبحث عف الّذات العقبلنّية، واليوّية المفقودة، اّتس
، حيث جّسدت تحوال عمى مستوى 2950وسط الّتعدد الّسياسي الذي عرفتو الجزائر بعد ثورة 

نسي برنامجيا الّسردي، الذي تمّثؿ في الّرغبة في استرجاع اليوّية الجزائرّية مف المستعمر الفر 
بالتحّرر، والتخّمص مف الثّالوث األسود الذي تخّبطت فيو طيمة سنوات االستعمار، لكّف الجزائر 
عرفت بعد ذلؾ فترة انتقالّية سيطرت عمييا المصالح اآلنّية والّذاتية، وبالتّالي أصبح الّنداء لتحقيؽ 

التعّدد واالنفتاح، مف خبلؿ  اليوّية جيوّيا أكثر منو وطنّيا، كما سيطرت عمييا ثقافة اإلقصاء ونبذ
 مجموعة مف اآللّيات الّسمطوية التي سبؽ لنا ذكرىا.

ألّف  جّسدت الّشخصّية الّروائية المعاصرة الّصراع، حوؿ التّاريخ الّرسمي واليوية األحادية،
الّسمطة سعت إلى كتابة التّاريخ حسب أىوائيا ومصالحيا الّذاتية واآلنية، وجعت الفئات األخرى 

بعة ليا إيديولوجيا باإلقناع وفيزيولوجيا بالقمع واإلكراه، ويتجّمى ذلؾ كمثاؿ بإقناع الّطبقة الفقيرة تا
بأّف الّطبقة البرجوازّية ىي وريثة الكولوف، خاصة وأّف أىـّ سمة مّيزتيا أّنيا مشبعة بالثقافة 

ـّ اّتياـ الطبقة األ مى مجموعة مف الظواىر ة بالوالء لفرنسا، بناء عالبرجوازيّ وروبية، حيث ت
الخارجّية، التي مف خبلليا طعنت في ىوية أفرادىا، وتبّيف ذلؾ في رواية "توابؿ المدينة" في قوؿ 

إّف تكبّر ىؤالء وعجرفتيـ المثيؿ لو، عاشوا مع الكولوف وتشّبعوا يف: "شيوخ القرية عف البرجوازيّ 
أّما  ّمو، وال يصّمي منيـ سوى الّشيوخ،مف سموكاتيـ، ويقاؿ إّنيـ ال يصوموف رمضاف والعياذ بال

ليـ الّرومي. مساجدىـ فارغة. ونساؤىـ يشربف  وف أوقاتيـ في الحانات التي تركياالشّباف فيقض
إّف ىذه المظاىر البرجوازّية التي استيجنتيا  1الّسجائر، ويّتخذف ليّف عّشاقا مثؿ الّرومّيات."

الت التي شيدتيا بشكؿ يومي في القرى، التي ُعرفت الّطبقة الفقيرة، تعود أسبابيا إلى الّتحو 
بتمّسكيا بالماضي وثقافة األجداد المحافظة عمى العادات والتّقاليد الجزائرّية، ولذلؾ فكّؿ خرؽ ليذه 
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الّثوابت يعّد خروجا عف اليوّية الوطنّية، مف خبلؿ ىذا يمكف القوؿ، إّف الّرواية جّسدت نقطة الّمقاء 
افي الذي تمّجده الّطبقة الّشعبّية، والحاضر البرجوازي الذي توّلد مف االستعمار بيف الماضي الثّق

الفرنسي، وسعت الّرواية إلى تفكيؾ ىذا الّمقاء الذي تسّبب في صراعات كثيرة بيف الّطبقتيف، وقد 
الّدينية قة الفقيرة، وتوّزعت بيف المظاىر تعّددت المظاىر البرجوازّية التي استيجنتيا الّطب

، والخمر؛ وفي ذلؾ يقوؿ  واالجتماعية، التي منيا: الّتدخيف والّمباس القصير، انتياؾ حرمة الّصـو
طبعا ذىب لمشاىدة رشيد القسنطيني القترابو مف الييود: " سعيد اسكندرسّكاف القرية مستيجنيف 

الّطبقة الفقيرة، يتبّيف بيذا أّف 1المغـر بالييود مثمو، ألـ يتزّوج مف ييودّية اسميا ماري سوزاف؟"
عاشت في صراع مع الّطبقة البرجوازية لسبب آخر، تمّثؿ في الّتعايش الّديني الذي أظيرتو مع 

 الييود خوفا منيا عمى اليوّية اإلسبلمّية مف الّضياع واالندثار.

عمى الّتقارب الثّقافي بيف طبقتيا وفرنسا، بسبب اآلراء المتقاربة  جّناتأّكدت السيدة 
: "غادرت فرنسا البالد، لكف الثّقافة الّراقية التي التمستيا في أعماؿ الغربّييف قائمةوالحضارة 

الفرنسّية ستظّؿ ىنا )...( ال يمكف ترؾ الّروايات الفرنسّية، وأعماؿ بالزاؾ، وستانداؿ، وموباساف، 
ف واميؿ زوال، وغوستاؼ فموبير، وروائي عظيـ يدعى مارسيؿ بروست، صاحب "البحث عف الّزم

الضائع"، كيؼ تصبح حياتنا مف غير موسيقى دي بوسي، وبيرليوز؟ حتما ستكوف جحيما موتا 
 .2"أكيدا، والّثورة الفرنسّية تراث إنسانّي ال يمكف نكرانو

ة ما تعّمؽ بالمجاؿ ة استندت عمى ثقافة اآلخر، خاصّ بقة البرجوازيّ مف خبلؿ ىذا ندرؾ أّف الطّ   
ة الشعبّية لّما وقعت في المغالطة، لـ تنظر إلى ىذا الّتعدد كمكسب بقالثّقافي، وعميو فإّف الطّ 
راع مع كّؿ قافة الجزائرّية، بقدر ما جعمت منو سببا تعمف مف خبللو الصّ يضيؼ الكثير إلى الثّ 

فتعّدد اليوّيات والثّقافات في الجزائر بعد  ؛برجوازي، كونو يمّثؿ خطرا عمى الثّقافة واليوّية الجزائرّية
ستقبلؿ، كاف يفترض أف يكوف عامؿ تنشيط وحيوّية وتجديد لميوّية العربّية، التي بقيت متعّطشة اال

يديولوجّية لمظاىر الّتطوير والّتجديد بسبب الّثورة، لكّنو أفضى إلى صراعات واحتدامات ثقافّية  وا 
ازّية، تسّببت في يظير جمّيا لمقارئ، كيؼ أّف المظير الخارجي والحياة اليومّية لمّشخصية البرجو و 
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الّتشكيؾ في ىوّيتيا، ألّنيا مختمفة مف حيث الّمغة والثّقافة والمظير الخارجي، والّطقوس الّدينية عف 
الّطبقة الّشعبّية، وقد استغّمت الّسمطة الفرصة لتحريض الّطبقة الفقيرة ضّد الّطبقة البرجوازّية، فمف 

المغالطة وأساليب اإلقناع التي أّثرت بيا عمى سّكاف  شأنيا الّتبلعب بالحقائؽ التّاريخية، واستخداـ
يوجد عندنا أشخاص يعيشوف بالعداوة، يشّوىوف سمعة القرى، وىو ما أشارت إليو في قوليا:"

الّشرفاء، ىؤالء يشوىوف مصائر الّناس عبر نشر األكاذيب )...( حّتى يحّولوا أنظار الّناس عف 
 1".ي عدّوتيـالقضايا الحقيقّية، فيظّف ىؤالء أّنن

تجمّيات الّتحريض الّسمطوي، عمى سّكاف القرية، المتمثمة في استبعاد  جّناتكشفت السّيدة 
طبقتيا عف البطولة والتّاريخ الّرسمي، مع العمـ أّف األبطاؿ التّاريخية الجديدة بعيدة الّصمة بالّثورة، 

الّمحظة  2988في شير أكتوبرفمو أّننا نعود إلى االنقبلبات السياسّية في الجزائر نجد أف "
المفصمّية، لـ يكف معظـ الّشباب قد عرفوا العيد االستعماري، والحرب ضد فرنسا، ولـ تكف لدييـ 
سوى صبلت بعيدة مع تاريخ بمدىـ الحقيقي، التي شيدت والدتو أولوّية العمؿ العسكري، وغياب 

الّصمة البعيدة بالّسياسة، نجد في الّرواية  وبالّرغـ مف2الّشعبية الّديمقراطية، وممارسة عنؼ الّسمطة".
الّشاب القروي الذي ىّدد الّطبقة  برىـو بوسممافأّف سمطة خفّية، أّثرت بيـ بخطاباتيا )كشخصية 

البرجوازية(، توّىما بالّدفاع عف اليوّية األحادية، وىذا ما يظيره ىذا الحوار، في تخّوؼ فقراء القرية 
 مف البرجوازّييف:

 يحي...مسيحي يعيش بيننا، كافر مثؿ الفرنسّييف، وليس مسمما مثمنا...إّنو مس"
 تعالى غضب رواد المقيى، فرّددوا:

 _اهلل يخزيو.
 _كافر.

 _فمنقتمو.
 _لماذا لـ يغادر مع أسياده.

 _لنطرده مف البمد.
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 1."_ال مكاف لغير المسمميف بيننا

يف، فما كاف ليـ إاّل أف يتيّجموا ُيظير ىذا المقطع جمّيا توّجس أىؿ القرية مف البرجوازيّ 
عمييـ بأحكاـ متطّرفة ذات مرجعّية دينّية، تنكر عمييـ حّؽ العيش في ببلد المسمميف بحرّية، ورغـ 
أّف الّدفاع عف اليوّية قضّية مشروعة لكّؿ إنساف، إاّل أّنيا في روايتنا أخذت منعرجا خطيرا جّر 

ّف االعتقاد ساد بأّف اليوّية األصمية تحّققت كينونتيا الّشخصيات إلى مزالؽ العنؼ واإلقصاء، أل
زمف الّثورة حيف وّحدت الّشعب، وصيرت الّرؤى واألفكار في بوتقة واحدة، فأنتجت ىوية موحدة 
ذات رؤية شمولية تتبّنى نحف الجماعية )الّشعب(، في مقابؿ ىـ )العدو الفرنسي( غير أّف تحّوالت 

واسيني جّسدتو رواية "مممكة الفراشة" لػ ؿ اليوّيات وتشّظييا وىذا مامابعد االستقبلؿ مّيدت لتحوّ 
، التي بّينت توّزع الّشخصيات في زمف الخطابات الّسياسية المتعّددة، خاصة وأّنيا أّدت إلى األعرج

 اغتياؿ مجموعة مف الّشباب الموسيقّييف.

يار األصولي المتطّرؼ، مؤّكدة واية المجازر الّدموية التي أحدثيا التّ رفضت الّساردة في الرّ 
عمى الّنتائج الّسمبية لمفئة الجيادية، فقد عرفت الجزائر في مرحمة العشرّية الّسوداء، اتجاىا أحادّيا 

تتعّدد، بينما يمكف أف يكوف ليا صفات، ففي داخؿ  والّذات التي ال ،يقـو عمى الوحدة التي ال تتجّزأ
حركّية مجتمعّية دائمة، ىذه الحركّية تجعؿ المجتمع كمو يتّفؽ كّؿ أّمة انقساـ إلى طبقات وفئات في 

مف ىذا المنطمؽ  2عمى ىذه القضايا باإلجماع، مثؿ صيانة اليوّية والوطف مف أّي عدواف خارجي."
يمكف القوؿ، إّف اليوّية التي تجّسدت أثناء الّثورة ىي الّرغبة في محاربة اآلخر، فمطالما شّكؿ 

وّية الجزائرّية، وسعّيا لمحفاظ عمييا بّررت مجموعة مف األطراؼ أعماؿ العنؼ اآلخر خطرا عمى الي
يا لـ تكف تحارب اآلخر بؿ كانت تعّنؼ كّؿ جزائري يبدي تحت غطاء اليوّية الموّحدة، رغـ أنّ 

اختبلفا عف المقّومات الجزائرية، وكانت األنظار منصّبة عمى الّطبقة البرجوازّية، كخطر ييّدد 
واسيني الوطنّية، نظرا لمرجعّياتيا الثّقافية الغربية الموروثة مف اآلخر الكولونيالي. يقوؿ اليوّية 
في صفحة اإلىداء متأّسفا عمى شباب الجزائر وشخوص روايتو، الذيف اغتالتيـ أيادي  األعرج

الحرب ليست فقط ما يحضر حاضرنا، ولكف أيضا ما يستمّر فينا مف رماد، حّتى بعد إرىابّية:"
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مود حرائؽ الموت، لكّؿ فراشة احترقت أجنحتيا اليّشة وىي تحاوؿ أف تحفظ ألوانيا، وتبحث خ
 1."عف الّنور في ظؿ ظممة كؿ يـو تتسع قميال

تأثير الخطاب الّسياسي اإلسبلموي بعد االستقبلؿ، في بمورة اليوّيات وتقسيميا  واسينيبّيف 
ّف مّما غّذى الّصراع الّطائفي ليوّظؼ في فترات ال قصاء اليوّيات، خاصة وا  حقة، مفاىيـ العنؼ وا 

الثّقافة البرجوازية بدت مستفّزة لمّتيار اإلسبلموي بالمظاىر الغربّية، لتصبح عرضة لبلغتياؿ والعنؼ 
العضو بفرقة ديبو جاز العالمّية. بناء عمى ىذا  ديؼوبذلؾ بّينت الّساردة تأّثرىا الكبير بمقتؿ 

راسات الثّقافية المعاصرة، بإشكالّية دخوؿ الّذات في مراحؿ الّتيو والعبث، الوضع الجديد اىتّمت الدّ 
إذ كشفت أّف ىذه الّذوات ىي مجرد أثر سطحي لبني وقوى غير مرئّية، يتحّكـ بيا الخطاب 
بأنواعو، وكذلؾ كشفت مجموعة مف العمـو اإلنسانّية، إشكالية مفيـو الّذات واليوّية، بإضفاء 

عمييا، باسترداد الخطابات التي نطقت فييا، والعبلقات االجتماعّية التي شّكمت  الّطابع اإلشكالي
وتبّيف تأّزـ 2محور تأّمميا اإليديولوجي، والّدوافع البّلشعورية التي استدعيت عبثا لمّسيطرة عمييا.

ف الذي نسّمي المكاالّذوات، في مجموعة مف المشاىد الّدرامّية المتعّمقة باغتياؿ شباب موسيقييف: "
نتدّرب فيو فرقة ديبو جاز بالمخزف، ألّنو في األصؿ كاف مكانا غير مستعمؿ، فأعطيناه روحا 
نحف الميابيؿ الّسبعة، قبؿ أف يقتؿ داوود، ديؼ كما أسميتو، عازؼ اليرمونيكا والقيتارة 

األحمر  الكيربائّية، في ظروؼ غامضة إلى اليـو ال يزاؿ أصدقاؤه يضعوف قتارتو وشالو الّطوارقي
في مكانو المعتاد، وكأّنو حاضر معيـ، وعمى الكرسّي الّصغير الذي كاف يضع رجمو اليمنى، يـو 

 3."اغتيالو

تجّسد الّصراع في تشكيؿ مفيـو اليوّية، بعد الّثورة المسّمحة التي عرفت تعّدد الخطابات 
في ظّؿ مجازر دموّية )إسبلمية، لبرالية، شيوعّية( وذلؾ يظير في شخوص الّرواية، التي عاشت 

أبعدتيا عف االستقرار، والّنتيجة كانت وخيمة خاّصة عمى الّشباب المتفّتح عمى حضارات العصر، 
باليجنة الثّقافية بيف ، البرجوازّية في الّروايةياما والمتعّطش لبلكتشاؼ المعرفي والفّني، فقد تمّيزت 
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يدت، اغتياؿ اإلرىاب لصديقيا العازؼ عمى قيـ األنا واآلخر وتعاليـ الجماعات الجيادية، فقد ش
التي شّبيتيا بالمرأة اليونانية التي تراقب الصراع بيف رجاؿ الّروماف في الّساحات لكالرينات، آلة ا

تجّسد في انقساميا الّذاتي وصراعيا بيف شّقيف متعارضيف الشّؽ األوّؿ: حياتيا  العامة، وىذا ما
إلبقاء عمييا، والشّؽ الثاني: جنوف أّميا ومقتؿ أبييا بسبب وحضارتيا البرجوازية التي أرادت ا

الذي شّبيتو بالفراشة ألّنو حّمؽ  ديؼصيدليتو التي لـ يضعيا تحت تصّرؼ بارونات الغرب، ومقتؿ 
ّف ىذا االنقساـ الذاتي وصراعو  عاليا حيف أراد لمموسيقى العالمية أف تنمو في زمف الموت والدـ، وا 

 ـ، وّلد شخصّية جديدة ىاربة إلى العالـ االفتراضي )الفايسبوؾ(.بيف الواقع واألحبل

التي عاشت الخوؼ والفزع، بالعالـ االفتراضي  ياماتبّيف مف خبلؿ ىذا، تمّسؾ شخصّية 
إلى الّروايات الغربّية التي أصابتيا  فريجيالذي يبدو مظيرا غربّيا، وتجّسد أيضا ىروب األـّ 

التاريخ موّية، وبيذا تبّيف تدّخؿ اآلخر في ثقافة األنا في وقت حرج مف بالجنوف، بسبب األحداث الدّ 
، بطرؽ غير مباشرة، كالترويج لؤلفبلـ الغربّية والّروايات العالمّية، والقنوات اإلباحية الوطني

خوفا مستمّرا مف الموت،  خاّصة وأّنو عاش ،وغيرىا، فمـ يكف الفرد الجزائري عمى استعداد لتمّقييا
أّف منح مستعمرة مف المستعمرات كّؿ أشكاؿ الحرّية أشبو بالمستحيؿ، وىذا ما أّكده  الباحثوف فيرى 

"، في استعراضو ألساليب اآلخر في الييمنة توابؿ المدينةفي رواية " حميد عبد القادرالّروائي 
ة التي تعود عمى اليوّية الجزائرّية بعد االستقبلؿ، بما في ذلؾ تسيير مجموعة مف المبلىي الّميميّ 

لتقويض الّمغة والّديف  ،خرإلى المستعِمر، وتركو لمكتبات ضخمة، وتكميؼ عمبلء بمياـ لصالح اآل
 والقيـ.

 ما، التي أّكدت اىتماـ اآلخر بالجزائر، بعد توقيع ميثاؽ استقبلليا، المقاطع السردّيةمف و 
لمرسى وتركو، ينقؿ لو كّؿ دّسو في صفوؼ عّماؿ ا" و الّسارد في الّرواية في قولو: ذىب إلي

صغيرة وكبيرة، عف تحّركات أىؿ المحروسة، والمأساة التي وقعت ىي أّف شكشؾ، لـ يستثف 
 رفاقو في الحرب، أولئؾ الذيف لـ تضعؼ قواىـ، مثمما خارت قواه ىو، تكّونت لديو عقدة الّنقاء،

ىية، وكتب تقارير مطّولة وحقد عمى المحاربيف، الذيف صمدوا قاـ بمالحقتيـ، لفؽ ليـ تيما وا
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عف خيانات كاذبة، نسبيا إلييـ فصدرت أوامر بإلقاء القبض عمييـ، والزّج بيـ بيـ في  سجوف 
 1."الّصحراء

اشتّدت أزمة اليوّية الجزائرّية، بيف الفئات الشعبّية المختمفة، خاصة مع مواصمة اآلخر ميامو 
لى انسبلخ الّشباب عف مظاىر اليوّية الوطنّية، وىذا لفرض الييمنة الثّقافّية مّما أّدى إ ،بتدّخبلتو

شّكؿ معارضة مف األقّميات التي رفضت ىذا الوضع الجديد، وتمّثمت المعارضة في الجماعة  ما
الجيادّية المتطّرفة وسّكاف القرى الّشعبّية، خاصة الكبار مف الّشيوخ، ألّف معظـ الّشباب رّحبوا 

ة اآلخر في تأّزـ اليوّية، وتشّتت المظاىر الثّقافّية الموّحدة مّما وّلد بالّتغيير، وبيذا تتأّكد مشارك
الّصراع، فمـ يدرؾ أحد أف البمداف الغربّية تسعى لفرض ىيمنتيا خاصة وأنيا وّقعت عمى ميثاؽ 
الّتحرير، لّكنيا رأت في ذاتيا اليوّية المثمى لمّشعوب، وصّورت ذاتيا كذات ال إشكالية فييا، مّما 

إلى عودة المكبوت االستعماري، بسبب حّريتيا الّسمبية، وآرائيا المسيطرة التي تبدو في البداية  أّدى
بمثابة تسويات لوضعية مجتمع معّيف، فقد عادت الّصور الّنمطية مف اليمجية، وأكؿ المحـو 

صيات وىذا ما تأّكد مف خبلؿ الّشخ 2ات.اآلدمّية والفوضى، التي مّثمت نقاط االغتراب عف الذّ 
المعاصرة التي تاىت باحثة عف قيـ اآلخر، لتبلقي استيجانا مف الّذوات المحافظة واإلرىابّية، ألّف 
الحموؿ التي قّدمتيا البمداف الغربّية كمفيـو الحرّية والمساواة، مف خبلؿ مظاىرىا التحررية، زاد تأّزـ 

 والّمبرالية والوطنّية. مبعثرة بيف ذوات متعّددة اإلسبلمية يامااألحداث، ومف ذلؾ نجد 

والدىا الصيدلّي بسبب و  ،ديؼصديقيا  ، التي بدأت بقتؿياماإّف الجرائـ المتتالية في حياة 
العالـ االفتراضي، الذي قّدـ  بيا إلى اليروب مف الواقع، إلىرفضو فكرة االقتصاد العالمي، أّدى 

لوىمّية، وعميو فإّف ىّويتيا تبعثرت ليا ىوّية متشّظية، تراوحت بيف الجنس االفتراضي والحرّية ا
تمّثؿ في  :لسببيف األّوؿ: تمّثؿ في المجازر الّدموّية التي جعمتيا تتنّكر لميوّية الوطنّية، والثّاني

العالـ الوىمي الذي قّدـ ليا حرّية مزّيفة، والّنتيجة أّنيا عاشت في حيرة بيف اليّويتيف الجزائرّية 
و  عمى مفّككة نتائج ،ر قّدمت بطاقة تعريفّية لمعالـ االفتراضي الوىميوالغربّية، ولكّنيا في األخي

األنا والمرأة العذراء قبؿ أف يمّسيا العالـ الغربي بأوىامو االفتراضية  ياما، إذ مثّمت ىوّيتيا
                                                 

  1 .79، 80، ص ةتوابؿ المدين حميد عبد القادر، -
 .255، 250، ص0443، ، مصر، المشروع القومي لمترجمة2، تر: ثائر ديب، طموقع ثقافةينظر: ىومي ؾ بابا، -2
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تي )الفايسبوؾ(، كما يمكف القوؿ بناء عمى تشكيمة اسميا أّنيا يّما )األـّ بالّمغة العربّية الّدارجة( ال
شيدت صراع أبنائيا أماـ عينييا، ولـ تعرؼ اليدنة بيف فئات شعبيا بسبب الخطابات الجديدة 

مطة. مع العمـ أنو كاف بإمكانيا أف توقؼ الّصراع، ألّنيا تممؾ قّوة الّرأي المتضاربة عمى السّ 
 وسمطة الخطاب.

ة عمى اليوّية والّرغبة في الييمن صورة االغتصاب التي تركيا االستعمار الفرنسي فّ إ
، خاصة بوجود سمطة خفّية اىتّمت بمصالح فردّية وآنية، وكؿ ذلؾ شّكؿ خطرا لـ تتبلشالجزائرّية 

ا ما كاف ابتكارا عصريّ ربّ  ،ةالجنس االفتراضي بالمغة العاميّ " ياماتقوؿ عمى اليوّية الجزائرّية، ف
في الّرواية  ممضمرات، التي تجّمترة تمّيزت بتفكيكيا لومف المعروؼ أّف الّرواية المعاص 1"خطيرا

بسماح أطراؼ خفّية بتسويؽ المنتجات الغربّية إلى الجزائر، مع العمـ أّنيا ال تتناسب مع الثّقافة 
في رواية "القبلع  محمد ساريالوطنّية المحافظة، في زمف الموت وأّياـ الفزع؛ وىذا ما أّكد عميو 

ف التوّجو اإلسبلمي واإلدماف عمى قنوات الجنس المتناقضة بينبيؿ المتآكمة"مف خبلؿ شخصية 
والّنساء العاريات، والسؤاؿ الذي يطرح نفسو لماذا ىذا الّتركيز عمى تواجد القنوات اإلباحية 
والّروايات الغربية، والدعارة في زمف القتؿ اليومي؟ أال يعني ذلؾ أف أزمة اليوّية في الجزائر 

 ة،لـ تكف لتظير لوال تواطؤ أطراؼ سمطويّ  ،ىنّيات الّدخيمةشاركت فييا أطراؼ عّدة ألّف ىذه الذ
ذاتو وليس مستعّدا سترجع بعد يلـ  والوطف، طويؿمف احتبلؿ  خرج لمتوّ  الفرد الجزائري خاصة وأفّ 

، خاصة أة أقحمت بدورىا في صراع اليوامشلتمّقي ىذه الّذىنيات. والجدير لنا بالّذكر أّف المر 
عبد الوّىاب أّدى إلى سقوط مفيـو األسرة وتوّزع أفرادىا، وفي ذلؾ يقوؿ بتقويض مفيـو األـ، ما 

: "بسقوط األـّ الّزوجة والمرأة، تسقط األسرة، ويتراجع الجوىر اإلنساني المشترؾ، ويصبح المسيري
كّؿ البشر أفرادا طبيعّييف، لكّؿ مصمحتو الخاّصة، كّؿ إنساف مثؿ الّذرة التي تصطدـ بالذّرات 

وتتصارع معيا، والجميع يجابيوف الّدولة وقطاع الّمذة واإلعبلنات بمفردىـ، ويسقطوف األخرى، 
مف خبلؿ ما تقّدـ يتجّسد في الرواية 2بقبضة الّصيرورة، ويتـ تسوية الجميع بالحيوانات واألشياء."

                                                 
 .04ص  ،مممكة الفراشة واسيني األعرج، -1
، ، دط، نيضة مصر لمطباعة والنشر والتوزيعقضية المرأة بيف التحرير والتمركز حوؿ األنثىعبد الوىاب المسيري،  -2

 .34، ص0424مصر،
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ف: توزع شخصيات األسرة الواحدة بيف اليويتيف الجزائرية والغربية، بعد استيداؼ األـّ بطريقتي
األولى تمّثمت في مقتؿ الّزوج والثانية تمثمت في توفير روايات غربّية إباحّية في متناوؿ الجميع، 

 مّما سّيؿ عمييا الّذوباف في عوالميا المتخّيمة.

الّشخصية الّروائية جعميا  بوريسلكّف  ،أّنيا لـ تخف يوما والدىا يامالػػػفريجي اعترفت 
لجنس والخيانة، ألّنيا امرأة برجوازّية رفضت الخضوع لتقاليد القرى مستعّدة لتغامر معو في عوالـ ا

وبذلؾ وجدت نفسيا بيف شخصّيات متحّررة تشبو ذاتيا، لكّنيا رفضت أف تدرؾ أّنيا مجّرد  ؛الّشعبّية
ال تمّت لمواقع بصمة، وبذلؾ فإّف تقويض مفيـو األـ ىو إستراتيجّية جديدة  ،شخصّيات روائّية

عودتي إلى فرقة ديبوجاز أراحتني كثيرا، ىي : "ياماالجزائرّية، ويتبّيف ذلؾ في قوؿ  لتفكيؾ األسرة
بيتي وذاكرتي )...( كانت لحظات جميمة في مخزف الجاز، أنستني ىـّ الّركض بيف مختمؼ 
اإلدارات، لتوقيؼ قرار غمؽ الّصيدلية التي أحرقتيا حربيـ الّصامتة، وتحّمؿ ثقؿ البيت، ومتاعب 

التي تمّثؿ مركز األسرة، تبّيف بيذا أف صورة األـّ 1."يجي التي تعيش بيف الوىـ والنـوأّمي فر 
ات روائّية، مّما تتوّىـ باألماف مع شخصيّ  ة، وأصبحتوايات العالميّ والرّ  غّيرتيا األحداث اإلرىابّية

فقّررت  ،نياالتي رفضت مشيد جنو  ياما ابتداء مف أّدى إلى إصابة عائمتيا بالّذوباف في المجيوؿ،
ة، رغـ أّنيا تمّثؿ الموت في زمف اإلرىاب، أّما ابنيا األصغر فقد ضاع العودة إلى الفرقة الموسيقيّ 

بيف المخّدرات والّسجوف لغياب األب واألـّ معا، فاألّوؿ قتؿ، والثّانية ىـر تفكيرىا بيف عواصؼ الدـ 
الجديدة ألّميا، وكانت مستعّدة لمتمّسؾ بأّي  بدورىا بيذه الصورة ياماة، وقد تأثرت والّروايات الغربيّ 
ة تشبع يسبوؾ، والنتيجة أّنيا تحّولت إلى دمية جنسيّ لّمذة والّنسياف، بما في ذلؾ الفاشيء يحّقؽ ليا ا

 .فاوسترغبات شخصّية افتراضيو تدعى 

ـّ ال    ّتركيز عمى إذا عدنا إلى الّدراسات االجتماعّية، نجد مف الباحثيف مف يرى أّنو يجب أف يت
ورة، فالشارع مميء بالمفاجآت وداء، ألّنيا حرجة وال تقّؿ فجائعيا عف فترة الثّ مرحمة العشرية السّ 

واالشتراكّية  ة،ة لمحريّ يمقراطية والتشجيعيّ دة التي منيا: الدّ الجديدة التي صنعتيا الخطابات المتعدّ 
إنشاء جمعّيات ذات طابع وّقعت مجموعة مف األطراؼ، حّؽ  2989واإلسبلمّية، ففي سنة 

                                                 
 .20، صمممكة الفراشةواسيني األعرج،  -1
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سياسي، وعمى إثر ذلؾ عرفت الّساحة السياسّية عديدا مف األحزاب دخمت معركة سياسّية حاّدة 
ا لدى فئات ارع بخطابات تيييجّية، في وقت كاف فيو االستعداد قويّ وغير مسبوقة، حّركت الشّ 

قميؿ الخبرة، مزالؽ دفعت عريضة مف المجتمع لبلستجابة، وىكذا صاحب الفعؿ الّسياسي الّتعددي 
؛ فبداية التعّددية في الجزائر قضّية تستوجب فيما أعمؽ، بالوضع إلى االنحراؼ عف حدود الّسواء
 1لما اّتسمت بو مف خصائص وأحداث.

مف المزالؽ التي تسّببت بيا الخطابات المتعّددة، تشّظي أفراد األسرة الواحدة بيف اليوّية 
قّررت مغادرة  التي ،كوزيتفي سردىا لمسار شقيقتيا  ياماا ما أّكدتو الوطنّية وىوية اآلخر، وىذ

دماف أخييا،  ع عائمتيا بيف جنوف والدتياتوزّ ؿ يا لـ تتحمّ ألنّ الوطف إلى وجية غير محّددة،  وا 
؛ بعد زواجيا مف رجؿ أوروبي قصيرة جدا لة بالّمغة الفرنسيةبإرساؿ رسات كتفومقتؿ أبييا، حيث ا

ىاربيف إلى  ،أنموذجا مف الّشباب الذيف تركوا ىوّيتيـ وراءىـكوزيت عميو مثّمت و  توماس،يدعى 
بقاع غير معروفة مف أوروبا، ليتغّير كؿ شيء فييـ، بما في ذلؾ الّمغة والّديف ونمط العيش، 

 فالجزائر أصبحت تمثؿ ليـ الموت، والحديث عف الّنياية، فتقوؿ في رسالتيا المتكّررة:

« Ne vous inquiétez pas je vais bien on est juste avec les préparations de 

notre mariage moi et tomas portez-vous bien.»
 2
  

مع العمـ  مختمفة، تمّثمت في زمف العولمة، وزمف العشرية السوداء، بيف أزمنة واسيني مزج 
العالـ العربي في فترة الّتسعينيات  أّنيا ليست متقاربة في الواقع، كوف الفايسبوؾ تقنّية لـ تتوّفر في

التي تجّسدت فييا المجازر الّدموية، ويمكف تفسير ىذا االرتداد الّزمني في رغبة الّروائي تمثيؿ 
ات الّرواية ىي تيا، ما يعني أّف شخصيّ المعاناة الجزائرّية عبر مراحميا، في أسرة واحدة تشّظت ىويّ 

شكاليّ ات رمزّية، بعيدة عف الواقع، عبّ شخصيّ  ة اليوّية ابتداء مف العشرّية رت عف سيرورة الّذات وا 
حوؿ تأّزـ الّذات بسبب العولمة  جاف دوستيقوؿ العالـ الفرنسي وداء إلى يومنا ىذا؛ فالسّ 

غيرات فالتّ  )...( "اإلنساف العاقؿ يجب أف يحمي نفسو مف اإلنساف المخترعوالتكنولوجيا الغربية :

                                                 
 ،ةرؤية تحميميّ ، الدواعي واإلمكاف، نحو عمـ اجتماع لما بعد التعددية السياسية في الجزائراىر إبراىيمي، ينظر: الطّ  -1

 .66ص ،0446 ، الجزائر،24مجمة العمـو اإلنسانية، جامعة محمد خيضر بسكرة، ع
 .238، صمممكة الفراشة واسيني األعرج، -2
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ر في مستقبؿ بؿ أجبرت اإلنساف أف يفكّ  ،اس فقطعقوؿ النّ  تيزّ ، لـ لوجياكنو عمى مستوى العمـ والتّ 
 ىالتي فرضت ليا زمف العولمة منح ،ةى ذلؾ مف خبلؿ العبلقات اإلنسانيّ ويتجمّ  ،ةاإلنسانيّ 

ىي استعمار  ،مف الّذات األنثوّية الجزائرّية يامابيذا يتبّيف أف تقنّية الفايسبوؾ التي عّرت 1".ثانيا
الخطابات المتعّددة التبلشي بسبب ، التي عرفت خصّية الوطنّيةدفو تقويض ما تبّقى مف الشجديد ى

التي تمنع وتبيح، ففي الوقت الذي ينادي فيو التّيار اإلسبلمي إلى الّتمسؾ بتعاليـ الّديف، نادى 
 .التّيار العمماني والّمبرالي إلى عزؿ الّديف عف الّدولة، وتجسيد حرّية الفرد والّمذة

تسبب تناقض الخطابات السياسّية الجزائرية في انتشار مبلمح االضطراب والجنوف بيف 
الّشخصيات، خاصة وأّف األوضاع الّدموية كانت بحاجة إلى متنّفس، وبيذا يمكف تبرير تقّبؿ 
الجزائرييف لؤلعماؿ الغربية، والقنوات اإلباحية والمسّكنات في زمف اإلرىاب مما زاد خطورة 

واحدة مف الّشخصيات التي  ريافكونيا أصبحت أكثر عرضة لمموت؛ وتمثؿ شخصية  األوضاع
أدمنت عمى المخدرات والمسكنات بسبب المشاىد اإلرىابّية، حيث تجّسدت أسباب تأزمو في قوؿ 

قتمو  )...( صديقي ذبحوه أمامي مباشرة: عانقني وبدأ يبكي كطفؿ صغير وبدا يقوؿ":ياما
عينيو بأصابعيـ الغميظة، ثـ قطعوا أظافره  واأقفثـ )...( في البداية المجرموف، قطعوا رجميو
قاؿ أحدىـ وىو يصرخ في وجيي: شوؼ يا واحد الطحاف واش راه  ،ذوفونزعوا أسنانو وىـ يتمذّ 

في  فوكو جديدة لتقويض عقوؿ الّشباب، والتي رّكز عميياومف خبلؿ ىذا برزت آلّية 2".يستنى فيؾ
واحدة مف  ريافلمترويض الّروحي والجسدي، ولكّنيا مف خبلؿ الّرواية جعمت  أبحاثو كاستراتيجّية

 الفراشات الياربة إلى عوالـ غير معروفة. 

تبّيف مف خبلؿ روايتنا انتقاؿ اليوّية مف مفيوميا الّطبيعي إلى المفيـو الّسياسي، مّما تسبب 
في آليات تعنيؼ ية المعاصرة حفرت وضياعيا لتحقيؽ الييمنة؛ وبدورىا الّروا اتفي تأـز الّشخصيّ 

ميشاؿ  يرىرىاب، و الّتعذيب البصري في زمف اإل :منيا الّذات،بت في تأـز التي تسبّ  ،الميّمش
ة، وىذا ما أسماه بالبيولوجيا السياسيّ  عذيب،التّ ات استحضار جزئيّ اريخ يجب أنو لدراسة التّ  فوكو

، وكيؼ داميافتعذيب المدعو ستعراض طرؽ با بداية رحمة الكتابة جيؿ دولوزوأعطى مثاال في 
                                                 

 .32، ص0447الجزائر،  ،، منشورات االختبلؼ2، طمدخؿ إلى نظرّية الّنقد الثّقافيحفناوي بعمي،  -1
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 فوكووبيذا يمكف القوؿ إّف تحاليؿ 1.ويجر في الطريؽ بواسطة عربة ،جفقطع لحمو في السّ كاف يُ 
مما تسبب في  ،متقاربة مع الّسرد الروائي المعاصر، ألّنو تبّنى طرؽ إقصاء الميّمش وتيجينو

 المجتمع واندثار قيمو وارتداد نظامو. فوضى 

باستنطاؽ بيولوجيا الميّمش، وكشؼ الّطرؽ  ،ت الّرواية المعاصرة عمى تفكيؾ المضمررّكز 
العرب الذيف عّرفوا بيذه الخفية التي تسببت في تقويض معالـ العقؿ واليوّية، ومف أبرز الباحثيف 

البيولوجيا السياسّية بيف سمطة في بحثو المعنوف: حسف المصدؽ  :الباحث التقنية وطّبقوىا
حيث كشؼ مف عند ميشاؿ فوكو،  ،مطة، أوىاـ الوعي الّذاتي والشفافّيةفة ومعرفة السّ المعر 

خبلؿ مقاربات فوكو أّف معرفة اإلنساف لذاتو تعّد وىما، كوف الّسياسة ىي التي تصنع اإلنساف 
 ؛وقع مف قطع رقاب أو بتر أعضاء عبر ماالعنؼ و  ؛ألّنيا تتدّخؿ في تشكيمتو في كؿ العصور

تبت بو أمجاد البعض، الذي كُ  ،، واالنتقاؿ مف تاريخ الدـ األحمر القانيعخضاوا  يب دتأ تلياآىي 
 نم، أي زلو دو  مجي قوؿي كماجوف ػػػلّسف اولو  ،ديماالرّ الدـ  يخرتا ةػػػكتاب لىإوبؤس اآلخريف، 

 ؾىناليس  وألّن، مطةػلّسا ـماأ بقر ذلؾ الوقوؼ عفمف صد لقوا ؛حّرو تعذيب ال لىإتعذيب الجسد 
حدث ي ؿ الذجـ التحوّ ح نعي لكي، ماضييا نع شؼبالك اّلإ ؛رضالحا فيىميا لف رخآ لبيػػػس نم

د ألجساات نفحان يئا مػػػش ،يـولانا داػػػجسأمؿ تح فكما؛ يضياورتود اػػػألجساتطويع ليا في 
تيا ءقمان شيئا م ،لطة القديمةلّسان مطة الحديثة الّسمالمحبطة، تحمؿ ماليا وآالميا وآضية الما
وىذا إف دّؿ عمى شيء فيو أّف الجسد والّروح والعقؿ، ىي ليست معطيات اجتماعّية 2.عنفياو

وباعتبار أّف الّتعذيب البيولوجي بحتة، إّنما تتدّخؿ في تشكيمتيا الّسمطة والّسياسة عبر العصور. 
" إلى سرد شةمممكة الفراوالبصري مف شأنيما أف يقّوضا معالـ العقؿ واليوّية، فقد سعت رواية "

التي تحّولت مف ذات محافظة عمى اليوية الجزائرية، إلى رياف تأّزـ الّشخصيات مف خبلؿ ذات 

                                                 
يروت، مركز اإليماء القومي ب ،عمي مقمد، مراجعة: مطاع الصفدي تر: ،والدة السجف ،لمراقبة والمعاقبةا ،ميشاؿ فوكو -1

 .33ص، 2994لبناف ،
  ة عند ميشاؿاتي والشفافيّ مطة، أوىاـ الوعي الذّ ة بيف المعرفة ومعرفة السّ البيولوجيا السياسيّ ينظر: حسف المصدؽ، -2

 .6، صفوكو
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رىاب التي مارست أنواع مبتكرة مف التعذيب ذات منحرفة لجأت إلى المخّدرات، بسبب سمطة اإل
 والعنؼ.

ة، ة الجزائريّ ويّ أسباب تأّزـ الي فكيؾ مقولة العولمة، التي ىي مفإلى ت ياماشخصية سعت  
تحّولت إلى دمية جنسية، بعد أف  ؛ فقد، التي حّققت ليا المذة اآلنيةخاصة بعد استجابتيا لمظاىرىا

بيف تطّمعات والدتيا البرجوازية، والوقع المعاش، ما جعميا تيرب إلى  ،عاشت التشظي منذ طفولتيا
كانت تكّرر  )...( ريدني خارج الّناسكانت أّمي توتؤّكد ذلؾ في قوليا: " ،أوىاـ العالـ االفتراضي

عمّي جممتيا الّدائمة: مف شابو اآلخريف أصبح ال شيء، تبدو أّمي برجوازية في كّؿ شيء، في 
مّخيا في كالميا، وفي ىنداميا، عائمة أمي ذات األصوؿ البربرّية األندلسية التركّية، كانت 

لوىـ كي تعمف اختالفيا عف سّكاف تقودىا حتى سميماف القانوني، ظّمت أمي معّمقة بيذا ا
المدينة، كانت عندما تراني تصرخ في وجيي: ال تكوني مجنونة، الرّب خمؽ وفّرؽ )...( جدي 
سميماف سمطاف تركي كبير ال يقبؿ ىذه البدايات المدرسّية البائسة، أريد البنتي أف تكوف األجمؿ 

ة ة، ألّنيا لـ تجد اليويّ ييا مفيـو العدميّ ؽ فتحقّ  ياماة ومف خبلؿ ىذا ندرؾ أّف شخصيّ  1واألبيى."
ئة وفي ذلؾ وصفت عبلقتيا السيّ  ّف أطرافا عدة استيجنتيا؛المثمى التي تجّسد طموحاتيا، والّنتيجة أ

ة، وموسيقى الجاز التي غة الفرنسيّ بسبب مظاىرىا الغربّية كالمّ  بأستاذىا في الّمغة العربية؛
التحّدي الذي أبديتو أمامو، واصمت وأنا أستمّذ في  رّد بشيء مف العنؼ، عمىاستيوتيا:" 

و ال أعماقي، ألنني أخرجتو مف جمده الثّقيؿ، فتحت الورقة التي كانت في يدي، كنت أعرؼ أنّ 
 أعتقد أّنو رفضني في أعماقو )...(غة التي يكرىياة، مع ذلؾ قرأتيا لو بالمّ يعرؼ الّمغة الفرنسيّ 

مثؿ  ،ي بيف كّفيو، وعركني بقّوة، ثـ رمى بي في قنديؿ الّزيت)...( أعتقد أّنو مف يوميا وضعن
 2."الفراشة، وتأّمؿ احتراقي بمتعة حّتى الّنياية

األـ واية، شخصيات رمزية جمعت ىوامش الجزائر عبر كؿ فتراتيا )مّثمت شخصّيات الرّ 
 ريافربة، المغت كوزيتوالجنس االفتراضي، ياما الصيدلي المحافظ،  األبالبرجوازية،  فريجي
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ات اليجنة الثقافية بيف قيـ حيث جّسدت الشخصيّ  اف الميمش(؛الفنّ  ديؼ المدمف عمى المخدرات،
اصة ، ختقويض القيـو ذة لمفرد إلى تحقيؽ المّ األنا واآلخر، وتنامت مع ظيور العولمة، التي نادت 

ت حروب شباب عرفت يوميا لماذا أصبح" :ياماوفي ذلؾ تقوؿ  مع تنامي الّظاىرة الجيادّية؛
مف خالؿ  ،موراي تدخؿ بسيولة إلى البمديوؼ، أصبحت سيوؼ السّ بالسّ  األحياء المتصارعة تتـّ 

يتبّيف 1".معةد ىذه السّ أف يكوف أحد البارونات ىو سيّ  البدّ  ،ال أحد يعرؼ مساراتيا ،ةأسواؽ غربيّ 
حادي، مع العمـ أّف بسبب مفيـو اليوّية األ عرفت القمؽ الوجودي؛واية ات الرّ أف شخصيّ بيذا 

 صاحبة المظاىر البرجوازية يامامظاىرىا البرجوازّية لـ تشكؿ خطرا عمى ثقافة األنا، فقد كانت 
وقد تجّسد ذلؾ  ، بسعيو إلى الييمنة الثقافّية؛، متأكدة أف اآلخر يضمر أىدافا استعمارّيةالمتحّضرة

بما في ذلؾ استيراد أدوية قد تحوي عمى  في موقفيا الّرافض لمّسمع التي ترّوجيا بارونات الغرب،
لو، أكثر ، والذي تقوده وتموّ اإلنسافالحديث المتواتر عف حقوؽ  حيث أفّ  جرعات مف المخّدرات؛

ىو في جوىره ىجـو عمى مفيـو األمريكّية حدة ة في العالـ، أي الواليات المتّ وؿ إمبرياليّ الدّ 
 رغـ انتمائيا البرجوازي. ياما وىذا ما أكّدت عميو2.ة المشتركةاإلنسانيّ 

ات ارتدادا في مفيـو اليوّية، إذ جّسدت تيو الشخصّيات بيف ىويّ  عرفت الّرواية الجزائرّية
إذ تمّيزت ثقافتو  ،فأقّر بعض الفبلسفة المعاصريف بأف اإلنساف المعاصر، ىو إنساف الّتيو ؛مختمفة

ويحيؿ  Walter Benjamin تر بنياميفوالبأنيا نّزاعة إلى التسّكع، بتعبير الفيمسوؼ األلماني 
ع إلى العبلقة المتوّترة بيف اإلنساف والواقع، الذي يعيش فيو، بحكـ طبيعة الّنظاـ مفيـو التسكّ 

وفي الوقت الذي سعت فيو  منت عميو الّدوؿ االستعمارّية؛الذي ىي3الّسياسي، واالقتصادي والثّقافي."
رغـ انتمائيا البرجوازي، نجد الشخصّيات أخرى  ،ئرّيةمجموعة مف الّشخصّيات إثبات ىويتيا الجزا

بمقاسـ ة في شخصيّ  "توابؿ المدينة"،وتجّسد ذلؾ في رواية  ،سعت لنقض ىويتيا، بسبب الفقر
باليوّية األوروبّية، نظرا لمبلمح وجيو التي تشبو  الجزائريةالذي أراد استبداؿ ىويتو  أوغيسطيف

                                                 

-
 .27، ص ، مممكة الفراشةواسيني األعرج 1
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 .22، ص0424والّتوزيع، مصر، 
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"كانت تبدو عمى وجيو الحميؽ عمى الّدواـ، ؿ الّسارد: ويّتضح ذلؾ في قو  ،العرؽ األوروبي
وسامة تشبو وسامة األوروبيّيف. عيناه زرقاواف يضع عمييما نّظرات طّبية )...( وأنفو روماني 

وأبرز مف خبلؿ ىذه المبلمح رغبتو في االنتماء العرقي إلى فرنسا، ألّنو أراد االنتقاؿ إلى 1."صغير
والجدير بالّذكر أّف ىذا االرتداد عف اليوية الوطنّية،  ة،ضاعو الماديّ الجنة الموعودة، لتحسيف أو 

تجّسد في الّرواية عمى شكؿ خيار إجباري، بسبب األوضاع المادّية السيئة، وليست اختيارا حّرا، 
كاف متضامنا مع المجاىديف، وأثبت وطنّيتو أّياـ الّثورة؛ وبذلؾ فإّف ىذه الّنزعة  بمقاسـألّف 

نحو التجنيس األوروبي، يحمؿ مضمرات عّدة حاولت ىذه الّرواية كشؼ طبلسميا، مف  المعاصرة،
 . غسطيفأخبلؿ شخصية 

، مف خبلؿ شخصّية القالع المتآكمةفي روايات عّدة منيا تجّسدت ىذه النظرة إلى اآلخر، 
ا وكندا ا ومتحّسرا عمى بقائو في الجزائر، فقد كانت أمريكتعيس رشيد األب المبرالي، الذي ظؿّ 

ببلد الّدراويش عمى حّد  تمّثبلف لو، الوطف الحّر والّرفاىّية المستحيمة في الجزائر، ألّنيا أصبحت
كاف يظّف أّف المقاالت التي كتبيا عف اقترابو مف ":أغسطيفبمقاسـ عف الّسارد ويقوؿ  تعبيره.

ماضي أجداده ال يختمؼ  الحساسّية الاّلتينية، يجعمو قريبا مف الجّنة الموعودة، فراح يرّوج أفّ 
ع بينيما، وكاف يرّدد بصوت مرتفع، نحف ة تجميانة المسيحيّ حسبو عف الفرنسّييف، وأّف الدّ 

تو جعمت الفرنسييف يغّيروف نيف. فال مسيحيّ لكّنو أصيب بالخيبة مع مّر السّ التينيوف مثمكـ؛ 
رزاء في ي مف الّنظرة الشّ رأييـ فيو، وال والؤه المطمؽ شفع لو. بقي في وضعية أنديجاف. يعان

بمقاسـ في اختيار اليوّية، وذلؾ أف  ،تداخؿ القيـ االجتماعّية والّدينيةأيضا يذا تبّيف وب2."الّشوارع
ضاعو المادّية وديانتو المسيحّية، ىو مجاىد ميّمش، أراد الّرحيؿ إلى فرنسا، بسبب أو  أوغسيطيف

 ئو لفرنسا.اف القرية، وليس بسبب والالتي نالت استيجاف سكّ 

ومف اليوّيات المغّيبة التي تطّرؽ إلييا الّسرد الجزائري، باعتباره أعمف اىتمامو بفوضى 
الذوات الضائعة بسبب الّتغييب والّتيميش، اليوّية األمازيغية، التي وضعت في الّدرجة الدنيا مقارنة 

                                                 
 .236، 235ص ،توابؿ المدينةحميد عبد القادر، -1
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وتبّيف ذلؾ في روايات مع العرؽ العربي، رغـ جذورىا التي تأّصمت منذ قروف في شماؿ أفريقيا، 
حيث عّد الّمغة المغّيبة مساسا ميف الزّاوي، أل" حادي التيوس لعذارى الّنصارى والمجوسعّدة منيا "

باليوّية، والّمغة بذلؾ موضوع رئيسي يستحؽ الّدخوؿ مف أجمو في عوالـ الّصراع، بيف فئتي 
بة، لتخمؽ إشكاال لدى األمازيغ الذيف األمازيغ والعرب، بسبب اليوّية األحادية التي تمثمت في العرو 

 فإذا كانت طائفة، العرب ترى بأفّ ارد واصفا إلحدى مشاىد الّصراع:" ، فيقوؿ السّ يميشرفضوا التّ 
اسـ "موسى بف نصير" ىو األنسب )لممسجد(، ألف ىذا األخير ىو مف أوصؿ راية اإلسالـ إلى 

الّضالؿ حسب تعبيرىـ، ففي المقابؿ يرى أىؿ بالد شماؿ إفريقيا، التي كانت غارقة في الّظممات و 
المدينة مف البربر األمازيغ بأّف ىذا الّرجؿ العسكري، كاف مريضا بالغيرة، مف بطولة وشجاعة 
فرساف البربر وتوّصموا إلى حؿ األزمة، حّؿ يرضي جميع الّطرفيف: نيارا تحمؿ )الفتة المسجد( 

وحتى انتياء صالة الفجر تحمؿ الاّلفتة اسـ  اسـ موسى بف نصير وانطالقا مف صالة المغرب،
 1".طارؽ بف زياد مكتوبة بأبجدّية التيفيناغ

تعّمقة بشريحة مف سّكاف مف خبلؿ ىذه القصة الّشعبية، أشار الّروائي إلى تغييب الّمغة الم
ة، رغـ ويرى أّف ىذا الّتغييب تحّوؿ إلى موضوع لمّصراع، بيف الفئتيف العربّية واألمازيغي الجزائر،

باليدنة التي كانت حبّل في الّرواية، لكّنيا تبقى مؤّقتة بسبب  ،وجود إمكانّية لمّتعايش بيف اليويتيف
أميف تحديد الّسمطة لميوّية، التي مف المفترض أف تكوف اختيارا شعبّيا وليس سمطوّيا، وقد جّسد 

عبلقة العمراف بالصراع ّف ألذلؾ عمى شكؿ مشيد رمزي ساخر متعّمؽ بالعمراف الجزائري، الزاوي 
فّف مف الفنوف وعبلقتو وطيدة بتجسيد فيو اليوياتي، ال يقّؿ أىمّية عف أشكاؿ الّتعبير األخرى، 

في  مف الذيف أشاروا إلى أىمّيتو Hutcheon Linda ليندا ىيتشيوفاليوّية، وتعد الباحثة الغربّية 
راثية أو إعادة االعتبار لممدينة التّ يرّكز عمى  كمابعد الحداثة،  مرتبط بماوىو  المجاالت السياسّية،

قد اختار الّروائي المسجد كشكؿ يثبت ىوّية األمازيغ المرتبطة باإلسبلـ، كونيـ ف 2.الماضي العريؽ
وىذا ما ينفي ضمنّيا رفض ىذه الفئة لئلسبلـ، أّما عف اختيار  ،ساىموا في الفتوحات اإلسبلمّية

                                                 
 .25، ص حادي التيوس لفتنة عذارى النصارى والمجوسأميف الزاوي،  -1
مة المنظّ ، 2ط: حيدر حاج إسماعيؿ عمي، مراجعة ميشاؿ زكريا، بعد حداثّية، ترجمة سياسات ماينظر: ليندا ىتشيوف:  -2
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، كما ؿ مف جسدي إلى رمزي يمّس كّؿ أشكاؿ الوجودع الذي تحوّ راة الصّ فئلثبات شدّ  ،العمراف
، أّف الّديف قضّية متعّمقة بالّذات، توابؿ المدينةفي  بمقاسـ المسيحيتجّسد مف خبلؿ شخصّية 

وليس بالوطف، ألّنو اختار االنضماـ إلى فئة المجاىديف ليثبت وطنيتو، فيما أبقى عمى ديانتو 
 ىويدا، وفي ذلؾ ترى تمس بالوطف مف منظوره، ألّنيا ممارسة فردّيةالمسيحية كعبلقة روحية ال

 1في اليامش في المجتمع المصري، ألّف اإلسبلـ مّثؿ المركزعاش  ،أّف الفرد المسيحي صالح
فقد  ألّنيا تعكس المجتمع الجزائري، الذي لـ يخرج عف ىذا اإلطار، ،ولعّؿ ذلؾ ينطبؽ عمى الّرواية

و لوطنو ميّمشا، وليذا اختار العيش عمى الّنمط األوروبي في الجزائر، ينتظر رغـ والئ بمقاسـ كاف
 فر بعيدا أيف يجّسد أفكاره الّديموقراطّية ومسيحّيتو الممنوعة في قريتو الشعبّية.السّ 

الّذات الغابرة استخدـ الّسارد الّذاكرة المضادة، إلثبات اليوية األمازيغية في الجزائر، إلبراز 
طارؽ بطوالت  ، لذلؾ وقؼ عمى، مذكرا أف اليوّية في الجزائر ليست أحادّيةالتشظي بيف طبلسـ
 وارتباطو باإلسبلـ، ،، مستخدما مجموعة مف األشكاؿ الّرمزية المعّبرة عف الوجود األمازيغيبف زياد
 كما أراد تفكيؾ الّسائد حوؿ ، ومشاركة األمازيغ في الفتوحات اإلسبلمية،طارؽ بف زيادكرمزية 
خفية ىي التي وضعت ىذه الفروقات، ألّنيا أتقنت الّمعبة  األمازيغ لمّديف، ليتبّيف أّف قوىرفض 

جّيدا وضربت بيف األحزاب المتنافرة، )لخمؽ إشكاالت وتنافرات في اليوّية(، وبذلؾ حّفزت عمى 
صنوؼ  ممارسة العنؼ، لتصبح مشرفا عمى ىذه الّمعبة القاتمة، وشّجعت الّتنافر الحاصؿ داخؿ

الّطبقات الّناشئة، وراحت قصد التخّمص مف ىدير التّاريخ ومتطّمبات المجتمع بالّتغيير، بتمغيـ 
 2فضاءات المعارضة القديمة حينا عبر صراعات مزّيفة، وقضايا عقيمة مجّردة مف كّؿ مضموف."

، فقد تحّولت الييمنة عمى المجتمعمطة لغرض السّ ة اليوّية، ىي مف اقتراح وبذلؾ فأّف إشكاليّ   
أنظار الّطبقات الّشعبية مف الّسعي لتطوير ذاتيا، والحصوؿ عمى حقوقيا إلى الّصراع مف أجميا، 
وسط الخطابات المتعّمدة التي لـ تستفد مف الضمير الجمعي )نحف التحّرري( الذي كاف سائدا أثناء 

كوف الّذات  ،ة إلى صراع ذاتيحة؛ وقد ُقّسـ صراع اليوامش في الّرواية المعاصر فترة الثورة المسمّ 
                                                 

 . 9، 8، ص دراسة سوسيو ثقافّية في األدب، اليامش االجتماعيينظر: ىويدا صالح،  -1
دط، دار الفراشة لمّطباعة والّنشر،  ،واية الجزائرّية المعاصرةصور العنؼ السياسي في الرّ سعاد عبد اهلل العنري،  -2

 .53ص ،0448الكويت، 
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أصبحت موضوعا بارزا لمّدراسة، وصراع خارجي كتجّؿ مف تجّميات آلّيات الّسمطة في تحريؾ 
 .اليوامش

إغاظة البرجوازّييف في المقاىي الّشعبّية  توابؿ المدينة"تعّمد سّكاف القرى في رواية "
لقذورات في أماكف تواجدىـ كالتّبغ بتصّرفات تجعميـ ينفروف وينعزلوف عف المجتمع، منيا رمي ا

)الشّمة( عمى حّد تعبير الّسارد في الّرواية، إضافة إلى التحّرش بنسائيـ، ونعتيـ بالخونة والحركييف 
ياميـ بسرقة أمبلؾ الّشعب، وطردىـ وغيرىا مف األعماؿ التي رّكزت عمى تيميشيـ، ولعّؿ ىذه واتّ 

في الّرواية الجزائرّية، تطّورت إلى أعماؿ العنؼ الجسدي المظاىر الّشعبّية التي برزت بشكؿ جمّي 
 والقتؿ خاصة حيف يتعّمؽ األمر بالمثّقؼ، الذي بيده تفكيؾ الخطابات المتعددة وتجمياتيا.

زاع:2  : انًثقف كًستهذف فٍ انص 

ر عاشت الجزائر مرحمة دموّية، بسبب انتقاليا مف األحادّية الحزبية التي تزّعمتيا جبية الّتحري
ة وغيرىا( وقد شيدت الجزائر تحّوؿ ة، اإلسبلميّ ة، المبراليّ ة )الشيوعيّ ة الحزبيّ الوطني إلى التعدديّ 

اإلسبلـ مف الممارسة اليومّية لمشعب، إلى تّيار سياسي خاض صراعا مع الّسمطة الحاكمة، وقد 
لّنزاع بسبب مواقفو عرؼ بالعشرّية الّسوداء، وكاف المثّقؼ كاف طرفا مف أطراؼ ا توّلد عف ذلؾ ما

ذا كاف  حيف يقوؿ: "إف جميع  غرامشيجميع المثّقفيف آراء إيديولوجّية، حسب لاإليديولوجية. وا 
فإّننا 1البشر مثّقفوف، مع االستدراؾ أف جميع البشر ال يمارسوف، وظيفة المثّقفيف في المجتمع."

يذا أولت الّرواية المعاصرة اىتماما ندرؾ أّف أزمة المثّقؼ قد تجّسدت بسب مواقفو اإليديولوجّية، وب
 لو كميّمش وكشفت آليات إقصائو.

ومف أجؿ كشؼ حالة المثقؼ المتأّزمة رأينا الوقوؼ عند تجمّيات الخطاب عمى الشخصّية 
، كونو يؤّكد عمى وجود خطاب سياسي ظاىري وآخر غير مرئي، مف شأنو تسيير فوكومف منظور 

بفضح  فوكوؼ ألّنو جّسد أدواره في المجتمع، التي حّددىا الّشخصيات، وقد تجمى تعنيؼ المثق
اإلستراتيجّيات الخطابّية لكؿ سمطة، في كّؿ التموقعات القولّية، فالمثّقؼ وحده يستطيع تحميؿ 
الخطاب، فبل يكمف دوره في الوقوؼ مع طبقة دوف أخرى، وال الوقوؼ مع التّابع ضّد المييمف، وال 

                                                 
  .20 ص ،2999سوريا، ، دط، اتحاد الكتاب العرب، شخصّية المثقؼ في الّرواية العربية السوريةمحمد رياض وتار،  -1
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ميمتو تحميؿ األحداث بناء عمى الخطاب الّسياسي المييمف في فترة معينة؛ إّنما 1المرأة ضّد الرجؿ،
ومف خبلؿ الّرواية تجمى موقؼ المثقؼ )الصحفي غزالف( في رفض الخطاب الّسياسي القاضي 

وبني موقفو الّرافض ألسباب تمّثمت في ، وعودة اإلرىاب إلى الّديار، ةبالمصالحة الوطنيّ 
اب عمى اليوية اإلسبلمّية، خاصة وأّنو شّوه تعاليـ الّديف فيؤّكد عمى االضطراب الذي أحدثو اإلرى

بداية التسعينّيات، كاف يعيش مع أبناء بمده الخوؼ والحزف والمرارة مف الذيف كانوا  رأيو قائبل:"
 يسّمونيـ اإلخوة أو باألصّح الخاوة...

 ف..._الخاوة...كممة كاف يفترض أف تحمؿ معاني الحّب والسماحة واألما
 ىي تنقمب وتصبح صوتا يجمد وخنجرا يذبح ورصاصا يقتؿ... _ىا

 _رّبما...
_رّبما كانوا سبب مغادرتو الوطف، وترؾ ىناؾ قمبو طفال يتيما وارتمى بيف أحضاف الغربة 

 2الشرسة."
إّف اإلسبلـ كديف تحّوؿ مف الّطبيعي إلى المؤسساتي، مّما جعؿ المثّقؼ يطالب بحّؽ المثقؼ 

محاسبة اإلرىاب، الف قضية المصالحة تبقى شائكة، فاإلرىاب انتيؾ تعاليـ الّديف الذي الميمش ب
بني مشروعو عميو، وشّوه صورة اإلسبلـ عبر العالـ، وعميو ينبغي تحميؿ األحداث والخطاب 

ىؿ سيسامح جياللي اليابس، " :غزالفتنصؼ األطراؼ الميمشة، فيقوؿ الصحفي  ،بمفاىيـ أخرى
سماعيؿ يفص ومف ىنا يتبيف أف أسباب إقصاء المثقؼ 3؟"ح، والطبيب فميسي عف دمائيـ.؟وا 

يحّؿ قضية المئات مف  ،أراد خطابا جديدا غزالفتكمف في رغبتو في صنع الخطاب، ذلؾ أف 
 فيف الذيف غدر بيـ اإلرىاب.المثقّ 

ة يويّ وبيذا يعّد المثّقؼ مف أكثر فئات الشعب التي عاشت الفزع، كونو مّتيـ بمعارضة ال
واية إلى فئتيف، فئة القت ة لئلنقاذ، وقّسـ المثقؼ في الرّ ة التي نادت إلييا الجبية اإلسبلميّ األحاديّ 

 مصير الموت، واستندت الّساردة عمى أسماء واقعّية لتقّرب الصورة أكثر إلى ذىف المتمقي

                                                 
 .77، ص0426، دط، الجمعية الجزائرية لمدراسات الفمسفية، الجزائر، ثقافة المقاومةوحيد بف بوعزيز، وآخريف،  -1
 .20، ص0448ة لمنشر، الجزائر،دط، دار القصب ،بعد أف صمت الرصاص سميرة قبمي، -2
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عمى قيد الحياة )إسماعيؿ يفصح، الطبيب فميسي، الطاىر جاووت وغيرىـ (، وفئة متخّيمة بقيت 
ات ىو اىتماـ أخرجيا مف اختارت المنفى، ولعّؿ اىتماـ الرواية الجزائرية بيذا النوع مف الشخصيّ 

 ميشاؿ فوكو، ليقترب أكثر إلى ما أسماه 1سرد المحنة آمنة بمعمىىيمنة الحدث الذي أطمقت عميو 
اليوّية و اإلنساني لمّشخصية،  خاصة وأّف الرواية اىتمت بالجانب2،تحّوؿ الذات إلى موضوع لمّدراسة

أّمو...آه  أنا يا صديقتي طفؿ ضائع يبحث عف": غزالف الغابرة لممثقؼ في أرض المنفى، فيقوؿ
 3واه كـ أشتاؽ لمقصبة؟؟" كـ أحّبيا؟؟

يتجمى بيذا تأـز شخصية المثّقؼ نفسّيا بسبب البعد والحنيف، عف معالـ اليوّية التي منيا 
يمانو تربة الوطف كما يؤّكد ت مّسكو بتعاليـ الّديف رغـ التيـ الموّجية إليو، بسبب ثقافتو الغربّية وا 

: "ىؤالء األولياء ىـ مف عباد اهلل في أرض المنفى سناءبالحرّية والّديمقراطية، فيقوؿ لحبيبتو 
الّصالحيف الذيف وصموا إلى درجة عالية مف العمـ والبحث في شؤوف الّديف لذلؾ نحترميـ 

سّيدتي وحده أسطورة جزائرّية، فيو  وحيـ الّطاىرة، أّما عف سيدي عبد الّرحمف فيذا ياونتبّرؾ بر 
تبّيف بيذا أّف المثقؼ عاش تأّزـ اليوية بسبب مواقفو و 4الحارس األّوؿ لمدينة الجزائر العاصمة."

فضة اإليديولوجية، التي عّرضتو لئلقصاء، مع العمـ أّف المثقؼ في الّرواية واصؿ ميامو الّرا
نحف التّاريخ رغـ أنؼ التّاريخ، ىؿ لي أف إلقصاء أمثالو، بدفاعو عف ضحايا التّاريخ في قولو: "

أنكر أّف أصابعو المبتورة ىي التّاريخ، ىذا الّرجؿ الذي ترؾ أصبعو األوؿ في سجف تيفوش 
دي مع كما يتبّيف صراعو األب 5"وأصبعو الثّاني في سجف الميز، واّلثالث في سجف البرواقية.

اإلرىاب في رفضو لممصالحة الوطنية، واستيجاف الّسمطة التي سمحت لئلرىاب بالعودة إلى 
الّديار، بينما بقي ىو خائفا مف زيارة األىؿ، وبيذا يتجّمى الّصراع بيف المثّقؼ رغـ اغترابو مع 

                                                 
، األمؿ لمطباعة والنشر والتوزيع، 0، طالمتخّيؿ في الّرواية الجزائرّية مف المتماثؿ إلى المختمؼينظر: آمنة بّمعمى،  -1

  .77، ص0422الجزائر، 
 مصر، ، المركز القومي لمترجمة،2ّيد إماـ، طالس: تر ،ؿ والنظريةتعميـ ما بعد الحداثة المتخيّ مارشاؿ: ا براند ينظر: -2

 .233، ص0424
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الّنفي ال اإلرىاب، مف خبلؿ مجموعة مف الّرسائؿ والخواطر التي أرسميا إلى أرض الوطف، ألّف 
قرار المصالحة الوطنّية  يعني نياية مشواره، فيقوؿ موّجيا كبلمو إلى اإلرىاب والّسمطة التي قّدمت

لعابثي األمف واالستقرار، والذيف أىدروا دماء األبرياء، لينفي عنيـ أّية ىوية خاصة اإلسبلمّية 
 والوطنّية:

 ء العابثوف؟؟ىؿ ستسامح مآذف وجدراف ىذه المساجد، ما فعؿ بنا ىؤال"

 _ىؿ سيسامح يتامى مجزرة بف طمحة والرايس ما أصابيـ مف ظمـ؟

سماعيؿ يفصح، والطبيب فميسي عف دميـ  _ىؿ سيسامح جياللي اليابس، وبوسبي، وا 
 الذي ىدر عبثا؟؟

 1؟"_ىؿ ستسامح المالئكة باغتصاب العذارى وبقر بطوف الحوامؿ

في الخطاب )خطاب المصالحة الوطنّية( وكشؼ إّف ميّمة المثقؼ بيذا، تمّثمت في الّتدقيؽ 
ف استدعى ذلؾ تيميشو، فيكشؼ المثّقؼ مجموعة مف القضايا المسكوت عنيا،  المضمرات حّتى وا 

خالد التي تمّثمت في استبعاد المثّقفيف، رغـ أّف مواقفيـ ليست مناىضة لئلسبلـ، وفي ذلؾ يقوؿ 
ير أّنو رغـ الخوؼ الذي ينتاب كثيريف مّنا، عف اغتياؿ شريحة مف الّصحفّييف :"غعمر بف ققة 

سواء أولئؾ الذيف يرفضوف المشروع اإلسبلمي، أو الذيف يؤّيدونو، ولكّؿ أسبابو ودوافعو، فإّف كثيرا 
مف المثّقفيف كانوا يؤّيدوف ظيور قوة إسبلمية، إّنيـ جميع أولئؾ الذيف يؤمنوف بالتوّجو العربي 

ـ، والمدىش أّف ىؤالء ىـ مف كانوا ضحايا اإلرىاب بعد ذلؾ، اإلسبلمي لمجزائر وقد كنت أحدى
وقع غزالف بيذا يتجّمى أّف الصحفي  2منيـ مف قتؿ، ومنيـ مف ترؾ مينتو، ومنيـ مف ىاجر."

ضحية لئلرىاب نظرا لمجموعة مف المظاىر المغالطة، التي مف بينيا تحّرره المظيري إضافة إلى 
لعاصمة عمى اتخاذ مواقؼ إيديولوجية وديمقراطّية، تعّمميـ تشّجيع طمبتو في جامعة الجزائر ا

مبادئ الحرية واختيار الرأي الّصائب، وقد بدا ذلؾ معارضا لميوّية األحادّية التي كانت سائدة، رغـ 

                                                 
 .08ص، بعد أف صمت الّرصاصسميرة قبمي،  -1
، 2998العربية، مصر، ، مركز الحضارة2، رؤية صحفي في قمب األحداث، طاـ الفزع في الجزائرأيّ ، خاد عمر بف ققة -2
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أّنو لـ يذكر في الّرواية أّنو ناىض اإلسبلـ، وبيذا يتجّمى أّف اإلرىاب مشروع غامض قد ال يكوف 
ا توّىـ الكثيريف، فمـ يصدر عف غزالف أي خطاب سياسي رسمي عف مناىضتو ىدفو دينّيا مثمم

يديولوجيتو المشبعة  لمتوجيات السياسية، إاّل بعد نفيو ألسباب غير معروفة، ليؤكد عمى حقوقو وا 
 أكثر ميبل إلى التوجو المبرالي. ،ابقيـ المساواة والديموقراطية، ليذا يبدو ظاىريّ 

وىذا  ،شّؾ فييا ألنيا ترفض الحوارعمى تصفية كّؿ الشرائح، التي يمؿ ع ،إّف اإلرىاب بيذا
عمى أدرج القصبة، انتيت بو باليروب إلى المنفى الذي  غزالفما تبّيف مف حادثة محاولة اغتياؿ 

كاف يوما يمّثؿ المستعِمر، لكّنو أصبح اليـو قبمة لممنفييف الذيف منعيـ اإلرىاب مف حرية التعبير 
في ىويتيـ وآرائيـ، مع العمـ أّف المثقؼ قد يكوف رافضا لمحركات اإلسبلمّية، فقد بسبب التشكيؾ 

برالي العمماني الذي رفض في رواية "القبلع المتآكمة" صوت األب المّ  رشيد بيف غوسةجّسد المعّمـ 
صبلة الّتطبيؽ القيري لمّديف، الرتباطو بأساليب العنؼ والّترىيب، بسبب والده الذي عّممو طريقة ال

بأسموب عدائي مستخدما الضرب والعقاب، فقد كبر عمى كره الّديف منذ طفولتو ليتعارض مع ابنو 
الّطالب الجامعي الذي تأّثر بالخطابات اإلسبلمية الّسياسية، في فترة التسعينيات. فيعترؼ  نبيؿ

ّجو ابنو " أنو يفضؿ أوروبا بسبب األوضاع في الجزائر، إضافة إلى ذلؾ رفض تو رشيد بف غوسة
ىذا الّذي أمامي ال يختمؼ عف الصورة العامة لمناضمي الحركات اإلسالمّية إلى اإلسبلـ قائبل: "

المتطّرفة، لحية كّثة، تغّطي معظـ الوجو، حميؽ الّرأس، وقميص طويؿ مف الّنوع األفغاني، وفوقو 
 1".سترة مف الجمد األسود، وفي القدميف حذاء رياضي، أسود الّموف أيضا

أ الّسارد إلى الّتعدد الّصوتي، ليعّرؼ بالتّيارات المختمفة بعد االستقبلؿ، فأولى أىمّية لج
المثّقؼ الّمبرالي العمماني، وابنو اإلسبلمي األصولي، وقد تدّفؽ تأّزـ الّسرد بعد  رشيد بف غوسةلصوتي 
سبلـ الّسياسي، فيّمو أّكد أكثر عمى مناىضتو لئلرشيد في مواجيات إرىابّية غامضة، ألّف  نبيؿمقتؿ 

ولكف لؤلسؼ القمعة التي شّيدىا تآكمت مف الّداخؿ ألّف ابنو  ،كاف تحصيف أسرتو مف العادات البالية
مزج بيف  نبيؿفػ ،بؿ أكثر مف ذلؾ2الوحيد الذي أوىمتو الخطابات اإلسبلمّية بالّدفاع عف الّديف، لـ يعد."

                                                 
 .24ص ، 0423، دط، منشورات البرزخ، الجزائر، القالع المتآكمةمحمد ساري القبلع،  -1
 العالـ بيف االنفتاح لمحمد ساري إدراؾ” القالع المتآكمة“إيديولوجية التعدد الصوتي في رواية أـ السعد حياة،  -2

 .04ص ،2014، ر، الجزائ23، ع 2يا، جامعة الجزائر مجمة قسـ المغة العربية وآداب، السرد واالنكماش
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ياسي أنتج ذواتا، متمّردة أكثر منيا ذواتا مطّبقة لمّشريعة اإلسبلـ والعقوؽ معا؛ وعميو فإّف اإلسبلـ السّ 
نجد في التّاريخ اإلسبلمي، السياسي انحرافا يسّمى بالّتطبيؽ السيئ لئلسبلـ،  حيث الّدينية، وىذا ما 

خبلليا بأحكاميا، وكّؿ ىذا ال يعتبر منو، وال يصمح أف يكوف  عف المبادئ اإلسبلمّية وتمييعا، ليا وا 
نبيؿ ويتجّمى تعنيؼ 1و، ألف اإلسبلـ يعرؼ مف مبادئو األصمّية، ال مف التطبيؽ السّيئ لو."حّجة عمي

، ولكّنني ىذا الّصباح ألبيو الّمبرالي بسبب االختبلؼ في التوّجو في قولو: " كنت أعرؼ أّنو ال يصـو
ت في عندما رأيتو في المطبخ يشرب قيوتو، ونحف في الّشير المبارؾ لـ أتمالؾ نفسي، وصرخ

وجيو أّنو كافر وأّف اهلل سيرميو في نار جيّنـ )...( طمب مّني الجموس وراح يشرح لي فمسفتو 
الممحدة، طبعا لـ أسمع، أنا ال أسمع إلى وسواس الّشيطاف الّمعيف ىو الذي ينطؽ عمى لسانو، كاف 

 2الخالفة."يتكمـّ وأنا أكّرر تالوة المعّوذتيف بصمت )...( أخاؼ أف يقطع رأسو عند قيادة 

رشيد بف تعّددت وجيات الّنظر حوؿ قضّية اإلرىاب والمثّقؼ ألّنيا قضّية شائكة، وبذلؾ قّدـ 
الّمبرالي وجية نظره حوؿ حّرية التدّيف، باعتبار أّننا نعيش في بمد ديمقراطي، خاصة وأّف  غوسة

أّزما ونفورا منو، الخطاب اإلسبلمي لـ ينشر بطرؽ صحيحة، ألّف استخدامو لمعنؼ زاد القضايا ت
وعميو استبعد عبلقة اإلرىاب بالّشريعة اإلسبلمّية، ألّف اإلسبلـ ديف يسر وليس ديف عسر، ليتطّرؽ 

ىذه اّدعاءات بذلؾ إلى كشؼ ىوّية اإلرىاب، التي يرى بأّنو تدّخمت فيو أيادي خارجّية، قائبل: "
جج نار الفتنة بيف أبناء الشعب وىي التي تؤ ، األعداء أعداء الجزائر. وفرنسا عمى رأس ىؤالء

الواحد. بؿ ىناؾ مف يتيـ المخابرات الفرنسّية في مّد يد العوف لمجماعات المسّمحة، بتمويميـ 
باألسمحة والمعّدات اإللكترونّية األخرى. رأس الحربة ىو فرانسوا ميتراف الذي عمؿ المستحيؿ كي 

ورة الّتحرير الّتي لو معيا تاريخ أسود، تتخّمى الجزائر عمى الشرعّية التاريخّية، شرعّية ث
وتستبدليا بالشرعّية الدينية، التي ستطمس بطوالت ىذا الّشعب تحت بطوالت الزمف اإلسالمي 

 3األوؿ، ليذا فتح جميع قنواتو التمفزيونية واإلذاعية لشيوخ األصولّية اإلسالمّية."

                                                 
، رشاد بطرس لمطباعة والنشر 1ط ، الماركسية(اإلسالـتطور الفكر السمطوي المعاصر )العممانية، محمد زيغور،  -1

 .129، ص2003 ،لبناف ،والتوزيع
 .141، صالقالع المتآكمةمحّمد ساري،  -2
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إلسبلـ، استعرض مجموعة مف ولكي يبّيف الّسارد تدّخؿ أيدي خارجّية في تقويض صورة ا
الجرائـ اإلرىابّية التي استيدفت المثّقؼ، باعتبار أّنو الوحيد القادر عمى تفكيؾ األحداث، فقد أّكد 

ـّ نبيؿتمّكف مف مغالطة الّشباب منيـ ابنو  لكّنو أّف اإلرىاب ليس إسبلمّيا، بف غوسة ، فالديف ت
لرفضو المشروع اإلسبلمي، بؿ ألّنو  ؼ المستيدفيو تطويعو لخدمة قضايا تستيدؼ المثّقؼ، 

ناىض توجيا خفيا وىّدد مصالحو، وىذا المشيد يصور محاولة اغتياؿ طبيب ألّنو كاف شاىدا 
، وأراد عمى مجموعة مف األعماؿ اإلرىابية:" احتماالت كثيرة، يمكف أف يكوف قد جرح أثناء اليجـو

وه في مكاف سقوطو، ال أتصّور أف ال يسفر اإلرىابّيوف أخذه معيـ فسقط، واعتقدوه مّيتا فترك
اليجـو عف إصابة المساجيف، االحتماؿ الثّاني أف يكوف اإلرىابّيوف قد أجبروه عمى مرافقتيـ، 
فرفض وأطمقوا عميو الّرصاص كي ال يكوف شاىدا، اإلرىابّيوف ال يوجدوف كّميـ في الجباؿ )...( 

حياة ىذا الّطبيب في خطر دائـ، )...( وىؿ  ليذا الّسبب يقضوف عمى جميع الشيود، يعني أفّ 
بّيف الّسارد بيذا 1."سيحميو الّسجف مف الخطر؟ السجف مميء باإلرىابييف، يمكف أف يقتؿ بسيولة

أّف اغتياؿ المثّقؼ بسبب انتمائو لآلخر، مجّرد مغالطة ألّنو أبدى مجموعة مف الّظواىر كحّبو 
اإلرىاب لـ يكف تيّمو اليوّية خر، مع العمـ أّف اآلب التمّسؾالّدينية، و المظاىر لميجرة، وتخمّيو عف 

بقدر ماكاف يسعى إلى الييمنة، فقد حاولت جماعة إرىابّية الّتخّمص مف الّطبيب الّشاىد  ،اإلسبلمّية
عمى تجاوزاتو، مع العمـ أّنو ليس متوّرطا في مشروع سياسي أو توّجو إيديولوجي، فعمى األرجح أف 

أعماليـ، أو أّف اإلرىاب استعاف بخدماتو كطبيب في إسعافات رجالو باإلكراه،  يكوف شاىدا عمى
وعميو وجب الّتخّمص منو، وبيذا يتجّمى أّف المثّقؼ كاف مستيدفا ألغراض عّدة بعضيا ظاىرة 

 الّسياسي اإلسبلمي وبعضيا خفّية.تمّثمت مناىضة التوّجو 

المتعّمؽ في صراع الّذات اإلسبلمّية أّكد الّسارد وجية نظره في كشفو لممسكوت عنو، 
صاحب  نبيؿالمتناقضة مف حيث المبدأ، فيبدو  نبيؿ األصولّية مع نفسيا، مف خبلؿ يوميات

الّمحية الكثيفة والّمباس األفغاني، متمّسكا بتعاليـ الّديف، ومتأّثرا بالخطابات اإلسبلمّية المتعّصبة في 
ناقضاتو، ألّنو لـ يكف يقاـو مشاىد الجنس في قنوات تمؾ الفترة، لكّف الّسارد لجأ إلى فضح ت

الّدعارة، ما جعمو ىامشا منبوذا في التّياريف معا )اإلسبلمي الّسياسي والعمماني(، وىذا المقطع بّيف 
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ال يزاؿ الّرجؿ يضاجع تمؾ المرأة في وضعية حيوانّية، )...( قمت مسرعا :"بالمحظورعبلقتو 
ّصالوف استغفرت وطمبت مف اهلل أف يغفر زّلتي. أخذت المصحؼ وأطفأت الّتمفاز، عدت إلى ال

ورحت أقرأ. ولكف صورة المرأة العارية انتصبت أماـ بصري، أغمضت عيني ولعنت الّشيطاف مع 
 ذلؾ الوسواس الخّناس )...( أشعمت الّتمفاز مرة أخرى. أال تشبع ىذه العاىرة مف المضاجعة؟

المذّكرات،  وبيذا االعتراؼ الضمني الذي جاء في1."ثانية )...( أحسست بحرارة المتعة ترعشني
تبّيف أّف المثّقفيف والّطمبة الجامعّييف كانوا مستيدفيف بطرؽ أخرى، بوصفيـ آلّيات إرىابّية 

ويخترقوف قواعد  ،وتقويضّية لميوّية اإلسبلمّية في الوقت نفسو، فينّفذوف أوامر اإلرىاب مف جية
 يـ وقعوا تحت إغراءات جنسّية أو مادّية.الّديف مف جية أخرى، ألنّ 

إّف اليدؼ مف كّؿ ىذا، تشويو صور اإلسبلـ بربط الّديف بالجنس، بينما الواقع يقوؿ أّف 
التّيار الغربي ىو الذي عمؿ عمى نشر اإلباحّية، رغبة منو في الييمنة، بنشر آلّيات تدّعـ 

الخروج عف تعاليـ الّديف حيف يتعّمؽ األمر ، أّف المسمميف تعّودوا عمى رشيد بف غوسةذلؾ،وأّكد 
يـ إخوتو مثمما يسميّ “بالسمطة، وعميو تأّكدت المغالطة التي ربطت بيف اإلرىاب والّديف، في قولو:

ة حابة تقاتموا بشراسة ووحشيّ منذ األزؿ والمسمموف يتقاتموف فيما بينيـ، الصّ  )...( بزىو ساذج
 روف بالوداعة ويحمموف في نفوسيـ حقدا دفينا ضدّ مف أجؿ االستيالء عمى الخالفة، يتظاى

لو استمعت إلى  ولحبي الحقير ليذا البمد، ،ا ليوف سيوفيـ عند أدنى خصومة تبّ ويسمّ  الحياة،
في  ،ني أدفع اليـو ثمف حماقاتيإنّ )...( عقمي لكنت اليـو في كندا بالد المؤمنيف الحقيقييف 

 2."بالد المجانيف والدراويش

ي تأّكد أف الغرب نجح في مغالطة الّرأي العاـ، حوؿ اليوّية اإلسبلمية التي ُربطت وبيذا الرأ
التصّدع بالعنؼ، كما أّف التّيار العمماني والّمبرالي كاف المستفيد األكبر مف ىذا التوّجو، فقد تجّمى 

الّسارد أراد أف الذي أرادتو األطراؼ الخفّية، التي اعتمدت المغالطات التي نشرتيا فيما بينيا، لكّف 
حدث في تمؾ الفترة لـ يكف ضربا مف الفوضى غير المبّررة، بؿ ىو مؤّسس  ينّبو القارئ إلى أّف ما

عمى تخطيط لـ يدركو فكر عامة الّناس، بقدر ما استطاع بعض أبطاؿ الّرواية المثّقفيف إعادة 
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سئمة الفمسفّية، التي تبنى تبنى عمى أفكار تشبو األ ميشاؿ فوكوفالحقيقة لدى 1.رسمو وفّؾ طبلسمو
بدورىا عمى تساؤالت متعّمقة بالحاضر وما نعيشو، لذلؾ ينبغي أف يتساءؿ الباحث ما الذي حدث 
اآلف؟ أو ما ىو الذي حدث؟ ما ىو ىذا الذي عشنا ونحيا اآلف فيو؟ ما ىو الشيء الذي لو معنى 

 2في ىذا الحاضر؟ وكيؼ حدثت تمؾ األشياء؟

اعتمد عمى تقنّية تعرية األحداث والحفر فييا،  محمد ساريلقوؿ، إّف مف خبلؿ ىذا يمكف ا
باإلجابة عمى مجموعة مف األسئمة التي تخّص صورة المثقؼ وسط الّتعدد الّسياسي، الذي لـ يسمـ 
منو، نظرا لممغالطات التي تدور حولو إلقصائو كونو يشكؿ خطرا، فيو الوحيد القادر عمى تعرية 

لذا أصبحت ىويتو ومبلمحو مستيدفة، ففي الوقت الذي أغراه تيار بالمباس  األحداث وتفكيكيا،
األفغاني، والّمحية سارع تيار آخر لجذبو إلى عالـ الجنس والّدعارة، كما رأينا ذلؾ في رواية "دمية 

بيف الشيوعية والّمبرالية وأخيرا اختار التوجو  رضا شاوشالنار"، التي تضاربت فييا شخصية 
 السائد طميا في المادة.الّسمطوي 

تعّمد الّسارد في رواية "القبلع المتآكمة" تعرية األحداث، بإجابتو عمى مجموعة مف األسئمة 
منيا: ما الذي حدث في فترة اإلرىاب؟ وكيؼ حدث؟ وتوّصؿ إلى أّف اليوّية قضّية شكمّية، 

ف الجزائر بعد الثورة، كما اعتمدت عمييا فئات سمطوّية، وتّيارات غربّية لمييمنة عمى ما تبّقى م
سبلمّية، وبذلؾ  توّصؿ إلى نتيجة مفادىا أّف المثّقؼ، تبلعبت بو تّيارات عّدة، لبرالّية، شيوعّية وا 

الذي تخّمى عف  نبيؿ وقع في متاىة البحث عف الّذات وسط الخراب، وتجّسد ذلؾ في شخصّية
ماذا يا مسّيسة وتبّيف ذلؾ في قولو: "دراستو وعائمتو لمبحث عف ىوّية إسبلمّية، لـ يكف يعرؼ أنّ 

أفعؿ بيذا الّدفتر؟ قاؿ أبي: يفيدؾ في تماريف الّرياضيات والفيزياء)...( أّية رياضّيات وأّية 
فيزياء؟ كرىت الّدراسة والثانوية واألساتذة وكؿ شيء. أبي أيضا بدأت أكرىو. لماذا ال يصّمي 

                                                 
ة التعدد الصوتي في رواية القالع المتآكمة، لمحمد ساري، إدراؾ العالـ بيف االنفتاح إيديولوجيّ  ،أـ السعد حياة -1

 .05ص، 0420، 0، جامعة الجزائر 03، مجمة قسـ المغة العربية وآدابيا عواالنكماش السردي
، دط، قضايا فكرّية لمّنشر قضايا فكرية، الفكر العربي بيف الحداثة وما بعد الحداثةينظر: محمود أميف العالـ،  -2
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فيبدو أّنو مف  .1القبر ومف نار جيّنـ؟"ويصـو مثؿ جميع المسمميف؟ أال يخاؼ مف عذاب 
المغالطات التي استخدميا التّيار األصولي، الّترىيب والّتخويؼ مف اآلخرة، وتجّمى الّصراع بيف 

، إلى إيديولوجيات: إسبلمّية رشيد بف غوسةاليوامش باعتباره موضوعنا مف خبلؿ تقسيـ عائمة 
طبيؽ السيئ لئلسبلـ الذي اّتجو اّتجاىا سياسيا أكثر سياسّية وعممانّية غربّية، وكّؿ ىذا بسبب التّ 

 منو دينّيا.

الذي اعتزؿ الّدراسة وأعمف صراعو مع نبيؿ تجّمى تغيير مسار المثّقؼ مف خبلؿ موقؼ 
: المجتمع، لتطبيؽ مفيـو الجياد الذي نشرتو التّيارات األصولّية، وسط طبّلب المدارس فيقوؿ

ر الّسماح لنا بالّدخوؿ، ليس الكّؿ طبعا تمّكف بعض اآلباء مف "رفضنا حمؽ الّمحى، ورفض المدي
، لكّني الّضغط عمى أبنائيـ وأعادوىـ إلى الّدارسة )...(، حاولت أّمي إقناعي بالعدوؿ عف تعّنتي

رفضت االنصياع ىّيئ نفسي لمعودة إلى الثّانوية )...( )...( طمبت مني أف ألـ أمتّثؿ لنصيحتيا 
ياسيف إّف ىذه الحادثة ىي اختبار لقّوة إيماننا ومدى تشّبثنا بديننا، ينبغي أف ألمرىا )...( قاؿ 

أف يـ برغـ وحشّية وبشاعة الّتعذيب )...( نقاـو كما قاـو أبطاؿ فيمـ الّرسالة، لـ يرتدوا عف دين
بيذا تجّسد أّف ىذه المظاىر المتعّصبة جعمت الّشخصّيات  2نكوف خير خمؼ لخير سمؼ."

أكثر تمّسكا باآلخر، كونيا أظيرت الّميف الذي افتقدت إليو التّيارات اإلسبلمّية، وىذا ما  العممانّية
 انطبؽ عمى األب العمماني الذي اشتّد كرىو لئلسبلـ بسبب تعّصب ابنو.

ّف الخطابات المختمفة في الجزائر تسّببت في أزمة الّصراع، عمى مفيـو اليوّية يمكف القوؿ إ
ات الدـّ تجّمت نتائجيا أكثر عمى المثّقؼ، كونو وسيمة سياسّية لتحقيؽ مطالب كما أّف تشريع خطاب
عرفت الجامعة إضرابات متواصمة، توّقؼ عف الّدراسة تجّمعات يومّية : "نبيؿإيديولوجّية، فيقوؿ 

)...( محاوالت لمخروج إلى الّشارع صداـ ومشاّدات، جسدّية بيف الّطمبة، أقطاب إيديولوجية 
ارع لالستحواذ عمى قيادة نقابة الّطمبة: الشيوعّيوف، أصحاب الّنزعة البربرّية وأغمبيـ عديدة تتص

مف منطقة القبائؿ، البعثّيوف الرّافعوف شعار الّتعريب، اإلخواف المسمموف )...( حمبة صراع 
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ف تجّسد م 1اختمط فييا الحابؿ بالّنابؿ، وكنت مع اليسار الّشيوعي دوف أكوف مييكال في حزبيـ."
خبلؿ ىذا المقطع أّف المثّقفيف )الّطمبة الجامعّييف( لـ يكف يربط بينيـ عنصر الحوار، بؿ انقسموا 

االختبلؼ ىذا متصارعة االنتماء، وقد كاف الّشارع قبمة ليـ، كما تبّيف أّف  ايديولوجّية إلى تّيارات
 حّوؿ إلى عنؼ جسدي أكثر منو لفظي وحواري.اإليديولوجي ت

وّية في فترة الّتسعينيات لفئات ميّمشة، الّدفاع عف ىّويتيا المغّيبة، بما في سمحت أزمة الي
بالمعارضة الوطنّية، بسبب لغتيا المغّيبة، في قولو:  نبيؿذلؾ اليوّية األمازيغّية، التي ربطيا 

ـّ إّنيـ ال " رفاقي في الغرفة طمبة مف بالد القبائؿ، يتخاطبوف فيما بينيـ بمغة ال أفيميا، ث
ّموف وال يحترموف المصّميف، كنت في أّيامي األولى أستيقظ باكرا وأصّمي الفجر والّصبح في يص

الغرفة. ولكّف أحدىـ صرخ في وجيي، أّف الغرفة لمّنـو وليست مسجدا؛ تمّمكني غضب شديد 
ـّ إّنيـ  ولكّني لـ أقؿ شيئا؛ ىـ ثالثة وأنا وحدي؛ انقطعت عف أداء الّصالة في الغرفة )...( ث

، ي ستقبموف أصدقاءىـ في الّميؿ، في لغط وقيقيات وحديث صاخب بمغتيـ )...( ال أستطيع النـو
الذي تمّثؿ في موقؼ ثّمة مف طمبة القبائؿ، بيذا، تجّسد  2."أو قراءة ما تيّسر مف الذكر الحكيـ

مع العمـ أّف استرجاع اليوّية األمازيغّية انطبلقا مف رفض اليوّية الّرسمية،  المعارضة، ألّنو أراد
 حادي الّتيوس لعذارىفي رواية " أميف الزّاويالّروائييف اختمفوا في ىذا الموقؼ، فيرى الّروائي 

 " أّف المعارضة عند األمازيغ ارتبطت بصراعيـ مع العرؽ وليس مع الّديف.الّنصارى والمجوس

" وجية ؿ المدينةتوابوتأكيدا عمى دور الّسمطة في صراع اليوامش، قّدـ الّسارد في رواية "
نظره حوؿ اليوّية األمازيغّية المغّيبة، فقد أّكد أّف الّسمطة وّجيت الّرأي العاـ إلى الّصراع الّطبقي 
)الّطبقة الفقيرة والبرجوازّية( لتبقى القضّية غير مطروحة، رغـ المشاركة الفّعالة لؤلمازيغ في حرب 

، وعاش حياتو يبحث بف بّمةاالنقبلب عمى الّتحرير، مف خبلؿ قّصة والده المجاىد الذي رفض 
عف ىّويتو وسط الّذاكرة المتعّمقة بأشجار الّزيتوف والموسيقى الّشعبّية، وقّرر الحقا افتتاح مطعـ 
لمكسكس الممكي األمازيغي، بتوابؿ المدينة التي ذّكرتو بتعايشو مع فئات عّدة قبؿ الّثورة، ليجّسد 

خطاب القاضي باألحادّية الّمغوّية في الجزائر وتجّسد موقؼ ثالث ذاتو بطرؽ رمزّية مقّوضا سمطة ال
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في اقترابيـ مف اآلخر فكرّيا وثقافّيا، بسبب اآلراء الّتحّررية  تمّثؿ متعّمؽ بالمعارضة لدى األمازيغ،
والمظاىر الغربّية التي تؤّكد عمى المساواة وحقوؽ اإلنساف في تقرير المصير، وتجّسد ذلؾ مف 

الفرنسّية، ألفكارىا عف العدؿ  جّناتاألمازيغي بالسّيدة  عبد القادر المغراويالّصحفي  خبلؿ صداقة
والّتعايش الّسممي، كما تقاسـ أحبلمو الّضائعة معيا، إذ اشتركا في سرد الحنيف، فبينما اشتاقت ىي 

بّقى منيا ذكريات لروائع األعماؿ الفنّية الفرنسّية، شعر ىو بالحنيف إلى الثّقافة األمازيغّية التي ت
طفولتو، وحممو بتجسيد وطف الديمقراطية، لكّف ىذه المفاىيـ جعمتو طرفا استيدفتو األيادي 

 اإلرىابّية.

انطبلقا مف المفاىيـ التي قّدمتيا الّرواية الجزائرّية المعاصرة حوؿ مفيـو المثّقؼ، وتأّزـ ىويتو 
الذي ترعرع فيو )المدينة( تحّوؿ إلى قبمة يمكف القوؿ إّف الوجو االجتماعي لمّصراع في الفضاء 

شيوعّية( فيذا وعممانية وأمازيغية وييودّية و  تماءاتيا اإليديولوجّية )إسبلميةلميوامش، باختبلؼ ان
مدينة ىي ساحة الالفضاء اختمؼ عف القرية، التي حافظت عمى صورتيا الّشعبّية البريئة، ألّف 

الذي أراد ممارسة حقوقو، خاصة األقبلـ الصحفية،  ،ؼالمثقّ  لآلراء الّسياسّية، وفييا تأّكدت أزمة
والنتيجة أّنو أصبح مستيدفا بسبب أفكاره الّتحّررية، وخضع لرقابة اجتماعّية عمى مستوى المظير 

الّصحفي بسبب رغبتو تطبيؽ  عبد القادر المغراوي الخارجي ومواقفو اإليديولوجّية، فقد أقصي
رّية، وحرية الكتابة ألّنو مف فئة الّصحافة، واستيجف بسبب اقترابو مف مصطمح الّديمقراطية الجزائ

"بعد أف صمت الفنوف الغربّية، كالموسيقى الكبلسيكّية، والّروايات الفرنسّية، كما تكّرر في رواية 
" حّب غزالف الصحفي لربطة العنؽ في زمف الّمحية والّمباس األفغاني، لتنتيي حياتو في الّرصاص
سبب مغالطة ىّويتو، مع العمـ أّف المظاىر التي عمى أساسيا أقصي المثقؼ مف الجزائر المنفى ب

ليست بالّضرورة منافية لميوّية، وعميو يمكف القوؿ إّنيا مجّرد مغالطة، عمى أساسيا تـّ تشريع 
 يبدو أّنيا متطابقة مع اإلسبلـ. أعماؿ القتؿ والعنؼ، ألّف ىوّية اإلرىاب ليست واضحة، وال

عف المنفّييف:" ثّمة افتراض رائج لكّنو مخطئ كميا، معناه أف تكوف معزوال  ادوارد سعيدوؿ يق
تماما، عف موطنؾ األصمي، منقطع االّتصاؿ بو، مفرقا بينؾ وبينو، عمى نحو ميئوس منو، أال 
 ليت ىذا االنقطاع الكامؿ، صحيح ألّنؾ ستجد عندئذ العزاء في معرفة أف ما تركتو وراءؾ ىو إلى
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سبة لممنفييف، تكمف ال حّد ما شأف ال مجاؿ لمّتفكير فيو، وغير قابؿ بتاتا لمّتغيير، إف الصعوبة بالنّ 
ويتجّمى 1ؿ العيش مع األمور العديدة التي تذّكرؾ بالمنفى."د العيش بعيدا، إّنما في تحمّ إلى مجرّ 

في المتخّيؿ  ،لصيقة بوتمّسؾ المثّقؼ المنفي بوطنو وثقافتو وىويتو، بصورة الحنيف التي ظّمت 
لقاب التي بسببيا تـّ الغتراب ورفض األا الّروائي الجزائري، حيث تكّررت في روايات عّدة مشاىد

رواية راح يتوّغؿ في ذات الّصحفي المنفي التي اشتيت الالّسارد في و الحركي والخائف(، الّنفي )
، التي فّككت مفيـو الوحدة، ؿ ظيور الّسمطةبتعايش سّكانيا قبة، التي تذّكره روائح الّتوابؿ الجزائريّ 

يسترسؿ في رسـ ذاتو المشّوىة، التي لـ تنس  "بعد أف صمت الّرصاص"،في رواية  غزالفكما راح 
 أزىار الياسميف التي تكبر عمى أبواب القصبة، ورائحة سرديف البحر األبيض المتوّسط التي ال

لّذاكرة الحّية لو وىي مشاىد طمبتو في الجامعة، تمحوىا سنيف الغربة، إضافة إلى أشكاؿ مّثمت ا
سعت السمطة  ،وأّمو وأدراج القصبة والوطف الجريح، بسبب خطابات وىمّية عف ىوّية افتراضّية

 لتطبيقيا لتغطية مشاريع االغتياؿ، خاصة وأّنيا أّوؿ مف اخترؽ نظاميا.

مثّقؼ تمثّمت في حفرّياتو ومف خبلؿ ىذا، يمكف القوؿ إّف األسباب الفعمية الستيداؼ ال  
، والمثّقفيف الذيف ساروا في نفس االّتجاه تجّمى خطاب مضاد وىو خطاب اليوامشلممضمرات، ف

فالمعرفة في الّرواية المعاصرة ىي معرفة تقويضّية لمّسمطة مف أجؿ وىو تعرية الخطاب السمطوي، 
نّية عمى مصمحة اّتجاه سمطوي آخر، إنصاؼ الّذات المعّذبة، مع العمـ أّف ىذه المعرفة قد تكوف مب

وىنا نستخمص أّف اليوية خطاب يجب قراءتو بحذر، ألّف نفي الصفة يؤدي إلى إثباتيا مف منظور 
كما مشروع تستفيد منو الدوؿ األوروبّية،  آخر، فمحاولة تقويض اإلرىاب بنفي الديف اإلسبلمي، ىو

د منو الّسمطة، ألّنو يمّثؿ خطابا تقويضيا أّف إقحاـ المثقؼ في ىذه الّزاوية ىو مشروع تستفي
قصاؤه قد يخدـ خطابا سمطويا معّينا.  لمشاريعيا، وا 

كونو الوحيد  مف خبلؿ الّسرد الّروائي المعاصر، المثقؼ، تجّمت األسباب الفعمّية الستيداؼ
اد نتخّمص ة إبعأّننا ممزموف في بادئ األمر، بالقياـ بعمميّ  فوكوتقويض الّسمطة فيرى القادر عمى 

                                                 
، 2993لبناف،  والتوزيع،، تر: غساف غصف، مراجعة: منى أنيس، دط، دار النيار لمنشر صور المثقؼادوارد سعيد،  -1
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الّرواية الجزائرّية فقد جاءت  1األولىى شاكمتيا مف خبلليا بمجموعة مف المفاىيـ، يرد كؿ منيا عم
قبؿ  مف أجؿ استعراض مكانتيـ فيف الذيف يبحثوف عف الماضي،والمثقّ  المعاصرة بصيغة اليوامش

را ومبعثرا لصالحيا، تدخبلت الّسمطة الخفّية، بآلياتيا المختمفة، التي جعمت مف التّاريخ متعث
فاستحضار الّزمف الماضي ىو بمثابة تقويض لمحاضر الّسمطوي، ففي الوقت الذي ينبغي أف يكوف 

المثّقفيف، الّزمف المتعمؽ باالستعمار الفرنسي، زمف الدـّ والموت لكّنو أصبح يمثؿ لمجموعة مف 
 عّددة التوّجيات بسياستيا التي المتعّمقا باليوتوبيا والحنيف، وكأّف ذلؾ خطاب موجو لمّسمطة، المت

ّف ىذه اليوتوبيا تخّمص المثقؼ مف اّتياماتو، حيث نجد  تقّؿ بشاعة مف المستعمر الفرنسي، وا 
المشاىد التي تصفو في الغربة، ذات عبلقة وطيدة باسترجاع القيـ الوطنية والعادات والتقاليد التي 

، عمى طريقة اإلسبلـ، اهلل أكبر :ّرصاص يرّددنشأ فييا، كما نجده في سكرات موتو وىو ميدد بال
رفض  بعد أف صمت الّرصاصفي رواية  غزالفالذي أراد استثناء اإلرىاب منو، ألّف شخصية 

 اقتراف ىذا التيار بأّي ديف، خاّصة اإلسبلـ.

 التي ينبغي تعريتيا الحقيقة الغائبة، الماضي بالنسبة لمشخصية المثّقفة مفيمّثؿ الزّ 
قبؿ ظيور الّسمطة، فرغـ الوضع المأساوي الذي  بيف مختمؼ الفئات حالة الّتعايشاستعراض ب

عاشتو اليوامش أثناء الّثورة، لكّنيا عاشت في وحدة وانسجاـ، خاصة الّطبقة البرجوازية واألقميات 
وىذا ما جعؿ صورتو كمثّقؼ مقتربة مف اآلخر، ألّنو اليرى في ييود وفئة الييود واألمازيغ، 

إذ تحّسرت مجموعة مف الّشخصّيات عمى زمف االستعمار، ئر، أوالبرجوازييف عداء لممواطنيف، الجزا
مف الميّمش، لتوّجو بذلؾ رسالة رمزّية لمّسمطة، بتحميميا مسؤولية وضعيا الراىف، ليمثؿ الماضي ز 

والمثّقؼ المعارض، ألّف مجموعة مف اليوامش صّدقت آليات الييمنة  والحاضر زمف الّسمطة
وشرعت في تطبيؽ العنؼ عمى مختمؼ الّشرائح، وبذلؾ فإّف دور المثّقؼ الحقيقي ىو التوعية 

المستقبؿ عميو فإّف و باسترجاع القيـ الماضية قبؿ تطبيؽ آليات وىمية سببت الخبلؼ في المجتمع، 
لّسمطة، ا ا الّزمف الذي سيقّوض فيو المثّقؼ واليوامشىو زمف الّصحوة مف الوعود الّزائفة أو رّبم

محفوظ عبد القادر وىذا سبب كاؼ يجعؿ الفئات الواعية مستيدفة، مثمما حدث مع شخصية 
شاىدت : "وقيمو قبؿ االستقبلؿ في قولو ،وري، الذي دعا إلى استرجاع الماضي الثّ الصحفي

                                                 

. 21 ، صالمعرفةحفريات ينظر، ميشاؿ فوكو،  - 1  
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يطالييف، )...( وفرنسييف، وأجناس أخرى  تعايش أناس مف بربر وعرب وييود ومالطييف، وا 
 1رعت فيما بينيا لكّنيا عاشت باختالفيا وتنّوعيا."عديدة، تصا

كدليؿ أّف الّسمطة ىي التي  ،عمى تعايش العرقّيات المختمفة قبؿ الّثورة الّصحفي أيضاويقوؿ 
أصبحوا يقضوف أوقاتا طويمة، وىـ صامتوف، كمف ال عممت عمى خمخمة الّتعايش الّسممي بينيا:"

روف عمى حاليـ الذي انكسرت رايتو )...( كاف بوىف ويتحسّ حوؿ لو وال قوة، يتأمموف حاؿ الدنيا 
وستالجيا التي كانوا يغرقوف فييا)...( مف إدراؾ تمؾ النّ  ،ف كتاب الّتقاريرعب مف تمكّ ينتابيـ الرّ 

قاء. فمـ وما ذنبنا نحف إف كنّا سعداء قبؿ الثورة )...( أنتـ مف حمؿ لنا الشّ  ييمسوف:كانوا 
فيمّثؿ ىذا الخطاب خطابا 2"اىية نعود إلييا، وننغمؽ بيف ثنايا ذكرياتناا الزّ منتتركوا لنا سوى أّيا

مؿ والجدير بالّذكر أّف المثّقؼ عرمزّيا تيديدّيا الستقرار لمّسمطة، ألّنو يستند عمى الماضي والتّاريخ، 
تعمؿ يسمع إاّل بوجود جماعات  ، ألّف صوتيا الاعمى وصؼ اليوامش وأصبح جريدة لتطّمعاتي

 مى تمثيميا، وىذا ما أرعب السمطة. ع

" تقنّية سرد قصص الميّمشيف، كشيادة حّية توابؿ المدينةفي رواية "الّصحفي استخدـ الّسارد    
تسائؿ بيا الّسمطة ماذا بعد االنتظار؟ ويمكف تعريؼ ىذا الّنوع مف القصص أّنيا نقدّية مف منظور 

عمى ىامش التّاريخ والمجتمع، وليست معنية، ألّنيا قصص لشخصّيات "تعيش ليندا ىيتشيوف، 
ّنما تظير عمييا أكثر مف غيرىا  بكّؿ المكاسب والربح الذي أعقب الثورة واالستقبلؿ الوطنّييف، وا 
قصاء وتشّرد  الّنتائج السمبّية، لبلستقبلؿ، ولفيح األزمة الوطنّية، التي تدفع ىي ثمنيا مف تيميش وا 

، التي استعرضت وأصواتيا جزائرّية، اىتمت بيذا الّنوع مف اليوامشوعميو فإف الّرواية ال3ودماء."
القصص الخفّية لمّسمطة، ألّنيا لعبت عمى سذاجتيا بوعود االنتظار، ومف بيف القصص التي ذكرىا 

 الّسارد في رواية توابؿ المدينة كشيادة حّية:

                                                 
  .043، ص توابؿ المدينةحميد عبد القادر،  -1
 .278، ص نفسوالمصدر  -2
 ،أحالـ مستغانمي، طاىر وطار األعرج،الخطاب الروائي في رواية الّتسعينيات واسيني بنية محمد األميف بحري،  -3

 .20، ص0449رسالة مقدمة لنيؿ شيادة الدكتوراه، قسـ المغة العربية باتنة، الجزائر، 
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في حرب  ىو شخصية ثورّية، شارؾ _ قّصة مسعود الكوردونيي )مصمح األحذية( :
حارب في الجبؿ، لمدة فاقت الّسبع " الّصحفي الّتحرير ووجد نفسو في اليامش، ويقوؿ عنو الّسارد

سنوات، وعندما وضعت الحرب أوزارىا، انضـّ لزمرة انيزمت خالؿ الّصائفة القائضة، في حرب 
يى ضروس، نشبت بيف اإلخوة المنتصريف، فوجد نفسو يرّقع األحذية في مكاف منزو قرب مق

وبيذا يمكف القوؿ إّف الميّمش بعد طوؿ انتظار لموعود الوىمّية،  1الّنجـ، يعمؿ فيو طواؿ الّسنة."
والعودة إلى الحقب الّزمنّية الماضية،  ،قّرر بدء عممّية جديدة وىي تقديـ التّاريخ الفعمي مف منظوره

عمى حمؿ صوت الشعب  وقد عمؿ الّصحفي المثّقؼبتحميؿ خطاباتيا استنادا إلى قصص واقعّية، 
إلى جرائده، ما جعمو يخمخؿ استقرار الّسمطة وييّدـ ثقتيا بذاتيا، لكّنيا عممت عمى مغالطة ىويتو 

، بقي في بف بّمةمف فئة الرئيس  مسعود الكوردونييوشخصّية وانتمائو لتنفذ مف تصريحاتو، 
صامت ال يفصح وال الرأس، مطأطأ وقد وصفو الّسارد بأّنو "، ىواري بومديفاليامش بعد انقبلب 

 ىو الحؿّ ة، كشفت عف وجود تجاوزات مضمرة، فيمكف القوؿ إّف العممّية التّقييمية لمّسمطو  2يبوح."
حفرت مجموعة مف  فقدجمع القصص المتشابية )معطوبي الحرب، المجاىديف الميّمشيف وغيرىـ( 

ف الذي يمكف وصفو بالجميؿ الّروايات المعاصرة في الماضي "باحثة عف ىوّية تتكئ عمى الّزم
والمشرؽ، لذا جاء الحنيف إلى صيغ الماضي في قوالب كثيرة، إال أف تمؾ القوالب تجسد رحمة 

 3".البحث عف األماف في الزمف الماضي

فيو ميّمش تكّفؿ بميّمة انتظار القطار، باعتباره حارسا بقاسـ محرز وفيما يخّص شخصّية 
يصؿ إلى محّطة القطار، لمحراسة، يقوؿ الّسارد: " ريكسرؾ كمبو يعمؿ في المحّطة، وفي الّميؿ يت

بعد نصؼ ساعة، مف الّسير ويفتح الباب الحديدي، الّصدئ ويدخؿ فال يجد في انتظاره سوى 
كمبو ريكس، الذي تعّود عمى مجيئو في مثؿ ىذه الفترات الّصباحّية، لقد ألفو منذ زمف طويؿ 

خشبّية ويحرس، المحّطة مف مشاغبيف وىمّييف يتخّيميـ وأصبح يتركو يناـ عمى المقاعد ال

                                                 
 .20، ص توابؿ المدينةحميد عبد القادر،  -1
 .ف ص، المصدر نفسو -2
 .25، ص 0423الجزائر، منشورات االختبلؼ، ،2طاية، الموروث وصناعة الرو معجب العدواني،  -3



 الموضوعات مستوىعمى  اليوامشصراع                                 الفصؿ الثاني

206 

 

وىكذا استجابت 1سّيدىـ خالؿ ساعات الّنيار الّطويمة، التي يقضييا في انتظار قطار العاصمة."
الّرواية لنزعة اليوامش في تحرير ذاتيا مف خبلؿ ماضييا الّثوري، الذي يبدو أّنيا تفّكر في 

ة، خاصة وأّف الفئات الجزائرّية انتقمت مف تيميش االستعمار ليا استرجاعو، لتحّرر ذاتيا مف الّسمط
 إلى تيميش الّسمطة.

سذاجة اليوامش، كخطاب  رد الّصحفي أسموب القّص الّنقدي في حديثو عفؼ الّساوظّ 
 :الدرامّية، فيقوؿ ـ، ليؤّكد عمى حياتيفي سرده لقصص الميّمشيف تيديمي جعمو مستيدفا، وذلؾ

وكاف يقوؿ مخاطبا 2بيتو متوّجيا إلى المحّطة قبؿ صياح الّديكة. "ويغادر  كاف محرز يستيقظ"
أخاؼ مف االنتظار وحدي تى أنت تعبت مف االنتظار ياريكس )...( ح" :لكمبو حارس المحّطة

، صيؿ موتووفي األخير توّفي محرز وىو ينتظر القطار وقد تعمد الّسارد، سرد تفا 3ياريكس."
ف سذاجة الميّمش، الذي أدرؾ م يشوبيا نوع مف السخريةدرامّية اتورّية وكأنو يرسـ صورة كاريك

أخيرا أّف االنتظار ال يفي بالغرض، وعميو فإّف تقويض الّسمطة يستدعي استحضار المثّقؼ 
)الّصحفي في الّرواية( آللياتيا في الّتيميش، بسرد قصص متعّمقة بالميّمشيف، لتقييـ التّاريخ 

المثّقؼ وحده يستطيع تقييـ الّسياسة الت سمطوّية قد تكوف وىمّية، فبطو  الّرسمي الذي استعرض
( في رواية )غزالفواألوضاع، ببحثو المتواصؿ عف المضمرات، وىذا ما فعمو الّصحفي الميّمش 

إسماعيؿ في تقييمو لمتّاريخ الّسمطوي، بسؤالو ىؿ يسمح سميرة قبمي، لػػ بعد أف صمت الّرصاص""
؟ فالمثّقؼ يستطيع تقويض الّسمطة بمساءلتيا، عف دمائيـ فميسيوالّطبيب  ووتيفصح والّطاىر جا

تعريتيا، وفضح تجميات آلياتيا عمى في  ساىـ بطرؽ كثيرةلؾ يجعمو المستيدؼ األّوؿ ألّنو لكّف ذ
الّرواية، األفراد، بجعميـ ذوات تابعة، وخاضعة لوعود وىمّية، وتجّمت طرؽ استيداؼ غزالف في 

وغير ذلؾ مف اآللّيات التي عممت عمى تشويو غير وطني، نتمائو كالقوؿ إّنو مف اّتجاه ا بمغالطة
إحدى أكثر السبؿ إلنياء وجوده في الوطف، مثمما  ،االغتياؿ والمنفى ت محاولةصورتو، وقد كان

 تبّيف ذلؾ في الّرواية. 

                                                 
 .05ص ، توابؿ المدينة، حميد عبد القادر -1
 . 00 ص، نفسو المصدر -2
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وات طويمة أّف صّدؽ لسن ليامشي، ألّف الميّمشيقوؿ الّصحفي مستخدما تعرية الّتفكير ا
وككؿ ليمة تعاوده أوجاع المفاصؿ، فراح يحمـ، بوصوؿ قطار : "مطة ستنصؼ رغباتوالسّ 

العاصمة، فيسمع ليديره يعمو قادما مف بعيد فيبتسـ وىو نائـ، وفي صباح اليـو التّالي، لما 
بلبات نبلحظ أّف ضحايا الحرب واالنق1"حاولت زوجتو أف توقضو، مف نومو كعادتيا، وجدتو ميتا

لكّنيا تبدو ساذجة ال تفيـ أساليب إقصائيا، في الجزائر ىي شخصّيات أقصاىا التّاريخ الّرسمي، 
سموب االنتظار أعمى ألسنة المثّقفيف الذيف أرادوا تقويض وعميو نجدىا تسرد قصصيا بشكؿ عمني، 

ساذجة، تتمّتع ات وقد أجمعت الّدراسات أف فئة الميّمشيف ىـ شخصيّ ، لسنوات الّسمطةطّبقتو  الذي
فئة تجمع فئة الّشيوخ والعجائز، ورّبات البيوت الجاىبلت وأرامؿ الّشيداء وىي بمظير بائس، 

ومعطوبي الحرب وأرامؿ الّشيداء، وىي شخصّيات تقتنع بقدرىا ونصيبيا الذي قّسمو الّمو ليا، 
ألخيرة تمّكنت مف صنع إاّل أّنيا في اآلونة ا2وخطاباتيا جّد مسالمة تكتفي بتحسيف نمط العيش.

خطاب مضاد، بالّتعريؼ بنفسيا، وذلؾ بمساىمة المثّقؼ خاصة فئة الّصحافة التي تكّررت في 
تعرية أسموب  الّرواية المعاصرة، لجمع الّرأي العاـ حوؿ قضاياىا اإلنسانّية، فتكّرر في قصصيا

 ضمر إجبار الّسمطة عمى تطبيؽ وعودىا.الذي ي االنتظار،

وع مف القصص النقدّية التي جمعتيا فئة المثّقفيف، دورىا التعرية والتعريؼ بغير ىذا النّ إّف 
فميس اليدؼ  3ماضي ليس حنينا بقدر ما ىو خطاب نقديالمعّرؼ، كما أف ىذا الّتكرار لقصص ال

 الشخصّيات، إّنماوالكمب حارس المحّطة الّتعريؼ بيذه  الكوردونييو الّشيخ حمودةمف قّصة 
ىو طرح الّسؤاؿ ألـ يحف لمّسمطة أف تطّبؽ وعودىا؟ وليس اليدؼ مف تكرار صورة  اليدؼ منيا،

إّنما اليدؼ مساءلة الّسمطة  ،المثّقؼ )الّصحفي( في أرض المنفى، خائفا مف الموت بسبب شيادتو
مساءالت التي أسموب العف حقوؽ المثّقؼ وحرية الّتعبير. وبيذا تتكّرر في الّرواية المعاصرة 

بعد االستقبلؿ ألّنو انتقؿ مف تاريخ الشعب إلى ، وفشم لتاريخ أثبت ى شكؿ عممّية تقييميةجاءت عم

                                                 
 .07صتوابؿ المدينة، حميد عبد القادر،  -1
 02، صربنية الخطاب الروائي في رواية واسيني األعرج، أحالـ مستغانمي، طاىر وطامحمد األميف بحري، -2
 .045، ص ةسياسات ما بعد حداثيّ ليندا ىتشيوف،  :ينظر -3
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بالّزمف التّاريخي يتجّسد  والمثّقؼ ومف خبلؿ ما تقّدـ يمكف القوؿ إّف عبلقة الميّمشتاريخ السمطة، 
 في ىذا الّرسـ البياني:

 لمستقبؿ ا                           لمثّقؼ والميّمشا                       المػػػػػاضي              

   الرغبة في تفكيؾ السمطة             في الّزمف الحاضر وحدة الّشعب ضّد فرنسا                        

 استرجاع القيـ الثوريةالّرغبة في                                          )أثناء الثورة(تعايش اليوامش 

 لمعودة إلى تعايش اليوامش                           )بعد الثورة( محاولة السمطة تفكيؾ التعايش 

  الّرغبة في إنصاؼ المثّقؼ واليوامش      آلليات السمطة في زرع الفتنة                خضوع اليوامش 

              مطةتدّخؿ المثّقؼ لتعرية أساليب السّ     

 بالمعارضة واستيداؼ المثقؼ والردّ  توعية اليوامش 

؟ بعد تدّخبلت المثّقؼ ولعّؿ الّسؤاؿ الذي يطرح نفسو ىؿ اليوامش سّربت خطابات الّسمطة
أـ أّف الّسمطة سمحت بتسريب ذاتيا، إلعادة بناء سمطة أكثر قّوة، الذي أّكد عمى وجوب تعريتيا؟ 
الّسمطة، قّررت تكذيب  ؛ ألّنياّنو، مشروع قائـالذي يبدو أ والمثّقفيف بعد اكتشافيا لمشروع اليوامش

ووصفتيا بالوىمّية؟ فقد اىتّمت الّرواية الجزائرّية بفضح عبلقة اليامش الجغرافي وعبلقتو بتجاوزات 
الّسمطة، والجدير بالّذكر أّف المثقفيف خاصة الّصحافة والذيف بيدىـ اإلعبلـ، ىـ مف حاولوا فضح 

حيث إّف  متيـ في خطر ألّنيـ تمّكنوا مف الّتعريؼ بغير المعّرؼ،ىذه اإلستراتيجّية، التي جع
، التي  يقوؿ جّناتكشؼ عبلقة المقابر بالّتيميش، بتحميؿ وضعّية  عبد القادر المغراويالصحفي 
كما 1".عمى البحر وحيدة في مكاف عاؿ يطؿّ  فصاؼ،دفنت تحت ضالؿ شجرة الصّ ": عف قبرىا

لذي ىو قبر فارغ سرقت عظامو، ليؤكد أف الّشيادة بدورىا تتدّخؿ رّكز عمى قبر زوجيا الّطبيب ا
فييا الّسمطة، حيث تصنع بطوالت خاّصة بيا، غالبا تحظى بمكانة وشعبية كبيرة، ويواصؿ وصؼ 

فصاؼ والبحر كشاىديف عمى وضع شجرة الصّ قبور الميّمشيف تاريخيا بسبب أالعيبيا، بما فيو 
عمى قبرىا فنجد  شيءيكتب أي الّتشكيؾ في الّسمطة، حيث إّنو لـ  إستراتيجية، كما لجأ إلى قبرىا
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قبر فارغ ينتظر تاريخا جديدا جنات قبر الطبيب زوج ، فالسارد قد اىتـ بالقبور الوحيدة والفارغة
 طاىر جاووتوائي الرّ ، ليرتّد الّسرد بطريقة خمخمت الثوابت عمى طريقة يبحث عف عظامو المفقودة

المفقودة، ليتأّكد بذلؾ أّف مشروع الّتفكيؾ ليس معاصرا إّنما أخذ  ثوف عف العظاـالباحصاحب رواية 
ثر جرأة مع الّروائييف المعاصريف، الذيف أعادوا االعتبار لفئة الميمشيف الذيف انقسموا إلى طابعا أك

يف فئات مثّقفة أقصاىا التّاريخ، بعد اكتشاؼ أالعيب السمطة، وفئة اليوامش الذيف كانوا تابع
لكّنيا مف خبلؿ مجريات األحداث تأّثرت بالفئة  ،لمخطاب السمطوي، ألّنيـ صّدقوا آلياتيا وآراءىا

 ىو الّرغبة في استرجاع الّذات الثورية الفاعمة. ،األولى وأصبحت تسير في مسار واحد

ييف إّف البحث عف الماضي وحقائقو، ىو ما يطمؽ عميو الّذاكرة المضادة، مع العمـ أّف الّروائ
عمى قصص اليوامش، وذاكرة األطفاؿ، عمى لساف المثّقفيف الذيف الجزائرييف استندوا في مشروعيـ 

وقصص ، استند عمى ذكريات الطفولة، عبد القادر المغراوي، إذ إّف الّسارد أصبحوا جريدة لميوامش
في غياب  وأياـ الفزع التي عاشيا،اليوامش )مسعود الكوردونيي، الكمب ريكس، الشيخ حمودة( 

، ليبّيف لمقارئ أّنو كاف شاىدا عمى الّتيميش، وقد الرئيس بومديفوالده في فترة االنقبلب عمى 
" دمية الّنارفي رواية " بشير مفتيكما اىتـ والده في الغابة يجني الّزيتوف.  كانت أّمو تمييو بأفّ 
الرديء عمى حّد ة بالتبغ وجممز ة كريية وثقيمة التي تنبعث منيا روائح بشريّ باألماكف الميمشة 

، بالّتركيز عمى مشيد فقد اختار السارد أف يصؼ عالميـ الوضيع الذي يسعوف إلى تغييرهقولو، 
الّرجؿ الّسمطوي لفتاة تعيش في حّي منزو، وبيذا فإّف تقويض الّسمطة  رضا شاوشاغتصاب 

صاء والّنفي واالغتياؿ ستدعي استحضار الفضاءات الميّمشة، فقد كشؼ المثّقؼ الذي تعّرض لئلقي
: كالّصحراء، الجباؿ، المبلىي الميمية، القبور، الّسجوف، عف عبلقة المكاف غير الّرسمّي بالّتيميش 

ع مف ىذا النوّ المستشفيات، األحياء المنزوية وغيرىا، ألّنيا ال تمارس قذارتيا في العمف، وعميو إّف 
تحميؿ كذلؾ سجيا اليوامش، و تنا البسيطة، التي بحاجة إلى تحميؿ ثقافي لرموزىعماؿ األدبّية األ

وىو تركيز عمى اختراؽ خطاباتيا التأسيسية ، عمى الّسمطةش ، التي يتصدى بيا الميمّ اإليحاءلغة 
لممجتمع الّسممي، فالّسمطة بيذا تقوؿ ماال تفعؿ مف منظور الميمش، ومف أبرز الفضاءات التي 

 ّنس:ركّز عمييا لتبياف عبلقة الّسمطة بالمد
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 الصحراء. -

 المبلىي الميمية.-

 األحياء الشعبية. -

      كشؼ المثقؼ عف عبلقة السمطة بإقصاء  السجف.                                           -

   اليوامش مف خبلؿ مجموعة مف الفضاءات_ مستشفيات األمراض العقمية.                     

 .غير الرسمية                                           المنفى.-

 المقبرة

لجأت الّرواية  تعرية أساليب السمطة في إقصاء المثقؼ واليوامش،مف أجؿ تحقيؽ مشروع 
 اليينمة،عرية أساليب التي استخدميا المثقؼ لت المعاصرة، إلى البحث في الفضاءات الميّمشة،

ميما كانت كالجنوف، واإلعاقة، واالعتقاؿ، مف خبلؿ أّنو يجب دراسة الظواىر ميشاؿ فوكو فيرى 
انطبلقاتيا الفمسفية والسياسّية والبحث عف جذورىا، ألّف الحقائؽ أصبحت تستغني عف كؿ تقاليد 
المؤسسات الّرسمية، وتبرح لغاتيا ومصطمحاتيا وتيجر أدواتيا، وتنزؿ المستشفيات والّسجوف 

والمقصود دائما مف ىذا ليس بعث التّاريخ وال مشاىده، لكّنو وميجورات المكتبات العاّمة والخاّصة؛ 
جعؿ التّاريخ ذاتو يقّدـ لنا حيمو السرّية، مف خبلؿ فضح المضمر والمسكوت عنو المتعّمؽ بالفترات 

وفي ىذا الّصدد رّكزت مجموعة مف الّروايات عمى الفضاءات الّتحتية، فقد 1الزمنّية الماضّية.
فة، في رواية "تاء الخجؿ" عمى غرؼ المستشفيات لمتّأكيد عمى وجود استندت الشخصية المثقّ 

قصص سياسية خفّية، منيا اغتصاب اإلرىاب لممرأة، كما رّكزت رواية "الجريمة البيضاء" عمى 
فضاء الّسجف لمتّأكيد عمى تورط الّسمطة في قضايا مشبوىة، كونيا تمقي القبض عمى شباب في 

راـ، إضافة إلى خطابات المنفى في روايتي "بعد أف صمت الّطرقات وتكرىيـ عمى اإلج
الّرصاص"، و"توابؿ المدينة"، حيث إّف أبطاؿ الّروايتيف مثّقفيف مف الّصحافة، يبعثاف بشيادات عف 
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الّتيميش مف أرض المنفى، بأسموب يشبو الخواطر ورسائؿ الحنيف، ويسائبلف اإلرىاب والّسمطة 
ّتشكيؾ في عدد الضحايا في العشرّية الّسوداء، ألّف المنفّييف عف الوطف الجريح إضافة إلى ال

في رواية "بعد أف صمت  غزالفضحايا أيضا، ويجب أف تطرح قضّيتيـ في أرض الواقع، إذ إّف 
 الّرصاص" ينفي عف نفسو الحياة، ألّنو حـر مف مينة الّصحافة والّتدريس في الجامعة.

سواء المتعّمقة بإقصاء الّسمطة والشخصيات يمكف القوؿ إّف جمع القّصص المتشابية 
، خاّصة حيف يتعّمؽ األمر ف شيادة حّية عف استفزاز الّسمطةالّساذجة والمثقفيف، مف شأنيا أف تكو 

بالحرماف مف الحياة الطبيعّية اإلنسانّية كاألـ والوطف والبحر األبيض المتوّسط وأزىار الياسميف 
واصفا ليا أنيا  ،حفي المنفي الذي استطاع كشؼ ىوية السمطةوأبواب القصبة، عمى حّد تعبير الصّ 

عصابة تيميا مصالحيا اآلنية، وقد استيدفتو رميا بالّرصاص في إحدى شوارع القصبة البعيدة عف 
اهلل أكبر. اهلل أكبر عمييا نحيا وعمييا نموت، أمواج بشرّية ىنا األنظار فيقوؿ مف أرض المنفى: "

اة الحزب اإلسالمي. كّؿ ما استطاع الّنظاـ أف يشغؿ بو عقوؿ الّناس ىو وىناؾ، كّميا تنادي بحي
تعبئة الّساحة السياسّية التي كاف يشغميا الحزب الواحد آنذاؾ بمجموعة مف األحزاب السياسّية، 
أو رّبما ال يصمح عمى تسميتيا باألحزاب السياسّية، بؿ نستطيع أف ننادييا بكتؿ أو عصابات 

طريؽ واحد مسدود، محاولة الوصوؿ إلى الحكـ؛ تكّتؿ الجميع )...( مف كاف كميا تيروؿ، في 
يشتغؿ خّضارا في أسواؽ الجممة أو نادؿ في مقيى، أو حتى نّصابا أو لّصا ما أكثرىـ، أصبحوا 
قيادات حزبّية يمتّؼ حوليـ جمع مف الّناس. يصّفقوف تارة ويبصقوف مرّات، واألكثر غرابة كيؼ 

 1"يسمح بتشكيؿ عصب تقـو عمى أسس دينّية، وجيوّية وغيرىا مف المشاجب. ليذا الّنظاـ أف

مف خبلؿ ىذا المقطع الّسردي يقدـ المثقؼ وجية نظره الّرافضة، لؤلحزاب السياسّية التي 
جاءت تحت غطاء اإلسبلـ، وىو يبعث برسائؿ الحنيف لموطف، كما نفي عف الّديف اإلسبلمي 

 ازر.الحقيقي، الدـّ والقتؿ والمج

ـّ نفر مف الروائييف الجزائرييف، بتفكيؾ العوالـ التي عاش فييا الميمش، مف أجؿ الّرد  اىت
الذي قاـ باستخداـ تقنّية  واسيني األعرجبالمعارضة عمى الّسمطة المييمنة، ولعّؿ مف أبرز ىؤالء 
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ء، عمى التعّدد الرّد بالمعارضة، لفترة العشرّية السوداء التي ظمت فييا السمطة تتفرج في الخفا
الحزبي واإليديولوجي الذي أسفر عف جرائـ كثيرة في حؽ األبرياء. فقد كشؼ الروائي عف تواطؤ 
السمطة مع األيادي الخارجّية، التي منيا الدوؿ األوروبية التي تسعى لمييمنة عمى الجزائر. فقد 

جورج  يقوؿدة األمريكية "فارتبط مصير الدوؿ المتخمفة برغبات الدوؿ األوروبية والواليات المّتح
إف أمريكا سوؼ تختار زعيـ العالـ الحر. قاؿ ذلؾ في ": في حديثو عف الييمنة العالمية بوش

وعميو تعّد ىذه الّتحوالت في ظّؿ 1."المناظرة الثانية كجواب عمى سؤاؿ عف النظاـ العالمي الجديد
المعضبلت التي تواجو عالمنا العربي  ىذا العالـ الجديد الذي أطمؽ عميو القرية الصغيرة، مف أكثر

والجزائري، خاصة حيف تكوف الّسمطة عمى دراية بذلؾ، ألنيا ليست بريئة مف التدّخبلت الخارجّية 
ولطالما كانت  فبإمكانيا الحد مف تدخؿ الثّقافة األجنبّية والخميعة، التي مف شأنيا تقويض القيـ.

بالثورة وما  واالجتماعي، المرتبطةياسي المستوى السّ  عمى واية الجزائرية تجسد أىـ التحوالتالرّ 
"فبل يمكف تجاىؿ ما يسيـ بو األدب في الكشؼ عف أنماط شتى مف العادات والّسموؾ، بعدىا 

والمسكوت عنو في الثقافة اإلنسانّية، ولما كاف اإلبداع الّروائي أبرز الفنوف األدبّية التي ترّكز عمى 
عتمد الّصراع، وغمبة القوى األجنبّية والتحّوالت اآلنّية كالعولمة، وىيمنة سؤاؿ اليوّية، في سياقات ت

 2القوى الكبرى، فقد أّدى ذلؾ إلى تفاعؿ أقبلـ عدة مع ىذا البعد"

في رواية "مممكة الفراشة"، أزمة الثّقافة الجزائرية في واسيني األعرج يا أدرجالتي قضايا مف ال
تيارات الوطنية المتجذرة في أعماؽ الّتراث، والتّيار األصولي ظؿ الّتعددية اإليديولوجية بيف ال

المتعّصب، والتيار الغربي الذي وفد إلينا واستعمر عقوؿ شبابنا مف خبلؿ وسائؿ الّتواصؿ 
االجتماعي التي ساىمت الّسمطة في نشرىا في تمؾ الفترة، مف أجؿ دفع الّشباب إلى فوىة الموت 

جموعة الّشباب الذيف قتموا كونيـ يعزفوف عمى موسيقى الجاز والدـ،ػ مثمما ىو الحاؿ في م
يعالج إشكالّية جديدة ليا عبلقة بالجزائر بعد االستقبلؿ،  واسيني األعرجالعالمّية، عميو فإف 

يف غة، الدّ ة كالمّ مات الوطنيّ ة والمقوّ يعني استرجاع اليويّ ليس تحّررا عسكرّيا فقط، إنما فاالستقبلؿ 
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سعى جاىدا الذي  مات التي كانت تحت سيطرة المستعمر الفرنسي،قاليد، ىذه المقوّ والعادات والتّ 
ة غة الفرنسيّ ة، وذلؾ بتدشيف الكنائس مكاف المساجد الجزائرية، وزرع المّ ة الجزائريّ إلى طمس اليويّ 

أضؼ إلى ذلؾ زرع مظاىر الّتحرر تحت ما يسمى بالتحّضر كالموسيقى  ةغة العربيّ مكاف المّ 
 ة، الّمباس الغربي لمّشباب الجزائري كالجينز، األلبسة األوروبّية.الغربي

إلى البحث في  ،سميرة قبميالقادر وحميد عبد و بشير مفتيوآخروف مثؿ  واسينياتجو 
الّشباب الضائع في ظؿ الّسمطة البّلمنسجمة مع رغباتيـ وطموحاتيـ، ألّنيا اكتفت ة إشكاليّ 

خطابي، لجمع أكبر عدد ممكف مف المؤّيديف لكّؿ حزب، بينما بمصالحيا التي تحّولت إلى تعّدد 
بقي الّشباب يتخّبط وسط العولمة، والخطابات اإلسبلمّية التي استخدمت كّؿ أنواع العنؼ، وىي لـ 
تحّرؾ ساكنا مف أجؿ إنقاذ ىذه الكوكبة مف الّشخصيات التي جّسدتيا الّشخصيات الّروائية 

ّدعارة والّشذوذ والحّرية السمبّية، وقد تمّكنت الّرواية المعاصرة مف الّضائعة في عالـ اإلرىاب وال
كشؼ أسباب ذلؾ باعتراؼ مجموعة مف الميّمشيف الذيف استغّمتيـ الّسمطة، إذ اعترؼ مجموعة 
مف اإلرىابّييف في العشرية الّسوداء بتجاوزاتيا، وآلّياتيا لفرض الييمنة، فأوىمتيـ بخطاباتيا المزّيفة 

ّية اإلسبلمّية، لكّنيا في الحقيقة أوؿ مف اخترؽ اإلسبلـ، ولجأ الّسرد المعاصر إلى تعرية عف اليو 
األحداث، التي تسببت في تيو الّشخصيات وانحرافيا عف المسار الطبيعي، بخمؽ ذوات شاذة 
أوىمتيا الخطابات المزيفة بإقصاء أطراؼ أخرى لـ تكف منخرطة في أي مشروع سياسي، ولـ تكف 

طة والييمنة ىدفا ليا، وتجّمى دور الفضاء في الّرواية المعاصرة كشاىد عمى تجاوزاتيا، ألّنيا الّسم
لجأت إلى األحياء المنزوية، وبيوت الدعارة، والمقابر، والّصحاري لتشريد وعقاب الّشخصيات التي 

 .أبدت تمّردا عمييا

لمّتشكيؾ فييا، ويتجّمى ذلؾ في سبؽ، ندرؾ أّف عبلقة المثّقؼ باليوّية المجاؿ  كخبلصة لما   
سرد الحنيف لمقّومات اليوّية الجزائرّية، وبيذا يمكف القوؿ إّف المثقؼ استيدفتو أيادي سمطوّية 
جزائرّية وغربّية، باستخداـ المغالطة، خوفا مف آرائو الّتحّررية وليس تشكيكا بيويتو، ليجد نفسو 

ذكر  قد اختمفت أساليب إقصائو، ولعّؿ أبرزىا ماطرفا مف أطرؼ الّصراع، ألسباب لـ يستوعبيا، و 
مف خبلؿ الّروايات الّسابقة، والتي تمّثمت في المنفى في رواية "توابؿ المدينة"، واالغتياؿ في روايتي 
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"بعد أف صمت الّرصاص" و"القبلع المتآكمة"، أضؼ إليو الجنوف في رواية "مممكة الفراشة"، مف 
بصريا، ليصبح مف الفراشات المثّقفة التي ُقّوضت ذاتيا وىّويتيا الذي ُعّذب  ريافخبلؿ شخصّية 

بسبب المخّدرات، التي أدخمتيا الّتجارة العالمية. ليتجّسد بيذا أّف تيميش المثّقؼ استدعى تخطيطا 
سمطوّيا )محميا وخارجيا( تبلعب بيويتو وعقمو وحياتو، كما أّف الّرواية الجزائرية أعادت صورة 

الرتباطو بالجزائر أّوال،  ،لواجية، لتحتفي بو كموضوع يستحّؽ الّدراسة والّتحميؿالييودي إلى ا
 والمشيد الثّقافي العالمي ثانيا.

 : استزجاع صىرج انُهىدٌ:3

، بحثا عف الحقيقة الغائبة والغابرة في المجيوؿ السحيؽ، وىي في نياية الجزائرّيةتعد الرواية 
، فمف خبلؿ كتابتيا تحاوؿ األمر ممارسة لمستحيؿ واكتشاؼ لمجي يقاظ لشيء معدـو وؿ، وا 

استكشاؼ ذاتيا عبر الخارج الذي يبدو ليا بعيد المناؿ، فإيقاظ اليوية الييودية في الجزائر أشبو 
بالمستحيؿ، ألنيا منافية لموطنية الجزائرية دينا ومعتقدا وثقافة، وعميو لـ تذكر في األدب الجزائري 

المعاصرة أولت االىتماـ بوجود ىذه الفئة في الجزائر، منيـ مف تناوؿ إال نادرا؛ لكّف األقبلـ 
القضية بطريقة اجتماعية تمثمت في الّتعريؼ بيا كفئة مف حيث عاداتيا وتقاليدىا، الستعراض 

، بسرد حياة الييود أثناء الثورة سياسّياالثقافة المشتركة مع الجزائرييف، ومنيـ مف تناوؿ القضية 
وسنحاوؿ تحميؿ مجموعة  الحبيب السايح، حميد عبد القادر، أميف الزاويأبرزىـ: وبعدىا، ولعؿ 

، ريخية واجتماعيةبتعنيؼ الييودي، مع العمـ أّف كؿ فعؿ عدائي يحمؿ جذورا تاالمتعّمقة المقاطع 
فالعنؼ ناتج عف ظرؼ اجتماعي، ويتغّير حسب الّزمف والمكاف، إف لـ نقؿ أّنو ناتج عف ظرؼ 

والجدير بالّذكر أّف إعادة صورة الييودي إلى الواجية، يستوجب طرح  1افي أيضا.تاريخي وثق
 مجموعة مف الّتساؤالت منيا: لماذا رّكزت الكتابة المعاصرة عمى إحياء وجوده بالجزائر؟

وقبؿ الحديث عف المتخّيؿ الّروائي المعاصر الذي كّمؼ نفسو ميّمة التعريؼ بالمجيوؿ 
أف نوّضح أّف الييود عرؽ عاش في الجزائر قبؿ فترة الّثورة  ال بأسالتّاريخ  والثقافات الغابرة، في

أّف الكتابات العربّية لـ تحمؿ التّاريخ الييودي، ولـ  عيسى شنوؼالمسّمحة حسب الّدارسيف، فيؤّكد 

                                                 
1
 -voir : FOURNIER M., « Violence : les paradoxes d'un monde pacifié », Revue Sciences 

Humaines, avril 2013, p.33  
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ـّ تجاىمي ا باسـ توؿ أىمية لوجوده في البمداف العربّية في دراساتيا، والكثير مف الحقائؽ التّاريخية ت
ولعّؿ ىذا الّتزاحـ الّروائي حوؿ  1ثقافة الّنسياف، خاصة تمؾ المتعّمقة بمشاركتو في الثورة الوطنية.

استعادة صورة الييودي كعنصر فّعاؿ في الّثورة الجزائرية، جاء تزامنا مع مفيـو العولمة والقيـ 
ر، فقد أثبتت كتب التّاريخ أّف موقؼ اإلنسانّية العالمّية المشتركة، خاصة تمؾ المتعّمقة بمفيـو الّتحر 

الحبيب ، كما أّكد جوف بوؿ سارترجاء مساندا لمثورة الجزائرية، ومثمو جاء رأي  فرانس فانوف
عمى وجود شخصّيات عالمّية ييودية، أّيدت مشروع الحرية  أنا وحاييـ"في رواية " الّسائح

ـ الحرّية ىو فعؿ وطني، لكّنو قد يحصؿ عمى ، وبالتّالي فإّف مفيو لجزائرية، مع العمـ أّنيا فرنسيةا
تأييد عالمي بغّض الّنظر عف اليوية واالنتماء العرقي، فقد أّكدت الّرواية المعاصرة عمى مفيـو 

نسانية الحرب وقد مّثؿ  ، فاردنوف ايفتوفىذه الّنظرة بشخصّية  الحبيب السايححوار الحضارات، وا 
 2ورة الجزائرّية.، لصالح الثّ فرنسا الييودي الفرنسي المنشأ الذي انقمب ضدّ 

والجدير بالّذكر، أّف الرواية المعاصرة اّتفقت في طابع تمثيميا لمييودي الجزائري، إذ رّكزت 
عمى حياتو التراجيدية بعد االستقبلؿ، بعد أف تعايش مع الفئات الجزائرّية المختمفة، وأّكدت أّف 

تفكيؾ الّشعب الجزائري إلى عرقّيات مختمفة، وعميو خطابات ما بعد االستقبلؿ ىي التي سّببت في 
أرادت الّرواية المعاصرة بمورة مفيـو التعايش الّسممي، وعولمة القيـ اإلنسانية مف خبلؿ محاولة 

في دراستيا لصورة الييودي آمنة بمعمى تصحيح مفيـو تقسيـ األمـ إلى عرقّيات وأقمّيات، فقد رأت 
، أدرج رواياتو ضمف مجموعة مف المفاىيـ المابعد الحبيب الّسايحفي رواية "أنا وحاييـ"، أّف 

عادة كتابة التّاريخ، والمسكوت عنو، كما يمكف  حداثّية التي منيا، استعادة الّذاكرة المضادة، وا 
تصنيفيا ضمف نوع مف الّروايات التي انخرط أصحابيا في مشروع عولمة الّرواية، المرتبط بالثّقافة 

 3مف شأنيا توجيو الّروائييف إلى نوع معّيف مف الكتابة. المعولمة، التي

                                                 
 . 8، 7، صسنة مف الوجود 0222ييود الجزائر، ينظر: عيسى، شنوؼ،  -1
 .048، صأنا وحاييـينظر: الحبيب الّسائح،  -2
"، مقاؿ مأخوذ مف االنترنت، عمى الّرابط: زحاـ األنساؽ في رواية "أنا وحاييـينظر: آمنة بّمعمى،  -3

kalimates.com>author> ، :03:04ساعة الّدخوؿ:  0588.0429تاريخ الّدخوؿ.  



 الموضوعات مستوىعمى  اليوامشصراع                                 الفصؿ الثاني

236 

 

تنّوعت عرقّيات اليوامش في الّرواية المعاصرة، لتؤّكد عمى ضرورة تجاوز الّتصنيؼ، 
القاضي بتقسيميا إلى فئات، باستحضار المتخّيؿ المختمؼ الذي اعتمد عمى الّطابع اإلنساني أكثر 

في الحبيب السايح األحداث المتعمقة بفئة الييود، إذ صّور  منو الّتصنيفي، وىذا ما فّسر درامّية
روايتو تحّوؿ الّذات الوطنية إلى موضوع لمّتيميش والّتعنيؼ، بسبب االختبلؼ الّديني والثّقافي، 

ّف نظرة بسيطة  اوعميو ندرؾ أّف المشاىد المعاصرة نحت منحى إنساني أكثر منو سرد األحداث. وا 
د خروج الّشخصيات الُمعّنفة مف مفيـو اإلنسانية، إلى المفيـو البدائي عمى ىذه الّروايات تؤكّ 

لمصراع، دوف اّتخاذ أي قانوف أو شريعة قاضية بتشريع أعماؿ العنؼ، خاصة وأّف الّروائييف قّسموا 
الييود إلى فئتيف: فنجد منيا التي صارعت مف أجؿ البقاء، ومنيا التي تحسرت عمى نيايتيا وىي 

ف لـ تغادر الجزا ئر، فالّنوع األوؿ استسمـ لقدره واّتسـ بطابع الخضوع لمفئة التي مثّمت األغمبّية وا 
تكف مركزّية، وبادرت بالّرحيؿ دوف مقاومة إلى أراضي فرنسا، فمسطيف والواليات المتحدة األمريكية 

اصة وأّنو تمّيز قّرر البقاء والدفاع عف ممتمكاتو بحكـ ميبلده في الجزائر، خفأّما الّنوع الثّاني، 
الذي جاء بمثابة حاييـ، بالوطنّية والّدفاع عنيا ألّنو ارتبط بيا ميبلدا وانتماء، وىذا ما جّسده موقؼ 

خطاب سياسي إصبلحي لخطابات ما بعد االستقبلؿ التي لعبت عمى محور أساسو الّتوزيع، وبيذا 
بإصبلح ذاتيا، لتشّكؿ تاريخا إنسانيا،  نفيـ أّف الّرواية مّثمت نماذج قادرة عمى الّتصالح مع العالـ

 1ىو تاريخ الّتخصيب المتبادؿ والمتواصؿ بيف األفكار والمواقؼ، خارج حدود الجدراف والعرؽ.

رّكزت الّرواية عمى نسؽ مضمر، لـ تبرزه الّرواية الجزائرّية سابقا وىو الجانب اإلنساني 
يميش االنتماء، فقد رفضت مجموعة مف واألخبلقي لمشخصّية، الذي مف شأنو إذابة الحدود وت

الذي فاردنوف ايفتوف، الّشخصّيات الييودّية المشروع االستعماري، ألسباب إنسانّية كما فعؿ ذلؾ 
القى مصير اإلعداـ بسبب آرائو الرافضة لمشاريع فرنسا، وباعتبار أّف الّرواية المعاصرة ىي رواية 

العميؿ التي ظمت قضية ىامشية، عميو يبدو منطقّيا أف  الجرأة، ألّنيا أولت اىتماما كبيرا بشخصية
تركز االىتماـ عمى الشخصّيات العالمّية التي رفضت الخضوع لقرارات فرنسا االستعمارية، وبذلؾ 
كشفت عف الجانب الخفي في اإلنساف، فمطالما رّكز السرد الّروائي عمى ثنائية المستعَمر 

ة القضايا إلى جانبيا اإلنساني بعد أف ىيمف الحدث العسكري والمستعِمر، لكّنيا رأت أنو يجب إعاد
                                                 

 .مقاؿ مأخوذ مف األنترنتزحاـ األنساؽ في رواية أنا وحاييـ، ينظر، آمنة بّمعمى،  -1
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وسرد المحف عمى الّرواية الجزائرية، فاّتخذت إستراتجية معاصرة تمثمت في تفكيؾ االختبلؼ، 
بالعودة إلى مشاىد الّتعايش بيف اليوامش، مع العمـ أّف الّرواية المعاصرة رّكزت عمى العنصر 

ائرّييف، قبؿ وأثناء الّثورة المسّمحة، ألّف الّسمطة اآلنّية ىي التي الييودي كذات مندمجة مع الجز 
عممت عمى الّترويج لبلختبلؼ، ورفض الّنقاش والحوار بيف فئات الّشعب بعد االستقبلؿ، مّما أدى 
إلى حكـ فرداني وديكتاتوري، قاـ عمى نقض الحوار، واستبعاد القيـ األخبلقّية الثورّية فيقوؿ الّسارد: 

كاف يجب ترؾ األمور ىكذا، كاف يجب توفير مناخ مقبوؿ لمّنقاش )...( كنت أتصّور أّف  ما"
نتخّمى عف الّشياطيف، التي تغمغمت بذواتنا، في لحظة  الحرب تعني الّثورة، وتعني لحظة تجعمنا

الّصراع عمى الّسمطة، تصّرؼ ىو كأّف الحرب كانت مجّرد حرب بدوف ثورة، وال قيـ ثورية، مجّرد 
ثورة إلخراج األقداـ الّسوداء، ىنا يكمف االختالؼ بيننا، ىو اختالؼ في الجوىر جعمنا نفترؽ 

 1)...( وال أطّف أّف المياه ستعود إلى مجراىا الّسابؽ."

مف خبلؿ ىذا المقطع تجّمى أّف الثورة الجزائرية، انحرفت عف قيميا الثورية بعد االستقبلؿ، 
اختمفت وجيات الّنظر بيف مف اكتفى بإخراج األقداـ الّسوداء، ومف بسبب الّصراع عمى الّسمطة، إذ 
تبقى مف االستعمار الفرنسي، ومف رأى أّف الثورة ىي العرش  أراد المسار تصحيحي إلنقاذ ما

والّسمطة، ومف ذلؾ نجد مجموعة مف الفئات تحّسرت عمى زمف الثورة، ألّف الخطابات الجديدة 
سبؽ لنا ذكره عف الصراع بيف الطبقة البرجوازية والفقيرة، وتدخبلت  عممت عمى إقصائيا، ولعّؿ ما

السمطة في ذلؾ، انطبؽ عمى فئة الييود التي لـ تسمـ بعد تغييب الحوار والّنقاش في الجزائر 
المستقّمة، ويتبّيف ذلؾ في عبلمات الحسرة والحنيف إلى زمف الثورة، كونيا عرفت الفزع لكّنيا لـ تفقد 

أّف الثورة الجزائرية، ىي زمف لمعولمة مف حيث  أميف الزّاويايش والحوار، حيث أّكد مفيـو التع
العرؽ، إذ جمعت بيف الّمغات، واألدياف والّطقوس الّشعبّية )الييودية، المسيحّية، اإلسبلمّية( مف 

ليفي الطبيب المسيحي، و أوغسطيف قيرافراشدي المسمـ، و أفواليخبلؿ الّشخصّيات الّثبلث: 
الييودي، الذيف عاشوا في جو وطني يسوده التحاور والّتعايش، رغـ االختبلؼ  مرماف النقاوةز 

 الديني والعرقي.

                                                 
 .35، صتوابؿ المدنيةحميد عبد القادر،  -1
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عمى لحظة ذوباف العرقيات واألدياف، ليؤّكد أّف ثقافة  الخاّلف"رّكز أميف الّزاوي في رواية "
عيو البمداف الغربية عف العولمة تجّسدت قبؿ ثورة التحرير الجزائرية وأثناءىا، وعميو فإّف ما تدّ 

عف صديقو  أفوالي رشديمفيـو التحاور والقرية العالمية، تجّسد في الثورة الجزائرية، فيقوؿ 
مع مرور الوقت أصبح أوغسطيف صديقا لي، نقضي المسيحي في الّثكنة العسكرّية )قبؿ الّثورة( :"

والمدف التي أعرفيا مف أوقات االستراحة معا، نتجاذب أطراؼ الحديث عف الحياة واألسرة 
الخرائط، وعف البحار وجماؿ ىذه المدينة، التي سقطنا في حّبيا: وىراف. كّنا نتحّدث عف وىراف 
بالّدىشة نفسيا، فمـ تعد تخيفني كما في األياـ األولى لوصولنا إلييا، كنت كثيرا ما أجمس قبالة 

وبيذا  1ا سماء وىراف الّزرقاء."المجّند أوغسطيف )...( وىو يقؼ قبالة الّموحة التي موضوعي
يتجّمى الموقؼ الحواري بيف المجّند األوروبي المسيحي الذي كّرس ىوايتو في الفّف الّتشكيمي، لرسـ 
سماء الجزائر، التي أرادىا أيضا لمتعة الّنظر عمى حّد تعبيره، خاّصة وأّنو كره الحرب والموت، 

إلى الجزائر، التي استميمتو سماؤىا وألوانيا، وكره لكّف الخدمة العسكرّية أجبرتو عمى االنتقاؿ 
مشاىد الّدماء فييا، كما رّكزت الّرواية عمى الّتعّدد الّمغوي والديني في مدينة وىراف، وجّو الّتحاور 

الحبّلؽ، الذي رّحب بالجو الّتعايشي بيف مختمؼ خوليو في الّشوارع والمحبّلت التي منيا دّكاف 
الّشاب خوليو تروسكي اليوى، فوضوي، يحّب الحياة يات، فيقوؿ الّسارد: "العرقيات واإليديولوج

بعفوّيتيا، يحفظ الّشعر الكثير، ويؤمف بعالـ عادؿ وطاىر يعيش فيو الجميع متساويف وباحتراـ، 
الييودي والمسيحي والمسمـ، والّشيوعي والّمبرالي، والالئيكي والالديني، يتناقشوف ويتخاصموف 

 2يسمعوف األغاني ويشربوف قناني البيرة." ويختمفوف، ثـّ 
األوروبي الذي ىربت بو والدتو إلى الجزائر بعد مقتؿ عائمتو في مدريد، مف  خوليوتمّكف 

العيش في سبلـ في الجزائر، ألّف قضيتو طارئة فيو مف البلجئيف الذيف ىربوا سّرا إلى مدينة 
وسط الّسكاف، أّف قضّيتو اإلنسانية نالت وىراف، وقد أثبتت المكانة االجتماعية التي احتميا 

استعطافا، وبيذا عمؿ عمى تكريس مبدأ البّلعرؽ واإلنسانية المشتركة، وليذا أراد وطنا يتمّكف كّؿ 
جاء الّشاب خوليو الجئ العيش فيو، خاصة وأّنو طرؽ أبوابو منذ فترة مراىقتو فيقوؿ الّسارد: "

                                                 
 .76ص ،0429، منشورات االختبلؼ، الجزائر، 2، طالخاّلف أميف الّزاوي، -1
 .98، 97، صالمصدر نفسو -2



 الموضوعات مستوىعمى  اليوامشصراع                                 الفصؿ الثاني

239 

 

و والده، وأخاه األكبر )...( واختطفت خالتو األستاذة مدينة وىراف مراىقا، بعد أف أعدـ فرانك
الجامعّية والمناضمة مف أجؿ حقوؽ المرأة، ىربت بو أنابيال، أركبيا الّرفاؽ وبكّؿ سرّية )...( لـ 

 1تكف متصّورة أبدا أّنيا مّتجية إلى مدينة وىراف.
العرقيات العالمّية، رّكز الّسرد المعاصر عمى إحياء مشاىد الحوار الجزائرية مع الييود و 

ليثبت أّف الّصراع والعنؼ ليس طابعا جزائريا، ألّف الجزائرّييف رّحبوا باآلخر خاصة ما تعّمؽ 
بالقضايا اإلنسانية )قضية البلجئيف( ألّف اآلخر اليعني الشّر دائما، وبذلؾ أرادت الّرواية المعاصرة 

الييودي واألوروبي في تحقيؽ  تصحيح صورتو، بسرد مجموعة مف القصص التي أثبتت مشاركة
في رواية "مممكة الفراشة" في سرده  واسيني األعرجاالستقبلؿ الجزائري، ومف ذلؾ ما توّجو إليو 

، الذي أدىش الحضور بعزفو وىبمو الموسيقي، ألّف اآللة ديؼلقّصة عازؼ الموسيقى العالمّية 
لمزاوجتو بيف  2ا عالمّيا موازياالّصغيرة سكنت بيف كّفيو، وغّيرت مزاج الحضور، وصنعت شغف

انتمائو الوطني وانتمائو العرقي لجّده الييودي االسباني الجنسّية، الذي أورثو مخزنا جعؿ منو مكانا 
لفرقتو الموسيقية العالمية، التي استقطب إلييا مجموعة مف الّشباب بعد االستقبلؿ، مف مختمؼ 

لفّف العالمي، بتبلقح مختمؼ اآلالت والّطبوؿ، التي واليات الوطف، ألّنو آمف بالتعايش الّسممي وا
منيا الّصحراوية والتوارقية واالسبانية وغيرىا، خاصة وأّف عائمة جّده أحّبت الجزائر ومف ذلؾ قّررت 

، وىو نوع مف البرتقاؿ المعروؼ في حقوليا، وقررت البقاء لتموت كميمونيفأف تسمي إحدى بناتيا 
فقد افتقر لمشيد الّتعايش السممي لعائمتو مع الجزائرييف،  ديؼابنيا  ىي األخرى في وىراف، أّما

لتأّكد بذلؾ أّف األوضاع بدأت تتغّير  3وبدأت مخاوفو حيف وجد قبر جّده محّطما في مقبره الييود،
 بعد االستقبلؿ.

 بدوره عمى تعايش العرقيات، التي اّتجيت نحو التّبادؿ الثّقافي حميد عبد القادركما أّكد 
بنشر الموسيقى األندلسّية، ومظاىر التحّضر لدى نساء القرى الّشعبّية، إذ إّف ذىاب المرأة القروية 
إلى المسرح كاف بدافع التأّثر بالثقافة الييودية والغربّية، وعميو فإّف الحوار كاف سائدا ولـ يشّكؿ 
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، بيف أميف الزّاويو القادرحميد عبد و الحبيب الّسائحالّديف عائقا أمامو، كما فّرؽ الّروائيوف 
المشروع الّصييوني وييود الجزائر الذيف ىـ جزء ال يتجّزأ مف التّاريخ الوطني، فقد أثبت مف خبلؿ 
ّف إطبللة بسيطة عمى كتب  شخصّياتو أّنو شارؾ إلى جانب الجزائري، بحكـ المنشأ المشترؾ، وا 

رسة إلحياء التعايش، وفي ىذا الّصدد ترى التّاريخ تثبت ذلؾ، فالروائيوف المعاصروف أرادوا فتح مد
ـّ تقويض كّؿ المسّببات التي تعمؿ دوف تحقيقو، لذلؾ آمنة بّمعمى ، أّنو لتحقيؽ الّتعايش ينبغي أف يت

سيضطّر الّروائي إلى تحييف مجموعة مف القيـ تماشيا مع فكرة الّتعايش ذاتيا، وسيقـو بعممّيات 
حورا خفّيا ىو القارئ، ولمتّأكيد عمى ذلؾ برز مف خبلؿ رواية إزاحة واستبداالت داللّية تستيدؼ م

"أنا وحاييـ" صداقة لييودي ومسمـ، منذ الّطفولة في وطف لـ يكف حّرا، وتقّمصت مسافة االختبلؼ 
الديني بينيما، حّتى أصبح اإلسبلـ والييودّية ممارستيف اجتماعّيتيف متشابيتيف، في معظـ أساليبيا 

ّسد الّتعايش بيف الجزائري والييودي مف خبلؿ كّؿ فصوؿ الّرواية، حيث نجد ارتباطا ويتج 1الّرمزّية.
 كبيرا لمجريات األحداث مع العنواف الّرئيسي "أنا وحاييـ".

" فقد فّككت المضمر والمسكوت عنو، المتعّمؽ بأسباب توابؿ المدينةأّما فيما يخّص رواية "
التي جاءت بشكؿ صريح في مجموعة مف المقاطع تقبلؿ، االنقساـ بيف الفئات المتعايشة قبؿ االس

الّسردّية، إذ إّف الّسارد كشؼ عف مشاىد العنؼ التي منيا طرد سّيدة ييودّية ألسباب متعّمقة 
بالخطاب الّسياسي بعد االستقبلؿ، القاضي بأّف العقيد ال يستسيغ بقاءىا، ألّنيا مختمفة عرقّيا، 

لذيف اقتحموا شّقتيا أخبروىا أف العقيد الذي انقمب عمى الّرجاؿ اويظير ذلؾ في قولو: "
الّديكتاتور صاـر في قراراتو، وال يستسيغ بقاء الييود واألقداـ الّسوداء، وأنو يريد شعبا نقّي 

وبذلؾ فإّف الّرواية الجزائرية رفعت الغطاء، عف مفيـو الّتعنيؼ 2"العرؽ صافيا ال يقبؿ التعّدد.
تسامح ومتعايش مع اآلخر، خاصة إف اشترؾ معو في قضاياه اإلنسانية، مؤّكدة أّف الجزائري م

والوطنّية، وباعتبار أّف الػّثورة ال تخمو مف القيـ األخبلقية، عميو يجب رفع مرافعة عف الذيف ساىموا 
ف كانوا مختمفيف دينيا وعرقيا، وباعتبار أّف شخصية العميؿ أصبحت  في ثورة الّتحرير حّتى وا 

الذي اخترؽ  السايح عوفيفي الرواية المعاصرة مف خبلؿ شخصيات عّدة، منيا  حاضرة بقوة
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صفوؼ المجاىديف، مسّربا أخبارىـ لفرنسا المحتمة، عميو يجب التعريؼ بالشخصيات التي تنكرت 
 لبني جمدتيا لمساندة الجزائر، فالوطف ال يعني الدـّ والعرؽ، إّنما الموقؼ واالنتماء.

أف ىذه الفئة اندمجت مع الطبقة الشعبية الجزائرّية، بحكـ وجودىا في مف الدارسيف مف رأى 
سنة مف الوجود، ىي الفترة الّزمنية التي 0444أنو " عيسى شنوؼالجزائر لسنوات طويمة، إذ يرى 

قضاىا الييود بببلد المغرب فحجميـ الّزمني جد معّبر، بالنسبة لمحديث عف التشابو في العادات 
إذ رّكز عمى أوجو التشابو بيف الييود  الحبيب السايحوىذا ما أّكد عميو  1رب"والتقاليد مع الع

والجزائرييف في العادات والتقاليد، مف خبلؿ الّزغاريد المشتركة بيف نساء الجزائرييف ونساء الييود 
ار بعد تحرير الوطف، إضافة إلى الّتشابو في مجموعة مف األكبلت التقميدية، والّمباس، كما دّؿ تكر 

ضمير "نحف" )أنا وحاييـ(، في كّؿ صفحات الّرواية، عمى الّتبلـز مف حيث المأكؿ والّمباس، 
 والتقارب في العادات وباألحرى التّبادؿ الثّقافي.

لمعاينة أميف الزاوي و حميد عبد القادرنا قاش والحوار دعاومف أجؿ تحييف الّسبلـ والنّ 
عبية والييودّية بعد االستقبلؿ، مع التّأكيد عمى مفارقة مشاىد الّصراع وأسبابو، بيف الّطبقة الشّ 

تمّثمت في نقض القيـ الثورية، ألّف الّسمطة في رواية "توابؿ المدينة" لـ تعمؿ عمى تصفية العمبلء 
الحبيب والخونة الجزائرييف، بقدر ما اىتمت بإقصاء العرؽ الييودي والبرجوازييف مف الجزائر، و

المنحى في روايتو، ألّنو أّكد عمى مفارقة أخرى، كونو قّسـ الييود إلى  بدوره نحى ىذاالسايح 
فئتيف، فئة ولدت في الجزائر وىي تتمّتع بالجنسّية الجزائرية، وليا موقؼ مؤيد مع ثورة التحرير 

الييودي إلييا، ألّنو دافع عف قضّية تحرير الجزائر، فمـ يعتبر  حاييـالكبرى، وينتمي بطؿ روايتو 
تو مت في وضع صيدليّ ة، التي تمثّ ا ألّنو ولد بيا، واشترؾ مع المجاىديف بطرقو الخاصّ ريبّ نفسو غ

تحت تصرؼ مجاىدي الجبؿ، أّما الفئة الييودية الثّانية، فقد دخمت مع االستعمار الفرنسي وىي 
ي وشاركت إلى جانب االحتبلؿ في اضطياد الجزائرييف. لكّف اإلشكاؿ يكمف ف جزء ال يتجّزء منو،

ة، وىنا تتأّكد المفارقة وتعنيفو بعد االستقبلؿ بسبب الّذىنيات الّسمطوية وليس الجزائريّ  حاييـطرد 
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يعني أّنؾ صييوني  والمسكوت عنو، فكونؾ مسيحيا ال يعني أّنؾ مستعِمر، وكونؾ ييودّيا ال
 يمة عسكرية وآلّية.ة قبؿ أف تكوف قة وأخبلقيّ وتنتمي إلى الجيش الفرنسي، ألّف الّثورة قيمة إنسانيّ 

" اّتفقت كميا حوؿ تدّخؿ توابؿ المدينةو" أنا وحاييـ"و" "الخاّلفبلث "وايات الثّ إف الرّ 
الخطابات السياسّية في صراع الّطبقة الّشعبية الجزائرية وييود الجزائر، ألّنيا عاشت في جّو تسوده 

الجزائرية فسخ عبلقتيا بيذا العنصرّية بسبب معطيات إيديولوجية وسياسّية، وقد سعت الّدولة 
الشعب الذي عاش فييا لعقود، ليتأّكد أّف الحوار غاب عف مجموعة مف الخطابات السائدة ولـ 
يغب عف شعبو، أّما نحف سنحاوؿ قراءة مشاىد الييود في الرواية الجزائرّية، مف منظور الّنقاد منيـ 

، ةالعنؼ المرتبط بالعنصريّ الـ، و كونو أولى اىتماما بالقضايا العنصرية في الع دايجاؾ در 
"فالمبلحظ أّف قضايا العنصرّية والعنؼ، قد شغمت مكانا بارزا في تفكيكّيتو، وقد تحّدث عف ذلؾ 

مف ، وبّيف عبلقة مقولة العنؼ بالمضمر والسياسة، السالـ المحضبشكؿ مباشر في تحميمو لمقولة 
البنية الثبلثية كما عّرؼ لعدالة بالقانوف، اعبلقة مؤسساتي، و وال طبيعيالثنائية و لخبلؿ تفكيك

عنؼ وأخيرا سة، والعنؼ األصمي باعتباره استحالة السـ العمـ، مؤسّ  المبلزمة لكؿّ : لمعنؼ
ستند إلى مقوالت ميتافيزيقية ا تيألنّ  ،األكثر عنفا ىي "السبلـ المحض" ويرى أّف مقولة ،االختبلؼ

إال والحصوؿ عمى الّسبلـ في بعض المواقؼ ب العنؼ يمكف تجنّ  ال، كما أّنو بيعيكاألصمي والطّ 
 1اقتصاد العنؼ." دريداعنؼ ممكف، وىذا ما يدعوه بالعنؼ، بغية الوصوؿ إلى أقؿ 

دور الّسمطة في بعث االختبلؼ، مف خبلؿ البحث عف العرؽ  بّينت الّرواية الجزائرية
بو بثنائية الطبيعي والمؤسساتي الّصافي، الذي جمب معو مقوالت العنؼ والصراع، خاصة بعد تبلع

حسب أىوائو ومصالحيا الّذاتية، وعميو فإف اإلقصاء الذي مارسو المجتمع عمى ييود الجزائر ليس 
عنفا طبيعيا بؿ عنؼ مؤسساتي، ألّف الّشعب الجزائري أّكد عمى قابميتو لمحوار والّتعايش، مف 

حميد الّذكر، فالّطبيعي مف منظور  خبلؿ صورتو التي جّسدتيا مقاطع مف الّروايات الّسابقة
أّف ييود الجزائر ال عبلقة ليـ باالستعمار الفرنسي، أما المؤسساتي فيو إقصاؤىـ بناء عبدالقادر 
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عمى مجموعة مف المظاىر الثقافّية واالقتصادّية المختمفة، كالمسرح وغناء المرأة، والتدّيف بغير 
 والّدكاكيف. اريةبلؾ مجموعة مف المحبّلت الّتجاإلسبلـ، وامت

تبّيف بيذا أّف الخطاب الميميف رّكز عمى مجموعة مف القضايا الظاىرية، لتحويؿ الرأي العاـ 
لمناىضة ىذه الفئة، وقد حسمت األمر بمجموعة مف الخطابات التي أقنعت مجموعة مف الفئات 

ي الستعادة الييود، ألّف الّساذجة، بالعرؽ الّنقي، وال نّدعي أّف الّرواية المعاصرة ىي التماس ضرور 
ذلؾ أشبو بالمستحيؿ كوف الذىنّيات العرقية تغمغمت وتجّذرت في النفوس، إّنما الجانب اإلنساني 
والحفري في اإلنساف أممى عميو البحث عف الحقائؽ بتحميؿ الخطابات، خاصة وأّف الّتقسيـ العالمي 

ب، العرب والغرب، بمداف متقّدمة وبمداف عرقيا وجغرافيا واقتصاديا، وّلد الّدمار) الشماؿ والجنو 
متخّمفة، المسمـ والييودي والمسيحي(، وىذه الّتقسيمات لـ تكف في صالح اإلنساف، ألّنيا وّلدت 
الحروب واالستغبلؿ، فمو أّننا نعود إلى الوراء، قبؿ تطبيؽ ىذه السياسة سنتحّصؿ عمى مقولة 

د جنس عاش في الجزائر، وبالتالي عنده حقوؽ ، وتتمّثؿ في أف الييو جاؾ دريداالّطبيعي حسب 
وواجبات بحكـ الفترة الزمنية غير القصيرة التي أمضاىا فييا،وقد أصّر عمى ذلؾ أحد 

"عمينا أف ال نخمط بيف الييود والصياينة "  السياسّييف_زعيـ حزب جزائري كبير_ في قولو عمى أنو:
اف لمبعض منيـ موقؼ متعاطؼ مع الكفاح فالييود عاشوا معنا في الجزائر في تعايش تاـ، وك

المسمح خبلؿ الثورة، كما أّف البعض اآلخر تعاوف مع فرنسا االستعمارّية، وىكذا تسير األمور 
البقاء بالجزائر، وانصيرت في مجتمعنا، في  2960دائما، إاّل أّف العديد مف العائبلت فّضمت عاـ 

مف خبلؿ ىذا نستنتج أف الحياة الطبيعية 1يومّية"شكؿ مجموعات سرية تتأقمـ مع كؿ المستجّدات ال
نسانيا تمّثؿ في مساندة  لييود الجزائر تشابيت مع حياة الجزائرّييف، وعميو اّتخذ موقفا منطقيا وا 

 الوطف الذي تمّثؿ في المنشأ.

ومف الييود أيضا مف ساند فرنسا المحتمة، وىذا يبدو منطقيا أيضا ألّنيـ ينتموف إلييا، معتقدا 
أرضا، وعميو فإّف الّتدابير التي اّتخذتيا الّسمطة الجزائرية لـ تكف منطقّية، ألّنيا ساىمت في نشر و 

الصراع والكراىية بيف مختمؼ الفئات الجزائرية، موّجية األنظار إلى كّؿ الييود، ومف بيف 

                                                 
 .9ص سنة مف الوجود،  0222ييود الجزائر عيسى الشنوؼ،  -1



 الموضوعات مستوىعمى  اليوامشصراع                                 الفصؿ الثاني

200 

 

، ي بومديفىوار خطاباتيا: "ظالما أـ مظموما أنا مع الشعب الفمسطيني ىكذا صرح الرئيس الراحؿ 
وىو عمى قيد الحياة. وقد بقيت ىذه العقمية سائدة عمى الرغـ مف عدـ وجود إجماع بشأنيا، والدليؿ 
في ذلؾ المقومات التي حممتيا الئحة بيانات باحث مف الباحثيف، فالمجتمع حسب رأيو تـ 

ورة ترويضو، مف مختمؼ التيارات التي اعتمدت عمى دعائـ إيديولوجية، لتشويو وتحطيـ ص
"، لييود حاشا ديف محمد"  وقد تأّكد 1الييودي، وتـ تمقيحيا في الشعور الجماعي "لييود حاشاكـو

ىذا االّتجاه في الّروايات المذكورة مف خبلؿ المشاىد التراجيدية، التي تعّمدىا الّسرد المعاصر، 
لمف يستحّؽ، كما تجّمى  إليقاظ مفيـو العدؿ العالمي واإلنسانية المشتركة بيف األمـ، فبل تيميش إالّ 

 خبلؿ الّروايات التوّجو نحو تقويض العنصرّية، ألّف صورة الييودي أصبحت مذمومة عربيا.

كجواب عمى ىذا الّسؤاؿ أرادت الّرواية المعاصرة، عزؿ الجانب اإلنساني في اإلنساف عف 
الح الّسمطة مف السياسة العالمية، التي اعتمدت الّتجزئة والّتفريؽ كخدعة جديدة لتحصيف مص

االنييار، وعميو نجد الّذات اإلنسانية ىي التي توّلت ميّمة الّسرد السترجاع التعايش والحوار، 
ذّكرني بطفولتي التي شاىدت فييا في رواية "توابؿ المدينة":  عبد القادر المغراويفيقوؿ الّصحفي 

يطالييف )...( وفرنسييف، وأجناس  تعايش مزيج مف الّناس، مف بربر وعرب وييود ومالطييف، وا 
وباعتبار أّف اإلنساف  2"أخرى عديدة تصارعت فيما بينيا لكنيا عاشت باختالفيا وتنوعيا.

المعاصر ىو إنساف الّترحاؿ واالغتراب، عميو فإّف قيـ العرؽ الّصافي ستحوؿ دوف تحقيؽ 
 طموحاتو، بؿ ستجعمو يواجو مشاكؿ جّمة ألّنو سيصادؼ اآلخر في كّؿ مكاف.

ّكد المثقؼ المنفي )محفوظ عبد القادر المغراوي( عمى جّو الّتعايش في الغربة، ألّف تشّبث أ
األوطاف العربية بسياسة التقسيـ ىي خدعة، تؤدي باإلنساف إلى االنعزاؿ والّتفكؾ والّذوباف أماـ 

واصفا  مدريدالخطابات الّسمطوية التي ال جدار أماـ أوىاميا وخداعيا، فيقوؿ عف الّتعايش في 
جعموا مف الحّي عالما مصّغرا فيو خميط مف : " بيروفيألحيائيا عمى لساف روائي يدعى 

األجناس، حّي متعّدد الّمغات، والّميجات والعادات واألزياء)...( إّف الجغرافية البشرّية لمكوكب 
)...( يجد بأسره تبدو ممّثمة في ىذه الحفنة مف الّشوارع )...( لدى الخروج مف شارع آفي مريا،
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المرء نفسو في بابؿ يتعايش فييا تّجار صينّيوف وباكيستانيوف، ومحاّلت لغسؿ المالبس 
ودكاكيف ىندوسييف، وصاالت شاي مغربّية، وبارات تغّص بأمريكييف جنوبييف، وتّجار مخّدرات 
 كولومبييف وأفارقة في كّؿ مكاف، في مداخؿ البنايات أعداد مف الّرومانييف، واليوغسالؼ،

ومف ىذا المشيد يتأّكد أّف 1."والمولدافييف، والدومنكانييف واألكوادورييف، والّروس واألسياوييف
ى البمداف الغربية استطاعت تجاوز مفيـو الّتقسيـ، لتحّقؽ نجاحيا االقتصادي والّسياسي وحتّ 

تبادر في تصحيح ات، وعميو يجب أف ط تحت وىـ العرقيّ ة مازالت تتخبّ قافي، أّما البمداف العربيّ الثّ 
يا الذي نفى رة المسّمحة، بالمصالحة مع تاريخذاتيا، باسترجاع مفاىيميا التي تجّسدت أثناء الثو 
ة، ألّف الوضع الجديد الذي أحدثتو ة والفردانيّ العرؽ، فبعث التّاريخ مف شأنو إيقاؼ العنصريّ 

 بريجيتالمشيد يصّور تيديد ة بعد االستقبلؿ، تسّبب في العنؼ والّتشظي، وىذا المؤسسة السياسيّ 
الرجاؿ الذيف اقتحموا شقتيا الييودية في شّقتيا، بعد نشر مجموعة مف الخطابات الّسياسية:" 

أخبروىا أف العقيد الذي انقمب عمى الديكتاتور صاـر في قراراتو، وال يستسيغ بقاء الييود 
 2" عّدد.واألقداـ السوداء، وأنو يريد شعبا نقي العرؽ صافيا ال يقبؿ الت

لحاؽ األضرار والخسائر، التي يعّد عنؼ االختبلؼ "مجموعة مف أفعاؿ الّتدمير والتخريب،  وا 
فو ويعرّ ت)...( و إلى أىداؼ أو ضحايا مختارة، أو ظروؼ بيئية أو وسائؿ أو أدواوجّ تُ 

ة، في ياسيا إلى إحداث تغيير في السّ موجّ )...(  جوء إلى القوة ضد األفراد، بأنو المّ تيدىندريش
. وييود 3و أيضا إلحداث تغييرات في المجتمع"نظاـ الحكـ أو في أشخاصو، ولذلؾ فإنو موجّ 

خويؼ، يديد والتّ الجزائر عاشت صراعا مزدوجا، األّوؿ مع الّسمطة التي مارست عمييا أعماؿ التّ 
عاشتو ىذه معزولة؛ ويتمّثؿ الصراع الثاني الذي شر مف بيوتيا وتحويميا إلى أماكف رد المبابالطّ 

، الفئة، في تصديؽ الطبقة الشعبّية لخطابات الّسمطة، خاصة الخطاب الّطارئ حوؿ العرؽ الّصافي
ؿ ىذا الّصراع إلى رفض فقد آمنت أّف الّتعدد ىو كفر وابتعاد عف العقيدة، والثّقافة الجزائرية، ليتحوّ 
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تي وصفت الييودي معزوال ى ذلؾ في مجموعة مف المشاىد القاطع لكّؿ مف يبدي اختبلفا، وتجمّ 
عف المجتمع، بحّجة الخوؼ مف االنحراؼ الّديني واألخبلقي، إذ بقيت فئة صغيرة مف الييود 
تستمع لنغمات الموسيقى األندلسية بمعزؿ مف أنظار الجزائرّييف، مستأنسة برفقة الّطبقة البرجوازية 

الييودّية  جوزيافالبرجوازّية مع ت جّناالتي اشتركت معيا في الّتيميش، فيقوؿ الّسارد عف صداقة 
في مدرسة الموسيقى الواقعة بشارع ىونوري دو بمزاؾ )...( كانت "بسبب األوضاع الجديدة:

جّنات ابنة سعيد سكندر مستعّدة لمصاحبة فتاة ييودّية )...( أدركت جوزياف بف سوساف أف 
ّزمف ينسج بينيما صداقة متينة؛ جّنات )...( لـ تنخرط في حممة الحقد تجاه الييود )...( راح ال
" وتسترسالف قـ ترى براعـ الموزفيعمو صوتيما وىما تنشداف قصائد أندلسّية وترّدداف أغنية " 

 1."في الضحؾ

رّكز الّسرد المعاصر عمى مشاىد االندثار وفوضى االنتشار، لتقويضو وليس تعريفا بو، فقد 
يعقؿ  الّسمطة، ألّف المجتمع ينسجـ أكثر بفئاتو إذ الأّكد أّنو ال جدوى لبلفتراؽ إاّل حماية مصالح 

أف اليكوف في أي بمد أقمّيات عرقية ودينية، لكّف االنسجاـ يتحقؽ حيف تتحاور، فالعيش معزوال 
ف لـ يتحقؽ مشروع التعايش ستظّؿ لعبة االختباء واردة، مع العمـ  يوّلد الّضغينة وحّب الّصراع، وا 

ف بممارسة حقوقو الّدينية والثقافية، خاصة وأننا في عالـ يشيد الّترحاؿ أّف المنطؽ يسمح لكّؿ مواط
والسياحة واألسفار، إذ ال يعقؿ أف يعيش المرء معزوال بسبب عرقو أو دينو في أي بقعة مف بقاع 

ة يف والييود بسبب قضيّ األرض، والّدليؿ عمى ذلؾ مشيد الّتعايش الذي ظّؿ قائما بيف البرجوازيّ 
مشاىد العنؼ التي تعرض ليا  توابؿ المدينة"الّتيميش، ويواصؿ الّسارد في رواية " مشتركة وىي
اندىش سعيد سكندر في األّوؿ، لكنو سرعاف ما تمالؾ نفسو  الييودي قائبل:" ابف سوساف

واستعاد زماميا، فيّب لنجدة الييودي. وّجو لكمة قوّية نحو وجو الرجؿ صاحب البيريو، أسقطو 
ة في الجزائر، قت بيف الفئة الييودية والفئة البرجوازيّ أف سمة التعايش والحوار تحقّ  ،المبلحظ2"أرضا

ة مف الييود، لكّف قضّيتيـ ة الفرنسيّ ية إلييـ خاصة بعد سحب الجنسيّ ة الموجّ رغـ األفكار العنصريّ 
الجزائرية اإلنسانية جمعتيـ، بسبب الّتيميش المشترؾ؛ وقد صؼ الّسارد الّصراع بيف الفئة الشعبية 
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والفئة الييودية، بأّنو حاد يفتقر إلى الّتحاور خاصة بعد أوامر السّيد الرئيس، عمى حّد تعبير 
ة منعت الييود مف بقة الشعبيّ وتبّيف مف خبلؿ مشاىد الرواية أّف الطّ عبد القادر المغراوي الّصحفي 

إنسانية غير عادلة، في حّؽ  ممارسة طقوسيـ وشعائرىـ الّدينية، وىذا االستعراض ىو بمثابة قضّية
الييودي إلى طابور لتأدية الصبلة، بعد  إسماعيؿ بف سوسافشخصّيات ساندت الّثورة، فقد لجأ 

ة التي تعّرض ليا بعد تعرّضو ليجـو مف المالطّييف متضّرعا إلى رّبو لنجدتو مف المطاردة اليوميّ 
 االستقبلؿ قائبل:

 الرّب راعّي فال يعِوزني شيء"

 َنفسي ويرِشدني إلَى طرِؽ البّر إكرامًا السموِ ُينعُش 

 ال أَخاُؼ سوًءا ألّنؾ ُتراِفُقِني الَموِت،َحّتى إذا اجَتزت وادي ِظالِؿ 

 1".َعَصاَؾ َوُعكَّاُزَؾ ُىَما َمِعي ُيَشدَِّداِف َعِزيَمِتي

ي ، الذفي صراعيا تشة تخبطبينما الفئات الميمّ  ،الخفاءبانتصارىا في مطة السّ احتفمت 
البرجوازي الميّمش، ألّنو تزّوج مف ييودّية  سعيد سكندرانطمؽ مف نظرات العداء لمييود، ومنيـ 

المغـر  رشيد القسنطينيتدعى ماري سوزاف، إضافة إلى سّبو ألّنو ترّدد عمى المسرح لمشاىدة 
عمى  الييودي ، واتفقت األقبلـ الروائّية المعاصرة عمى تمثيؿ صورة2بالييود عمى حّد تعبير الّسارد

أّنو صاحب تجارة وسمطة، وأكثر ارتباطا بالقيـ الغربّية، وىذا ما تسبب في نظرات العداء الموّجية 
بينما ة، ة أكثر انفتاحا مف المسمميف، ومشاركة في الجوانب الحياتيّ ييود البمداف العربيّ  ، فيعدّ إليو

رّكز عمى تحميؿ المضمر  المغراويعبد القادر إاّل أف  3.المسمموف يروف فييا انحبلال وفسادا
التاريخي المتمّثؿ في أسباب ىذا العداء، وبالّتركيز عمى مشاىد العنؼ وسياقو وتجّمياتو، إذ أّكد أّف 
الّصراع كاف في بدايتو في اّتجاه واحد، لكّنو تحّوؿ إلى عداء مشترؾ، ألّف األحداث التعني أّف 
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رغـ األخبار المشؤومة، التي كانت ير ذلؾ في قولو:" الييودي لـ يقدـ عمى تعنيؼ المسمميف، ويظ
تصؿ حينيا مف مدينة الباي أحمد عف مخمور يدعى الياىو عمى التبّوؿ، عمى حائط الجامع 
األخضر. فأثار غضب المسمميف الذيف خرجوا لضربو. وتحولت األحداث إلى صدمات بيف أبناء 

 1".العـ دامت أسبوعا كامال

العمراف كالمساجد )بالنسبة إلى المحمدييف( والكنائس )بالنسبة  أفّ  ليندا ىيتشيوفترى 
لممسيحييف(، ىي أجيزة إيديولوجية يتـ مف خبلليا تمثيؿ جماعة معّينة كما أنيا مؤسسات خاصة 

مف خبلؿ ىذا يتجمى الصراع الّرمزي غير المباشر بيف  2بالدولة وعميو فيي تأخذ طابعا سياسّيا.
تي ال تؤمف بالّديف اإلسبلمي، والفئة الشعبية التي ترى بأف اإلسبلـ معمـ مف األقمّية الييودّية ال

معالـ اليوية الوطنّية، وبذلؾ يعّد المسجد بالنسبة إلييـ ليس مجرد عمراف، إنما رمز ديني ال يجب 
المساس بو، والمبلحظ أف ىذا الصراع الّرمزي، تحوؿ إلى صراع فعمي وجسدي كما يبدوا ذلؾ مف 

"أمس قتموا جاكوب بف قفطاف، وليفي دانياؿ في باب العسة، جموعة مف المقاطع منيا: خبلؿ م
إنيـ يريدوف تصفيتنا حتى يستولوا عمى أمالكنا، عرضوا عمى جاكوب مبمغا حقيرا لشراء ورشتو، 
لكنو رفض فقتموه، أما ليفي دانياؿ فكانت نيايتو مفجعة، قد سمخ اإلخوة غاسوف جمد رأسو 

 3"سانطوجيف، حتى ال يرّدوا األمواؿ التي استمفوىا منو قبؿ الحرب.إنيـ أوغاد.بالقرب، مف 

بسبب مغالطات سياسية، لكّف السرد  ،المبلحظ أف صورة الييود في الجزائر مرتبطة باآلخر
المعاصر أعاد االعتبار لميويات الغابرة، بتحميؿ األوضاع وكشؼ الممارسات اليومية لمييود الذيف 

عف بقية المواطنيف الجزائرييف، وىنا يطرح اإلشكاؿ عف الصورة الّسوداوية ليـ في ال يختمفوف 
ة قد، خاصّ ياسي الذي أصبح اليـو عرضة النّ ؿ الخطاب السّ الجزائر، التي لـ تكف لتحدث لوال تدخّ 

ضت ىذه الفئة إلى أنواع مختمفة مف التعنيؼ والتحقير، ولـ يعد بعد مرور سنوات عميو، فقد تعرّ 
أّية سمطة بعد تأميـ أمبلكيا ومتاجرىا. وبذلؾ جاءت الّرواية المعاصرة كمشروع جديد لتصحيح  ليا

ة اريخ واإلنسانيّ يكتمؿ بالمغة والديف فقط، إنما يكتمؿ بالتّ  ة، الذي الالسائد حوؿ مفيـو اليويّ 
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ذا ضربنا مثاال بالعميؿ نجده ينتمي إلى الجزائر دينا ولغة ومعتقدا  لكّنو ال يتمني إلييا واالنتماء، وا 
تاريخا وموقفا، وعميو فإّنو لمتاريخ دوره في تحديد اليوية التي أرادت الرواية المعاصرة إسقاطيا مف 
ثباتيا لفئة الييود، وليس كّؿ الييود إّنما مف أعمف والءه لثورة التحرير الكبرى، وبيذا  العمبلء، وا 

ابعد الحداثة التي أرادت إنياء التّاريخ بقوليا إّف نستخمص أّف الّرواية المعاصرة لـ تسقط في فّخ م
بؿ أرادت العودة إليو بالحفر في مضمراتو، لمقياـ بعممية فرز  1الماضي مخيؼ يجب التخّمص منو

تثبت بيا، أّف مشروع اإلنساف والذات ىي جزء مف التاريخ، ألّنو ليس آلي فقد تشوبو حقائؽ مغيبة، 
 المساند. والدليؿ ثنائية العميؿ واآلخر

لقد رّكزت الّرواية المعاصرة عمى سرد القضية الييودّية باتّباع ثبلثة مراحؿ، ىي مرحمة 
النوستالجيا والحنيف إلى مشاىد الّتعايش الّسممي والحوار، لتؤّكد بذلؾ أّف القرية العالمية ليست 

يودي، وقد أكدت عمى ذلؾ ة التي رحبت بالعرؽ اليمقولة جديدة، ألّنيا تحّققت زمف الثورة الّتحريريّ 
ة بيف الييودي ات المختمفة، خاصة الّصداقة األبديّ ة بيف العرقيّ باتّباع الوصؼ لمشاىد الحياة اليوميّ 

التي بدأت منذ فترة الّطفولة، وتوّطدت أكثر زمف الثورة، بالّدفاع  أنا وحاييـ"،والمسمـ في رواية "
كما أّكد الّصحفي المنفي في رواية "توابؿ المدينة" ة الوطنّية لمشخصيتيف معا، المشترؾ عف القضيّ 

في جّو مف التمازج والّتبلقح، تجّمت صورتيا  مدريد،أف األجناس المتعايشة التي تعّج بيا شوارع 
يف والمسمميف فييا، ورة في الجزائر، بشيادة منو عف تعايش اإلسباف، والييود والمسيحيّ قبؿ فترة الثّ 

اف التشكيمي والطبيب ، عف صديقيو الفنّ فالخالّ راشدي في رواية  أفواليييا والّشيادة نفسيا أّكد عم
ة قضّية لو، ورة الجزائريّ الذي جعؿ مف الثّ  ليفي،المسيحي، الذي أليمتو سماء وىراف رفقة الييودي 

وايات السابقة، فيي االنتقاؿ مف انية التي اّتبعتيا، كتابة الييود مف خبلؿ الرّ أّما المرحمة الثّ 
أنيا تعود إلى قّطاع الطرؽ  ايحالحبيب السّ لنوستالجيا إلى تحميؿ أسباب الّصراع، والتي رأى ا

 توابؿ المدينة"يف، أّما الّسارد في رواية "والمتشّرديف، والمناوشات االجتماعّية بيف الييود والجزائريّ 
الّسمطة تبلعبت  فقد أّكد أف الّصراع ىو محصمة االنتقاؿ مف الّطبيعي إلى المؤّسساتي، الفّ 

بالخطاب، وأخفت حقيقة العمبلء لتبرز الييود إلى الواجية لتضميؿ الحقائؽ، وعميو جاءت المرحمة 
األخيرة، عمى شكؿ مجموعة مف الّتجّميات التي أّكدت عمى فاعمية الخطاب الّسمطوي المضمؿ الذي 
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عميو فإّف الّرواية أفضى إلى صراعات دموية، غير قائمة عمى مفيـو المنطؽ واإلنسانية، و 
المعاصرة ىي رواية الّتحميؿ والّتفكيؾ لتقويض العنؼ، وتحقيؽ الّسبلـ الّدولي. ألّف ىدـ األسباب 
والّتعريؼ بيا يؤدي إلى إحياء الّتعايش، فيذه الكوكبة مف الّروائييف لـ يؤّكدوا فقط عمى ضرورة 

ورّية الجزائرّية الحوارّية واألخبلقّية التي استرجاع العنصر الييودي، إّنما عممت عمى تكريس القيـ الث
 .غابت في عالمنا المعاصر

زاع إنً انذ واخ األنثىَ ح:: انًثحج انث انٍ  تحىَم انص 
 

إف إطبللة بسيطة عمى مفيـو اليامش، يستدعي الّتفكير في قضية المرأة، وقد تعّددت 
يـو التيميش، مع العمـ أّف المرأة المعاصرة الرّواية الجزائرّية، لكّنيا اتّفقت كّميا عمى مف ياتمثبّلت

بدأت تخطو خطوات عمبلقة لتقويض الّسائد، والجدير بالّذكر أّف تيميش المرأة ليس قضّية عربّية 
ف بدت  الغربّية في ظاىرىا متحّررة إاّل أنيا ىّمشت بطرؽ األنثى فقط بؿ ىي قضّية عالمية، وا 
فييا العنؼ الجنسي، لكّف المرأة العربية رأت و ات العازبات مختمفة، بما في ذلؾ انتشار ظاىرة األّمي

ة، وعميو قّررت تبني مشروع ة واإلداريّ تيا في المجاالت السياسيّ ، أبرزت فاعميّ لبلمتثاؿ ألّنياقدوة 
 المرأة الحّرة.

كاف ينظر إلى المرأة عمى أّنيا ناقصة عقؿ، وسخروا مف تمؾ التي تركت صناعة الّطعاـ 
 و سبب جيميايكتشؼ أنّ اليـو بدأ و لكنّ راسة، ورموىا بالتطّفؿ عمى مياـ الّرجاؿ، دّ واشتغمت بال

ؼ عقميا، وتناؿ حقوقيا واحدا ، وأخذت تثقّ اجديد اة، دخمت المرأة طور ، ففي البمداف الغربيّ وتخّمفيا
وساحت في  ةوحضرت في المنتديات العمميّ  ة،في شؤوف الحياة البشريّ  وواشتركت مع بعد اآلخر،

ة عمى لكّنو ظّؿ محّبا لمسيطرة خاصّ ورغـ أّف رجؿ اليـو اعترؼ أّنو سبب في جيميا، 1.الببلد
عمى الّنمط القديـ، والجدير بالّذكر أّف المرأة المعاصرة خّفت عدائّيتيا إّزاء  جسدىا وأفكارىا وآرائيا،

مف شأنيا أف تبعده عف دائرة الّرجؿ، بسبب تغّيرات العصر، أضؼ إليو أّنو طّور آلّيات جديدة، 
 الّصراع، لتتحّوؿ أنظارىا، إلى مثيمتيا المرأة، وفي ىذا المبحث سنحاوؿ الوقوؼ عمى المواقؼ
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المرأة المعاصرة لتقويض الّنظرة الّدونّية، لكّف ذلؾ لـ يمنع مف بروز نساء ، التي اّتخذتيا الجديدة
 معارضات أردف اإلبقاء عمى وضعيتيّف القديمة. 

اجتماعي  مشايكبموضوع المرأة الذيف أولوا االىتماـ  بيف الّروائييف الجزائرييف مف 
 وآخروف؛ إذ اىتّمت بشير مفتي ،أحالـ مستغانمي، ربيعة جمطي، فضيمة الفاروؽ :وسياسي

 ع المرأة واإلرىاب، لتستعرض عبلقتيا بالّسمطة والّديفموضو ب "تاء الخجؿ" في ،فضيمة الفاروؽ
التي نتج عنيا إخراج المرأة مف ذاتيا  ،المتضاربةإلبراز مواقفيا اإليديولوجية ائرّية، والّسياسة الجز 
لـ ينصفيا، ألّف الّذكر وحدىا تستطيع فيـ المرأة، الّرجؿ، ويبدو أّنيا عمييا سيطر التي المحافظة ، 

اء المرأة في في إبق وىذا ما ساىـوالّسمطوية،  وأيضا ألّنو األكثر تواجدا في المواقع السياسّية
اليامش، ورغـ سعييا لمّتحرر مف العالـ التقميدي الذي أممى عمييا شروطا لؤلنوثة، تمّثمت في 

ى تزّعميا الّرجؿ في مواقع البقاء في البيت، إاّل أّنيا بتحررىا الّشكمي، وقعت تحت تأثير أيدي أخر 
وف الّرجؿ حّررىا مف قيود والّسياسة، وبذلؾ برزت قضايا أخرى أكثر خطورة مف األولى، ك العمؿ

يممؾ سمطة الخطاب ألّنو لكّنو مارس عمييا إكراىات أخرى، تعّمقت بالّسياسة والقانوف والّديف، 
 1واقع الحّساسة.معمى ال في البمداف العربّية ىو مف ىيمف بأنواعو، ألّف الّرجؿ

ينية والّسمطوية دّ ومساىمة المؤّسسات ال ،إلى قضية المرأة واإلرىاب فضيمة الفاروؽتعّرضت 
ة مع تدّخؿ المرأة المثّقفة، لميوامش، خاصّ  رئيسي ، وبيذا تجّمى الّرجؿ كمحّرؾفي إقصاءىا
لسمطة الّرجؿ، ولخضوع المرأة معا، ومف ىذا يتبّيف أّف الّرجؿ الذي مّثؿ )الطرؼ المقّوضة 

الغتصاب ولـ يحاوؿ أف أقدـ عمى فعؿ األّنو ة، اإلرىابي( كاف سببا في اختبلؼ المواقؼ األنثويّ 
، فقد اّتيمت في ذي تجّسد في األخ واألب، لـ ينصفيايبّرئ نفسو مف الّتيمة، وباعتبار أّف الّرجؿ ال

لقضّية شرفيا وذلؾ إليجاد حّؿ شرفيا وبقيت في اليامش، ليتحّوؿ الّصراع إلى الّذوات األنثوية، 
ا وتاريخّيا سياسيّ ي ىذه المّرة انتيؾ حقوقيا، المفقود، الذي لطالما انتيكو الّرجؿ، مع العمـ أّنو ف
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وبذلؾ تجّمت عف قضاياىا، بالحديث  ريخ وقاضي العدؿ، فمـ يسمح لياا، ألّنو كاتب التّاوقانونيّ 
 صورة المرأة المثّقفة، وصوت المرأة الخاضعة. لممرأة في الّرواية ىما:صورتيف 

لتقاليد  ،رفضت الّصمت والخضوع ألّنيا ر لممرأة الخاضعة،المثّقفة الوجو اآلختعّد المرأة 
تيميشيا والتي منيا: سمطة المجتمع، تقويض المؤّسسات التي عممت عمى مف أجؿ المجتمع، 
ي تيف ىما الّذات المثّقفة التي وقعت فوانبثؽ عف ىذا الوعي الجديد ذاتيف أنثويّ األسرة، و  والقانوف

مجموعة مف الّروائييف المعاصريف اشترؾ  و ة، ألسباب دينّية وثقافيّ  ،تعارض مع الّذات الخاضعة
ة الّصراع بيف ، إذ منيـ مف حّمؿ الّرجؿ مسؤوليّ الموضوع، مع اختبلؼ وجيات الّنظرفي ىذا 

، وعميو فالّصراع بينيا رأى أّنيا ضرورة نتجت عف تطّورات العصرومنيـ مف  ،ةالّذوات األنثويّ 
كمحّرؾ  جؿتجمّى الرّ و  والقضايا اإليديولوجّية.يشبو الّصراع بيف الّرجاؿ حوؿ مسائؿ العمؿ 

شخصّية   سارة بف جاميفحيث إّف ، لسامية بف دريس رائحة الّذئبفي رواية  لميوامش األنثوّية،
لكّف الحقائؽ تجّمت ليا وراء مضمرات كثيرة، متعّمقة  ة،ة الفرنسيّ توّىمت أّنيا تحمؿ اليويّ ميّجنة، 

بسبب اغتصاب رجؿ بالجنوف،  تا المرأة الجزائرّية التي أصيبوحكاية والدتيبتاريخ الجزائر، 
بمجتمع أّميا المحافظ بؿ وقفت أماميا، وىاجمت  ، سارة بف جاميففرنسي، أثناء الّثورة فمـ تباؿ 

حيث تجّمى موقؼ الّرجؿ في الّرواية كمسّير لذاتيف أنثوّيتيف، ىما  1،لتكشؼ ما خّبأه الّزمفجنونيا، 
متاف انقسمتا إلى ذاتيف، األولى مثّقفة تحفر في مضمرات التّاريخ لكشؼ حقيقة األـ واالبنة ال

ميبلدىا، في وطف الجزائر، والثّانية جّنت بسبب حمميا مف رجؿ أجنبي لتيرب مف البوح، ليشّكؿ 
والثّانية الصمت والبوح ثنائّيتيف  ضّديتيف متعّمقتيف، بامرأتيف األولى فرنسّية المنشأ تسعى لمبوح، 

  جزائرّية قرع الجنوف أبوابيا ألّنيا تريد الّصمت.

 : صزاع انًزأج انًثقفح يع انًزأج انخاضعح:1

خر لممرأة الخاضعة، ألّنيا رفضت الخضوع لتقاليد المجتمع، مؤّكدة ا آوجيتعّد المرأة المثّقفة  
قانوف وال ، خاصة سمطة المجتمععمى ضرورة تقويض المؤسسات التي عممت عمى إثبات دونيتيا

عمييا تغييرات أممت الجديدة، لكّف الثّقافة التي عممت عمى تجسيد الخضوع األنثوي، األسرة، و 
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أّكدت حركات جديدة وبذلؾ برزت ، ألّف العصر المعاصر رفض الّتيميشعمى شخصّيتيا،جذرّية 
 خوفا عمى مصالحو وىيمنتو التي، ومف الّطبيعي أف يكوف الّرجؿ معارضا، عمى حقوؽ المرأة

السيما ، ّيةمظاىر التحرر كّؿ البحّد ذاتيا لـ تتقبؿ ستتراجع لصالحيا، والغريب في األمر أّف المرأة 
شريحة الكبار في السّف، األّميات والماكثات في المنزؿ، ألّنيّف سّممف بتقاليد الخضوع لمّرجؿ 

 والمجتمع. 

تماعي الذي رأت أّنيا بوضعيا االج، يا في تقويض الّتيميشبّررت المرأة المثّقفة مشروع
 :عف ميبلد األنثى في المجتمع الجزائري" فضيمة الفاروؽبطرؽ الشعورّية، فتقوؿ شاركت فيو 

أّف المرأة المبلحظ  ألفّ  1.عبوس الوجوه حيف تولد األنثى، لماذا االحتقار منذ الوالدة" لماذا
اليتحّمؿ وحده مسؤولّية  شاركت في تيميش ذاتيا، برفضيا المولود األنثى، وعميو فإّف الّرجؿ

تيميشيا، ألّنيا بادرت أيضا في ذلؾ، وبذلؾ نفّسر العتاب المزدوج الذي جاءت بو الّروائّية في 
ىو مشروع المرأة فاتحة روايتيا، وعميو فإّف المشروع األنثوي الجديد القائـ عمى الّسؤاؿ لماذا؟ 

سباب الّتيميش لتصؿ إلى نتيجة مفادىا عف أالمجتمع والّرجؿ معا، ذاتيا و المثّقفة، حيث ساءلت 
بّيف ذلؾ مف خبلؿ مجموعة مف وسنحاوؿ أف نأّف الّذات األنثوية ساىمت في إقصاء نفسيا، 
يوّضح التحّوالت الجديدة التي طرأت عمى المرأة الّروايات المعاصرة، ولعّؿ ىذا الّرسـ البياني 

 المعاصرة. 

 المرأة                        صراع                          المرأة     

 جؿالرّ                راع  اختفاء جزئي لمصّ                  المرأة     

، لكّف رّكز الّسرد الّروائي الجزائري عمى المرأة النمطّية ليعّرؼ بيا ويبرز ألّيات تيميشيا
، أبرزت صوتا نسوّيا أخر، وىو "تاء الخجؿ" وفي روايتيا المعنونة بػ فضيمة الفاروؽالّروائّية 

الّرجؿ فييا فقد برز كمحّرؾ  ردو  أّما صوت المرأة المثّقفة المعارض لمواقؼ المرأة الّنمطّية،
ّنو إرىابي   لـ يبرز صوتو إاّل في أعماؿ القتؿ والعنؼ واالغتصاب، لمّصراع بيف الّذاتيف، خاّصة وا 

الجزائري، بعد اختفاء الّرجؿ كبطؿ ىيمف عمى  إذ كشفت صفحات الّرواية عف نوع جديد مف الّسرد
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المغتصبة، في فترة  يمينةاألحداث، وأعطت المجاؿ لشخصّيتيف رئيسّيتيف ىما الصحفّية خالدة و
 خالدةإذ مّثمت ة مرتبطة بالمرأة، ودينيّ ة يّ سياس لتكشؼ وجية نظرىا حوؿ قضايا العشرّية الّسوداء،

مع العمـ لبلغتصاب في الجبؿ، تعّرضت التي خاضعة الفيي  يمينةأّما ، فةالّصحفّية المثقّ صوت 
، وعميو وضعت الّساردة األحداثطؤ القانوف والّسمطة في إخفاء أّف األحداث كشفت عف توا

، ليتبّيف بذلؾ أّف مفيـو الخضوع يماالّشخصيتيف في جو حواري لتكشؼ عف وجيات النظر بين
يعّد صوت و  المجتمع وأصبحت تخاؼ مف التحّرر.ألّنيا رضخت لقواعد تغمغؿ في ذات المرأة، 

 الصحفّية في الّرواية محاورا لممرأة الخاضعة، لكّنو رافض لخضوعيا مف جية أخرى. 

لمّتعريؼ بقضايا المرأة  ،فةدعت إليو المرأة المثقّ شكبل تحريرّيا جديدا  الصحفّيةالكتابة تعّد 
حاف الوقت لطرؼ أنثوي فقد را لوضعيا المتأّزـ، لـ تبد تجاوبا نظ يالكنّ الخاضعة عبر المجتمعات، 

 مثّقؼ أف يتدّخؿ معارضا الخوؼ والّتردد، إلخراج الّرجؿ مف ىيمنتو عمى جميع المواقع السياسّية
، المغتصبة اإلدالء بالّشيادة بالرّد بالكتابة يمينةعمى  خالدةالّصحفّية اقترحت وبذلؾ ، والقانونّية
وتسعى جاىدة إلى تفكيؾ الخطابيف  ىا)...(مارس ضدّ يمنة، التي تُ "تفضح كؿ أشكاؿ اليألّنيا 

قافي المفيـو االجتماعي والثّ  ،بلف إلى غاية اليـوبل ويشكّ المذيف شكّ ، الكبلسيكي والحديث معا
ة، واألبويّ  ةيّ ياسة الذكور مف طابع اليجـو عمى السّ  ت، انتقموبذلؾ يمكف القوؿ إّف الروائّية1.لممرأة"

معارضة الخضوع األنثوي في روايتيا "تاء الخجؿ"، مستندة إلى ى في معظـ رواياتيا،الذي يتجمّ 
 عمى تحويؿ الّذات إلى موضوع لمّدراسة والّتفكيؾ، ألّف الضعؼ نابع منيا وليس مف المجتمع.

ة وكذلؾ جسدىا، وتحريرىما مف ىيمنة الّرجؿ لصحفيّ أرادت المرأة المثّقفة استرجاع الكتابة ا
بمعارضة خضوع المرأة التي اختارت الّصمت  ،ومخالب الّسمطة  رّية،مف الييمنة الذك والّسمطة،

بعد اغتصابيا، فحممت ىذه الّرواية صوتيف: صوت المرأة الخاضعة لمّظروؼ السياسّية )العشرية 
الخفّية  القصصالتي قّررت تسجيؿ و ة الزائرة لممستشفيات، وصوت المرأة المثقفة والصحفيّ  وداء(السّ 

اغتصاب رجاؿ الجبؿ في غرؼ االستعجاالت والحّمامات، التي شيدت مشاىد االنتحار بسبب 
إذ نادت الصحفّية إلى المواجية والّرفض، بتعرية األحداث في صفحات ، لنساء القرى المجارة
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رفضت  ،ولكّف المرأة المعّنفة بيولوجيا ونفسياالجرائد، مف أجؿ استرجاع الّذات والّشرؼ المفقود، 
والثّانية ترغب  ،األولى تدعو إلى البوحف ، بيف الكشؼ واإلخفاء،تشّكؿ ثنائّية ضديةلتلبوح، ا

 والعار. بالصمت خوفا مف الفضيحة 
ذات  ت حبيسة فيمت التي ظمّ ة لمغة الصّ ، وتعطي أىميّ تخترؽ الممنوعاردة أف رت السّ قرّ 

خ الجزائر، إذ دخمت الّصحفّية إلى عالـ المرأة الجزائرّية المغتصّبة، في فترة سياسية حرجة مف تاري
المغتصبات لترفع عنيف حاجز الّصمت لتقويض الخضوع واسترجاع الحياة، ألّف الخجؿ لـ يولد 
مع المرأة إّنما المجتمع ىو مف أضافو إلى صفاتيا، فقد فّضمت مجموعة مف النساء المغتصبات: 

 سؽالمرأة المثّقفة قّررت البوح ومواجية النّ  عمى يد األب أو األخ، لكفّ  ،االنتحار والصمت والموت
الّروائية ياسي، الذي حّمؿ المرأة وحدىا مسؤولية الفضيحة، وبذلؾ وّجيت يني والسّ االجتماعي والدّ 

التي تبدو مف خبلؿ صوت المرأة المثّقفة،  ،ة عالمّية متعّمقة بتبعّيات االعتداء الجنسيرسالة إنسانيّ 
 نساف.الحرية والعدؿ وحقوؽ اإلأكثر انفتاحا عمى شعارات 

أّكدت المرأة المثّقفة عمى موقفيا الّرافض لمخضوع األنثوي، مف خبلؿ مجموعة مف العتبات التي    
جاءت في بداية الّرواية، والتي يمكف أف تكوف لمّروائّية بحّد ذاتيا، إذ إّف ىذا الّنوع مف القضايا 

ف ل ـ يبد الّضمير المتكّمـ بارزا لكّنو يعود إلى خمجات الّذات اإلنسانّية، بحاجة إلى تدّخؿ اآلراء، وا 
عف األحزاف الطويمة وظممة العيش في قوليا،  اليوتوفوضى األحاسيس، حيث كّررت ماقالو 

كّؿ ىوؿ باإلمكاف تحديده، كّؿ حزف يعرؼ بشكؿ ما نياية في الحياة، بالّمغتيف العربّية والفرنسّية :"
 وكّررت ذلؾ بالّمغة الفرنسية :1."ّطويمةوقت لتكريس األحزاف ال ال

"toute horreur se pouvait définir tout chagrin connaissait une 

quelconque fini dans la vie. Pas de temps a consacrer au long chagrins"
2
 

 ، استنادا عمى مجموعة مف العباراتأّكدت المرأة المثقفة لموقفيا الّرافض لخضوع المرأة
، والتي أعادت إليوتمنيا أقواؿ العالمية التي تدعو إلى محاربة االنيزاـ أماـ عقبات الحياة، 

كتابتيا حرفّيا بالمغة الفرنسّية، ثـّ ترجمتيا إلى المغة العربّية، لتؤّكد أّف الخجؿ لـ يولد مع المرأة، 
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ز، فداخؿ كّؿ أنثى وعميو يجب مواجيتو، بالقضاء عمى صوت الّرجؿ الّداخمي الذي مّثؿ المرك
سمطتو، وىذا لف يتحّقؽ إاّل بالحوار مع الّذات  إلنياءيعيش مركز يسّير رغباتيا، وقد حاف الوقت 

التي أرادت  يمينة،خالدة، الّصوت المبلـز لضعؼ  ميا وبجوارىا، حيث مّثمت الصحفّيةالمثّقفة داخ
ّذكر أّف الّرجؿ الذي مّثؿ األب الّصمت، بعد أف انتيؾ حرمتو رحؿ إرىابي بالجبؿ، والجدير بال

بحمايتيا بقدر ما ىّمشيا، ألّف رواسب الثّقافة الجزائرّية المحافظة أممت عميو تقديـ واألخ لـ يبادر 
 .  الّشرؼ عمى العائمة.

أرادت المرأة المثّقفة تحقيؽ مشروعيا اإلنساني باّتخاذىا مجموعة مف الخطوات منيا، تقويض 
 )تاء الخجؿ(كعتبة أولى لروايتيا  فضيمة الفاروؽ اختارتوحيث ، بياالخجؿ الذي ظّؿ لصيقا 

لتؤّكد عمى  ،في المستشفيات ة، في تسجيميا لحوارات المغتصباتوبذلؾ بّررت موقؼ الصحفيّ 
والجدير بالّذكر أّف المرأة المواجية لمصمت ىي الفضح والكشؼ، ضرورة اتخاذ إجراءات ميمة 
عمى  ،استعرضت مواقفيا الّساخرة مف ىيمنة الّرجؿإذ بحّد ذاتو؛ استمّدت قّوتيا مف الّتيميش 

ة في المدرسة لقد كنت ذكيّ :“ في ذلؾيغّير األحداث، فتقوؿ  مسامع المرأة لتؤّكد أّف الخضوع ال
كور، وكتب حجاجا لينجح الذّ  إبراىيـة تقوؿ لقد وضع سيدي وقد كانت العمّ  مثؿ ذكور العائمة،

جاؿ مف ساء أف ننتظر عودة الرّ وعمينا نحف النّ ( ...) ات بيوتبّ آخر ليجعؿ مف اإلناث ر 
قميد الذي يجعؿ منا تّ الساء، كنت أكره ذلؾ وبعد أف ينيوا الغذاء يأتي دورنا نحف النّ  ،المسجد

، في معارضتيا لصمت المغتصبات، خالدةالمبلحظ أّف الصحفّية  .1”رجة الثانيةقطيعا مف الدّ 
صّية في الّتيميش، وىذا مابّرر دخوليا إلى عالـ الّصحافة لمّتعريؼ استندت عمى تجربتيا الشخ

بقضايا المرأة الجزائرّية، لكف يبدو أّف ميّمتيا ستبدأ بمواجية المرأة بحّد ذاتيا، ألّنيا شاركت في 
لتثبت وجوىا وىذه  _أي اآلخرالرّ _ت إلى جريدة انضمّ :"، وتقوؿ الّساردة في ذلؾتيميش ذاتيا
مة نجد ظاىرة مقتؿ وفي ىذه المنظّ  ،يفوالعممانيّ  يفمزيج مف اإلسالمييف والديمقراطيّ الجريدة ىي 
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نجد مقتؿ  ،كما تقوؿ 5661ليس ىذا فقط  ،يف، فقد أصبحوا يعيشوف في فوىة مدفعالصحفيّ 
 1".أخرى50امرأة واختطاؼ 515

ّرجؿ، مف أجؿ بّررت المرأة المثّقفة انتماءىا إلى عالـ الّصحافة، الذي كاف حكرا عمى ال
تقويض ىيمنتيف األولى، تمّثمت في الّرجؿ الذي احتكر القانوف والسمطة وكّؿ المؤسسات الّرسمّية، 

قّررت أّما الييمنة الثّانية فيي ىيمنة الخوؼ لدى المرأة، التي تعّد طاقة سمبّية في ذاتيا، وليذا 
الّسمطة، التي تحّكـ بيا الّرجؿ مواجية مف أجؿ ، ، بتقويض الخضوعبناء مشروع أنثوي جديد خالدة

ىنا العدؿ يصنعو الّرجاؿ  :"فتقوؿ عف القانوف الجزائري واصفة لو بأنو رجالّي لسنوات طويمة، 
الجزائري، الخاّصة  مف قانوف العقوبات 229ة فالقانوف الجزائري المادّ حسب تصّوراتيـ الضّيقة، 

ذا وقع ىتؾ بيتؾ العرض تنّص عمى معاقبة كّؿ مف ارتكب جناية اال غتصاب بالسجف المؤقت، وا 
إلى  ةعشر مف العرض ضّد قاصرة لـ تبمغ الّسادسة عشر، فتكوف العقوبة بالسجف المؤقت 

عشريف سنة، القانوف ليس صارما مقارنة مع القانوف الفرنسي، الذي ينّص عمى ظرؼ مشّدد، 
والجدير  2ـ عمى أذواقيـ. ")...( فترفع العقوبة إلى عشريف سنة نافذة، الّرجاؿ يفّصموف اإلسال

 ةوىنا تطرح إشكاليّ  ،اء رفضوا إجياضيااألطبّ  حامبل لكفّ كانت إحدى المغتصبات بالّذكر أّف 
قانوف ىذا الذي يجبر المرأة عمى االحتفاظ بابف ىو ثمرة االغتصاب وعمره ال يتجاوز  ، أيّ أخرى

 فتمبس المرأة تمؾ الجريمة لوحدىا، ،ةة بمّ ينيا تزيد الطّ رطة بدورىا لكنّ ؿ الشّ وتتدخّ  ؟ثبلثة أسابيع
فيؿ ىناؾ أمؿ كي تنقذ  ما يكوف ذلؾ بإرادتيا،ة اغتصاب ربّ يا ضحيّ ليؿ أنّ رطة ما ىو الدّ فتقوؿ الشّ 

 وىذا حسب تعبير الصحفّية. ؟مف ىذه الورطة

ىذه الّرواية حممت عمى عاتقيا، صوت المرأة المثّقفة المتفّتح عمى مفيـو القيمة  إفّ 
 الّسمطة الّذكرّية تضئيؿألّنيا نادت إلى العدؿ، ب ،حّقؽ الّسعادة لمبشرّيةيمكف أف ت ة، التينسانيّ اإل

لكّف ىذه الخطوة لف تنجح إاّل بشيادة المرأة التي عمى القانوف والدّيف والّسياسة لصالح المرأة، 
 .بسبب األوضاع السياسية في فترة العشرية الّسوداء ،قّوضت عذريتيا وشرفيا
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في االمتثاؿ لمعادات قسميف، األّوؿ إيجابي تمّثؿ إلى مواقؼ المرأة الجزائرّية قّسمت الّساردة 
وىذا مافّسر الّصراع بيف مواقؼ المرأة المثّقفة تمّثؿ في الخجؿ والّصمت، قسـ سمبي والّتقاليد، و 

الصحفّية الثّائرة المغتصبة و يمينة صيتيف ىما: ومواقؼ المرأة الخاضعة، ويتبّيف ذلؾ مف خبلؿ شخ
سارعت في مراقبة الجناح الخاص بالّنساء  خالدةكف إنياء حياتيا، ل يمينةعمى الوضع، إذ أرادت 

بصنع ذوات ة، مطة المستبدّ نياء مسار السّ سعت إلفة المرأة المثقّ ّف إ بيذا يمكف القوؿ ،المغتصبات
، لكتابة عنواف جديد لـ يكتبو لجرائداو  حافةالصّ في  بدعوتيا لمكتابةفعؿ البوح، ة تقدـ عمى أنثويّ 

تسعى  ،مغايرةة أنثويّ  ، ىو انبثاؽ ذاتىامف منظور  الحؿّ ، ىو اإلرىاب والمرأة، فالتّاريخ الّرسمي
لمكتابة وصنع القرار، كما ظّمت تؤّكد عمى مخاوفيا عمى ىذه الفئة التي تعّد مف ىوامش اإلرىاب 

غيرة، مع يا كانت ىنا مع أرانبيا الصّ لمنتحرة، لكنّ لقد خفت أف تكوف ىي ا" :والقانوف في قوليا
اديو، مصحوبة بعزؼ ناي، مسحت دموعي، رائحة البرتقاؿ، مع أحزاف فمسطيف المنبعثة عمى الرّ 

 1"ة في معزوفة ىادئة.، يقود جوقتو الخاصّ البريءعداء وأنا أراقب صدرىا ت الصّ وتنفسّ 

فالّسياسة  المواقؼ، و  قافةالثّ  ة، مف حيثمرأة الغربيّ الّرواية أقرب إلى الفي المرأة المثّقفة بدت 
وسوؼ ال نمبث  أخذت شوطا كبيرا،، بيا مجموعة مف البمداف، لتغيير مستقبؿ الّشعوبالتي انفردت 

إاّل القميؿ حّتى نرى أّف ىذه الوحدة غّيرت الكثير، بتوجيو الّشعور إلى مطالب بتحقيؽ شعارات 
تطبيؽ مبادئيا  مف الّنساء، فةوبذلؾ حاولت المثقّ 2، بشكؿ فعمي.واقعالمساواة، والعدؿ عمى أرض ال

عمى أرض الواقع، بمخالفتيا لمواقؼ المرأة الّنمطّية، وتجّسد ذلؾ عمى شكؿ مشاىد رفضت فييا 
نت مف الحصوؿ عمى بعد صراع طويؿ مع المرأة المغتصبة في المستشفيات، تمكّ الّصمت، و 

تيا يادة حّية لممسكوت عنو، وعميو يمكف القوؿ عف شخصيّ مجموعة مف القصص التي مّثمت ش
ض يإّنيا أشبو بشخصّية الّرجؿ ألّنيا سعت لتحقيؽ ىيمنة جديدة عمى مواقؼ المرأة، مف خبلؿ تقو 

أخضرت ليا قميصا آخر لمنوـ عميو عصافير تطير، "سمطة الّرجؿ عمى الكتابة والّشيادة فتقوؿ :
مف البرتقاؿ، أحضرت ليا مزيدا مف األغنيات، مزيدا مف ومشطا لتسريح شعرىا، وخمس حبات 

، أردتيا أف تعشؽ الحياة الحكايات، أردت أف أحقنيا بفيروس قسنطينة، بفيروس األدب والففّ 
                                                 

 .79ص  ،تاء الخجؿفضيمة الفاروؽ،  -1
 . 98، ص2909، دط، مكتبة الّنيضة المصرّية، مصر،المرأة في عصر الّديموقراطيةينظر: إسماعيؿ مظير،  -2



 الموضوعات مستوىعمى  اليوامشصراع                                 الفصؿ الثاني

259 

 

نيف، مف جديد، أف تنسى محنتيا في الجباؿ، أف تقطع صمتيا بالماضي، أف تصمد لمئات السّ 
 1".خورة ىذه الصّ كما صمدت كؿ ىذه الجسور، أردتيا صمبة صالب

بعث روح المقاومة لالمرأة المقيورة، مع  خالدةة التي خاضتيا المعركة اإلنسانيّ بيذا تجّسدت 
عّزز فييا الّرغبة في  ،مات حقوؽ اإلنساف ومنظمات العدؿ الّدوليةرىا الّشديد بمنظّ ذاتيا، فتأثّ  في

لذلؾ أرادت أف تصنع  ،ةة ودوليّ يّ تغيير وضع المرأة، ألّنيا اليـو أصبحت محمّية، مف أجيزة عالم
ة غير مطروحة، كما أّف الكتابة مف موضوع المرأة المغتصبة مجاال لمكتابة، لمّتعريؼ بقضّية إنسانيّ 

، اءات جديدة لمحّد مف انتياؾ حقوقيابضرورة اّتخاذ إجر  ،ة ىي بمثابة إشعار لمّسمطةالّصحفيّ 
تصبة، مف االنزواء واالنعزاؿ إلى المواجية والرّد وبذلؾ اقترحت الّصحفية تغيير مسار الّذات المغ

 بالكتابة.
أصبحنا نعيش في عصر الفوضى فقد ، روايات عّدةة في تجّمى اختبلؼ الّذوات األنثويّ 

عدمّية فمسفّية و عدمّية إلى ثبلثة أنواع: عدمّية أخبلقّية و  نيشوقّسميا  سبؽ وأف  التي ،والعدمّية
أ الّتشكيؾ بالّسائد، فاألولى تمّيزت بإنكار القيـ األخبلقّية والثّانية قامت كّميا عمى مبد ،ةسياسيّ 

نكار قدرتو عمى استنتاج الحقائؽ، والثّالثة مذىب اعتنقتو جماعة مف  أّكدت عمى قصور العقؿ وا 
ويعّد ىذا الّصراع منقسما إلى نوعيف األّوؿ 2الّثورييف، ىدفيا رفض األوضاع واالنقبلب عمييا.

فة في تغيير مسار الّذات الّنمطّية، والثّاني ناتج عف عصر إلى رغبة الّذات المثقّ إيجابي ىدؼ 
الّتشتت وانييار القيـ، وقد استند الّنوع األّوؿ عمى مجموعة مف المبّررات منيا "أّف الفضائؿ ليست 
حكرا عمى جنس دوف جنس، وأّف ما يصمح ألحدىما الشّؾ يصمح لآلخر، وتساءلت لماذا يكوف 

فضيمة في المرأة، وخمصت في ذلؾ إلى القوؿ بأّنو استنادا إلى الحقوؽ و ف رذيمة في الّرجؿ، الجب
مف  االطبيعّية، يكوف لممرأة حّؽ الّتمّتع بالحقوؽ الّسياسّية، باعتبار أّنو وسيمة الّرقي )...( وحافز 

فة في ت المرأة المثقّ وبذلؾ تجّسد صو 3أكبر الحوافز عمى تيذيب الّرأي العاـ وتنمية الّروح القومي."
في الّصعود نحو المركز، بالّدخوؿ في العوالـ السياسّية، وقد تجّسد ذلؾ في روايات عّدة رغبة ال

في  تة وقعالثّائرة السياسيّ  مريـ، حيث إّف شخصّية لدييية لويز سأقذؼ نفسي أمامؾ"منيا رواية "
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لكّنيا استطاعت تقويض قيـ األـ ، ة المحافظةصراع مع والدتيا المحافظة عمى القيـ االجتماعيّ 
، المعّمقة 0442والمجتمع معا، بخروجيا إلى الّشارع والمشاركة في المظاىرات الطبلبّية، لسنة 

ة اليويّ  مف أجؿ قضّية حماسّية تدعو إلى إعادة بالّربيع األمازيغي، الذي ىدرت فيو دماء كثيرة
وقد فعمت ذلؾ  رموا لسنوات كثيرة مف لغتيـ األـّ،بعد أف ح األمازيغّية إلى سّكانيا بطريقة رسمّية،

 إلى جانب الّرجؿ الذي بدا مف خبلؿ األحداث مساندا ليا. 
التي أّما فيما يخّض الّنوع الثّاني مف الّصراع فقد تعّمؽ، بصراع الّذوات األنثوية الّشاذة، 

لّشاذة جنسّيا والمدمنة عمى نقصد بيا األنثى التي خرجت مف القيـ االجتماعّية، المتعارؼ عمييا، كا
المخّدرات والكحوؿ، والمنحرفة أخبلقّيا، وغيرىّف، وسنتطّرؽ إلى طرؽ تمثيميا الحقا، حيث بدت 

الّذوات الّصراع بيف أّما فيما يخّص ، ومحّددة أقرب إلى الّصراع ألّنيا التتمّتع بيوّية ثقافّية واضحة
التي  مريـوذلؾ مف خبلؿ ، جّسد  بسبب االختبلؼ" فقد تسأقذؼ نفسي أمامؾاألنثوّية في رواية "

حاولت إحياء صورة المرأة الثورّية الجزائرّية، بالمقابؿ نجد والدتيا رافضة لذلؾ، حيث إّننا لو نعود 
، جؿ في الجبؿورة الكبرى، بمساندتيا لمرّ ثّ الدور كبير في لممرأة يتأّكد أّنو  ،اريخ الجزائريإلى التّ 

أّف  إالّ  الوسائؿ المتاحة، و نفسّيا بكؿّ تدعم، كما ة لممجاىديفواإلسعافات األوليّ مريض وتكميفيا بالتّ 
، يمنى العيدعمى دراسات اقتصرت ، جّدا  ورة الجزائرية نادرةالثّ أبرزت فاعميتيا في راسات التي الدّ 
لذيف يف المعاصريف امف الروائيو  ؛زىور ونيسي، آسيا جبار: مثؿ  شارات لمجموعة مف الروائييفا  و 

 أّف مريـ بطمة والجدير بالّذكر، دييية لويز؛ ياسةجريب في موضوع المرأة والسّ غمار التّ خاضوا 
رّكزت عمى إثبات الّذات بالتمّرد والمواجية لمّسمطة، باختراؽ السمطة والعتبات التي منيا الّرواية 

اليوّية المغّيبة، إّنما رفضت  والدتيا الّرافضة، مع العمـ أّف األـّ في ىذه الّرواية لـ ترفض استرجاع
 مبادرة المرأة وخروجيا إلى الّشارع إلى جانب الّرجؿ.

ة ى الحدود الحمراء، لكف الروائيّ جعميا تتعدّ المجتمع دات عف محدّ المرأة مسألة خروج  فّ إ
فقد  الحّر لممرأة المعاصرة، صوتالتماشيا مع وذلؾ  ،، بتبنييا طابع االختبلؼالمألوؼاخترقت 
وىذا ما رأتو  ،العميافي المناصب  تواجدوت ،ةة والسياسيّ قضايا اإلداريّ معب دورا بارزا في الت تأصبح
إقحاـ المرأة في العمؿ  يعدّ ة والقضايا الجديدة، "فرة بالمرأة الغربيّ متأثّ  ،المتمّردة عمى قيـ والدتيا مريـ
ر االجتماعي التطوّ  ، في ظؿّ عميـياسي جزءا مف ىذه الحقوؽ، والذي ينبع مف زيادة فرص التّ السّ 
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ة لتعزيز مكانة المرأة في المجتمع، ألف إشراكيا في صنع القرار، ة القويّ قافي واإلرادة السياسيّ والثّ 
طالما وقفت كمعرقؿ أماـ تمكيف لالتي  ،ةوالثقافيّ  ةذاتو، أماـ العوامؿ المجتمعيّ  في حدّ  ىو تحدّ 

خطواتيا األولى في إدخاؿ المرأة في  تخطو ة بدأتريّ ياسة الجزائالسّ وعميو إف 1ا."المرأة سياسيّ 
وات المعارضة، كوف دة، والذّ وات المؤيّ ا بيف الذّ لكّف ذلؾ شّكؿ شرخا اجتماعيّ  ياسية،الييئات السّ 

، بسبب الّدماء التي سالت في مرحمتي الّثورة والعشرّية الّسوداء، وبذلؾ تخوفاىذه القضايا استدعت 
ؽ األمر بالمرأة، ألنيا عورة وجسد لـ يخرج عف إطار ة حيف يتعمّ فالخوؼ سيكوف أكبر خاص

 البيت، ولـ يستوعب أالعيب الّسمطة وخطورة الّسياسة.

مواضع عّدة منيا استنكار مشاركة المرأة في في  ،ة في الّروايةتجّسد صراع الّذوات األنثويّ 
متى تشاركيف في المظاىرات  منذ": مريـالمظاىرات، والذي جاء بصيغة الّسؤاؿ حيث تقوؿ والدة 

لدور المرأة في الحركات حمؿ رفضا ضمنّيا إذ إّف ىذا الّسؤاؿ 2."؟افالعشرات مف الشبّ  وسط
ة وقع وعميو يمكف القوؿ إّف الّروائيّ ة، الشعبّية الّتحررية، التي تنبذ العنصرية وتقضي عمى اليويّ 

مشاركة المرأة في الحدث الّسياسي، ة واحدة ىي اختيارىا عمى سرد موقفيف متصارعيف حوؿ قضيّ 
، يكمف في سردىما لممواقؼ األنثوّية فضيمة الفاروؽودييية لويز وائيتيف بو بيف الرّ ولعؿ وجو الشّ 

عمى صراع المرأة المثقفة  فضيمة الفاروؽالمختمفة، حوؿ القضايا السياسية الجزائرية، فبينما ركزت 
سرد  دييية لويزوائية رأة المغتصبة، اختارت الرّ مف أجؿ فضح قضايا اإلرىاب والم ،والخاضعة

كذات  مريـألّف شخصّية ، تمّثمت في المواجية الّسمطوية، مواقؼ الخبلؼ حوؿ قضّية سياسّية
د لتختار لنفسيا الّشارع، فق ،فقط يا لمقيـ التي تمـز المرأة بشؤوف البيتمثّقفة رفضت خضوع أمّ 
رّحب بيا في المجاالت السياسّية،  الذي ،إلى صوت الّرجؿ، لتضـّ صوتيا قّررت طرؽ أبواب الفتنة

ُيشاىداف اليـو معا في قضايا تمّيزت عبلقة الّرجؿ بالمرأة بالّصراع االجتماعي، لكنيما  فمطالما
ألّنيما تبّنيا قضّية واحدة: ال وطنّية حّساسة، بما في ذلؾ الّدفاع عف اليوامش والقضايا اليامشّية، 

ساىـ مازيغّية، ال لمقتؿ، ال لسنياف قرماح ماسينيسا، والجدير بالّذكر أّف الّرجؿ إلقصاء اليوية األ
في إقحاـ المرأة في قضايا المعارضة، والّدفاع عف اليوّية، في الوقت الذي لـ تفعؿ مثيمتيا ذلؾ 
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عي وتستدبالمختمؼ والمغاير، واية المعاصرة بدأت تحتفي الرّ بذلؾ فإّف و  )األـ والمرأة الخاضعة(
بإعادة 1لتجعؿ صوت المكتـو مسموعا.قاش، فكير والنّ ساحات التّ و إلى الفضاء العمومي،  شمّ يالم

ات الّرواية مف صراع عرفتو شخصيّ  االعتبار لذوات مقصّية وتحرير الّذوات مف النمطّية، ألّف ما
وقت الذي ة المحافظة، ففي القافة االجتماعيّ اسب الثّ ة، ىو نتيجة رو أنثوي بسبب قضية اليويّ 

ّية بإبراز ذاتيا في شوارع ة االنثو مفيـو الحريّ  مريـلمعادات والتّقاليد، استقبمت  استجابت فيو األـّ 
 .الّذات بجاية، وكّؿ ذلؾ يعّد رغبة دفينة منيا في استرداد

لمزدوج بيف ايا الّداخمي عمى صوتّ ، إذ رّكزت أّمياا قبؿ صراعيا مع صراعا ذاتيّ  مريـعرفت 
ألّف ، عمرة إلى جانب ياسالمشاركة في السّ االنتقاـ بغبة في ، والرّ تيابانتياؾ حرماالعتراؼ 
عالـ وال دتيامواجية وال في حوار مريـجاؿ فقط، فتقوؿ تطرؽ األبواب المسموحة لمرّ جعمتيا معاناتيا 

فمسؼ، ياسة والتّ ىذه السّ  وما شأنؾ أنت بكؿّ " المظاىرات:بالمشاركة في ليا  الذي ال يسمح الثالثّ 
ر بصمت ىذه ىي اليفوة التي نرتكبيا نحاوؿ التستّ ( ...)في أمور تتجاوزؾ وتتجاوز غيرؾ؟ 

مازلنا نرى ( ...) الثط في العالـ الثّ لذلؾ مازلنا نتخبّ ( ...)األمر ال يعنينا الجباف، ونقوؿ إفّ 
دوف أف نعرؼ  تسيؿ ،ةماء ليست جزائريّ ىذه الدّ  شيئا لـ يكف، وكأفّ  الجثث تسقط أمامنا وكأفّ 

واتي يات المّ ؾ كنت لمحظة واحدة مكاف أولئؾ األمّ لو أنّ ( ...) بب، وال مف وراء ىذا الخرابالسّ 
2."فوؼ تطمبيف ثأر ابنؾ، لكنت األولى في تمؾ الصّ يرثيف أبناءىفّ 

 

" المييمف صاحب حوؿ عبلقة اليامش المتوّترة بيف الخضوع والرفض، أفّ  ىويدا صالحترى 
وات االجتماعية األخرى منو، مما يعني أف درجة د وفقو ويحدد مواقع بقية الذّ حدّ نسؽ قيمي، يت

سؽ كميا أو جزئيا، مف في إقصائو مف النّ ة لدى المييمف عميو، مرتبطة في مدى نجاح المييّ اليامشيّ 
ـ فييا ذاتو: فيو إما مسمـ بالقضاء فة عمى الصورة التي يقدّ مشاركة اليامشي في ىذا النسؽ متوقّ 

مّ المسمّ  ا ىو ساع كمقصى إلى أف يعيد بناء ذاتو، بما يضمف لو فرض وجوده في ط عميو، وا 
إضافة صوتيا إلى  مريـوليذا قّررت  ،ألّف الّسمطة ال تتزعزع إاّل بقّوة اليوامش3".معادلة الصراع

                                                 
 .25، ص ، اليامش االجتماعي في األدبينظر: ىويدا صالح -1
 .54، ص سأقذؼ نفسي أمامؾدييية لويز،  -2
 89، ص المصدر نفسو  -3
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إلى الطريؽ ألتفت "شّباف الّشوارع، فتقوؿ متحّدية مواقؼ الّرافضيف لوجودىا في المواقؼ السياسّية: 
احنات ال تيدأ فيو. تعود يارات والشّ البعيد بضعة أمتار عف منزلي، أصوات السّ  09الوطني، رقـ 

يا تيا؛ ألنّ يا ستأتي يوما، فمـ أكف أستطيع أف أفوّ ؽ أنّ حظة التي لـ نصدّ إلى ذاكرتي اآلف تمؾ المّ 
عيش عمى اليامش بينما فما كنت أل (...) اريخ بأحرؼ مف الدـّ حظة التي كانت تكتب التّ المّ 

فمـ تكف األبواب ، اريخريؽ إلى مستقبؿ أفضؿ، كنت أريد بدوري صناعة التّ اآلخروف الطّ  يشؽّ 
 1".رىاتسمح لممرأة بالدخوؿ عبرىا إف لـ تكسّ 

التي يبدو . تجّسد خبلؼ المرأة المثّقفة والمرأة الخاضعة، بسبب الموقؼ الجديد لممرأة المثّقفة
 ليا كاف المساند األّوؿالمتمرد في شوارع بجاية، عمر ألّف شخصية  ،ارجؿ فكريّ أقرب إلى الأّنيا 
ىناؾ دائما مف يقؼ وراء األحداث  ،يحدث أّي شيء بالّصدفة مريـ: "الفي حوار مع  عمر فيقوؿ

لموصوؿ إلى ىدفو، ميما كنت الوسائؿ والّطرؽ، وىناؾ الجية التي تكوف األداة لتحقيؽ ىذه 
يتجّسد بيذا أّف الّرجؿ وّجو رسالتو إلى  2تمّثؿ في الّشعب، في أولئؾ البسطاء."الغاية، التي ت

 الّثورة، وتقوؿأثناء الّشعب، لتفكيؾ الّسمطة ولـ يستثف المرأة في ىذا الّدور، خاصة وأّنيا فاعمة 
: "الوطف والتّاريخ بقيا عمى اليامش المظاىرات ىذه رغبتيا في المشاركة في عمى مؤكدةمريـ 

تعّد ىذه  3كيؼ نرثي موتانا وحدنا، الّصمت أكبر الخيانات مثمما كاف يقوؿ عمر." ،تفّرجاف عميناي
بمثابة رّد بالمعارضة عمى دونيتيا، وقرارات الّذات األنثوّية الخاضعة كاألـّ، حيث أجرت الخطوة 

وج بيا مف مريـ حوارا مع والدتيا في جّو مف الجداؿ الذي يدعو إلى تكريس الجيود، نحو الخر 
ا في ربيع عمره قتموا شابّ  أف: "منذ فتقوؿ ،أيضا و حّؽ مف حقوقياقوقعتيا إلى كتابة التّاريخ، ألنّ 

)...( منذ أف وصؿ الّظمـ إلى أبوابنا يكّسرىا قبؿ أف يطرقيا )...( قّررنا الخروج مف صمتنا 
 4العقيـ الذي داـ طويال، لنكتب بدورنا التّاريخ بأيدينا ودمنا."

                                                 
 . 224ص سأقذؼ نفسي أمامؾ، دييية لويز،  -1
 .53، ص المصدر نفسو -2
 .59ص ، نفسو -3
 .09، صنفسو -4
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حوؿ خطابات المرأة، أّف العراء قد كوف غطاء  في دراسة لو نصر حامد أبو زيد يرى
رات لميزيمة، ألّف اإلنساف حيف يرتّد إلى تراثو وأصولو قد يكوف ذلؾ عجزا عف مسايرة التطوّ 

الحالّية، لذلؾ يبّرر لذاتو الّضعؼ باحتمائو في الّتراث والعادات، لكّف ىذه الحالة مّثمت عند البعض 
وعميو أرادت المرأة المثّقفة مساءلة وضع المرأة، ورأت أّف االقتراف 1خر موضوعا لمّتساؤؿ والّدراسةاآل

ة، بتطبيؽ ة الثوريّ ة المرأة الجزائريّ ألنو يؤّكد أكثر عمى فاعميّ  ،قافةبثقافة اآلخر، ال يمحو الّتراث والثّ 
التي تشّكؿ خطرا عمى مستقبميا أكثر  ، ومواجية الّذوات الخاضعة،مبدأ المساواة بينيا وبيف الّرجؿ

ة والوطنّية ؿ المرأة إلى جانبو في المياـ السياسيّ ة، في تقبّ مف الّرجؿ الذي بدأ يخطو خطوات ميمّ 
 سأقذؼ نفسيتيف بارزتيف في رواية "خاصة تمؾ المتعّمقة باليوّية، وىذا ما تجّسد مف خبلؿ شخصيّ 

ر في التحرّ  مريـفقد جاء معاكسا لرغبة  ،الّرواية ، أّما دور األـّ فيمريـو عمر" ىما أمامؾ
 ة التي ظّمت لصيقة بيا.قافة االجتماعيّ نتيجة رواسب الثّ  ،ياسيالسّ 

ـ را خطيرة في المجتمع بسبب المفاىيجعؿ المرأة تأخذ أدواوالجدير بالّذكر أّف التحّرر 
رغبة منيا في االنتقاـ مف  جؿبإغواء الرّ  األوروبّية الجديدة، التي سمحت ليا بالمتاجرة بجسدىا،

الحقد والكره، في الوقت الذي  ت المرأة المعاصرة أف تكّف لوشراستو الجنسّية، إذ إّنو مف تناقضا
تجاريو بمباسيا وتغريو، بالمبالغة في إظيار جماليا الجسدي، وبذلؾ فيي مخموؽ ضعيؼ يستدرؾ 

ت، وفي بلّ عورتيا في المج واية، بإباحة عرضنقصو مف الجسد، ومخموؽ شرير يرمز لمغ
الّرقصات والّسيرات، ولـ تدرؾ أّنيا أثبتت لمّرجؿ أّنيا مجّرد شيء، ألّف نظرتيا الجديدة لجسدىا 

الّصراع بيف   وبذلؾ أرادت الّرواية المعاصرة، كشؼ عبلقة 2جعمتيا تؤّكد عمى نظرتو الجنسية ليا.
بتحميؿ ممتمكاتيا )الّزوج( باإلغواء الجنسي،  المرأة الّشاذة التي استحوذت عمىالمرأة الخاضعة، و 

، ة أرادت امتبلؾ الّثروات، ألّف المرأة البرجوازيّ رواسب الثّقافة الفرنسّية في الجزائر بعد االستقبلؿ
ة، ولعّؿ ؿ في القرى الجزائريّ كما تدعوه، وتجّسد ذلؾ في فضاء جغرافي تمثّ بما فييا الّرجؿ األسمر 

بسبب حب  ة(ة والفرنسيّ )الجزائريّ  ساءوائييف الذيف أشاروا إلى صراع النّ الرّ ، واحد مف أميف الزاوي

                                                 
 .57، ص0440، المركز الثّقافي العربي، لبناف، 3، طدوائر الخوؼ في قراءة خطاب المرأةينظر: نصر حامد أبو زيد،  -1
مطبعة مكاتب  ،2، طالمرأة العربّية المعاصرة، االنتماء الحضاري والبعد السّيكولوجيينظر: عّز الّديف البوشيخي،  -2
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بيف القيـ  ،المرأة األخرى لمييمنة، وقد مّثؿ ذلؾ بتحويؿ حياة الّرجؿ القروي إلى فوضى ذاتية عارمة
عمـ ، التي أتقنت لغة الحضارة والجماؿ، مع القراءاالستمتاع بجسد المرأة الشّ رغبتو في المحافظة، و 

جؿ الجزائري، مف تمّثمت في تقويض عقؿ الرّ  ،أّف ذلؾ يبدو وجيا آخر لييمنة استعمارية جديدة
ؿ الّصراع بيف الّرجؿ والمرأة إلى الّزوجة ليتحوّ  لبشرة البيضاء والعيوف الّزرقاء(خبلؿ الجسد )ا

 والعشيقة الفرنسّية، صاحبة المصانع واألراضي الزراعّية.

"اإلستراتيجية األكثر شيوعا في إنتاج  فوكوبو اصرة ىي رواية الّتمثيؿ، ويقصد الّرواية المعإّف    
يء المعرفة، وىو يقـو عمى فكرة االستغناء عف الشيء بصورتو، أو نيابة الّصورة الممثمة عف الشّ 

ورة الفعمّية، إّنما الجياز الذي يدير وال نقصد بالّصورة في ىذا الموضع الصّ 1موضوع الّتمثيؿ."
 الّصراعتمثيؿ ، فإّف الّروائي عمد إلى الّثورة ومابعدىاحداث، وألّف الّرواية المعاصرة ىي رواية األ
ة وعبلقاتيا بالّرجؿ الجزائري. فقد مّثمت دور المرأة المالكة لؤلرض التي إقحاـ صورة المرأة األوروبيّ ب

وقد تجّسد ذلؾ في رواية  انتقمت رغبتيا مف الييمنة المادية إلى الييمنة عمى الّرجؿ الجزائري،
الّرجؿ والزوجة والمرأة الفرنسّية، فنجد الّزوجة امرأة  :عمى شكؿ ثبلثّية ىي ألميف الزّاوي"الخبلف" 

وائي تأّزـ ة مّثمت اآلخر، وعميو صّور الرّ خاضعة ماكثة في البيت، أما العشيقة ىي امرأة فرنسيّ 
ة المتدىورة عند لتي مّثمت المرحمة الزراعيّ المرأة الريفية الجزائرية في مرحمة اإلقطاعية، ا

ى اكتشاؼ الحرؼ يف سيطروا عمى األراضي ووسائؿ اإلنتاج، فقد أدّ يف، بوجود إقطاعيّ الجزائريّ 
ا جعؿ مينة الفبّلح تتراجع، المختمفة كالنسيج والّصوؼ، والفبلحة والّزراعة، إلى تقسيـ العمؿ ممّ 

ح بسيط، وقد ُقّسـ لمرأة تدىورا وسقوطا كونيا زوجة فبلّ ة، وىنا ستعرؼ اوتظير الممكّية الخاصّ 
 2المجتمع إلى مجموعة مف الّطبقات ىي: طبقة مبّلؾ األرض، طبقة الفبّلحيف، طبقة البرجوازيّيف.

لكّف مأساة المرأة الّريفية لـ تكمف في الفقر والعوز فقط، إّنما في تيميش المرأة الفرنسية ليا، خاصة 
ة والخشونة، ىو يفي صاحب مبلمح القوّ ة عمى أرضيا وزوجيا، ألّف الّرجؿ الرّ وأّنيا أصبحت سّيد

                                                 
 ،، المؤسسة العربّية لمّدراسات والّنشر2، طتمثيالت اآلخر، صورة األسود في المتخّيؿ العربي الوسيطنادر كاظـ،  -1

 .02، ص0440لبناف، 
 . 20ص ،0449، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، 0، طالمرأة في الرواية الجزائريةينظر، صالح مفقودة،  -2
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يف في مجموعة مف الّروايات ة بيف رجاؿ القرية ونساء الفرنسيّ محّط أنظارىا، وتظير العبلقة السريّ 
 .ألميف الزّاويو، "الخبّلف" لبشير مفتيرواية "لعبة الّسعادة"  :منيا

الّرجؿ المغتصب في األرض المغتصبة، بسبب تيديدات المرأة كشؼ بشير مفتي عف معاناة    
فقد رّكز عمى أّمو  الخالفالفرنسية التي أرادتو كخادـ إلشباع رغباتيا الجنسّية، أّما الّسارد في رواية 

غومير، قد  دة إيرينداي متيقنة أف السيّ كانت أمّ التي صارعت بقايا العطر في جسد زوجيا قائبل: "
ؿ إلى قمب زوجيا لتسكنو وتستقّر فيو، لتسحبو الحقا، إلى سريرىا فتمنحو مف بدأت في التسمّ 

د أف ثمرات جسدىا، ثـ تأكؿ رأسو بعد أف تدفف زوجيا المغّفؿ والمجنوف، ومع كؿ مساء لمجرّ 
ى تسرع أمي لتشـّ رائحتو، محاولة حتّ  ،يتجاوز والدي عتبة المنزؿ عائدا مف عممو في المطحنة

مكف أف يكوف قد عمؽ مف بقايا البرتغالّية عمى جسده أو لباسو أو ي العثور عمى ما
ة، أما الّزوجة فنجدىا في المرأة الفرنسيّ و  جؿ القرويلرّ بيف ا ةتبّينت العبلقة السريّ  وبيذا1شعره."

 حيث اكتفت بمطاردة رائحة العطر  الخيانة، يا تبّرر لزوجياوكأنّ صرع مع شبح وجودىا بصمت، 
 .في جسده

المرأة الجزائرّية شبح الّثورة مّرتيف، مرة حيف اغتصبت حرّية أرضيا وىي تحاوؿ نت عا   
أعمنت الّصراع مع المرأة األخرى السترجاع زوجيا، ألّف المرأة  استرجاعيا بشتى الّطرؽ، ومّرة حيف

لعبة " وقد تكّرر ىذا المشيد في روايات عّدة منيا:البرجوازّية عشقت عضبلت الّرجؿ األسمر، 
ة لممارسة الجنس يفي وقع بيف ناريف: األولى تيديدات المرأة الفرنسيّ "، ذلؾ أّف الّرجؿ الرّ عادةالسّ 

انية: الوفاء لزوجتو وحّبو ليا، وقد تشكيمة عضبلتو المخالفة لمّرجؿ الفرنسي، والثّ ب معيا، إلعجابيا
ب موت ذرّية والدي :" روت أمّي فّطـو زاىر ذلؾ يـو سألتيا عف سبتبّيف ذلؾ في ىذا المقطع

ونجاتي وحدي، وكانت حكاية بسيطة مع ذلؾ، وىو أّنو عمؿ في مزرعة كولوف فرنسي فترة مف 
وال  شبابو، وأغوتو زوجة الكولوف، أف يمارس معيا الجنس، فمقد كانت معجبة بعضالتو ال أقؿّ 

، وحسب والدتي فيو أكثر؛ ألّنو لـ يكف متعّمما أو وسيما، وال يعرؼ إاّل أشياء قميمة عف الّديف
ط عميو الكولوف الفرنسي لو سمع بخبر كيذا أقسى قاـ بذلؾ األمر المشيف، ألنو خاؼ أف يسمّ 
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دينو وأخالقو، لكّنو رضخ  العقوبات. لقد بقي محتارا فترة طويمة مع نفسو، في أمر اعتبره ضدّ 
القتؿ  تويا، وستكوف عقوببعد أف ىّددتو أّنو إف لـ يفعؿ ستّتيمو بأّنو تحّرش ب ،لتمؾ الفرنسّية

 1مف طرؼ زوجيا األلزاسي بارد القمب." ،دوف شؾّ 

مّما سبؽ يمكف القوؿ إّف المرأة الجزائرّية، انتقمت مف تيميش الّرجؿ ليا إلى الّتيميش األنثوي 
حيث إّف معاناة المرأة المعاصرة، مزدوجة األولى بسبب األرض المغتصبة، والثّانية باحتبلؿ المرأة 

ـّ الّروائي الدّ  بالمرأة الفرنسّية مكستعِمرة لممتمكات بشير مفتي و أميف الزّاويخيمة لبيتيا وقد اىت
دييية لويز و فضيمة الفاروؽاألنثى الجزائرّية، وذلؾ بفعمي اإلغواء الجنسي والتحّرش برجميا، أّما 

قابميا المثّقفة، الّرافضة فقد جّسدتا في أعماليما الّروائّية، بروز صوتيف ىما المرأة الخاضعة التي ت
لقيميا والتي دعت لمّتحّرر مف الّسائد، بما في ذلؾ دعوة األنثى الجزائرّية إلى البوح والكتابة برفض 

 .مواقفيا الّصامتة

واَح انجشائزَح انًعاصزج:2  : صزاع انذ واخ االفتزاضُ ح فٍ انز 

خمؽ ّية، التي سعت إلى والغرب حمّيةاقع مزدوج بيف الثّقافة المإّف الواقع الجزائري اليـو ىو و 
ة تأثرت بدورىا بيذا العالـ المرأة الجزائريّ يير مسار العبلقات البشرّية، و لتغ ،وسائؿ تواصؿ جديدة

ة العبلقات المتوّتر فة والّسمطة وغيرىا؛ ة جديدة كالموضة، والحريّ الجديد الذي أغواىا بمفاىيـ عالميّ 
المغالط، وقد تجّسد ذلؾ في أكثر ف الواقع، لتتبني ثقافة الوىـ تيرب م التي أصبحنا نعيشيا جعمتيا

 مف رواية. 

كاف لنصيب العولمة، حّظ حوؿ مفيـو اليامش وتموقعاتو، و  ت وجيات نظر الّروائييفتعددّ 
مع تسّربات التكنولوجيا وذلؾ قيـ الماضي والحاضر،  ألّنيا خمخمتبارز في الكتابات الّروائية، 

تغيير وباعتبار أّف اليامش بدوره سعى إلى  ف يسعى إلى البحث عف متعة آنّية،التي جعمت اإلنسا
مف تجمّيات المعاصرة، ومف  الخيبة ىي تجؿّ فمف العالـ المعاصر، خابت مساعيو أوضاعو، 

اىتـّ بصراع المرأة مع حيث  مممكة الفراشة"، في "واسيني األعرجالّروائييف الذيف نحوا ىذا المنحى 
ف كانت مثّقفة  يامواقع الّتواصؿ االجتماعي، ألنّ مثيمتيا في  جؿ الذي ساذجة أماـ الرّ إاّل أّنيا وا 
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حيث ىيمف عمييا في مخترعاتو، التي منيا وسائؿ الّتواصؿ ، يايميشأبدع آلّيات جديدة لت
رفضت الّتعميؽ عمى منشورات حبيبيا فاوست، التي  ياماوتجّسد ذلؾ في شخصّية االجتماعي، 
نؼ عمى كّؿ معجباتو االفتراضيات، ليتحّوؿ األمر إلى حرب واقعّية استمتع بيا الّرجؿ ومارست الع
"كجميع البشر تركبني موجة عمى شبكة االنترنت:  فاوستعف معجبات  يامافتقوؿ في الخفاء، 

غيرة عارمة مجنونة، مف صديقاتو الكثيرااااااات، والجميالت في صورىّف المستعارة، تقتمني 
حبيبتي، عمري، حنيني، ىبمي، ىمسي، فجري، روحي،  تي تشبو الّمغة التي يمنحيا ليالإجاباتو 

غوايتي، أسأؿ عف لغتي وحنيني نحوه، قمت لو يوما بخنؽ ظاىر، وأنا أحاوؿ أف أكتـ غيضا 
 1فاؽ عمّي بقّوة."

 نترنتاالكرغبة الّرجؿ في تقويض الّذات األنثوّية الحّرة، بخمؽ فضاءات وىمّية،  تجّمت بيذا  
عممت عمى  ،حيف لـ تنجح مساعيو الواقعّية في الييمنة لجأ إلى آلّيات وىمّيةألّنو والفايسبوؾ، 

ناقمة عمى كّؿ امرأة افتراضّية ياما ّذات متشظّية، فتقوؿ إلى إيقاعيا وتقويض فاعمّيتيا، بتحويميا 
الغريّبة في القتؿ، مف ال أدري مف أيف جاءتني ىذه الّرغبة : "فاوستتقترب مف حبيبيا الوىمي 

شّدة الغيرة التي تحّولت في دّمي إلى سـّ قاتؿ )...( أتخّيؿ اآلف كّؿ واحدة وراء حاسوبيا 
أصرخ في صمتي عمى تعميقات صديقاتو: " الغضبفي إحدى موجات  وتقوؿ أيضا 2".تنتظر

الخير )...( وعزلتي لـ أعد أتحّمؿ، لـ اعد قادرة عمى تحّمؿ نسائو، حّتى صديقتي سيريف أـ 
 3."وقفت مع فاوست، بينما كنت أنتقده

مع ، ى استخداـ العنؼ عمى معجباتوفتراضّيات، إلمف نسائو اال فاوستعمى  ياماتحّولت غيرة     
، بعد تجّمت خيبة المرأة مف العالـ المعاصر، كما تعّمد ذلؾ ساخرا مف نسائو فاوستالعمـ أّف 

التي حممت وكّؿ ذلؾ بسبب العولمة ، ـ بيانات رجؿ حقيقيؿ وىمي استخداكتشافيا أّف ىذا الّرج
المثّقفة أشيرا عّدة  ياما بما في ذلؾ اإليياـ والّتضميؿ، فقد أمضت اإلنسافتغييرات جديدة عمى 

وراء الحاسوب تترّقب رجبل وىمّيا وتحارب معجباتو عمى النت، ليتبّيف أّنو لـ يكف إاّل شخصّية 
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جّمى الوىـ المغالط في الّرواية المعاصرة، كأبرز آلّية لتحريؾ الّذوات ، وتافتراضّية غير واقعّية
وقعت في حّب شخصّية  مممكة الفراشةفي رواية  فريجياألنثوّية نحو الّصراع، حيث إّف األـّ 

الغربّية التي أصبحت مبلذا ليا في عالـ الموت والدـّ  اإلبداعاتروائّية بعد إدمانيا، عمى 
، ىو حبيبيا بعد وفاة جوف بوؿ سارترؿ نوبات جنونيا تتوّىـ أّف نت تشتع، وحيف كاواإلرىاب
، لكّنيا سرعاف ماتغّير رأييا فرجينيا وولؼوكانت نار الغيرة تشتعؿ أيضا في ذاتيا بسبب زوجيا، 

لتؤّكد أّنيا وقعت في حّب بوريس )شخصّية روائّية( ألّف سارتر قبيح الوجو، وطالبت بقّص وجوه 
مف صوره، لتستبدليا بوجييا باستخداـ تقنية الفوتوشوب، ويتأّكد بيذا أّف تحّوالت العالـ  كّؿ الّنساء

وصورتو الثّابتة التي كاف عمييا، وكانت  مف ذاتو لبلنسبلخالجديد ىي خدعة جديدة لئلنساف 
ضّية، التي الّذوات األنثوّية مف ضحايا ىذا التقّدـ المفاجئ في البمداف العربّية، في المجاالت االفترا

ىذه الّروايات عاجزة عف مسايرتيا، ويعّد ىذا انعكست سمبا عمى شخصيتيا، حيث بدت مف خبلؿ 
الّتحويؿ لمّصراع إلى الّذوات األنثوّية في صالح الّرجؿ الذي مّثؿ المركز، ألّنيا غّضت الّنظر عف 

 أفعالو وخياناتو لتوّجو الّمـو لممرأة ذاتيا.

 ،يا في صراع مع مثيمتياتجعم التحّوالت الجديدة، التيالمرأة بسبب تجّمى بيذا تأّزـ وضعية 
ليبقى الّرجؿ متفّرجا  وذلؾ ألسباب عّدة تمّثمت في الّرجؿ والّسمطة والمناصب االجتماعّية واإلدارّية،

الّنساء في مخّيمتيا وعمى  ناقمة عمى فريجي عمى صراعاتيا بعد أف كاف طرفا فييا، حيث تقوؿ 
لقد سرقوا مّني كّؿ شيء، وتسامحت إاّل بوريس، فمف : "في الّصور الفوتوغرافّية يسبور صديقات 

أسّمـ فيو أبدا، المطموب منؾ بسيط ىو في صمب حرفتؾ الّتصويرية، أف تنزع صور الّنساء 
 1المتسّمطات عميو، وتضع صوري بدليا فقط، قؿ لي إّنؾ تستطيع ميرو الّف الغيرة ستقتمني."

فبل شّؾ أّف األسرة، ساىمت في تقويض و القيـ المعاصرة جاءت نتيجة العولمة،  أفيتأّكد بيذا 
ىناؾ تعارضا وتصادما بيف قيـ ومضاميف عممية التّأثير التي مارستيا تمؾ المؤّثرات العالمّية عمى 
األسرة الجزائرّية، مّما أّدى إلى الحيرة واالضطراب في اختيار مصير الّذات، التي عرفت انقطاع 

مسار الّتحويمي المنسجـ، وعميو انتقمت الّذات األنثوّية مف رغبتيا في تقويض معالـ المجتمع ال
إلثبات الّذات، وتكسير ىيمنة الّرجؿ عمييا، إلى الّرغبة في تحطيـ ذاتيا مف خبلؿ عدائّيتيا إّزاء 
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ير الجسدي عمى المرأة، بسبب العوالـ االفتراضية التي خمقت المنافسة في مياديف الموضة، والتّأث
 الّرجؿ، والجدير بالّذكر أّنو ىو المستفيد الوحيد مف ىذا الّصراع الجديد.

"عمى جماعة ترتبط بعضيا وىي تدّؿ العائمة الجزائرّية، ارتباط شرعي بيف الرجؿ والمرأة، إّف 
 القرابة، ومثؿ جميع الّتحديدات التي تدؿ جميعا عمى صمة القربى، عمى طريقة تمييز أوبصمة 

جّسدت فقد الّرواية المعاصرة، أّما  1"؛حتى إيثار، مف حيث الحقوؽ والواجبات لنمط مف االنتماء
منيا استغبلؿ جسدىا في آلّيات جديدة ، باستخداـ األسرةمؤسسة محاوالت العالـ المعاصر إنياء 

في روايتو مر حفيصؿ األوالتحّرش وغير ذلؾ مف األساليب، ويعّد ، ياسة واإلدارةأماكف العمؿ، والسّ 
مف الذيف سردوا حالة الّصراع بيف الّذوات األنثوّية، منيا الحقيقّية التي تمّثمت في " حالة حبّ "

فقد الّروائي أّما عف ة، الواقعيّ بة في تيميش الّزوجة المتسبّ  الراالّزوجة واالفتراضّية التي تمّثمت في 
ة، ووىمية تارة نساء في عوالـ تبدو واقعيّ ة، لتبدأ بذلؾ حرب الاالفتراضيّ  الرايتيّرب إلى أصبح 
تعرؼ جّيدا أّنني امرأة مف ورؽ...أنت تصّورني، في كتابتؾ، ترسمني في : "الرافتقوؿ  ،أخرى

ويواصؿ الّسارد 2"الجواب أيضا سيكوف جوابؾ. خيالؾ...ثـ تجّسدني لغتؾ عمى مزاجؾ...مف أنا؟
لـ يكف المؤلؼ يقوؿ شيئا ...الجو رومنسي لّزوجة(:"واصفا تيميش المرأة الورقّية لممرأة الواقعية )ا

حد االختناؽ...العصير، الماء المعدني، الّرمؿ ...البحر ... الباحة الجميمة و...ىي ... أراد أف 
 3يصمت ويذىب إلى الرا يختار بقممو قدرا لو رفقتيا."

، اتو األنثوّيةبشخصيّ  رّكزت الرواية عمى قضايا العالـ الجديد بما في ذلؾ سرد عبلقة الّروائي
ة، كونيا تعّد ىروبا مف الواقع، لينتقؿ الّسارد مف تجسيد الكتابة كفعؿ آلي، إلى سرد عوالميا الّداخميّ 

الشخصّية الورقّية، الرا وتينية بزوجتو، ليقع في حب وعميو فإّف البطؿ ىو روائي أرىقتو عبلقتو الرّ 
واقعّية، ولعّؿ اىتمامات الّرواية المعاصرة بالكتابات وقد مّثؿ وجودىا في حياتو تيميشا لمّزوجة ال

ذاتيا، ىي رغبة لمحديث عف معاناة الكتابة، حيث يصؼ  ة، التي تصؼ الكتابة بحدّ الميتاسرديّ 
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الّسارد بعض مشاىد الخيانة الزوجّية، بناء عؿ تحّوالت العالـ الجديد، والجدير بالّذكر أف الّصراع 
 ة:وائي لحبيبتو االفتراضيّ يصبح الّرجؿ خارج الّمعبة، فيقوؿ الرّ االجتماعي أخذ منحى آخر، ل

 مي... :أنا لست بخيرالرا ...تكمّ "

ة ترتمي بيف أحضاف كانت الرا ترى مف أعمى األوراؽ التي كتبت عمييا، أنيا عذراء شابّ 
 كاتب متزوج لو ابنة

 نا بخير؟_أليست خيانة رغـ أنّ 

 1"؟قصديف؟...كيؼ ؟...خيانة مف ورؽ تخيانة -

س، والمختمؼ ألّف مفيـو الجوىر اإلنساني بدأ يتراجع، بتغيير نجد في الّرواية احتفاء بالمدنّ 
 أصبح لّكؿ إنساف مصمحتو الخاّصة مجموعة مف المفاىيـ منيا: مفيـو المرأة والّزوجة واألسرة، فقد

صارع معيا والجميع تو الصغرى، وأصبح الكّؿ مثؿ الذّرة التي تصطدـ بالذرات األخرى، وتتوقصّ 
ويتـّ تسوية الجميع بالحيوانات  يستسمموف لقطاع المّذة بمفردىـ، ويسقطوف في قبضة الصيرورة،

جؿ والمرأة، أو بيف اإلنساف واألشياء، وتسود الواحدّية الكممة التي ال تعرؼ الفرؽ بيف الرّ 
 2.واألشياء

الذي أفرغ فيو مكبوتاتو في  ،و البدائييبدو أّف الّنزعة المعاصرة قّربت اإلنساف أكثر إلى عالم
ىذا المشروع الجديد يريد العودة باإلنساف  يف، ولعؿّ كّؿ مكاف، دوف األخذ بعيف االعتبار رأي الدّ 

نا اليـو أنّ  نيشوولذلؾ يرى  ،ويض المؤّسسات األسرّية والدينّيةإلى األزماف الغابرة، بيدؼ تق
أف قّوة العقؿ أصبحت متعبة ومستنزفة، إلى حّد  أصبحنا نعيش في عصر العدمّية ويقصد بيا،

يا ويتفكؾ ائتبلؼ القيـ امتداحيا حتى اآلف، قذرة وتفقد حظوت تبدو معو الغايات والقيـ التي تـّ 
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 ،بحيث تدخؿ مختمؼ القيـ في حرب ضد بعضيا )الذي ترّكز عميو ثقافة متينة( والغايات
 1ة.ة وجماليّ ة وسياسيّ ة أو أخبلقيّ ة مختمفة دينيّ خذا أقنعؿ متّ واالنحبلؿ يأتي في المقاـ األوّ 

حالة اليذياف التي عاشيا الفرد في  تترجم ةة البطمشخصيّ الأّف "حالة حبّ ف في رواية "تبيّ 
الورقّية عمى الرا ت، الذي اقتضى منو التمسؾ بوىـ العالـ االفتراضي، فقد سيطرت الواقع المشتّ 

ة رغبة منيا في الييمنة، ورّبما ىذا يجّسد عت زوجتو الواقعيّ صار اتبيا، وجعمتو يستسمـ لجماليا، و ك
حالة الّروائي البلشعورّية، التي أّدت بو إلى الّنسياف، والّذوباف في عالـ الكتابة، ألّنيا تعّد ىروبا مف 

التي مّثميا حسب  ،الواقع المعاش، وبذلؾ أعمف عف حقوقو كرجؿ عمى إحدى شخصّياتو الورقّية
أنوثة وجماال وجسدا، بينما زوجتو منيمكة في  ة، كانت تشعّ الّشخصّية الّروائيّ  الراّف رغباتو، إذ إ

ى ذلؾ في مجموعة مف المقاطع ة التي أفقدتيا تفاصيؿ جسدىا وعنفوانيا. وتجمّ أعماليا الّروتينيّ 
 ة منيا:الحواريّ 

 ؟يننيىؿ تحبّ "

فا اـ متوقّ ي يبدوا لو منذ أيّ مف، الذات الزّ ، كدقّ ترقص، تضحؾ، تقتؿ جماال، صدرىا ييتزّ 
 تماما رغـ نبضو المستمرّ 

، ويجدر بي _ أنت رجؿ متزّوج ولؾ ابنة رائعة، وأنا متطّفمة، عمى سعادة عائمّية حقيقّية
 2"ما تفعمو جنوف. (...)أعود إلى وجودي الورقي  أف

وىذا ما أراده الّرجؿ  ،ةواقعّية، متمّتعة بالرّقة والحيويّ العوالـ الة االفتراضيّ  الراة شخصيّ  عاشت
ف كانت افتراضّية، لكّنيا سرعاف ما تواجو الرّ  وبة، كونيا سببا جؿ برغبتيا بالتّ مف العشيقة حّتى وا 

يا سرعاف ما ة تارة، لكنّ وترفض عبلقتيما الغراميّ  المرأة الواقعية، فتتصّدى لشخصوفي تيميش 
ر اختراع جؿ حيف قرّ راع األنثوي خمقو الرّ لصّ ة، مع العمـ أّف ىذا اتشعر بالغيرة مف زوجتو الحقيقيّ 

المتخّيمة، وقد وقعت فييا المرأة استجابة لمعطيات العالـ الجديد التي ة ة واالفتراضيّ العوالـ الوىميّ 
                                                 

 ،0422رؽ، المغرب، اجي، دط، افريقيا الشّ ترجمة وتقديـ: محمد النّ القيـ،  ة محاولة لقمب كؿّ قوّ إرادة الفريدريؾ نيشو، -1
 . 23ص 
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، لتصبح أكثر تيميشا مّما كانت عميو، فقد ىّيأ ليا العالـ الوىمي عوالـ أت ليا الحرّية الوىمّيةىيّ 
إذا كنت " ّروائيمعاتبة ال ةالرا االفتراضيّ  تقوؿو ة، اة الجنسية غير الشرعيّ عارة، والحيسرّية لمدّ 

 1ة ؟ "... أنا االفتراضيّ  ، فمماذا تحتاج إليّ معيا ائؽتمضي معيا ىذا الوقت الرّ 

التي اّتصفت بمواصفات المرأة ، المتخّيمة الرامزج الّسارد بيف الواقعي والمتخّيؿ، مف خبلؿ 
واسيني حسب الّزوجة عمى ممتمكاتيا، فمف صفات المرأة المحّبة أو العشيقة  العشيقة، التي تنافس

كما أّنيا جّذابة وحّرة، وىذا ماجعؿ الّرجؿ  2أنيا تحّب مف تشاء ال مف يشاء المجتمع. األعرج
يسمح بو الواقع،  يمارس كؿ أنواع الجنوف، الذي الينجذب إلييا، حيث جعمت مف الّروائي مراىقا 

ؾ مع شخصّياتو الّروائّية ألّف العشيقة عمى أرض الواقع تتخّوؼ مف عقبات وقد فعؿ ذل
 3."ماذا لو يكّؼ عف الكتابة؟...قد يكوف في حالة طيبة مع زوجتو:"أخطائيا

حسب الّرواية إلى إىماؿ  ة تعود أسبابوة المرأة االفتراضّية، وتيميشيا لممرأة الواقعيّ جاذبيّ  إفّ 
لى الثّ الّزوجة لذاتيا،  ف كاف صانعيا إاّل أّنو وا  قافة والجاذبّية التي أبدتيا المرأة االفتراضّية، والّرجؿ وا 

مع مّر الزمف مسّيرا أماـ قدراتيا في تأدية دورىا عمى خشبة المسرح أصبح خاضعا ليا، وقد أصبح 
ف كاف ىو مخرجيا،  واألحداث، ولعؿ المسرح الذي نعنيو ىو دورىا في تغيير مبلمح حياتو حتى وا 

ؿ إلى أيف أنت يا.... انتابيا ذعر مباغت، ىؿ أنا بصدد التحوّ ى ذلؾ في ىذا المقطع:" ويتجمّ 
ال، و نسييا مطوّ شخصّية، وأنا بعد أنكتب، ولـ تمبث أف دخميا شعور آخر وىو الغضب، بسبب أنّ 

  4"؟سياف، كانت قد أصبحت امرأة ...تشتاؽ، تخاؼ، تغضبكيؼ يرتكب معي خطيئة النّ 

في المّرة األولى التي :"الّسارديقوؿ فجؿ، ة لواقع الرّ ى تيميش المرأة االفتراضيّ تجمّ ىذا  مف خبلؿ  
قّبؿ فييا الّشفتيف الكثيفتيف، المترّددتيف لالرا شعر الكاتب بحالوة شديدة، أعقبيا شعور بحرارة 

ىذا العالـ الجديد  واية فقد ظّمت ناقمة عمىة في الرّ أما الّزوجة الواقعيّ 5"يار.ونبض داما طواؿ النّ 

                                                 
 .08ص، حالة حبّ  فيصؿ األحمر، -1
 .56، صةواية الجزائريّ المرأة في الرّ  ينظر: صالح مفقودة، - 2
 .65ص المصدر نفسو،  فيصؿ األحمر، -3
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د وتيدّ  ،ت تخطؼ وجودىالكّنيا ظمّ  ،د عمى أرض الواقعوائي، التي لـ تتجسّ ات زوجيا الرّ وشخصيّ 
، فتكتفي بمخاطبة زوجيا الّروائي بخطاب امرأة خاضعة، وىي خائفة مف  استقرارىا يوما بعد يـو

كّنيا استيوت الّرجؿ بجسدىا فتقوؿ لالمرأة الثّانية التي ىي مف منتجات العالـ الجديد وقيـ العولمة، 
أنت دائما في أحالمؾ... الكتابة وحدىا تيّمؾ... أنا وابنتؾ زائدتاف تماما...ال "زوجة الّروائي: 

اهلل أف يستر... لكف قمبي ال  قاع سنضيع بسرعة ... كؿ يـو أدعوأدري ماذا تنوي فعمو بيذا اإلي
 1باالنقباض، وانعداـ الثّقة والخوؼ مف المستقبؿ." يفعؿ سوى الشّؾ، األكثر والّشعور أكثر فأكثر

الت الجديدة عمى المجتمع، حيث بدأت المرأة تتّقبؿ خيانة حوّ أىـ التّ  معاصرةرسمت الّرواية ال  
جديدة غير أدوار البيت التي المعاصرة، أّدت أدوارا المرأة فالّزوج، ولكنيا لـ تتقّبؿ المرأة األخرى، 

في العوالـ الوىمّية التي جمبتيا مفاىيـ العولمة والتطّور وحقوؽ اليوامش، ة ييا، خاصّ كانت تؤدّ 
ليتحّوؿ الّصراع مف ات، إلثبات الذّ مثيمتيا لتجد نفسيا وقعت في مغالطة جديدة وىي تيميش 

صراع الّرجؿ والمرأة إلى صراع الّذوات األنثوّية، وذلؾ أّدى إلى تفاقـ األحداث بخمؽ منافسة 
إلى إباحّية أكثر، حيث إّف المرأة المعاصرة أكثر استيبلكا لمستحضرات الّتجميؿ جسدّية، أّدت 

 الّتواصؿ االجتماعي. وأكثر تفّتحا عمى الجنس واإلثارة، في الّشوارع ووسائؿ

" ؽعرش معشّ رواية "في روايات عّدة منيا:  ،واية المعاصرةة في الرّ تجّمت عودة العوالـ الوىميّ و    
 ىي مف أبناء نجودصّورت المرأة كيامش سياسي، ألّف شخصّية  ، التيجمطيربيعة لمّروائية 

عمى أّنيا، أكثر  في الّروايةصورتيا  تجّسدت ، وقدوداء، في فترة العشرية السّ ضحايا اإلرىاب
بسبب  ة،انسجاما مع الّرجؿ، كما عاشت صراعا بيف ثقافتيا األوروبية وىويتيا الجزائريّ 

يف مقّومات العقؿ وحرّية الّذات، وتعّد ظاىرة الّسحر مف أكثر األسباب االضطرابات الوجودّية ب
 واديالتي حّولت الّصراع مف الّرجؿ والمرأة، إلى المرأة مع مثيمتيا، وقد تجّسد ذلؾ في رواية 

زء المخّصص بوفاة زوجة الّسمطاف الحاج جّموؿ، حيث إّف جماليا ، في الجلجميمة طمباوي، الحّناء
 لّزوجات الّثبلث لزوجياوشيوخ القرية يفتوف ليا بسحر الّنساء، لتعيش حالة صراع مع ا جعؿ الّرقاة
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وبذلؾ بقي الّرجؿ في ىامش األحداث، لتطفو عبلقة المرأة بمثيمتيا، كموضوع رئيسي عرؼ 
 منعرجا خطيرا، في مختمؼ الّروايات المعاصرة.

المتعّمقة بالمرأة المثالّية، نبلحظ أّنيا إذا عدنا إلى الّدراسات الشعبّية، في إحصائيا لؤلمثاؿ 
 ،يربّ  وحبّ  يفالزّ يقاؿ بالّمغة العامّية؛  أكثر تركيزا عمى شكؿ المرأة وجماليا، وكمثاؿ عمى ذلؾ ما

 قبؿ ما يف ميف يفيؽ مف نعاسويب، شوؼ الزّ عجة مف الدّ يب كيما تيرب النّ المرة تيرب مف الشّ 
، مع عوددود وال بنيود ماىي إال ضربة مف ضربات السّ ق لمرأة ببلو  ،ويمشط راسو وجيو يغسؿ

ي، واستدرار تعاطفو، أو إثبات الّذات، ات القبح في الّرواية يقصد بو إدىاش المتمقّ العمـ أّف جماليّ 
عرش في  ربيعة جمطيوقد لجأت  1.تتمّتع بتجارب صادمة في جرأتيا ألّف ىذه الحاالت غالبا ما

الفعمي، حيث تعّد اليروب مف الواقع ب، ت لقروفة، التي استمرّ الجتماعيّ قافة اتعرية الثّ ، إلى معّشؽ
نذير شـؤ في المجتمع، ألّف والدتيا ماتت وىي تمدىا، لكف مع ذلؾ تبدو مشّبعة بالثّقافة  نجود

جاج ة مف الزّ مرآة أوروبيّ  ورثت، كما األوروبّية، ألّنيا ابنة العاصمة، ومتفّتحة عمى الكتب الغربّية
مع روح أختيا المّيتة، لتبدو ىذه الوقائع أقرب إلى الوىـ منو  بشكؿ يومي معو تتحاور، ؽالمعشّ 

انعزاليا عف  المتأّزـ كما بّررت لتحميؿ وضعيا االجتماعي إلى الواقع ألّنيا ظّمت تحاور األموات،
ح رى، لتصحّ تحاورىا تارة وتتصارع معيا تارة أخ المّيتة، نجودفنجد أف ألّنو رفض شكميا، المجتمع 

ليا مجموعة مف المفاىيـ التي منيا التحّرر الّداخمي لمقبح، ذلؾ أّف المجتمع ىو صنيع الّذات الحّرة 
 عرش" و"سأقذؼ نفسي أمامؾو" "تاء الخجؿ"فالمبلحظ مف خبلؿ الّروايات وليس الخاضعة، 

حاوؿ ترميـ االنكسار أّف الّرواية الجزائرّية المعاصرة عرفت ميبلد شخصية نسوية مثّقفة ت "ؽمعشّ 
عمى المرأة الخاضعة، لتخرجيا مف عوالميا  الحرببينيا وبيف الّرجؿ، لكنيا مف جية أخرى تعمف 

 الّصامتة.

ات األنثوّية الخاضعة، مف تصحيح الذّ  إلى األوروبّية مف خبلؿ الزجاج المعّشؽ، نجودسعت   
إذ عاشت  ،ا تصارع حولو الفبلسفةتعريؼ جديد لمشخصّية، الذي ظّؿ مفيوما فمسفيّ  تقديـ خبلؿ

قالت واصفة مفاىيـ أختيا عبر الّزجاج الغربي: إذ بيف مفاىيـ سابقة وأخرى حاضرة، حالة صراع 
                                                 

، أعماؿ الندوة الّرئيسية لميرجاف القريف الثقافي الحادي عشر، ممكنات الّسردالّرواية العربّية ينظر: معجب الزىاني،  -1
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تحّدثني نجود عف الّزمف وعف الماّدة وعف الّروح. عف الموت وعف الحياة وما بينيما وعف "
 وعف األدياف، وعف الّسالـ المفقود في الحّب والكره، والحروب الغبّية التي تمّزؽ العالـ وعف اهلل

الّنفوس وفي األوطاف، وعف الكراىية التي تبسط شباكيا عمى األرض، وعف األسمحة القاتمة 
 1."والمدّمرة، وعّما يعيشو العالـ مف خطر محّدؽ بكؿ شيء

ّني   ا سعت بدت نجود في بداية لقاءاتيا مع شقيقتيا عبر الّزجاج المعّشؽ خاضعة ليا، خاّصة وا 
ّف وجييا منعيا مف ممارسة  إلخراجيا مف الخضوع االجتماعي، وترّسبات القبح في ذاتيا، خاّصة وا 

منبيرة مف جماليا  فتقوؿ في لقائيا األوؿ معيا ،والّزواج وغير ذلؾ كالخروج حقوقيا االجتماعية
مة مف بيف الّزجاج ني عرفتيا لمتّو وىي تيـّ بالخروج مف الييكؿ، متسمّ كأنّ ": الذي يبدو أوروبّيا

يا نجود؛ )...( إّنيا ىي إنّ  بأصابعيا الّرقيقة أطراؼ ثوبيا مف بيف أحجامو وألوانو المعّشؽ، تفؾّ 
أختي التي أحمؿ اسميا وسّنيا وبطاقة تعريفيا، أحمؿ وجودىا كامال. وجودىا الذي يمغي 

يحة المنفرة؛ إّنيا ىي كما وجودي )...( وال أحمؿ قيد أنممة مف جماليا الخارؽ، أنا البشعة القب
ؿ مف بيف وصفوىا بشعرىا األشقر، وعيونيا الخضر، وبياضيا األنصع مف الّضوء الذي تتسمّ 

موجاتو كيؼ ال...ال يخطئ أوصافيا أحد كما تقوؿ خالتي مشروع جماليا أليب كّؿ المخيالت، 
وقت إلى موجة مف لكّف ىذه المواصفات تحّولت مع مّر ال2."ىكذا التقيت بيا بنفسي وبعكسي

بعد وفاة  نجودالغيرة، رغبت عمى إثره استرجاع ذاتيا واسميا، الذي حرمت منو ألّنيا تحمؿ اسـ 
نجود األخت الكبرى، فمف خبلؿ ىذا الّصراع الّداخمي قّررت استرجاع الّذات باسترجاع اسميا 

المجتمع والعائمة لجماؿ الجميمة التي عرفت قبوال في  )زليخا( فتقوؿ رافضة وجودىا باسـ شقيقتيا
 :وجييا وحضورىا المقبوؿ

ولد اسمي عمى لسانو )...( بدا لي اسما رائعا...حيف يناديني أتظاىر بعدـ ، زليخا-"
تيف أو ثالثا كي أسكر، ويتناسؿ في رأسي نمؿ األرض...يناديني زليخا ره مرّ ى يكرّ مع...حتّ السّ 

ني أحّب اسمي الجميؿ الذي يف، أشعر أنّ ني صرت غزالة بعينيف بديعتيف، وجناحفأشعر كأنّ 
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كّمما تحّرؾ  ي يسكف في صدره ويختبئ تحت لياتو. ييتزّ إّنو جزء مني أو كمّ  يتربص في حمقو،
ت أنفاسو يدىا إلى بمناداتي ىمّ  ما ىـّ ـ فيو كّميا ىـّ بمناداتي، كمّ لسانو، وىو يؤدي واجب الالّ 

ىكذا:  ؟؟؟نة مرتجفةشفتيو صافية مموّ حمقو و  حروؼ اسمي بداخمو، تخرجيا مف صدره مف
ّنو الحب  1."زليخا... وا 

مع العمـ أّف الثّانية تبدو أقرب إلى يا الواقعّية والمتخّيمة، يصراع المرأة بيف ذاتتجّمى بيذا 
الحياة األوروبّية، لكّف ىذا الوىـ المغالط جعميا تغرؽ في البحر وىي تسعى إلى اليروب مف الواقع 

غواء الّسرد الجزائري إلى ف رنسا، فتقوؿ عف إغراء شقيقتيا بثوبيا األحمر الّطويؿ عبر الّزجاج، وا 
ولـ يسبؽ  ،"أكتشؼ لغة جديدة لـ يقرأىا أحد :األوروبي الذي جعميا ترغب بركوب قارب الموت 

ة في تجاويؼ دماغي...لغة تتحّدى التي تمأل أمتارا ممتدّ  ،لي أف صادفتيا في الكتب العديدة
روا ىذا اوي، ومحمد شكري...كاف عمييـ أف يزوّ مممر، ورشيد بوجدرة، وأميف الزّ  يى ىنر حتّ 
 2."لمغة اليامش ويتصفحوه لمعجـ الحيّ ا

في ىذيانيا، ألّف المرأة غّيبتيا جسدّيا بسبب قبح  نجودتجّمى الخوؼ مف المرأة لدى شخصّية 
تيا التي غّدتيا خارج وجييا وتجّمى ذلؾ في تيميشيا في موضوع الّزواج، فتقوؿ عف خال

، أنا شيءىي تعتبرني خارج فضاء االشتياء، وخارج الحياة وخارج كّؿ شيء، أنا ال :"االشتياء
د باب متيرئ ال يصمح سوى أف تتبّرؾ بو خالتي )...( بشاعتي درع واؽ مف رشاشات مجرّ 

ض لو تعرّ ومف كّؿ سوء ت ،العشؽ والغراـ ورصاصاتو، وغالؼ سميؾ يقيني مف أعراضو وعدواه
لو أّنيا مكاني بشعرىا الحريري وعيونيا الواسعة، وأنفيا الّصغير، وشفتييا  ،الفتيات الجميالت

ت لتسابؽ إلييا الخّطاب مف أعرؽ افئ...لو أنيا ظمّ المكتنزتيف وبشرتيا الصافية، وصوتيا الدّ 
)...( قد ال تتصّور كاتيا والتفاتاتو ت العيوف تراقب تحرّ األسر وأغناىا، ولكاف ليا شأف. ولظمّ 

قادرة عمى التنفس وسط ىذا الكوف مف البشاعة الذي  خالتي أف وردة الحبّ 
في ردي تجّمى صراع المرأة مع قيـ المرأة ذاتيا، مف خبلؿ ىذا المقطع السّ ف3"يمّفني.

                                                 
 .266، ص، عرش معّشؽربيعة جمطي -1
 .204ص، المصدر نفسو -2
 .243ص  نفسو، -3
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لتقويض القيـ  ،زليخاإلى  نجودمجموعة مف الخطوات التي تمّثمت في تغيير اسميا مف 
لجماؿ، ويعّد ىذا بمثابة رّد بالمعارضة لممرأة التي ساىمت في تيميش األنثوّية عف ا

رة عف مقّومات األنثى المثالّية، والجدير بالّذكر أف اسـ مثيمتيا، بسبب أفكارىا المتكرّ 
  1.الذي اختارتو يفيد معنى الجماؿ زليخا

عمى قيـ المرأة المحافظة، لعصياف إّف تغيير االسـ ىو الخطوة األولى الذي أعمنت بو التمّرد وا    
اب، مف منظور المرأة، كما قررت قطع البحر بسبب البشاعة والقبح، معمنة إنياء شروط الخط

واليروب إلى عالـ اآلخر، بعد أف رفضيا الواقع المعاش والذي دفعيا لمصراع مع شخصيات 
لّذوات األنثوية، ىو ال أساس ليا مف الصّحة، ومف خبلؿ ىذا يتأّكد أّف صراع ا ،وىمّية متخّيمة

نقطة الّمقاء بيف القيـ المحافظة والعولمة، التي تمّكنت مف تشتيت األذىاف، بتغيير مسار المرأة مف 
 البحث عف حقوقيا إلى تضييعيا في عالـ ببل محور.

بسبب مجموعة مف اآلليات الّسمطوية،  ،الّصراعموضوعات مف خبلؿ ىذا الفصؿ تجّسدت 
التي خمقتيا دة والعرؽ الّصافي، ة الموحّ شكالّية اليويّ إ تبد والعولمة، إذ تسبّ وطروحات العالـ الجدي

استخدمت الخطاب والعنؼ معا، كما تبيف أف اآللّيات الّسمطة توزيع الشعب إلى أقّميات مبعثرة 
في خبلفات لتدخؿ عف المطالب الّرئيسية لمفئات الّشعبية،  ، أزاحت النظرالّسمطوية في الّتيميش

ألّنيا لـ تعد تطالب بحقوقيا بقدر ما توّزعت في انشغاالت بسبب خطابات الممكّية المزّيفة،  ،ةوىميّ 
زاحة بعضيا، بسبب الخطابات المغالطة، عف اليوية وتواطؤ  وىمّية، كما ساىمت في تقويض وا 

بلء المثّقؼ في قضايا مشبوىة، والجدير بالّذكر أّف األيادي الخارجّية ليا دور في ذلؾ، كالعم
واإلرىاب العالمي وغير ذلؾ، فقد تبّيف مف خبلؿ مجموعة مف الّروايات أّف اإلرىاب ىو مغالطة 

المثّقؼ مف أكثر الفئات كما تبّيف أّف ، لمّديف اإلسبلمي ألّنو بعيد عف مشاىد الموت والدـّ 
الوحيد الذي ألّنو  يف،يف والعممانيّ برالييف والشيوعيّ المستيدفة في الّصراع الوىمي بيف اإلرىاب والمّ 

 رب متواصؿ في الييمنة ألّنو لـ كما أّف مشروع الغ، مطويةالسّ  ستطاع تفكيؾ مضمراتيا وتجاوزاتياا

                                                 
 عمى الموقع: بوابة مركزي، قسـ معاني األسماء، مف قسـ حرؼ "ز"،ينظر:  -1

.0429أفريؿ 34خوؿ، تاريخ الدّ  http://www.normes.merk2y.com/girls/zain/meanings1182 
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يمنح مستعمراتو كافة أشكاؿ الحرّية، وعميو خمؽ آليات جديدة لمييمنة، منيا محاوالتو في فرض 
ات مؤسسة الّزواج بخمؽ أقميّ منيا: والثقافة، والمؤّسسات االجتماعّية التي عمى الثوابت  الييمنة
  ة.رات والعوالـ االفتراضيّ والمجانيف والمدمنيف عمى المخدّ  االشواذ جنسيّ  :منيا
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 :تمييد

الكتابة ، لكّف بالواقع االجتماعيألّنو التـز رؼ األدب بأّنو مرآة عاكسة لممجتمع، عُ 
الذيف تبّنوا عمى صورتو الثّابتة، و  بيف الّروائييف الذيف أرادوا الحفاظ ياياتوجّ ت في تتعّددلمعاصرة، ا

بعد أف ىيمف معالـ الكتابة المعاصرة، التي استدعت استحضار الّذات كموضوع رئيسي لمّنقاش، 
ـّ الّروائي المعاصر بضمعمييا الحدث الّثوري لفيـ  مى رغبة ممّحةير المتّكمـ، استنادا ع، فقد اىت

إلى العوالـ الّروحّية الّروائي المعاصر نزع وعميو ، فمسفة العقؿخمجات الّذات، بعد تقويض 
مثؿ السيرة الذاتية واالعتراؼ،  عّدة،جناس أتداخؿ الّرواية مع ونتج عف ذلؾ واألسطورّية والذاتّية، 

 حّوالت المجتمعات الجديدة، كما برزوالخياؿ العممي وغير ذلؾ، وكّؿ ذلؾ لسرد ضعؼ الػأنا أماـ ت
 ما أّدى إلى وىذاالعوالـ الذاتية، منو إلى العقؿ، أقرب إلى ألّنيا ، تداخؿ آخر مع األشكاؿ الشعبّية

حساب الّشخصية التي اتخذت مف الحكاية الّشعبّية والّرسالة والحمـ  راجع الحدث الّروائي، عمىت
 التّاريخ.لقيـ الحداثّية التي منيا العقؿ و عف االشخصّيات خاّصة بعد إبعاد األسطورة، مبلذا ليا و 

تجاوزت النظرّية األدبّية المعاصرة، مفيـو الّنوع األدبي تماشيا مع بروز صورة الميّمش، كما    
الحداثّية، التي أبعدت  ريني ديكارتتقويض أفكار ، بعد التي استدعت استحضار عوالمو الّذاتية

وأّكدت أّف الّطبيعة نظاـ منّسؽ مف القوانيف القابمة لسيطرة  ،المعرفة األسطورة والّرمزّية عف
فالمعرفة الجديدة أعادت االعتبار ليذه  1اإلنساف، وبالعقؿ يستطيع أف يخوض حربا ضّد الّسمطة.

ات مف طروحات مابعد الحداثة القائمة عمى تحّرر الذّ ى تبنّ العوالـ المستبعدة، ألّف العالـ المعاصر 
 العقؿ.

ستدعى ما اة والمبلحظ أّف مفيـو الّتيميش جعؿ الّشخصّية أكثر تمّسكا بذاتيا، وعوالميا الّداخميّ    
أعماؿ قاش، وبيذا ظيرت واألسطورة إلى دائرة النّ  استحضار األحبلـ والكوابيس واألغنية الشعبّية

قاء عمى مبدأ النّ مت قالتي ظرية االنّ ف ة ونقائيا،عرض الحائط بكؿ تقاليد األنواع األدبيّ  تضرب
التي سيطر عمييا الفعؿ أّما  ناتو،وع الواحد، وعبلئؽ مكوّ ظر إلى النّ ىي مقنعة بالنّ  األرسطي،

                                                 
، دط، مؤسسة الينداوي سي آي سي، ثبلثة دروس في ديكارتينظر: الكسندر كواريو، - 1 المممكة ، تر: يوسؼ كـر

 . 23، ص0429 ،المتحدة
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أّكدت عمى االنزياح  ، فقد سّجمت قصوره ألّنو يبدو مقولة ثابتو، وبذلؾالّنظرية األدبية المعاصرة
العقود في يا مجموعة مف الّتحوالت طرأت عمي ،والّرواية الجزائرّية بدورىا 1عف الجنس الّنقي.

المشيد الّروائي غمب عميو، الّرفض العنيؼ لمجمالّيات الّروائية الّراسية والتمرد الواضح ألّف "األخيرة،
 المفاىيـ األدبّية واألنظمة الّذوقية والجمالّية المتداولة، وبذرعمى عمى الوعي الجمالي المألوؼ، 
واالحتجاج الحاد عمى كؿ المعاني المتعّددة لمّسمطة بما فييا )...(  الشّؾ في منظومة القيـ الّسائدة

ولعّؿ الّسمطة الّسائدة التي ىّدمتيا الّرواية المعاصرة، تجمت بوضوح في 2سمطة المعنى أحيانا"
صو لتقويض الجنس الروائي الّنقي، الذي يعود إلى صّ الفصؿ األوؿ والثاني، أّما ىذا الفصؿ سنخ

تارة، واحتياجات الشخصّية لعوالميا الّداخمّية تارة أخرى، ألّف تيديـ عقميا وتقويض التأّثر بالغرب 
 فمسفة العقؿ نتج عنو الّنزوع إلى األشكاؿ الذاتّية، التي تستند إلى الّروح والوجداف.

 المبحث األّوؿ: تداخؿ األجناس األدبّية:  

 جولدماف ويضيؼتطّورىا الّدائـ، بب أّف سؤاؿ الّرواية، لـ يجد جوابا بسختيف اميخائيؿ بيرى 
تاريخّيا وآلّيا، لكّف باحثيف   فييا، وف مف األدب يعيد الّنظر في كؿ األشكاؿ التي استقرّ أف ىذا المّ 

مف بنية المجتمع، بما فيو  ، يروف أّف األدب يستعير معمارهصالح مفقودةآخريف منيـ الجزائري 
ـ وتقيّ و المجتمع، ف الّرواية تكوف معّبرة عف الفرد بقات المتعارضة، وعميو فإالجماعات والطّ 

ذا حاولنا تطبيؽ ىذه المقولة عمى الّرواية الجزائريّ 3معمارىا عمى أساسو. الّذات ة، ندرؾ أّف وا 
المتشّظية المعاصرة أنتجت أشكاؿ متشّظية، ليا خصوصّية جغرافّية معّينة، إذ إّف الّتمازج مع 

أدبّية عالمّية، لكّف طريقة الّتمازج تبقى محّمية ليا عبلقة بالمحيط  األشكاؿ غير األدبّية ىو صبغة
بمعزؿ  ،ةواية الجزائريّ ر الرّ حاؿ مف األحواؿ تناوؿ نشأة وتطوّ  "ال يمكف بأيّ إذ الذي نشأت فيو، 

األدبي كغيره مف الفنوف  ىذا الففّ  ياسي لمفرد الجزائري، ذلؾ أفّ عف الوضع االجتماعي والسّ 

                                                 
، المؤسسة 2، طة انموذجاواية الدراميّ ة، الرّ واية العربيّ ة في الرّ تداخؿ األجناس األدبيّ ينظر: صبحة أحمد عمقـ،  -1

 . 04ص ،0446 لمدراسات والنشر بيروت،، العربية
 ، دط، المجمس الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب، الكويتة الجديدةواية العربيّ أنماط الرّ ينظر: شكري عزيز الماضي،  -2

 . 8ص، 0448
 . 05، ص نشأة الرواية العربية في الجزائرينظر: صالح مفقودة،  -3
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ىذا فضبل عف ربة تكوف جودة اإلنتاج )...( بّد لو مف تربة وبقدر خصوبة ىذه التّ ال األخرى، 
 1الواقع االجتماعي والّسياسي، لمشعب الجزائري."

الّرومانسّية الّدائبة إلى تحطيـ فكرة األنواع األدبّية، لكّف فكرة األنواع ظّمت بأثر مف " لقد سعت   
يت رواسبو عمى قيد الحياة، ولـ تتجاوز تمؾ التطّورات ىيمنة الفكر الكبلسيكي، المحدث الذي بق

التي أصابتيا تمؾ الّتحوالت الّداخمّية التي تحدث داخمّيا داخؿ الّنوع الواحد، فضبل عف ظيور 
لكف بوسعنا القوؿ إّف مشكمة الّنقاء الّنوعي لـ تعد ذات أىمّية منذ سيادة  بعض األنواع الجديدة،

وما يجدر قولو أف عممّية الّنقؿ عف  2".االمزج بيف األنواع قانونا طبيعيّ الّرومانسية، فقد رأت في 
، لكّننا نجد أف ىذه المذاىب األدبيّ  ة ة والرومانسيّ ة الكبرى الكبلسيكيّ أوروبا تسارعت يوما بعد يـو

في  ،ة في مدى ثبلثة قروف اجتاحيا األدب العربي الحديثة التي عرفتيا اآلداب األوروبيّ والواقعيّ 
اآلداب األوروبّية تتطور ببطء، وتتجدد أجناسيا بتجدد مجتمعاتيا، ألّف مدة ال تتجاوز نصؼ قرف، 

مف طّيا، فكانت الّنتيجة أف أما األدب العربي فقد كاف وال يزاؿ يجتاز المسافات قفزا ويطوي الزّ 
بما العربّية ضعفت الّصمة بيف دعوات الّتجديد في األدب العربي الحديث، وبيف واقع المجتمعات 

 3.في ذلؾ الّظيور المفاجئ ألجناس عّدة في اآلداب المعاصرة

ّتزاحـ عمى الّتحوالت بسبب ال تداخؿ األجناس في الّرواية العربية لـ يعرؼ بعدا منيجّيا،ورغـ أّف   
 ومع ذلؾ يمكف القوؿ إّف الّذات المعاصرة، بحاجة إلى ىذه العوالـ الغربّية التي تبعد عّنا قرونا،

الّروائييف المعاصريف إذ نبلحظ أّف .الّداخمّية التي تمّثمت في األسطورة، واألغنية واألحبلـ وغيرىا
 استدعوا ىذه األشكاؿ، لضرورتيا وىذا ما بّينتو ىذه المباحث مف الفصؿ الثالث. 

 االعتزافٍ:انخطاب  :1  

وتعرؼ أيضا بالكتابات ة، إّف الكتابة عف الّذات أقرب إلى العوالـ الّداخمّية، منو الخارجيّ 
"ىذا المصطمح ال يعني عند كثير مف ىؤالء الّنقاد ير الّذاتية، أو الّسيرة الذاتّية أو االعتراؼ، والس

                                                 
 .56ص، اية الجزائرّيةأة في الّرو المر  ،ينظر: صالح مفقودة-1
 .26،27ص ، تداخؿ األجناس األدبية في الرواية العربية، الرواية الدرامية أنموذجاصبحة أحمد عمقـ،  -2
 .70ص، 2993عالـ المعرفة، الكويت، دط، ،ة والنقدية عند العرب والغربييفالمذاىب األدبيّ شكري محمد عياد، -3
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وائي، ألف ىذا أمر بّيف متعارؼ عميو ة في عممو الرّ مجّرد توظيؼ الكاتب لجوانب مف سيرتو الذاتيّ 
ويرى  باحثوف آخروف أّف 1ة أـ قصيدة"اية أـ قصّ عمؿ إبداعي، سواء أكاف رو  في كؿّ  ،ومفروغ منو
ة، ألسباب الّروائيوف سيرىـ الذاتيّ  فيما مضى، إذ لـ يكتب ف منتشرةكلـ ت ةاألدبيّ  ىذه األشكاؿ

فتعّد الّسيرة  انظرا لمضمونيبقيت في اليامش،  ألّنيا ة في العالـ العربي،، خاصّ ة وثقافّيةاجتماعيّ 
ألسباب منيا، ما توّجو إليو الفيمسوؼ العالمي  ماغير معترؼ بي فأدبّيا فالّذاتية واالعتراؼ، شكبل

، الذي ُطمب منو كتابة سيرتو ألنو شخصّية معروفة عالمّيا، وقد كاف جوابو سيجموند فرويد
الّرفض قائبل:"ىذا بالّطبع اقتراح مستحيؿ الحدوث، حياتي مّرت بيدوء، ويمكف تغطية أحداثيا 

لمف يعرفني أكثر يتطّمب الكثير مف التيّور الطائش، لمبوح الفضائحي عف بتواريخ قميمة، ولكف 
شخصي )...( فضبل عف األسرة واألصدقاء واألعداء ومعظميـ ليزاؿ حيا)...( واالعتراؼ كأنو 
ضيؼ مخمور، وثمؿ في حفؿ زفاؼ ألنو يحرج باستمرار، أقرانو مف الّضيوؼ، اآلخريف والميّذبيف 

الّسيرة الّذاتية، في الحصوؿ عمى االنتباه واالىتماـ، تغويو بفضح أسرار  والجاديف، فرغبة كاتب
حراج أصدقائو القدامى."  2األسرة، وا 

في األدب  بارزةأّنيا ىذه األشكاؿ الّذاتّية، منبوذة أدبّيا لطابعيا الفضائحي، إاّل  وعميو إفّ 
ا غـ مف عودتيرب، عمى الرّ ة عند الغؿ مرّ ظير ألوّ يا، لـ تالّذكر أنّ  يجدر بو وما المعاصر،
كيؼ تعّثرت كتابة  إذ" يتّضح )...( ةالفضائحيّ  ةة االعترافيّ زعة الغربيّ را بالنّ تأثّ  ةمعاصر  كأشكاؿ

الّسيرة في أوروبا منذ عصور الّظبلـ في القروف الوسطى؛ عمى حيف كاف ىذا الفّف يتقّدـ في األدب 
لميجرة، ثـ أخذت أنواعيا تكثر مع توالي العصور، العربي. وأخذت الّسيرة تظير منذ القرف الثّاني 

معروفة في التّاريخ حّتى بمغت مف الكثرة في الّتراث العربي حّدا لـ تبمغو في أي تراث، ألّمة أخرى 
خذت تعود مّرة أخرى إلى أتبلشت عربّيا، و األشكاؿ الّذاتّية مع مّر الّزمف، و 3".القديـ والحديث

واحدة مف الّروايات التي عرفت  لبشير مفتي" دمية الّناروتعّد "الغرب،  الواجية تأّثرا بتطّورىا في

                                                 
 . 006ص  ،ي المممكة العربية السعوديةالرواية وتحوالت الحياة فصالح معيض،  -1
الدار العربية  ،2ط ،عيسى تقديـ: صبلح محمد العيسي،: ، تريرة الذاتيةنياية الرواية وبداية السّ دنياؿ مندلسيوف، -2

 .202، 240ص، 0422،، لبنافلمعمـو ناشروف
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الّتعابر األجناسي، لحّد يصعب فيو الفصؿ بيف الواقع والمتخّيؿ في المتف الّنصي، ألّف الّشخصية 
ما جعؿ المتمقي يشؾ في وجود شخصيتيف متطابقتيف ىما  بشير ـالبطمة أرادت تسمية نفسيا 

 ي( والّشخصية الّساردة.المؤلؼ )بشير مفت

 بشير ـ شخصّية تعّرؼ عمى، الذي رضا شاوشلشخص  ىي بوح فضائحيّ  دمية الّنار""إّف      
 بشير ـبػا، كوف األحداث المتعمقة الّرواية تحمؿ جزءا يبدو واقعيّ و في واحدة مف معابر الحياة، 

ي في ظّؿ الموت اإلرىاب، أما ة لمشروع روائي وصحفسرد الخمجات الذاتيّ ألّنو أقرب إلى المؤلؼ، 
اني مف الّرواية فيو سالجزء  أف يكوف عمى لساف  رضا شاوشصاحبو  رد لمخطوط أرادهالّث
الميتاسرد، ألّف موضوع الّرواية ىو الكتابة و ؿ، مزيج بيف الّسيري والمتخيّ فالّرواية بذلؾ ، ـبشير 

ؿ الخوؼ بالكتابة؟ أـ أف الكتابة تقتمنا؟ الّروائية بحّد ذاتيا، فكيؼ نكتب في زمف اإلرىاب؟ وىؿ نقت
ؼ كاف مستيدفا؟ وكيؼ تمّثؿ موضوع الحّب والجنس في زمف الموت؟ كؿ ىذه خاصة وأف المثقّ 

، لشخّصيات اختارت ؿوالمتخيّ الواقعي وبذلؾ ندرؾ أّنو ثّمة دمج بيف  ،التساؤالت استدعت الكتابة
 العشرّية الّسوداء.المونولوج الّداخمي، لسرد حياتيا المضطربة زمف 

، لتبدأ األحداث برسالة تركيا شخص مجيوؿ يدعى لصاحبييا أف يمتقيا دمية الّنار""أرادت      
جاءت عمى شكؿ وصّية تضّمنت طمب نشر مخطوط فيو حقائؽ عف ، رضا شاوش لبشير ـ

ذلؾ حياتو المضطربة، بيف الّسمطة واإلرىاب والجنس والحّب وفوضى الموت في زمف الموت، وب
ورغبتو  بشير ـالجزء األّوؿ ىو سرد ألحبلـ  برز في الّرواية ضمير المتكّمـ الذي تكّرر مّرتيف، ألفّ 

، وبذلؾ يمكف القوؿ رضا شاوشف اعترافات اني تضمّ ة، والجزء الثّ في تجسيد طموح الكتابة الّروائيّ 
"ألّف القّص  ة عف الّذاتشكؿ مف أشكاؿ الكتاب ـ الذي تكّرر في كؿ الّرواية ىوضمير المتكمّ  فّ إ

ى لو لـ يمتبس الّراوي بضمير المتكّمـ، يستدعي أف يكوف الكاتب حاضرا كّؿ الحضور، حتّ 
ذا حاولنا الكتابة بضمير المتكمـ، سندرؾ  بالكاتب؛ ويتجّمى ذلؾ الحضور أّوال، في فعؿ الكتابة وا 

في أكثر مف  بشير مفتيور تجّمى حضو 1نا نجد الكاتب مف جديد في فعؿ القراءة.عمى الفور أنّ 

                                                 
 الييئة العامة المصرية لمكتاب،دط، ، تر: محمد خير البقاعي، الرواية في القرف العشريفينظر: جاف إيؼ تادييؼ، - 1
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التقيت ببطؿ ىذه كروائي وشخصّية الّسارد الذي يقوؿ:"  ،موضع، نظرا لوجو الشبو بيف شخصّيتو
الّرواية السّيد رضا شاوش، وأنا في الرّابعة والعشريف مف عمري. كنت حينيا في عّز شبابي 

ذلؾ في أواخر شير سبتمبر واندفاعي لمحياة، أو ما كنت أنظر لو حينيا عمى أّنو الحياة، كاف 
، تمؾ الفترة التي كانت حينيا واعدة رغـ البؤس االجتماعي المفرط، والذي كاف 5681مف عاـ 

يحيؿ أكثر األحالـ شراسة إلى رماد رميـ، غير أّف تمؾ الفترة الّتعيسة، رغـ كّؿ شيء كانت تمّثؿ 
 1"بالّنسبة لي بداياتي في درب الكتابة.

 برز فييا بشكؿ واضح، الميتاسرد وائي، إاّل أفّ بيف الّسيري والرّ ّتمازج عمى ال الّتركيزرغـ 
الذي ترؾ  ضا شاوش،بر قبؿ لقائو ، كموضوع ياعنتحّدث  بشير ـألّف وعي بالكتابة، ال ويقصد بو

" ىي عالـ امتزج فيو اردمية النّ أّف " نور اليدى غوليفقد أّكدت لو سيرتو عمى شكؿ مخطوط، 
فتقوؿ:"في الّرواية  بشير مفتيوالّروائي  رضا شاوشة الّذاتية، لشخصيتيف ىما ير المتخّيؿ بالسّ 

ف كانت مكثّفة عف الّروائي نفسو، والّسيرة الثّانية ىي  سيرتاف ذاتيتاف)...( األولى مختصرة، وا 
ف  رضا شاوشلػػ التي ترؾ مسوّدة روايتو لترى الّنور كيفما شاء. نحف أماـ اعترافيف وكاتبيف وا 

المتخّيؿ، وندخؿ معو في اعترافاتو  ت مستويات الّسرد عندىما، إذ ترتفع الكفة لصالح الّراوياختمف
 2التي تجعمنا نتعاطؼ معو رغـ غرابة ما كاف يقّدـ عميو وشاية، اغتصاب قتؿ." ،الحميمّية

اختمؼ عف الّرواية الجزائرّية، مف حيث ، إّف ىذا الّشكؿ األدبي بيذا يمكف القوؿ 
عنيا مفيـو الشخصية  انبثؽروايات مولود معمري، وطاىر وّطار، ومولود فرعوف ألّف المضاميف،

تبرح الّذات المّتجية نحو العوالـ الّداخمية، التي تأّذت  رواية الذاتّية،  )ة(يرالّرواية السّ  ، لكفّ الفاعمة
ّنيا رّكزت عمى األنا فقد عرفت االتجاىيف معا، أل اردمية النّ مف تحّوالت الوجود والحياة، أما رواية 

الفاعمة وقضاياىا، في فترة الموت والفزع، كما اّتجيت أيضا إلى مساءلة الّذات الكاتبة والصحفّية، 
الذي ربط بيف الحّب والّرصاص في  رضا شاوشوقّررت أف تعصر جرائـ الّسمطة في اعترافات 

والّسيرة الّذاتية، خاصة وأف زمف اإلرىاب، لينتج بذلؾ مخموؽ جديد يصعب تصنيفو، بيف الّرواية 

                                                 
 . 5ص ،اردمية النّ بشير مفتي،  -1
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 بشير مفتيالّرواية تضّمنت تساؤالت عف الكتابة وحرّية الّصحافة، وىذا ما انطبؽ عمى الّروائي 
في مقيى  رضا شاوشمع  بشير ـألّنو كاتب وصحفي، أما األحداث فقد انطمقت مف لقاء الروائي 

الكتابة في الشخصيتيف إلى رغبة قاء ة، ليتحوؿ المّ يتناوالف أطراؼ الحديث عف قضايا سياسيّ 
واالعتراؼ، وىذا االسترساؿ الباطني مرّده أصداء الّذات وعوالميا المنفمتة مف الّزمف، لترفع الّستار 

فر في أعماؽ الّذات، حيث المتاىة والعوالـ الباطنية، ال عف رمزية العنؼ والمعاناة، أثناء السّ 
يو وىي تعيش ألوانا مف المكابدات الممزوجة ة والتّ ات عمى الياويالمتناىية أيف تشرؼ تمؾ الذّ 

 وبيذا انطمقت الّرواية مف بؤرة رئيسّية،1ة والغربة، وسط عالـ تبلعبت بو الّسمطة والماّدة.بالوحشيّ 
كاف األمر "  :بشير ـتمّثمت في استنطاؽ العوالـ الّذاتية الّصامتة بفعؿ الكتابة، منيا ما توّجو إليو 

وجودي ككاتب ليس  سأحّقؽ يوما ما )...( في يـو مف األّياـؽ يمكف أف يتحقّ يبدو وكأّنو شيء 
 وبالّرغـ مف أّنني لـ أكف كتبت في تمؾ الّسنوات أي شيء يستحؽّ كاتب عارض )...(  كأيّ 

تحت تأثير الكثير مف القراءات الغزيرة، واآلثمة بأّف ىناؾ شخصا آخر  الّذكر، إاّل أّنني كنت أشعر
تمؾ الفترة :" ويقوؿ أيضا2"ىو الذي يممي عمّي ما كتبتو مف قصص. )...( يسكف بداخمي

 3".الّتعيسة، رغـ كّؿ شيء، كانت تمّثؿ بالّنسبة لي بداياتي في درب الكتابة

، ألّنو ىو بشير مفتيسيرة مختصرة لشخصية الروائي ىي بيذا يمكف القوؿ، إّف الّرواية 
مطة، وقد اقتصر والمينة والكتابة عف السّ  حيث االسـ مف بشير ـ معبو الّسارد انطبلقا مف الشّ 

أحبلمو في و ، الّذكرياتو  عف الطفولةالجزء الذي سرده مف حياتو عمى مجموعة مف األحداث، 
، الذي طمب منو نشر رضا شاوشإلى أف التقى بشخصية  العشريف، الكتابة وىو في سفّ 
الذي استأثر باىتمامي فجأة، كما لو كانت تمؾ بداية معرفتي بيذا الّشخص مخطوطو، فيقوؿ:"

كاف موضوع رواية رغبت في تتبع أطوارىا ومسارىا منذ الّنشأة حتى الّنياية، إاّل أّف الحّظ لـ 
مّرة، ألتقيو فييا، كاف يزيد مف  ات قميمة تعّد عمى أصابع اليّد، لكف في كؿّ مرّ  يسعفني بمقائو إالّ 

                                                 
د س،  دار التنوير، الجزائر،دط، ، راسة نقدية في السرد وآليات البناءسرد المرأة وفعؿ الكتابة داألخضر بف السائح،  - 1
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ني ربطت ذلؾ بالجانب األدبي الذي ه، ورغـ إنّ شغفي بالتعّرؼ عمى شخصيتو واكتشاؼ أسرار 
 1".يسكنني، إاّل أّنني كنت أنظر إليو عمى أّنو شخص مختمؼ، أو عصفور نادر كما يقاؿ

تعمار، تمثؿ في صفحاتيا األولى معّبرة عف واقع سياسي، عاشتو الجزائر بعد االسالّرواية جاءت و  
عف الكتابة البوح الفضائحي، وىو سمة مف سمات عمى  ترّكز في األزمات السياسّية، لكّنيا أيضا 

تعّرفت عمى رضا شاوش :" برضا شاوشعف لقائو  بشير ـ، فيقوؿ فرويدوىذا ما أّكد عميو  ،الّذات
 ياسة والففّ في السّ فتح بيتو لجميع المشاغبيف )...(  )...(عند رجؿ اسمو العربي بف داود 

خارجّية لمناقشتيا مف منظور الّذات المتأّزمة، ومف ىذه العوالـ ال وبيذا استدرجت الّرواية2."واألدب
ألّف "كؿ نّص يبدو أف مؤلفو يعبر فيو  مازج بيف الواقع والّسرد الذاتياالنطبلقة تأّكدت إمكانية التّ 

حساسو، ميما كانت طبيعة العقد المقترح مف طرؼ المؤلّ  الذي  ؼ، وىذا المعنى ىوعف حياتو وا 
لّسيرة الّذاتية عمؿ الذي يقوؿ فيو بأّف ا( 2876)عجـ الكوني لؤلدب في الم Vavir فابيرقصده 

يح )...( قصد المؤلؼ فييا بشكؿ ضمني أو صر  ةأدبي: رواية سواء كاف قصيدة أـ مقالة فمسفيّ 
 3" إلى رواية حياتو، وعرض أفكاره.

أشكاؿ  بدت الّرواية لموىمة األولى تشمؿ عمى نسؽ أحادي وىو الميتاسرد، لكّنيا أيضا مف
ياسي د السّ عدّ الذي عّبر عف تشظيو بسبب التّ الّتعبير عف الّذات، لوجود الّروائي في المتف النّصي، 

بعد موت الرئيس  5681سنوات ياسي، ألّف األحداث تعود إلى ىو الّنسؽ السّ آخر ليخرج إلى نسؽ 
ره، لتستأنؼ ىي ، ليقحـ الّروائي مجموعة مف الشخصيات التي التقى بيا في مساىواري بومديف
الفئة الجيادّية التي تحّدث عف تنامي طرؽ تيميشيا سياسّيا بعد الّثورة، كما عف الّسرد وتحكي 

حرب العصابات إذ لـ ألّف الجبية االسبلمّية لئلنقاذ لجأت إلى جعمت مف اإلسبلـ ذريعة لمعنؼ، 
ة ات اإلرىابيّ موف بالعمميّ ف مف الحكـ مف خبلؿ اإلتنخابات )...( وىذه ىي قناعة الذيف يقو تتمكّ 

                                                 
 .24ص، دمية الّناربشير مفتي،  -1
 .8، 7ص ، نفسو المصدر-2
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اآلف عمى األقؿ، حتى أف بعض القريبيف مف اإلنقاذ يؤكدوف، عمى أف إلغاء نتائج اإلنتخابات 
  1.كانت لصالح الجناح المتطرؼ داخؿ جبية اإلنقاذ، الذي اختار العمؿ العسكري بعد ذلؾ

المجازر الّدموّية لي الغربي، ألّف الّديف اإلسبلمي والتّيار الّمبراونتج عف ذلؾ اختبلؼ الّرؤى بيف   
استجابة  ،أبنائيا أصوؿ اإلسبلـ فمف العائبلت التي استخدمت العنؼ لتعميـسّببت التوّتر والخوؼ، 

ومنيا التي قّررت الّرحيؿ بعيدا، إلى البمداف الغربّية، لتضمف سبلمتيا، لمتّيار األصولي المتّشدد، 
لقد تدىورُت بشكؿ مرّوع بالفعؿ؛ ألّنني :" بشير ـوؿ قديد عف المصير في ويتبّيف الخوؼ الشّ 

ـّ تمّردت عمى  ،واألمر والّنيي ّينا بالفطرة والّتقميد والتعّودبدأت متد وحّتى الزجر مف طرؼ الوالد، ث
ذلؾ، ولـ أعد أطّبؽ أي شيئ مف تمؾ التعاليـ، غير أف تمّردي لـ ينقذني مف أّي شيئ، لقد 

رقتيا مميئة بالقمؽ والتمّزؽ، والتمّرد ليس دائما حاّل إف لـ يكف مجيزا كانت أبواب الحرّية التي ط
 2"بإرادة قوية لمعرفة ماتريد مف خطواتؾ القادمة.

في فترة حرجة  ،عالـ الكتابةحياتو في خصص الّصفحات المتبقية لسرد  بشير ـيبدو أّف 
مخطوط لروائي مبتدئ اسمو، ىي العشرية السوداء، أما الجزء الثاني مف الّرواية جاء عمى شكؿ 

مف منظوره  ساؤؿ،ليضعيا في دائرة التّ  ،االرىابرّكز أيضا عمى فترة الذي ، رضا شاوش
لـ ليبرز معاناة ىذه الّشريحة المستيدفة مف اإلرىاب والسمطة، ويتجمى ذلؾ في قولو: "  كصحفي،

ا قريبيف مّنا حينيا، وكّنا أكف حريصا عمى تنمية عالقاتي برجاؿ األمف والّسمطة، رغـ أّنيـ كانو 
فمو أننا نعود إلى أحداث تمؾ الفترة، نجد أّف االغتياالت بدأت 3تقريبا نعيش في نفس الخندؽ."

"قبؿ إجراء اإلنتخابات بشيريف، بشكؿ مفاجئ، وتوسعت مساحتيا بعد توقيؼ المسار الّديمقراطي، 
كف قتؿ األفراد مف ىنا وىناؾ، ىو حيف أصبح العنؼ مشتركا بيف الّسمطة وأحزاب معارضة، ولـ ي

ّنما اليدؼ تحضير المجتمع كّمو إلى حرب شاممة، وىي  القضّية األساسّية لمقائميف بتمؾ األعماؿ وا 
ماكّنا نطمؽ عميو آنذاؾ حرب الّدوائر)حسب تصريح أحد الّصحفييف(، فاغتياؿ رجاؿ األمف يصيب 
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تاؿ موافقا عمى سموؾ الّدولة، بدليؿ أف بعض األجيزة األمنّية بخسارة، وليس شرطا أف يكوف المغ
رجاؿ الّشرطة اغتيؿ وىو يؤدي صبلتو في المسجد، وبالمقابؿ استعماؿ القوة مع أي كاف مف 

 1".ظر عف مشاركتو في العنؼ مف عدمياالنّ  األصولييف بغّض 

شكاالت  يمكف القوؿ، إّف الّسرد الّذاتي أخذ أشكاال عّدة، بيف التوّجو إلى خمجات الّذات،  وا 
وائييف مف استند "، كما نجد مف الرّ مزاج مراىقةفي سيرتيا " فضيمة الفاروؽالمجتمع مثمما فعمت 

في سيرتو "سيرة المنتيى" أّما  واسيني األعرجالمعالـ الّصوفية، لرسـ مبلمح الّذات كالّروائي  عمى 
كونو روائي صحفي، بمقتطفات " مزج آرائو السياسّية دمية الّنارفقد اختار في رواية " بشير مفتي

، وفيما يخّص الوجو المتخّيؿ فييا، ىو ببشير ـ، تحت اسـ مستعار رمز لو شغفو بالكتابةمف 
اخياره لشخصّيات أدمنت عمى الشّر والجنس والحّب في زمف العصياف الّسياسي، لتقّرر االعتراؼ 

 دمية الّنارفػ، رضا شاوشأرفقيا في مخطوط أراد لو صاحبو الحياة، وتأّكد ذلؾ في الّرسالة التي 
يا : المخطوط، الّرسالة، الّسيرة الّذاتية، وما يؤّكد تداخممزيج مف األجناس المختمطة التي منياىي 
ّنظاـ المرجعي الواقعي الذي يكوف غالبا عمى شكؿ مت في: الالّسرد الذاتي ىو أنظمتيا التي تمثّ  مع

فيو  ،انيا الّنظاـ الثّ ارسيف وليس المؤلؼ بحد ذاتو، أمّ عقد أوتوبيوغرافي، لكنو تحّقؽ بتصريح الدّ 
ف كاف بإمكانيا أف تقّمد وتغّير عمى قناعات الّنظاـ األّوؿ."  2أدبي ال تنشد فيو الكتابة الشفافّية، وا 

وعميو نمتمس تداخؿ الّنظاميف الواقعي الخاص بحضور المؤّلؼ، في سرد األحداث ومتخّيؿ في 
 عّية.وجود شخصّيات غير واق

وقد تبّيف مف خبلؿ األحداث انتقاؿ الّروائي مف الكتابة عف الّذات، مف خبلؿ سرد تفاصيؿ 
 رضا وىي ،الكتابة إلى الكتابة عف الغير، مف خبلؿ شخصّية رئيسّية أقحميابدايتو في مشوار 

 ربشي، وقد جاء كّؿ ذلؾ عمى شكؿ قراءة لمخطوط أراد صاحبو الّرحيؿ، ليبدع في قراءتو شاوش
ـ، بنزعة إنسانية متعاطفة مع الشّر اإلنساني، ألّنو اعتمد عمى تعرية أسباب انتقاؿ اإلنساف مف 

ما جعمو يرغب في خوض غمار  في زمف اإلرىاب،، الّطبيعي إلى النفس النّزاعة نحو التّسكع
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، رّبما تجارب في الحياة)...( األدب ، فيقوؿ في ذلؾ:" والبوح الفضائحي لمذوات المسموبةالطابو 
كنت وقتيا تحت تأثير ذلؾ الكاتب األمريكي المتشّرد "جاؾ كيرواؾ" وبطؿ روايتو عمى الّطريؽ، 
حيث الحياة لقاءات ومصادفات، توّلد بالّضرورة شيئا اسمو الكتابة بعدىا، لف أفضح نفسي إذا 

يخمقوه قمت إف ما كاف ييّمني قبؿ كّؿ شيء ليس الّناس، في حّد ذاتيـ، ولكف ما يمكف أف 
األدب يشبو  : "عتو في كشؼ المسكوت عنو في قولوكما تجّسدت نز 1".بداخمي، مف توّتر وقمؽ

تمؾ المرأة العاىرة )...( أحيانا تكشؼ لمبعض عف جانب فقط مف جسدىا، وأحيانا عف عّدة 
 جوانب، ونادرا ما تكشؼ كّؿ شيء إاّل لمف تشعر أّنو يستحّؽ ذلؾ، أو تعتقد أّنو مؤّىؿ لمكشؼ

الشخصّية  رضا شاوش،بسيرة  منو ييتـّإف فّسر شيئا فيو األسباب التي جعمت وىذا  2الكمّي."
إذ اعترؼ مف طمعا في الماّدة، الّسمطة عوالـ  والمنخرطة فيالقمقة والمتمّردة عمى الّزمف والمكاف، 

ذلؾ يبرز سعيا وراء المناصب العميا؛ وب خبلؿ مخطوطو بأىـ انحرافاتو الجنسّية والسياسّية،
  االعتراؼ كشكؿ أدبي معاصر مفاده الّتكفير عف الّذنب.

انقسـ االعتراؼ في الّرواية المعاصرة إلى نوعيف، نوع متعّمؽ بالّذات لمّتكفير عف ذنوبيا، 
مف  رضا شاوشولمّتمثيؿ لمّنوع األّوؿ نستدّؿ بمخطوط ونوع متعّمؽ بالّسمطة رغبة في تقويضيا، 

، الفتاة التي أحّبيا انتقاما منيا لرفضو، فقد لرانياز فيو عمى مشاىد اغتصابو دمية الّنار، الذي ركّ 
أراد أف يقتؿ ذنبو بالكتابة بتعرية ذاتو الممّطخة بشرفيا الميدور، في احد األحياء المنزوية، وعمى 
سرير زوجيا، فالكتابة وحدىا ستكّفر عف أخطائو بالّتعريؼ بذاتو المتوّحشة، أماـ الضعؼ 

أّف عقدة الّذنب ىي  فيميب لوجوفيرى تطع أف تقاـو بيدييا وال ببكائيا، و يولوجي لممرأة، فمـ تسالفيز 
ف لـ يكف سيرة رضا شاوشقاسـ مشترؾ بيف الّسير الّذاتية، ومخطوط  لكّنو شكؿ مف أشكاؿ  ،وا 

رغباتيـ  ،ّذاتيةو ما إف يكتب حتى يشعر بأّنو ينقسـ مع كتّاب الّسيرة ال:"إنّ ة عف الّذات فيقوؿ الكتاب
وأوىاميـ، ويعسر عميو عندىا أف يتراجع عف ذلؾ، فقد كاف يمعف بصوت مرتفع: األنا عبارة عف 

فقد  رانيابذبنو مع  رضا شاوشاعتراؼ عف أّما 3آخر ويضيؼ ربما بصوت منخفض لكف لؤلسؼ."
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ر، لقدت أردت مف رانيا أف تكوف معي في نفس الّسري:" تجّسد في أكثر مف موضع فيقوؿ
أف أشي بيا ألخييا كماؿ الذي راح يضربيا أمامي ضربا ال يوصؼ،  ،واضطررت نتاج ممانعتيا

صفعات وراء صفعات، ركالت وراء ركالت، بينما راحت ىي تصرخ تستنجد بي، وىي تأخذ 
 1"نصيبيا مف الّرجولة الممتبسة بالّتقاليد واألكاذيب,

في استخداـ الّضمير المتكّمـ، والّزمف  ويتجّسد تداخؿ المخطوط مع الميثاؽ السير ذاتي،
ففي الوقت الذي تّتجو فيو الّرواية نحو المستقبؿ، تّتجو أشكاؿ الكتابة عف الّذات نحو الماضي، 
في تحديده لمقّومات الّسيرة الّذاتية التي ذكر  فيميب لوجوفوتقبع فيو، وىذا ما أّكد عميو الماضي، 

ي يقـو بو شخص واقعي عف وجوده الخاص، وذلؾ عندما منيا: "الحكي اإلستعادي الّنثري الذ
حيث جاء المونولوج الّداخمي بارزا 2وعمى تاريخ شخصّيتو بصفة خاصة." ،يرّكز عمى حياتو الفردّية

حينيا ال أخفي كثيرا بأّنني، : "في المخطوط، بمحاورة الّذات لذاتيا، ويتجّسد ذلؾ في ىذا المقطع
ي الّصدفة، في الحياة، وفي الّمعنة أيضا وتساءلت كعادتي وأنا ال فّكرت كثيرا في مسألة القدر ف

أعرؼ إلى أيف أمّد بصري، وفي أّي طريؽ أتبّصر معناي لـ يكف حتى ذلؾ الحيف، ليرمز لشيء 
محّدد: ىؿ ىو سوء طالعي؟ قدري الّسيئ؟ معناي الغامض الذي لـ أستطع اإلمساؾ بو؟ ىؿ 

تحّولت إلى حوار داخمي بيف شخص تائو،  رضا شاوشلدى  وبيذا ندرؾ أّف عقدة الّذنب3وىؿ؟"
عنة ستبلحقو يستفسر مف ذاتو المتبقّية، عف المصير في حياة أرىقتيا األخطاء، حيث يرى أّف المّ 

والمجتمع، وحّتى الّزمف  تغفرىا محكمة الّذات والّديف يمة الجر  االغتصابخاّصة وأّف  ،أينما حؿّ 
، وىو ابف اختاره القدر ليقؼ في الّتيار لرانياكثمرة اغتصابو  عدنافوتبّيف ذلؾ في بروز شخصّية 

، وىنا يمكف القوؿ إّف مع اإلرىاب عدنافالمعاكس، ففي الوقت الذي اختار ىو السمطة، انخرط 
أراد الخبلص والّتوبة بمخطوطو الذي كتبو عف الّذات المعّذبة، بسبب الّمعنة التي  رضا شاوش

 حـ األجساد فيمحوىا مف الوجود.تشبو الوباء الذي يقت
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، إلى تقنّية الكوالج، بيف شخصّيات تبدو صعبة الّمقاء، دمية الّنارفي رواية  بشير مفتيلجأ       
الذي  رضا شاوش، الذي تمّبس فيو وجوده والثّالثة ىي بشير ـاألولى ىي شخصو والثّانية ىي 
لحظات انحداره إلى الّدرؾ األسفؿ مف  واصفا شاوشفيقوؿ  أخطأ كثيرا، وبذلؾ أراد االعتراؼ،

متعة  كانت لحظة سّيئة دوف شّؾ، مميئة بالغموض والتنكر، واإلجحاؼ والخوؼ، ال: "ةاإلنسانيّ 
فييا)...( الروح فييا، مع أّنيا كانت لحظة لفقداف الّروح، ولييجاف الجسد، وانفالت العشؽ، 

راؾ القوّي بيننا، وقد زاؿ الييجاف برد، ورأيتيا )...( انتيى ذلؾ الع وانكسار الحقيقة وتوتر الحالة
تتمّمص أخيرا مف قبضة يدي، وترتمي عمى الّسرير باكية، في تمؾ الّمحظة الغارقة في حفرة 
العدـ، ووجو الظالـ )...( شعرت وأنا أخرج مف بيتيا بأنني تغيرت، صرت شخصا جديدا بالفعؿ، 

ىناؾ مايخيفني في الوجود، وأّنني مف تمؾ المحظة  وأنو يمكنني أف أفعؿ أي شيء أريده، فمـ يعد
 1"قد ذىبت إلى الضّفة األخرى مف العالـ.

وبيذا يتجّسد أّف عقدة الّذنب، ىي واحدة مف أسباب لجوء الشخصّيات نحو االعتراؼ، والجدير   
الفنّية، إذ أف يزيح الّرواية عف خصائصيا بالّذكر أّف ىذه الّظاىرة شّكمت تداخبل أجناسيا، مف شأنو 

تبّيف أّف تعابر الّسيرة الذاتّية والمخطوط ليا، جعميا تميؿ أكثر إلى العوالـ الّذاتية القمقة والّنادمة في 
جعؿ األحداث تتضاءؿ، ويتضاءؿ معيا مفيـو الشخصّية، خاصة وأّنيا نزعت  حسرة ذنوبيا، ما

زعة اإلنساف المعاصر نحو الذنوب نحو الّضعؼ واالرتداد والشر والخوؼ، فقد تجّسد في الّرواية ن
بطرؽ خاطئة، فمف شأنيا أف تحّرر في بعضيا ة المعاصرة، التي ُقرئت بسبب الفمسفة الوجوديّ 

والمبلحظ أّف االعتراؼ في الّرواية ا، أكثر منو منيجّيا، اإلنساف تحريرا غرائزّيا وجنسّيا ونفعيّ 
ب، وىي تقويض الّسمطة، التي عممت عمى أخرى إضافة إلى الّتكفير بالّذن المعاصرة نزع نزعة

  تيميش الّذوات الفاعمة.

إّف التّاريخ الجزائري بحاجة إلى حفرّيات المعرفة، لكشؼ المخبوء ألّف الحقائؽ المغّيبة  
المتعّمقة بالّذات بحاجة إلى الكشؼ، ومثميا التّاريخ يحتاج لمبوح لتفكيؾ مضمراتو، وأسباب تغييب 

ة، الحظنا أّف خبلؿ قراءتنا لمجموعة مف الّروايات المعاصر مف ، و يادةعناصر فاعمة مف الشّ 
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ة عمى إمكانيّ  فوكومطة منيا االعتراؼ، فيؤّكد تقويضّية لمسّ آلّيات  اعتمدا عمى الميّمش والمثقؼ
مطة، التي تنتجيا وتدعميا، مف ذاتيا قائبل: "إّف الحقيقة مرتبطة دائريا بأنساؽ السّ  ياتقويض

دىا )...( وىو ما يدعى بنظاـ الحقيقة )...( إّف المشكؿ الّسياسي األساسي ي تولّ وباآلثار الت
ة، التي قد تكوف مرتبطة بالعمـ، أو أف يعمؿ لممثّقؼ، ليس ىو أف ينتقد المضاميف اإليديولوجيّ 

ة، مصحوبة بإيديولوجييا صائبة، بؿ ىو أف يعرؼ ما إذا كاف مف بحيث تكوف ممارستو العمميّ 
اس، أو ما يوجد في ينشئ سياسة جديدة لمحقيقة، إف المشكؿ ليس ىو تغيير وعي النّ  الممكف أف

ولعؿ الّرواية المعاصرة 1ياسي واالقتصادي، والمؤّسسي إلنتاج الحقيقة."ذىنيـ، بؿ تغيير الّنظاـ السّ 
الميّمش والمثّقؼ لتقويض الّسمطة، مف خبلؿ مف خبلؿ ىذا المنطمؽ، سردت استراتيجّيات 

 ات الّروائّية.فات مجموعة مف الشخصيّ اعترا

حّؿ لذلؾ ىو أف تتحّوؿ الّذات  مطة، أّف أفضؿتقويض السّ في دور االعتراؼ بفوكو يرى 
ات اتيا، إلى موضوع لمّدراسة والّتحميؿ، لتتحّوؿ طرؽ القمع وآليّ التي مارست عمييا قمعيا وآليّ 

ذلؾ إاّل باالعتراؼ المتعّمؽ بالّشخصيات يتحّقؽ  تيا، فبلالّتيميش إلى خطاب تقويضي مواجو لقوّ 
متعمؽ  اليومّية واالجتماعّيةػ، إّنما ىوليس مجّرد فعؿ متعّمؽ بالممارسة  لمسموبة اإلرادة، وبذلؾ فيوا

ليا بالمراكز الّسياسية والقانونية، التي تعّمـ اإلنساف كيؼ يكشؼ ذاتو ويعّرييا، وىي تقنية  أيضا
ف تحّوالتيا مف القروف الوسطى إلى اآلف، ويبيّ  ؛دب والفمسفة وغيرىاّديف والّسياسة واألبال صبلت

مف عبلقة األنا باآلخر إلى عبلقة الّذات بذاتيا، إلى تأصيؿ االعتراؼ في خطاب الحقيقة، بؿ 
ماعبلقة االعتراؼ والّسؤاؿ الذي يطرح نفسو 2.سبيبل ال غنى عنو إلنتاج الحقيقيجعؿ االعتراؼ 
 ؟  المعاصرةالجزائرّية كّرر ىذا الخطاب كثيرا في الّرواية بالّسمطة، ولماذا ت

وندرؾ بيذا أّف االعتراؼ كخطاب معاصر، لو توّجيات عّدة متعّمقة بالّذات االجتماعّية 
في عبلقة االعتراؼ بالّسمطة أّنو قد يؤّدي إلى  فوكووالّذات السياسّية، بتعّدد خطاباتيا، فيرى 

بصراع الخطابات، وعميو قد  ألّنو مرتبطقد يأخذ منعرجا خطيرا  مع العمـ أّنوتقويض سمطتيا، 
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نة تقنية اإلكراه عمى االعتراؼ، بشيء ما كتقنية سياسّية، لتقويض الخطابات تستخدـ سمطة معيّ 
ما أف يجبر  المناىضة، فيقوؿ عف عبلقة االعتراؼ باإلكراه الّسمطوي: "فإّما أف يعترؼ_اإلنساف_ وا 

ذا  و يغتصب، نخرجو مف فإنّ  ا، أو ناتجا عف وازع باطنيلـ يكف االعتراؼ تمقائيّ عمى االعتراؼ، وا 
 1وح، نقتمعو مف الجسد."الرّ 

 لبشير دمية النارأّما ، تفكيكي، كخطاب القالع المتآكمةتجّمى الخطاب االعترافي في رواية 
، ساريرواية  في نبيؿفقد لجأت شخصّياتيا إلى االعتراؼ لمّتكفير عف الّذنب، فقد أراد  مفتي

إذ استخدـ األب تقويض سمطة الخطابات المتعددة، التي أّدت إلى مجازر دموّية بعد االستقبلؿ، 
المتطّرؼ، وليس لمّتكفير عف ذنب معّيف وىنا سمطة التوّجو اإلسبلمي  و، لتفكيؾاتالعمماني يوميّ 

سمحت لممجازر أف  يكمف الفرؽ، إذ إّف ىدـ السمطة ىو المستيدؼ مف ىذه اليومّيات، ألّنيا
عمى لساف  نبيؿفيقوؿ تتنامى بينما بإمكانيا تدارؾ ذلؾ ألّنيا تممؾ قّوة الخطاب وسمطة الييمنة. 

أفريؿ( مشينا طويال ورفعنا حناجرنا، بالّشعارات  01يـو )الجمعة والده كونو قارئ االعتراؼ: "
ّشريعة، ال دستور ال ميثاؽ: التي كاف الجميع يرّددىا )عمييا نحيا وعمييا نموت: الّشيعة، ال

القرآف...( ىذه الجماىير قّوة جّبارة، سترفع الجباؿ إف نحف أمرنا بذلؾ، مثمما قاؿ أحد الّشيوخ 
سنقضي عمى أعداء الّديف،  )...( في خطبتو بساحة الّشيداء، أدركت اليـو أّني لست وحدي

حّقا أعداء الّديف؟ يجب  تساءلت عف مصير أبي وأختي ومكانتيما في ىذه الخالفة، ىؿ ىما
إقناع أبي بالكّؼ عف شيوعّيتو والّدخوؿ إلى اإلسالـ، يجب أف أفعؿ قبؿ قياـ الخالفة، قاؿ 

 2ياسيف بأّف الخالفة ستقطع الّرؤوس جميع الكّفار والّنساء المتبّرجات."

يمكف تسييس الخطاب االعترافي، حيف يقترف بالّسمطة وىذا ما تجّمى في قراءات األب 
يومّيات ىي يذه الدة، مف شأنيا تغيير الحقائؽ، ف، إذ إّف القراءات المتعدّ نبيؿلعمماني ليومّيات ا

 ،كوف اإلسبلـ ديف قطع الّرؤوسىو  ،اآخر لكّف ذلؾ يضمر خطابا ، إنصاؼ ليوامش اإلرىاب
نّية، وبذلؾ يجب إيقاؼ الخطابات المناىضة لو في الجزائر، كالّشيوعّية والّمبرالّية والعمما وعميو ال
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فإّف االعترافات يجب قراءاتيا بحذر، كونيا ترّكز عمى تقويض سمطة إلثبات وجود سمطة أخرى، 
ـّ بقضايا الميّمش والمثّقؼكما أّف الخطاب الذي ي خطاب غير مرئي، يمكف فيمو مف  ىو ،يت

في سياؽ  ،أناجاءت بالّضمير  التي، نبيؿ خبلؿ تحميؿ المقاطع السردّية المتعّمقة باعترافات
كاف فمو ، عممانيىو أب  قارئ ىذه االعترافات ألّف خارجي يتضّمف مناىضة التوّجو اإلسبلمي، 

، وىنا بيف ثنايا اليومّيات ىذا التوّجو غراتعف ثا قد يقرؤىا بطريقة أخرى، وبذلؾ بحث إسبلميّ 
ا يكوف تقويضيّ الذي يرى أّف االعتراؼ قد  ،فوكو يكمف خطورة ىذا الّنوع مف الخطاب مف منظور

 .اؿ يكوف الميّمش طرفا في الموضوعار أخر، وفي كّؿ األحو ار لتبني تيّ لتيّ 

ـّ   ّنيا حممت حية في زمف اإلرىاب، خاصّ ات ابنو الذي قّرر إلقاء المّ األب بيوميّ اىت ة وا 
د رع، إذ أكّ يتنافى مع الشّ  وجو االسبلمي واالنغماس في المّذات، وىذا ماتناقضات كثيرة بيف التّ 

األب أّف اليجرة إلى كندا أو أوروبا أحسف مف البقاء في ببلد الّدراويش الذيف يقطعوف الّرؤوس 
جواف: ما ىذه الباليا  59األحد  :"، فيقرأ اعترافات ابنو مؤّكدا لمقارئ عمى رأيواإلسبلـتحت راية 

ب، تابا. أبي غائالتي تتساقط عمى رأسي؟ في الّميمة الماضية كنت بمفردي في الّصالوف أطالع ك
فتحت الّتمفاز ورحت أغّير القنوات، فجأة زلزلتني صورة فيمـ  قاؿ لي إّنو ذاىب إلى األغواط )...(

إباحي، امرأة صارخة األنوثة تشّرع ساقييا )...( ارتعد كامؿ جسدي، صوت آت مف األعماؽ 
آف واحد، وكدت يستجيب، كاف القذؼ ممتعا ومؤلما و  يصرخ حراـ )...( لكّف جسدي مشموؿ ال

أصرخ كما تصرخ تمؾ العاىرة في الّتمفاز، كيؼ أخفي ما حدث لي؟ كما لو أّف الّناس جميعا 
 1سيقرؤوف فضيحتي عمى مالمح وجيي بمجّرد الّدخوؿ إلى الّشارع."

مّية والممارسات تجّمى مف خبلؿ ىذا المقطع تناقض التّيار اإلسبلموي، بيف اليوّية اإلسبل
ي ىذه الحالة تقويضّية لسمطة الخطاب الّديني تعّد المذّكرات )االعترافات( ففغير الّشرعّية، 

ولّكف ىذه االعترافات يمكف قراءتيا قراءة ثانية وثالثة  ر في تمؾ المرحمة )الػتسعينّيات(المسيط
حسب الّزمف والمكاف والّسياؽ، لكّف الّسمطة ومف دوف دراية منيا قامت بتفكيؾ ذاتيا، مف خبلؿ 

اءات المتعّددة لميوامش، حيث استخدـ الّتيار اإلسبلمي ىوامش التّيار الّمبرالي لتقويض الّمبرالّية، القر 
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واستخدمت الّمبرالية ىوامش التّيار اإلسبلمي لتقويض األصولّية، وىذا الّضغط عمى اليامش أحدث 
تيميش الّسمطة لمفئات عممّية ارتداد عمى الّسمطة بجميع تّياراتيا ومشاربيا، ليتحّوؿ المشروع مف 

الجزائرّية باستخداـ آلّيات العرؽ الّصافي )إقصاء الييود واألمازيغ( واستحداث ىوّيات أخرى 
)اإلرىاب والعممانّييف( إلى اّتفاؽ اليوامش عمى تقويض جميع الخطابات الّسمطوّية التي فّككت 

فيـ عبلقة التّيارات المتصارعة عمى الّشعب، وذلؾ بربط الّمبرالية باإلرىاب، فقد تمّكف الميّمش مف 
  ا والواليات المّتحدة األمريكّية.أّنيا تّيار أحادي تتزّعمو فرنس

مف أجؿ تقويض اإليماف في نفوس المسمميف المقاطع االعترافّية،  رّكز الّتّيار الّمبرالي عمى
وىو ميّدد  نبيؿ مذكراتالعمماني فيقرأ األب  رغـ أّنيا جاءت في لحظات ضعؼ، وتشويو اإلسبلـ،

كنت في قميص أوديب، أصرخ مأساتي وحدي دوف معيف. وال أخفي عنؾ تحت رحمة اإلرىاب:" 
وتشبثت ببرومثيوس سارؽ الّنار مف  أنني كفرت بجميع اآللية، واألدياف في ذلؾ الفجر الّمعيف،

عطائيا لمبشر. فتخّيمت نفسي بروميثيوس منقذ البشرية مف غطرسة اآل لة، ولكّنني عند اآللية وا 
وجدت أّف اإلنساف يتحّوؿ إلى رّب قاس وظالـ عمى أقرانو حينما يعتمي عرش الّسمطة، تذكرت 
مقولة لفرويد: ينحدر البشر جميعيـ مف ساللة قاتؿ، وىو يقصد قابيؿ الذي قتؿ أخاه ىابيؿ، 

زمو أبد أثناء تفسيره لمعنؼ والجريمة عند البشر، ىؿ الجريمة متأّصمة في اإلنساف وقد تال 
 .الّدىر، مّما يعني استحالة مف حياة البشر حتى لو بيننا لو جنة قوؽ األرض

1
يعّد االعتراؼ »

في الفترة المعاصرة، فكرة مبنّية عمى الحرّية والمسؤولّية، شّكمت مكّونا أساسيا  ميشاؿ فوكوحسب 
مطة طريقة في تمرير ىذه لتكنولوجيا متطّورة لمتحّكـ في حياة األفراد، وتأديب األجساد أيضا ولمسّ 

الّرسالة، بطرقة أقّؿ عنفا مّما تبدو عميو، وقد قّدمت الفكرة ىكذا: إّنكـ أحرار فصّرحوا بما تفعموف، 
رغـ أّنو بنظرة تحميمّية، نجد أّف ذلؾ يدعو إلى االستعباد أكثر منو إلى الحرّية، ويتجّمى ذلؾ 

إّف فكرة االعتراؼ  2عمى كّؿ ما ىو جنسي. االستعباد في تمؾ الّرقابة المفروضة مف طرؼ ديني
في أساسيا غربّية، وقد جاءت مف كرسّي االعتراؼ، مف خبلؿ ىذا يمكف القوؿ أّف فكرة اليومّيات، 

                                                 
 .30، صالمعرفة والسمطةميشاؿ فوكو،  -1
 ، مقاؿ مأخوذ مف األنترنت عمى الّرابط:لعقابفوكو وفكرة اإلكراه، بيف الجنسانّية واينظر: خميؿ الّناجي،  -2

Blogs.aldjazeeraa.net>blogs<  20:06ساعة الّدخوؿ:  ،20/49/0428، بتاريخ   



 صراع اليوامش عمى مستوى األشكاؿ                                     الفصؿ الثالث: 
 

298 

 

ىي فكرة تعتمد لمتجّسس عمى حياة األفراد، في ظّؿ ديانة معّينة، فقد تمّكف األب الّمبرالي مف 
 ار اإلسبلمي األصولي، المرتبط بالجنس والّدعارة، مااختراؽ يومّيات ابنو ليسرد مضمرات التّي

، إذا قرء االعتراؼ مف جية يفّسر أّف ىذا التّيار اإلرىابي غير قائـ عمى دعائـ إسبلمّية محضة
 .إّنما عمى دعائـ سياسّية خفّية اسبلمّية.

أة، وىذا ما رواية اإلدالء بالّشيادة، كونيا اّتسمت بالجر بمثابة، المعاصرة تبدو الّرواية   
، الذي اعترؼ أّف جزاءه مف دخولو الّسمطة ىو تربية ابف الّزنا الذي مراد زاىرجّسدتو شخصّية 

حممت بو ابنة رجؿ الّسمطة، ليؤّكد أّف وعودىا تشبو وعود فرنسا التي استخدمت حقوؽ اإلنساف، 
ء األوروبي عف عمد ومبادئ الحرّية والعدالة والمساواة مجّرد ديباجة، ويتـّ قصرىا عمى الفضا

لكّف الّسمطة تفاجأت بشيادة اليوامش 1وسبؽ إصرار وترصد في ممارساتيا االستبدادية طيمة قروف."
ـّ ينتقؿ الوصؼ أو  والمثّقؼ وىـ يفّككوف آلّياتيا، إذ تكوف البداية بوصؼ الحالة األّولية لمميّمش، ث

يا بمقاطع سردّية يشوبيا الّندـ والّتوبة بطرؽ الّشيادة إلى نقطة الّمقاء مع الّسمطة لمّتعريؼ بآلّيات
مختمفة بيف استخداـ الّسرد المباشر، واستخداـ أساليب أخرى منيا موقؼ الميّمش والمثّقؼ مف 

 الوجود الّسمطوي بطرؽ رمزّية فمسفّية.

ّنو يحّف لزمف الفقر ا  ة و ، خاصّ جزء مف االعتراؼإف اىتماـ اليامشي بالماضي ىو أيضا 
لشعبّية، فالطريد الغريب حيف يعترؼ، يميؿ إلى عالـ شخصي، وحقيقي حيف يزداد غربة، والحياة ا

في كبلمو نوعا مف الحقيقة، حسب الوضعّية  ى عندما يعترؼ، الشاذ فإفّ وافتراقا باستمرار، وحتّ 
ّسمطوي وعميو إّف الّنزعة الفمسفّية نحو االعتراؼ بالشّر في جوىرىا تحميؿ لمشّر ال 2التي يتكّمـ بيا.

وليس اليامشي، ألّف الميّمش ىو عادة ابف أحياء منزوية خالية مف الّتخطيط الّسمطوي، وباعتبار 
أّف اآللّيات الّسمطوّية غّيبت المثّقؼ )المنفى واالغتياؿ( عميو لـ يبؽ غير الميّمش إلبطاؿ آلياتيا، 

ىو الفت، إلى كونو مف جية  أّف" لغة االعتراؼ ليا ما بوؿ ريكوربطرؽ مباشرة أو رمزّية فيؤّكد 
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أخرى، رمزية فيي ال تتكمـ عف الدنس، عف الخطيئة أو عف الذنب بمصطمحات مباشرة، وخاصة 
بؿ بمصطمحات غير مباشرة ومجازية، وىذا يعني إجراء تأويؿ لمرمز، الذي يستدعي قواعد لفؾ 

يّمش ىيمنة الّسمطة بثنائية مثمما ىو الحاؿ في رواية 'لعبة السعادة" التي فّكؾ فييا الم1الرموز."
 فمسفية قد تبدو ساذجة تتمّثؿ في اإلنساف المخّير واإلنساف المسّير.

، في محمد معتصـيتجمى االعتراؼ بالخطيئة أو التوبة المتأخرة لميوامش،عمى حد تعبير 
آلياتيا  كتابو "المتخّيؿ المختمؼ"، كتقنية مف تقنيات تقويض السمطة، رغـ أّنيا لـ تتوّقع ذلؾ، ألفّ 

القاىرة مف شأنيا أف تجعؿ الميّمش صامتا، ويتجّمى ذلؾ في الّرواية المعاصرة كنوع مف أنواع 
تسريب آلّيات الّسمطة التي كانت تتـّ في دائرتيا الضّيقة، عمى اعتبار أّف "الحقيقة واحدة تتواصؿ 

ّنزوات واألىواء والتّأويبلت مع اآلخر وتتطابؽ مع ذاتيا والتّاريخ، وال تقـو عمى تربة العقائد وال
اإليديولوجية، كما أّف االعتراؼ ىو خاصية مف خصائص الحقيقة، بؿ جوىرىا فاالعتراؼ يكوف 

مسّربا لخطاب سمطوي تأمر فييا مجموعة  برىـو بوسممافوبذلؾ يقوؿ  2مف خبلؿ الّذاكرة"
، ال يمكف العدوؿ عمى قتميا،األطراؼ بعممّيات القتؿ: " ىذه السيدة مصدر شقائي،  ابدأ يا برىـو

وشقائكـ، جميعا أنتـ البسطاء، حياتيا تعني خرابي، وخرابكـ جميعا، واختفاؤىا سيؤدي إلى 
راحتي وراحتكـ، ثـ إف بقاءىا يشكؿ مصدر شقاء بالّنسبة لمّشعب برّمتو، إف الّناس في األحياء 

تمؿ، وىـ يشاىدونيا الشعبّية المحيطة بحي ساف كمو، تحّس أف االستقالؿ منقوص، ولـ يك
تعيش مثؿ األقداـ الّسوداء، وتتحّسر لذىابيـ عمنا، بعضيـ أرسموا تقارير إلى الجيات العميا في 
البالد، عّبروا فييا عف مدى امتعاضيـ مف تصّرفاتيا، جيرانيا يشتكوف مف سماعيـ موسيقى 

 3."كنيسة وىـ يؤدوف الصموات الخمسة

                                                 
، 0448 ،المركز الثقافي العربي، المغرب، 0ط، تر: عدناف نجيب الديف، فمسفة اإلرادة، اإلنساف الخطاءبوؿ ريكور،  -1
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مزدوجا، ألّنو يتضّمف توّجييف، األّوؿ ىو الّتكفير عف الّذنب، يعّد الخطاب االعترافي خطابا    
والّتكفير عف  والثّاني تضّمف رغبة الّذات المعاصرة في تقويض القّوة العميا، التي تمّثمت في الّسمطة،

والموروث  ّدث عف اختراؽ العادات والتقاليدالّذنب ىو خطاب اجتماعي بالّدرجة األولى، ألّنو يتح
بالّدرجة  اإيديولوجيّ  ، فقد جاءباالعتراؼ مطةتعرية السّ الذي مفاده ، أّما الجزء الثّاني االجتماعي

، حيث إّف مذّكرات اإلرىابي يمكف متآكمةالقالع الاستخمصناه مف خبلؿ رواية  األولى وىذا ما
سبلمّيةة قراءتيا قراءات عّدة، عممانيّ  االعتراؼ ، ففوكو ، وىنا تكمف خطورة ىذا الّنوع مف منظوروا 

قد يكوف تشييديا لسمطة ما، وتيديمّيا لسمطة أخرى، ولكّؿ فترة تاريخّية، نظرتيا حوؿ ىذه الّشيادات 
التي يكوف صاحبيا الميّمش أو المثّقؼ، والجدير بالّذكر أّف الحقائؽ الترتبط دائما بيا ألّف السمطة 

 .فوكوى قد تستخدـ اإلكراه عمى البوح، خاصة في مؤّسسات العقاب كما ير 

واَح :2 ب انت زاث انش فىٌ إنً انز   :تسز 

ـ نموذجا راقيا عف الشخصّية الفاعمة، التي قدّ منذ نشأتيا، أف ت ةالجزائريّ  ت الّروايةاستطاع
لكّف الّرواية المعاصرة بدأت بعد االستقبلؿ، اإلرىاب واجيت ، و في الجزائر الوجود الفرنسيأنيت 

، لتسقط أوىمت الّذوات بالحرّيةسط ضباب الفمسفة المعاصرة التي تدخؿ تدريجيا إلى متاىة الّذات و 
 و، وعميو بدأ اإلنساف المعاصر ينزع أكثر إلى العوالـ الّروحية بعد فشمفي عالـ االستبلب والحسرة

 ة، فيبدو ألوؿ وىمة أفّ ما يفّسر عودة الميتافيزيقي بقوّ  ،في إيجاد حموؿ ألزمتو في العالـ الممموس
عاصر يرغب بسرد الحنيف والموروث الّشعبي، لكّننا الحظنا أف ىذه األشكاؿ القديمة الّسرد الم

استدعتيا حالة اإلنساف المعاصر التّائو وسط الّظبلـ، فمـ يعد بوسعو إاّل أف يتمسؾ بأحبلمو 
 مف اضطرابو. ؼوكوابيسو وأغنيات تراثو عساىا تخفّ 

وائي العربي عمى المدّونة الغربّية، إاّل أّنو لـ الرّ تفّتح الرغـ إّنو، مف جية أخرى يمكف القوؿ 
يتخّؿ عف نشأتو األولى، وتجّمى ذلؾ بالعودة إلى األشكاؿ الشعبّية المتنّوعة، والتي برز فييا 
الموروث الّشفوي، بسبب عجز المغة الّرسمّية عف احتواء خمجات الّذات، بما في ذلؾ الّتداخؿ 

"فالتراث لـ غنية الشعبّية، الممحمة والمقامة، واألسطورة وغيرىا، الممحوظ مع: الحكاية الشعبّية، األ
بداعات أدبائنا في يـو مف األيّ يكف في منأى عف حياتنا األدبيّ  األصوات التي  غـ مف كؿّ اـ، بالرّ ة وا 
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وائي الحديث، فيو يحضر ة، في الّشكؿ الرّ قافة الغربيّ راثي، وترسخ الثّ كؿ التّ تّدعي تبلشي الشّ 
دة، في ذىنّيتنا ومخّيمتنا وذاكرتنا، ويتجمى بأشكاؿ مختمفة في تصّوراتنا، وتعبيرنا، تعدّ بأشكاؿ م

خطاطاتو  ا، تظؿّ ا أو شعوريّ وطرؽ تفكيرنا، وميما حاولنا القطيعة معو، أو إعبلف عف موتو نظريّ 
 ،يطرح نفسولكّف الّسؤاؿ الذي 1مة."وأنساقو، وأنماطو العميا مرّسخة في الوجداف، ومركزة في المخيّ 

لماذا ىذا اإلقباؿ عمى األشكاؿ الشعبّية، ولنجيب عمى ىذا الّسؤاؿ سنحاوؿ الوقوؼ عمى مجموعة 
 لكفّ المعاصرة، مع العمـ أّف الّتداخؿ األجناسي قديـ قدـ األدب،   مت الّروايةمف األشكاؿ التي تخمّ 

 تحّوالت الشخصّية المعاصرة. ، ألّنو أصبح مرتبطا بوتمّثبلتوالّتداخؿ االختبلؼ يكمف في طريقة 

تعّددت تمظيرات الّرواية المعاصرة، بيف تمؾ التي نزعت إلى صراع الخطابات االيديولوجّية، 
، وغيرىا، وتمؾ التي نزعت إلى صراع مممكة الفراشة ودمية الّنار، والقالع المتآكمةبما في ذلؾ 

عد عف ذلؾ استدعاء الّتراث الّشعبي ببيف الواقعي والمتخّيؿ، وقد نتج  الخطابات والّذوات معا،
" نجدىا تفرد جزءا توابؿ المدينةإذا وقفنا عند رواية "ف عف إيجاد حموؿ لمصيرىا، عجز تمؾ الّذوات

ّف ىذا الّسرد لو عبلقة بحالة شعورّية عاشيا الّسارد بعد آالـ  خاّصا، لسرد أحداث حكاية شعبّية، وا 
دة باسترجاع بطوالت األجداد ألف االغتراب يرتبط بالحنيف االغتراب، فمميجرة والمنفى عبلقة وطي

:" اسمي محفوظ عبد القادر المغراوي، وأنا مف قبيمة مغراوة، اردإلى الماضي البعيد، فيقوؿ السّ 
مف أوسع بطوف زناتة، أىؿ البأس والغمب. مف بني منديؿ تحديدا، وىـ مف مغراوة، ذكر ذلؾ 

اـ العرب والعجـ والبربر، ومف في أيّ  ر وديواف المبتدأ والخبر،يير العبابف خمدوف في كتابو الشّ 
امنا: "كؿ طويؿ خاوي، ماف إلى أيّ مطاف األكبر. ويرّدد الحكماء مف قديـ الزّ عاصرىـ مف ذوي السّ 

إلى سرد أجزاء مف الّسيرة الشعبّية  محفوظ عبد القادر المغراوي. بيذا لجأ 2"حمة والمغراويإال النّ 
كانت مجاالتيـ بأرض في قولو:"ابف خمدوف ف ُيطمؽ عمييـ قبيمة مغراوة التي عّرفيا ألجداده الذي

المغرب األوسط مف شمؼ إلى تممساف، إلى جبؿ مديونة وما إلييا، وليـ مع إخوانيـ بني يفرف 
اجتماع وافتراؽ، ومناغاة في أحواؿ البدو، وكاف لمغراوة ىؤالء في بدوىـ، ممؾ كبير أدركيـ عميو 

                                                 
 ، معيد اآلداب والمغات بالمعيدإشكاالت، مجمة المعاصرة توظيؼ السيرة الشعبية في الرواية العربيةلواتي وردة،  - 1
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مف خبلؿ ىذا تتبّيف واحدة، مف اسباب استدعاء الشخصّية، 1".ـ فأقره ليـ وحسف إسالميـاإلسال
خبلؿ الحكايات الشعبّية، حيث إّف حالة لمحكايات الشعبّية، وعمـو االجتماع والّنسب والوراثة، 

راب ( في االغتقبيمة بني مغراوةكبير حالة أجداده ) واية تشبو إلى حدّ في الرّ  محفوظ عبد القادر
 يرة، بكؿّ ة،" تشّكؿ وحدة حكائّية، تتحّدث عف مراحؿ حياة بطؿ السّ يرة الشعبيّ والّترحاؿ، ألّف السّ 

أقوالو ومواقفو وأفعالو، وتفاعمو مع القضايا المختمفة، التي قد تضطره في غالب األحياف إلى ترؾ 
وعادة ما تكوف  ،نةغاية معيّ  ؽ مف خبللياة، قد يحقّ ة أو إنسانيّ المكاف الذي نشأ فيو، لحاجة أخبلقيّ 

 2ىذه األخيرة مرتبطة بغاية أخبلقية أو اجتماعية."

ش يرة الشعبّية لبني مغراوة، ىو تداخؿ استدعتو حالة الميمّ تداخؿ الّرواية مع السّ إّف 
رفوا بمواقفيـ عف أجداده الذيف عُ  ثياور  ،رة في داخموة المتجذّ فات اإلنسانيّ د أّف الصّ المغترب، ليؤكّ 

وسيرة  عبد القادر المغراويولنوّضح أوجو الّتقارب بيف حياة طولّية، بسبب مضايقات المرابطيف، لبا
اعتنؽ أىؿ مغراوة الّديف اإلسالمي، باكرا فساندوا نسبو سنقؼ عند ىذيف المقطعيف الّسردييف:"

زكريا عقبة بف نافع في حممتو نحو األطمسي، جدنا األوؿ يسمى مغروا بف يصمتيف بف مسرا بف 
بف ورسيؾ بف الديرت بف جانا. عرفت القبيمة مجدىا الّذىبي، وحكمت األوراس إلى األطمسي 
مدة مائة عاـ، وكاف ليا شأف عظيـ، لكّنيا دخمت في حرب مع المرابطيف، فانيزمت وقع ذلؾ 

. ىزمتيا البداوة فتشتت أىميا. بعد الحرب غادر بعض مف أفراد بني منديؿ أراضي 5202سنة 
نير الشمؼ، متوجييف إلى جباؿ الصوماـ، ابتعدوا عف مضايقات المرابطيف، سار الّرجاؿ  ضفاؼ

عبد القادر وبيذا يتأّكد أّف شخصية 3"مشيا عمى األقداـ وتركوا األحصنة والبغاؿ لمّنساء واألطفاؿ
رؼ المواجية لمّسمطة، انبثقت مف صمة الدـّ التي ربطتو بقبيمة بني مغراوة أو ما يع المغراوي

ابف بالوراثة، وتعّد سيرة بني مغرواة سيرة شعبية غيرية جاءت نقبل مف المؤرخ وعالـ االجتماع 
و انحدر مف سبللة ال ارد، ليؤكد بذلؾ أنّ ، وعميو يستبعد عنيا الزيؼ والخطأ حسب السّ خمدوف
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ف كاف مصيره الّرحيؿ كما رحؿ أجداده بعد م ضايقات تسمح لو بالخضوع والّركوع لمّسمطة، حتى وا 
 المرابطيف.

ات الميّمشة، لـ تستطع الّتعبير الشخصيّ ألّف " بيذا أزمة الّسرد ةنيتوابؿ المدعرفت رواية "
تيا مف عواليا الّشعبية والّروحية، وعميو استجاب عف ذاتيا، إاّل باستحضار ركائزىا التي استمدّ 

لعالـ الّشعبي الذي أثبت وجودىا الّسارد لحالة الّشخصيات الموّزعة التي نّفست عف ذاتيا بواسطة ا
فالمبلحظ أف ىذه الّرواية طغى عمييا الجدؿ  أكثر مف العالـ المعاصر، الذي ال يثبت غير ذاتو.

األغنية الشعبّية، ألّنيا  ة، األحبلـ والكوابيس،مف أشكاؿ كثيرة منيا: الّسيرة الشعبيّ  اكونيا مزيج
فة والمألوفة، فيعّد التمّرد مف أبرز سماتيا، وكذلؾ التّقاليد الجمالّية المعرو  عصفت بعنؼ، بكؿّ 

ة، كؿ الحدود والقيود وكّؿ األسس ىو أدبي محض، فيي ترفض بحدّ  الرفض العنيؼ لكؿ ما
ة وغير الفنّية، وتسعى إلى خمؽ إشكاالت مف بينيا، إشكالّية الّتصنيؼ والّتقسيمات المنطقّية الفنيّ 

 1الّروائي البحت.

حزنت كثيرا واصفا حالتو، وكأّنيا مقتطفة مف سيرة أجداده:" قادر المغراويمحفوظ عبد اليقوؿ 
لموت الّطاىر. اسوّدت في عينّي الحياة وجعمت رائحة الدـ تخنقني...أيف المفر؟ خطرت ببالي 
فكرة الّنجاة بجمدي فقّررت مغادرة البمد؛ اليجرة بعد أف أضحت حياتي ميّددة. ىـّ برىـو 

دة جّنات اسكندر بقتمي، لكّنني نجوت مف قبضتو بمطؼ مف القدر، فمف بوسمماف، قاتؿ الّسي
)...( كتبت  يضمف لي الّنجاة مرة أخرى؟ إّني أحّس ىنا باالختناؽ، يتفقدني الموت في كؿ لحظة

)...( قّدمت  يمقراطي"أي، بجريدة "الدّ مقاال عف الجريمة التي اقترفيا، ونشرتو في جريدة الرّ 
" الحظنا توابؿ المدينةومف خبلؿ عرضنا ألحداث رواية " 2"كما عايشتيا.شيادتي عف الجريمة 

يكوف مييمنا عمى مواضيع الّسير الشعبّية،  وغالبا ماموضوع ىيمف عمى األحداث، أف الّصراع 
، الواقعة بني مغراوةمثمما ىو الحاؿ عند قبيمة  ،تمّجد البطوالت الفردّية والجماعّية لقبيمة معينةألّنيا 
عاد إلى محفوظ عبد القادر المغراوي بلؼ مع المرابطيف، ليختار بعضيـ الّرحيؿ، وعميو فإف في خ
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الّطبيعة اإلنسانّية الّسائدة عند العرب منذ القدـ، والّتي تمّثمت في الّصراع والّنزاع، ليبقى الّترحاؿ 
ي قّرر الّرحيؿ ىروبا مف بيف أساليب الّنجاة والحفاظ عمى الحياة، مثمما ىو الحاؿ عند الّسارد الذ

المرابطيف فيقوؿ مستدال بي مثمما ىرب أجداده القدامى، مف اإلرىا برىـو بوسممافمف 
فقررت الّرحيؿ. رحمت كما رحؿ كثير مف قبمي. وّدعت أّمي وأبي، ركبت ّطائرة غاصة بالماضي:"

السير الشعبية القديمة، إّف ىذا الّرحيؿ األبدي يشبو الّرحيؿ في 1."بالمغادريف لمبمد دوف رجعة مثمي
حالة قبيمة مغراوة التي رحمت أفرادىا، بعد  اصفواأّما االختبلؼ فيكمف في طريقة الّسفر فيقوؿ 

سار الّرجاؿ مشيا عمى األقداـ، وتركوا األحصنة والبغاؿ لمّنساء واألطفاؿ، مضايقات المرابطيف:"
دي، ومف ىناؾ انطمقوا شرقا إلى انطمقوا مف الّشمؼ في عّز الّربيع، وساروا عمى ضفاؼ الوا

وادي الّصوماـ، فارتقوا الجباؿ بحثا عف األماف، يقاؿ إّنيـ استقروا في منطقة "أدكار" عند 
مرتفعات قاسية، وصعبة الوصوؿ، في منطقة جبمّية وعرة تكثر فييا ثموج الشتاء، ويبدأ تساقط 

 2"األمطار باكرا حّتى قبؿ حموؿ فصؿ الخريؼ

ىو عجيب وسحري، يربطيا  كّؿ ماسرد إلى  في الّسيرة الشعبّية، يات البطمةسعت الّشخص    
رؽ بيف الحكاية ، والفاإلنساف بعالمو الداخمي والخارجيرت عبلقة بعاداتيا وتقاليدىا، كما صوّ 

والسيرة الشعبّية، يكمف في أّف األولى تؤمف بعالـ الغيبلف والجّف  والحكاية الواقعّيةالشعبية الخرافية 
مستمّدة مف التّاريخ البطولي  والّسحر، عمى خبلؼ الثّانية والثّالثة التي تبدو شخصّياتيا واقعية،

موقفيا مف االضطياد، براز إل، بني مغراوةرّكز الّسارد عمى الّسيرة الشعبّية لقبيمة حيث  3الواقعي.
ما في ذلؾ الّطقس، سرد نمط العيش فييا، بكما رّكز عمى اختارت بسببو الّرحيؿ بعيدا، الّذي و 

كاف أكثر بني فيقوؿ:" عمى قساوة الّشتاء وثموجيا، الذي تمّرد  موسىمف خبلؿ  والّطبيعة والّزرع،
منديؿ تذّمرا مف اليجرة وترؾ أراضي أجداده الخصبة )...( لبس برنوسو األبيض، وضع فيو 

الجتياز جباؿ الّصوماـ  لتريف مف زيت الّزيتوف، وكثيرا مف الّتيف، وما يكفي مف طحيف الّشعير،
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المغّطاة بالّثموج. أعطاه جّدي سعدي عنزة صغيرة، حممتيا زوجتو يمينة بيف ذراعييا. كما حمؿ 
 معو ثالث شجيرات زيتوف، وىي التزاؿ شتالت صغيرة، وكرمة وشجرة ليموف، أخذ زوجتو فشدّ 

قرب نار حمتيـ مف ذئاب يؿ ناما في أمكنة موحشة، حاؿ رفقتيا بحثا عف البحر)...( في المّ الرّ 
ز عمى عادات وتقاليد بني مغراوة التي بقيت متأّصمة في ذاتو، ارد ركّ السّ  فالمبلحظ أفّ 1"مفترسة

أو بحثو عف اليوتوبيا كما بحثت عنيا  ،ف ذلؾ في حسرتو عمى أشجار الّميموف بعد سفرهويتبيّ 
يموف مف يعتني بيا، تجد شجرة المّ عاء بأف بالدّ  رفعت يديّ فيقوؿ عمى طريقة أجداده:" ،قبموجّنات 

عادة معا، وأنا أضع قدمي خارج المطار، ونسمة برد، تداعب وجيي، لقد شعرت بالحزف وبالسّ 
و ي نجوت مف القتؿ الوحشي. كنت أعرؼ أنّ ي وأبي لوحدىما. سعدت ألنّ حزنت عمى تركي أمّ 

 2".دة جناتي عنيا السيّ ثتنسيأتي يـو أرحؿ فيو. وأبتعد بحثا عف اليوتوبيا التي طالما حدّ 

ف الّتداخؿ الّرمزي واالجتماعي، بيف قرية بني منديؿ والحياة المعاصرة ـ تبيّ مف خبلؿ ما تقدّ 
ينية واالضطياد الذي ؿ في الحياة الدّ بو فقد تمثّ ، أّما وجو الشّ عبد القادر المغراويالتي نشأ فييا 

ارد( نفسو مّرة أخرى، إذ تعرض الحفيد )السّ  اريخ أعادمارسو المرابطوف عمى سكاف بني منديؿ، فالتّ 
ة لئلنقاذ التي خرج مف جوفيا اإلرىاب الذي نشر الفزع وسط إلى اضطياد الجبية اإلسبلميّ 

فة المشتركة بيف ؿ الّترحاؿ والمنفى واالغتراب والبحث عف اليوتوبيا الصّ يف. ليمثّ فيف والصحفيّ المثقّ 
شعور المنفى واالغتراب جعؿ الّرواية تتمازج  وعميو فإفّ  ، وعبد القادر المغراوي،موسى أث منديؿ
 ة.ة، وأشكاؿ أخرى منيا األغنية الشعبيّ مع الّسيرة الشعبيّ 

حتّى  ،"األغنية الشعبّية في أدّؽ تفاصيميا، عمبل فردّيا لكّنيا تصاغ في غاية مف البراعة تعدّ 
"توابؿ فػػػػػػ3".تخصو وحده دوف غيره يابأنّ  ،فرد مف أبناء المجتمع في أشّد صورىا لتوحي إلى أيّ 

ة في األجزاء المتعّمقة بسرد الحنيف ومعاناة الّترحاؿ " زاخرة بأنواع أدبّية كثيرة، خاصّ المدينة
ة في الجزء المخّصص بالّسفر إلى المدينة، ألّف واالغتراب، فنجد الّسارد استحضر األغنية الشعبيّ 
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ّروف، يخّططوف وينّظموف تمع القروي يعيش مزارعوف مستقففي المجالّريؼ يسوده الثّقة واألماف "
)...( طموحاتيـ محدودة مقتصرة عمى الحاجي  فوف مع قوانيف الطبيعةمتكيّ أعماليـ، 

تخّفؼ عنيـ  ،والّضروري، وىـ يتجاوزوف خيبة األمؿ، ويستخمصوف منيا حكمة عممّية
كف لحمايتيـ مف المجاعة، ليسوا ال إلغنائيـ ل ،متاعبيـ، العمؿ قاس أجؿ ولكف الغّمة تكفي

ابع البريء الذي عاش فيو سكاف القرية لكف ىذا الطّ 1"وفشعبا كئيبا، ىـ في الغالب سعداء مطمئنّ 
ألّنيا ُعرفت بالمرأة العاىرة، وىي رمز لمفساد والقمؽ الوجودي، خاّصة وأّنيا  ،لـ يشمؿ المدينة

 ة،جتماعي وسياسي، والّصمة بيف الوجييف قويّ مجّمع لبلختبلؼ اإليديولوجي، فمممدينة وجييف: "ا
ذلؾ أّف سمطة الّدولة كبيرة، ومشاكميا ممّحة، مف الحرب والّسبلـ، وقضايا متطّمبات اإلنساف، 

ذج والبسطاء، ـ أحد نفسو بعيدا عف المؤّثرات السياسّية، غير السّ ومشاكؿ الّتحرر، بحيث ال يتوىّ 
اسة رغما عنيـ، تماما كالحيوانات الّصغيرة التي تدىسيا ى ىؤالء كثيرا ما يتأّثروف بالّسيحتّ 

الّسيارات، وكاألطفاؿ الذيف يموتوف بقنابؿ الحرب، وكؿ مّنا ميما شعر باالستقبلؿ )...( يخضع 
 2بكّؿ الّطرؽ، لمتوّترات العالمّية، فحياتنا الشخصّية سياسّية."

ما فاجأت زّوارىا، كشبح الّميؿ أّكدت المدينة عمى وجييا الجميؿ والمغري، لكّنيا سرعاف 
الذي استدار لينزع الّستار ويكشؼ عف شّره، وبذلؾ تّولد الحنيف لمقرية، لتسارع الّشخصيات 

ولد الّشعبة،  برىـو بوسممافالشعورّيا باستحضار الّرموز الشعبّية كاألغنية، وقد يحدث العكس ألّف 
مطة، ي والّضياع وسط سراب الماؿ والمادة والسّ حّذرتو المدينة منذ أّوؿ يـو مف وصولو، مف الّتبلش

ي دونيث ثقمي ذي ليمي/ أقمي ثغابظ أمّ لتنبعث روائح األغنية الشعبّية مف مقاىي المدينة قائمة: "
ولعؿ ما فّسر استحضار ىذه  3".الّدنيا أصبحت عمقما، منذ أف غبت عني يا ابني العزيز عزيزف.

مف رواية الّسمطة إلى رواية اليامش، وفي ىذا المجاؿ رأت  األشكاؿ الشعبّية، ىو تحّوؿ الّرواية
أّف "الّرواية في الّسبعينيات مّثمت خطاب الّسمطة، وساىمت في تشكيؿ الّنخبة  آمنة بمعمىالّناقدة 

ضفاء الّشرعّية  الّرمزية التي أعادت إنتاج خطاب الييمنة، وساىمت في تفعيؿ دور الّسمطة وا 
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تعارض  ورىا عف دور وسائؿ اإلعبلـ آنذاؾ، ولذلؾ تـ تيميش كؿ ماعمييا، ولذلؾ لـ يختمؼ د
ياسي أقرب إلى الخطاب المثالي )...( واختمؼ األمر عف خطاب معيا، كاف الخطاب عف السّ 

أّما 1العشرّية الّسوداء، ألّنو أيضا كاف يتحّدث عف المظاىر الخارجّية، لمّصراع والمتمثمة في القتؿ."
ش لتقويض قد انتقمت مف سرد عوالـ الّسمطة المثالّية، إلى استنطاؽ صوت الميمّ الّرواية المعاصرة ف

ة، وبذلؾ قيودىا، وآلياتيا ولعّؿ ذلؾ استدعى التوّغؿ في لغة اليامش الذي ال يفقو الخطابات الّرسميّ 
د عمى عالمو الّشعبي البريء، الذي عّكرت صفوه أوىاـ الّسمطة، ليستحضر بذلؾ األغنّية يؤكّ 
عبّية التي ىي خبلصة تجارب، ويمكف تسميتيا بحكمة العصر، الّصالحة لكؿ زماف ومكاف، الش

ة، وتكشؼ لممستمع مخالب المدينة التي ر عف الحنيف، وتحّذر مف الّترحاؿ والعوالـ الماديّ ألّنيا تعبّ 
ع وسط ائباب بحالة األىؿ وىـ ينتظروف عودة االبف الضّ تعّج باألضواء المغرية، كما يذّكر الشّ 

 الّدنيا صارت عمقما منذ أف غبت يا ولدي(.) مع الماّديالخراب والطّ 

، وليس عمى مسامع والديو، ألّنو لـ برىـو بوسممافجاءت األغنية الشعبّية، عمى مسامع 
يحّقؽ كينونتو ولـ تكتمؿ ذاتو، حيث أنو عاش معنى الّتيو اليامشي، بيف مبادئو القروّية وحياتو 

 برىـو بوسممافإلى الّريؼ في الّرواية ىو ضرب مف الحنيف إلى الوطف، ألف  الجديدة، فالحنيف
الوطف يستكيف لو، فيو ابف القرية المعدومة وابف المدينة التي ضيعت قيمو األخبلقية، بتحويمو إلى 
مجـر سّفاح سعى وراء الماّدة، فتحيؿ األغنية الشعبّية إلى داللة الغياب الجسدي، في المقطع 

" لكنيا توّسعت لتأخذ معنى الغياب الجسدي ولدي غابظ أمي عزيزف/ منذ أف غبت ياأقمي ث"
والّروحي واألخبلقي، والفناء في عالـ المادّيات،كما تحمؿ معاني القمؽ والّضيؽ، وعدـ االرتياح في 

مف  ويعد ىذا الحنيف نوعا مف تقويض الواقع ،وقريتو ب الميّمش ولو بخيالو إلى والديوالمدينة.فيير 
ومانسية في األدب، التي خّمفت بعض الجزائرية، لتستكيف مف جديد إلى مظير المدرسة الرّ  الّرواية

ف كانوا ال يكتبوف اليـو بخصائص الّرومانسية، لكنيـ لـ يتخّمصوا كّمية مف  سحاباتيا، فأدباؤنا وا 
 2دليؿ عمى ذلؾ. ة إالّ بعض سماتيا، فيذه الّرواية نزفت مف الحنيف وما توظيؼ األغنية الشعبيّ 

                                                 
عادة إنتاج التّ آمنة بمعمى، - 1  ، مجمةوداريخ السياسي في روايتي حميد عبد القادر، وكماؿ دااستنطاؽ اليامش وا 
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ة أيضا حاضرة في الّرواية، ولكّنيا ىذه المّرة جاءت تعبر عف التكّتؿ والتعايش واألغنية األندلسيّ 
اليامشي، بيف الييود والّطبقة البرجوازّية، فمف خبلؿ ىذا الّتوظيؼ نبلحظ أف الّسارد خّصص لكّؿ 

لى اتجاىات مركزّية قّوضت ميمش أغنية شعبّية، تريح ىمومو ومشاقو في ظؿ تشظي الوطف إ
فقد مثّمت الّمغة العربّية والّديف اإلسبلمي، المقّومات الوطنّية، بينما جّسدت فئة  اليويات األخرى،

ـّ السّ األمازيغ والييود والّطبقة البرجوازيّ  ارد بعوالميا الّداخمية وطقوسيا التي تستكيف ة اليامش، فاىت
وتنسجـ  ش القروي، مع أغاني الغربة والحنيف،مازيغي والميمّ ش األليا، فبينما تتبلحـ جراح الميمّ 

ة، ة وصديقتيا البرجوازيّ الييوديّ  جوزيافمع الّروايات األوروبّية والفرنسّية، نجد جنات السّيدة 
ة خرجت د كيؼ أف األغنية الشعبيّ وبيذا تجسّ 1"وزقـ ترى براعـ المّ تتناغماف مع األداء األندلسي "

ش، وتأّكد ة، لتأخذ معاني مختمفة، تعّبر عف حالة الميمّ ة الجماعيّ إلى الممكيّ  مف آدائيا الفردي،
جمست عند الكونتوار. طمبت قيوة كاف المقيى مميئا بالّزيائف، : "برىـو بوسممافذلؾ في قوؿ 

استمعت إلى أغنية شعبّية قبائمّية، الّدونيث ثقمي ذي ليمي. قاسمي ثغابظ أمي عزيزف...وضع 
قيى قيوتي أمامي ارتشفت منيا، فشاىدت صورة مغني يعتمر شاشية اسطنبوؿ لي صاحب الم

 إلّي صاحب المقيى فقاؿ لي: العنقي. عادكتب تحتيا الحاج أمحند 

 _أنت جاي مف بعيد

 وأجبتو قائال:

 2"عبة_جاي مف الشّ 

ّسكاف ة االجتماعّية لمرتبطة بالوضعيّ  ة في مقاىي المدينة،وبيذا يّتضح أّف األغنية الشعبيّ 
ية لممغتربيف، وعائبلتيـ المقيورة في سراديب بدت موجّ محند العنقي المنطقة وىموميـ، ألّف أغنية 

، تعّد معيارا حقيقّيا لمتعّرؼ عمى ذوؽ وحضارة  الخوؼ واأللـ، "فاألغنية الشعبّية كما ىو معمـو
والوجداف الجمعي، إذ إّنيا صورة مباشرة مف صور الّتعبير، عف المشاعر االجتماعّية،  ،األمـ

                                                 
 .54ص ، توابؿ المدينةحميد عبد القادر،  -1
 .02 ص ،نفسوالمصدر  -2



 صراع اليوامش عمى مستوى األشكاؿ                                     الفصؿ الثالث: 
 

049 

 

لمّشعب كما أّنيا مصدر أساسي مف مصادر الّتراث الّشعبي األدبي؛ كما ُتستخدـ األغاني الشعبّية 
كوسيمة مف وسائؿ التعّرؼ عمى المستوى الفكري لممجتمع، وتجمع األغنية الشعبّية في داخميا بيف 

وتعّبر في نفس الوقت عف  قيـ الّشعب المتوارثة، وأسموب معايشة حاضرة وتطمعات مستقبمّية،
ة وعميو نيجت الّروائيّ 1عادات وتقاليد المجتمع، بما تحويو مف مقوالت أخبلقّية، وروحية وفمسفّية."

" الّنيج نفسو، فقد قّسمت الميّمش بيولوجيا حسب بعد أف صمت الرصاصفي روايتيا " سميرة قبمي
ألغاني  ماع إالّ المغترب ال يريد السّ  فّ ة بأذنو، وكأحواسو الخمس، فجعمتو يحاكي األغنية الشعبيّ 

بأغاني الميجر والحنيف قائمة عمى  ،االغتراب، وبيذا نجد الّساردة تعمؽ عمى حالة الصحفي المنفي
 :دحماف الحرّاشيلساف 

 يا رايح"

 ي...تروح تعيا وتولّ 

 يدندف معاىا...

 تبكي معو...

 تدغدغ فيو الحنيف

 تدغدغ فيو زنقة سيدي عبد اهلل

 غ فيو سطح البيتتدغد

 2يالمسافر..."

عبرت ىذه األغنية عف حالة المغترب، التي تمتزج غالبا بفعؿ البكاء، التي يسبقيا الّذكريات 
والبيت العائمي، وقد تمازج السرد مع والحنيف، والتي تمّثمت في الّرواية بذكريات زنقة سيدي يوسؼ، 

، وعميو ندرؾ فشؿ الكتابة الّرسمية الّصافية حالةة ال تستطيع وصؼ الالكتابة الرسميّ ألّف األغنية، 
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ة المعاصرة ة لمميمش، ليذا قّررت األقبلـ الّروائيّ ة، في تقديـ بطاقة تعريفيّ مف العوالـ الخارجيّ 
االنحدار إلى عالمو الّشعبي، ألف الّرسمي والمؤّسساتي ىو عالـ الّسمطة وليس عالـ الميمش، فيو 

و يتغافؿ عنو، وألّف الحديث عف الّنفي يستدعي تحميؿ األسباب التي مف ال يقّدـ تعريفا لممنفى كون
 شأنيا أف تورط الّسمطة.

والتي  ات لجوء الميّمش إلى الغناء، رغـ الحالة الّتراجيدّية،عمى لحظ، سميرة قبميرّكزت 
 يرةينيض إلى مكتبو يبحث بيف األسطوانات الكث" تمّثمت في لحظات االغتراب عف الّذات، فيقوؿ:

 يجد ما يبحث عنو، يبحث عف أغنية تترجـ سعادتو

 ؿيشغؿ المسجّ 

 الورود البيضاء صوتو يراقص

 أنا عندي قمب

 1".أنا عندي قمب

  اىيد مع الزّ "يمبس ويردّ اردة:ر األغنية مرة أخرى في قوؿ السّ ويكرّ 

 2"."أنا عندي قمب...أنا عندي قمب 

المغترب، وحالتو الّشعورية الجديدة  غزالفالة ة لوصؼ حوّظفت الّساردة ىذه األغنية الشعبيّ 
ة، بادلتو الحّب لكف سرعاف ما قتمت التي تمّثمت في الّسعادة المؤّقتة، بعد تعّرفو عمى امرأة أجنبيّ 

ور وسط براكيف اإلرىاب والموت، في تفجيرات الجزائر العاصمة، لتنتيي فرحتو التي أضاءت لو النّ 
المي وليس جزائري، إذ إّف فتاتو الّشقراء قتمت وىي تؤدي عمميا ليتأّكد أّف اإلرىاب ىو صوت ع

ة لحقوؽ اإلنساف، لكّف مغالطة اإلرىاب الجزائري تأّكدت، خاصة وأّنيا مف األجانب الكثر في جمعيّ 
ة التي ر العودة مف جديد إلى المقاطع الموسيقيّ الذيف نادتيـ رياح الموت، في شوارع العاصمة، ليقرّ 
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فيقوؿ ا بعد أف تناسى حزنو جزئيّ  تراب والقضاء والقدر، واالنعزاؿ والموت والحزف،تعبر عف االغ
 ياسي غزالف اسمع ىذه األغنية راىي في خاطرؾ:" سي بوعالـ

 يتعالى صوت الباجي ...

 يالمقنيف الزيف...يا صفر الجنحيف...يا حمر الخديف...يا كحؿ العينيف

 ىذه مدة وسنيف

 وانت في قفص حزيف

 تتفكر لياـ لمي كنت فييـ حر ... كي تغني

 مت في دوؾ الجنحيفراد ربي لحنيف تحكّ 

 سابقة ومكتوبة في الجبيف

 يفيالمقنيف الزّ 

 قفص...

 1"قفص...

ة تمؾ التي حممت معاني ة خاصّ ارتبطت الّرواية الجزائرّية المعاصرة، باألغنية الّشعبيّ 
 "توابؿة الميّمشة مف خبلؿ روايتي يا تكّررت عمى مسامع الشخصيّ االغتراب، وقد الحظنا أنّ 

وجاءت األغاني بأسموب الّنداء، لتستفّز بشكؿ مباشر جرح  بعد أف صمت الّرصاص"،و" المدينة"،
سببو عودة الشخصّيات إلى  ،في أرض المنفى، ولعّؿ ىذا االختراؽ الموسيقي لمّرواية المغترب

لغة الّشعر المتمّيزة بالتكثيؼ الّداللي، والمبلحظ أقرب إلى  العوالـ الّداخمّية، لسرد الحنيف، واألغنية
بعد أف عجز الّسرد  ،شصؼ حالة الميمّ في الّرواية المعاصرة، أف ىذا التّعابر األجناسي جاء لو 

عف تحييف الحالة، ألف االغتراب بحاجة إلى مصطمحات مشّبعة دالليا، ومكثّفة مف حيث  الّرسمي
 ى.ؽ في الموسيقوىذا ما تحقّ  ،المعاني
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واىر حضورا في األدب العربي، وخاّصة في النّص الّروائي أبرز الظّ "يعّد االغتراب مف 
الحديث، نتيجة الواقع المػتأّزـ سياسّيا واجتماعّيا وثقافّيا وأخبلقّيا، مّما خمخؿ ثقة المبدع العربي، 

انطبلقا مف ىذا 1اقع."في الو  فقد عكست تجربتو األدبّية، ألوانا مف القمؽ، والحيرة والشؾّ  ،بمف حولو
ة عمى حساب األحداث، خاصة وأّنيا استعادت يتأكد أّف الرواية المعاصرة ىي رواية إحياء اإلنسانيّ 

ات إلى الطبيعة، وىذا ما الحظناه مف خبلؿ تكرار مجموعة مبلمح الّرومنسية التي اشتكت تأـز الذّ 
ماء،  العصفور، ال الحزيف، القفص) ة بالميّمش، وعبلقتيا بالطبيعة منيا:مف المصطمحات الخاصّ 

إذ إّف الوطف أكبر  ة عمى نفي مقولة االستبلب،واية مف خبلؿ األغنية الشعبيّ وأّكدت الرّ  قوت(. ال
ة ا ال يختمؼ عف بقيّ يا مّثمت سجنا أبديّ خريطة في ذاكرة المغترب، فرغـ جماؿ أوروبا إال أنّ 

فقد شعر بضيؽ الّسماء ألنو اشتاؽ إلى سماء  ؼ الذي حـر مف حقوقو،الّسجوف، بالّنسبة لممثقّ 
دحماف أغنية أسباب تكرار ذلؾ بببلده، وشعر بمرارة الماء ألنو اشتاؽ إلى قيوة أّمو. وتأكد 

 .الحرّاشي

، ألّنيا اختزلت قصة المغترب بطرؽ رمزّية، وليذا لـ الّروائي أشمؿ مف الحدثإّف األغنية 
الجنس الّروائي النقّي، ألّف الّسرد بحاجة إلى التكثيؼ الداللي  تستطع الّرواية المعاصرة الحفاظ عمى
ف كاف الّسرد اليخمو مف الّتكثيؼ لكّف األشكاؿ الشعبّية، تبدو الذي تمّتعت بو األشكاؿ الشعبّية،  وا 

أغاني االغتراب، ألّنيا طرحت ضمف داخؿ مع فّسر التّ  وىذا ماأقرب إلى اليوامش شعورّيا، 
ة لـ تنشأ مف أجؿ األغنية الشعبيّ  ولذلؾ فإفّ لبشر وطموحاتو وتحّركاتو، موضوعاتيا ىمـو ا
ة، أسيمت ما جاءت كضرورة اجتماعيّ الفراغ، إنّ  ة، أو لتضييع الوقت، ومؿءالمطالب االستمتاعيّ 
فض قرر أف يعّرؼ رّ الكما أّف الميمش الذي قوبؿ ب2".ة لئلنساففسيّ وحية والنّ بإيجاد الحاجة الرّ 

، ألّف األدب الّرسمي لـ يحتو خمجاتو، ألّنو ارتبط منذ نشأتو بلؿ الفنوف المجاورةمف خ ،بذاتو
بالّسمطة، ويمكف أف نخمص إلى ثبلثّية مفادىا أّف القمؽ الوجودي، نتجت عنو الفنوف المجاورة، 

                                                 
العموي، شبكة  االغتراب ومتاىة الذات في رواية "تعويذة العيفة" لتوفيؽ، االنترنتنزيية الخميقي، مقاؿ مأخوذ مف  -1
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وأشكاؿ الّتعبير عف الّذات، ومف تمؾ الحالة خّصصت األغنية الشعبّية جزءا لخمجات الميّمش 
، التي ُوّظفت في الّسرد الّروائي، العنقي، ودحماف الحرّاشيي، والمياجر، بما في ذلؾ أغاني المنف

بو جغرافّيا وثقافّيا وشعورّيا، نظرا لما ليا مف قدرة عمى تصوير الّذات المعّذبة، فيذه  ألّنيا ارتبطت
الّسرد مف بذلؾ اختار المجتمع الذي عرؼ اإلقصاء والنفي والحرماف، و الفنوف في الّنياية ىي وليدة 

طبعيا ا الجديدة، وتضفي عمييا أحزانيت ،ليا الفّف ما يشبو حالة الشخصّيات، لتصبح مؤلفة جديدة
يا، إلى الجماعات التي تعطييا ة تنتقؿ مف مؤلفّ ، ألف األغنية الشعبيّ ابمعنى آخر حسب حالتي

ة التي تداخمت مع الّرواية ، ومف األشكاؿ الشعبيّ نةمعنى، وكؿ جماعة تضفي عمييا داللة معيّ 
 المعاصرة األسطورة.

التي ضمّنيا الّسرد المعاصر في ثنايا أحداثو،  ،واحدة مف األشكاؿ الشعبّيةىي األسطورة  إفّ    
فقد" حقؽ استمياـ الّروائييف العرب لؤلسطورة، انجازا نوعّيا لمخطاب الّروائي العربي، ولـ يمكف ليذا 

قافة العربّية، ومف ورائيا حركة الواقع العربي نفسو، كما لـ عف حركة الثّ االستمياـ، أف يكوف بمعزؿ 
الّشعر، الذي يمّثؿ اإلطبللة األولى لؤلجناس األدبّية، العربّية الحديثة، عمى  يعد خاصا بففّ 

الموروث الحكائي اإلنساني كافة: األسطورّية الممحمّية والشعبّية، وبعد أف تجمت بواكيره األولى في 
ويظير تداخؿ الّرواية الجزائرّية مع األسطورة في مجموعة مف الّروايات  1دب المسرحي."األ

"، وجاء ىذا الّتوظيؼ لؤلساطير، توابؿ المدينة" و"ؽعرش معشّ "، و"صاصبعد أف صمت الرّ منيا:"
أشار إلى حميد عبد القادر في مجموعة مف المشاىد التي صّورت صراع األنا واآلخر، فنجد 

عب اهلل المختار، لعرض حالة الييود في الجزائر بعد االستقبلؿ، بعد تأّزميا كتجّؿ أسطورة ش
ة، فاستخدمت ىذه الفئة األسطورة لتنقذ ذاتيا مف الّتيميش الذي عانت صنيفية العرقيّ لمخطابات التّ 

ذا بحثنا في أسباب  منو، بالّتعريؼ بنفسيا مف خبلؿ أسطورة ضمنّية ىي شعب اهلل المختار، وا 
جوء إلييا، نجد أّنيا متعمقة باليوّية التي تسّببت في االختبلؼ، واالختبلؼ بدوره استوجب البحث لمّ ا

ثباتيا لآلخر، وعميو وّظفت األسطورة في ىذا المجاؿ لمتّركيز عمى الجانب الّروحي  عف األنا وا 
بأمثمة مف شيادنا والميتافيزيقي، الذي عّبر عف القمؽ وضياع الحرّية والبحث عف الوجود، وقبؿ است
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ات مف خبلؿ األساطير"فاليويّ  ،بأس أف نقؼ عمى أسباب البحث عف الّذاتالّرواية الجزائرية ال
فاآلخر  )...( ا مف خبلؿ ما تستبعدهإيجابيّ  )...( فتفترض أّف ليا معنا تتكّوف نتيجة لعبة االختبلؼ

نا، فيو البّلذات والبّلنحف. إذا كيؼ ىو ما يرّوغ مف شعورنا وتعّرفنا، وىو ما يكمف خارج عالـ ثقافت
ؼ المزعج فعبل، عمى بالتعرّ  والمجيوؿ؟ كيؼ نيتـّ  ة والغريبومع الغيريّ ة ة اآلخريّ نتوافؽ مع واقعيّ 

 1؟"أىمّية اآلخر

، لربيعة جمطي" "عرش معّشؽقوبؿ اآلخر في كّؿ الثّقافات بالّرفض، وتجّسد ذلؾ في رواية 
وىي شخصّية كانت  نجودّف الّزجاج بو روح فتاة تسكنو، تدعى في أسطورة الّزجاج المعّشؽ، أل

، وكانت روحيا تطأ األرض ليبل كشبح خائؼ مف شمس الّنيار، وقد زليخةواقعّية ألخت تدعى 
تعّمدت الّساردة اقتطاؼ مشاىد حوارّية بيف األحياء وصداىـ في العالـ األسطوري، كما اختمفت 

إّف :" بزليخة الذي تكّفؿ بوعالـ هاج المعّشؽ، منيا ما سردة حوؿ تاريخ الّزجالقصص الشعبيّ 
التي ُقّدمت  ،ةؽ، كاف في أصمو مف بيف اليدايا الثمينة الّرمزيّ جاج المعشّ الييكؿ العجيب ذا الزّ 

ّف الييكؿ أعمى مف كؿّ  قيمتو التّاريخية والّرمزية استثنائّية،  تقدير، بؿ إفّ  لألمير عبد القادر، وا 
فوؽ األثماف، ألّنيا ىدّية اشتراؾ صنعيا المسيحّيوف والمسمموف معا، اعترافا مف  ا،وكبيرة جدّ 

 ، عمىأحداث األسطورة إذ تتمحور2".يف، وجميمو عمييـلدنيـ بحكمة عبد القادر بف محي الدّ 
في ة الباقّية وح الغربيّ ائد، كونيا اختزلت روحيف الرّ عودة األرواح، التي تتمّتع بقدرتيا في تفكيؾ السّ 

، بقيت داخؿ المرآة نجودتة قيقة الميّ وروح الشّ  ة الحائرة في انتمائيا.أرض الوطف، والّروح الجزائريّ 
ؿ في عبلقة القبح والمتمثّ  الوجو لتحّؿ ليا الّمغز الذي عاشت فيو، )زليخة(القبيحة نجود لتحاور 

رت والدتيا أف تبقي قيقتيا قرّ تة، وبعد ميبلد شكاف لمفتاة الميّ  نجود بالمجتمع، مع العمـ أّف تسمية
ما كمّ  ،صاحبة االسـ الجديدة عمى ذلؾ االسـ ألنيا كانت فائقة الجماؿ، لكف المشكؿ المطروح أفّ 

ـ تة العودة إلى الحياة، عمى شكؿ روح يتكمّ كبرت ازدادت قبحا، ومع مّر السنيف قّررت األخت الميّ 
واألبيى مف  أّما األىـّ :" ود القبيحة )زليخة( نج عبر الزجاج المعشؽ، أّما عف قّصة المرآة فتقوؿ
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جاج، فيي تكاد تكوف مقّدسة بحيث ىذا كّمو، فيو أصؿ الّزجاجات الجميمة التي ليست كباقي الزّ 
مف أماكف مقّدسة وعالية القيمة الّروحية والتّاريخية، فبعضيا  ،تـ انتقاؤىا ببالغ الّدقة والعناية

ات موي بدمشؽ، وبعضيا اآلخر مف شبابيؾ الكاتدرائيّ أخذت مف نوافذ أعرؽ المساجد، األ
ائـ بيف عايش الدّ يائي والتّ مح النّ ة، وكؿ ذلؾ لمداللة عمى الصّ والكنائس ومنيا كاتدرائية المريميّ 

 1".د ربيـ منزؿ كتابييـد كممتيـ، وقموبيـ بتوحّ يف، ولتبياف توحّ المسمميف والمسيحيّ 

ّساردة، اعتمدت عمى ذكر تفاصيؿ عف األسطورة، منيا مف خبلؿ ىذه الرواية الحظنا أّف ال
عودة األرواح الطّيبة والّشريرة، عمى شكؿ مخالؼ لمّطبيعة األولى، وىذا مالـ يحدث في رواية 

انتيت أسطورة شعب " التي اكتفى فييا الّسارد باإلشارة ضمنّيا إلى األسطورة بقولو: "توابؿ المدينة"
رد مباشرة إلى ذكر توّزع الييود، في بقاع أخرى غير الجزائر، وبيذا ندرؾ " لينتقؿ الّسااهلل المختار.

داخؿ مع التّ ا يكوف حرفّيا بذكر الّتفاصيؿ أوضمنّيا باإلشارة فقط، فإم ،أّف الّتمازج مع األسطورة
ي أو جزئي، ظاىر أو مضمر، أو استدعاء الّرموز األسطورّية، األسطورة ىو "إحياؤىا عمى نحو كمّ 

فقد جاء الّتمازج مع 2ىو أسطوري." ء عوامؿ تخييؿ روائّية، تّتصؿ بأكثر مف نسب مع ماأو بنا
ا مع استخداـ " جاء حرفيّ عرش معشؽضمنيا، أّما في رواية " توابؿ المدينة"األسطورة في رواية "

ة ات جزائريّ ة، باالعتماد عمى شخصيّ وائي، وذلؾ بنسج أحداث متخيمة بطريقة أسطوريّ المتخّيؿ الرّ 
بدو ، إضافة إلى توظيؼ قصص الّزجاج المعشؽ التي تاألمير عبد القادرة ة، منيا شخصيّ واقعيّ 

أما عف الغاية مف ىذه األسطورة، فقد تمّثمت في الّرغبة في العودة  ،ةمستقاة مف الحضارة األوروبيّ 
ني نجود عف الّزمف تحّدثعف حوار ليا مع روح أختيا:"  نجودإلى الّطبيعة اإلنسانّية الخّيرة، فتقوؿ 

وعف الّمادة، وعف الّروح. عف الموت وعف الحياة وما بينيما وعف الحّب والكره، والحروب الغبّية 
ؽ العالـ وعف اهلل واألدياف، وعف الّسالـ المفقود، في الّنفوس وفي األوطاف وعف التي تمزّ 

رة، وعّما يعيشو العالـ مف وعف األسمحة القاتمة والمدمّ  ،الكراىية التي تبسط شباكيا عمى األرض
 خطر محدؽ بكؿ شيء.
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 _أنا أراقب يا أختي أنا أراقب

 ثـ أشارت لي نجود بكّفيا أف اقتربي مف الّزجاج المعّشؽ.

 1"أختي ؟؟ ىؿ تسمعيف ما أسمعو يا

ة، كوف العائمة التي ات الّرواية نزعت نزعة أسطوريّ أّف شخصيّ  ،يتجّسد مف خبلؿ ىذا الحوار
ة احتفظت بمجموعة مف األساطير عف طبيعة ىذا الييكؿ، خاصّ  اج المعّشؽ،امتمكت الزج

ا، لكف ، الذي ظّؿ يؤكد أّف شجرة نسبو تنتمي إلى ىذا الموروث الذي يبدو أوروبيّ بوعالـشخصّية 
ى عانت أزمة الّذات التي جعمتيا تنفي الواقع لتتبنّ ألّنيا ا، وحدىا نجود تفاعمت مع المرآة روحيّ 

 تبكي يا أختي سنتعاوف ونصمح األمر معا الاة، في قوليا:" وحي، مع أختيا المتوفّ رّ الحوار ال
إّنيا ال تأتي إاّل في الوقت المناسب، حيف أكوف في حاجة ماّسة ليد  ستريف، إنيا نجود )...(

حانية، تسّؿ أطراؼ ثوبيا األحمر الشّفاؼ، مف بيف الّشقوؽ ثـ تمّد ذراعا ناصع البياض، كأّنيا 
وبيذا تبيف أّف الّرواية المعاصرة استحضرت 2"افة.قيقة الشفّ يد أف تمسح دموعي، بأصابعيا الرّ تر 

ة، لمعاينة األوضاع الّراىنة لتنقذ بقايا العالـ المتصّدع عالـ األرواح لتنادي الّذات اإلنسانيّ 
جاد حموؿ ولـ ياسي في إية، فمـ ينجح الحوار السّ ة والسياسيّ والمتشظي، بيف األزمات االجتماعيّ 

سة التي تستكيف إلييا، ة أسقطت المؤسّ يفعؿ ذلؾ أيضا الحوار االجتماعي، وعميو فإّف الّذات البشريّ 
بة صنيؼ، لتبقى الذات المعذّ ة، ألّنيا بحثت عف مسح التّ ة عالميّ لتعبر عف قضيتيا بطرؽ إنسانيّ 

وح ؽ األوروبي، الذي سكنتو الرّ معشّ جاج الاردة إلى أسطورة الزّ البقاع وليذا لجأت السّ  واحدة في كؿّ 
بلـ يتحقؽ في الجوىر اإلنساني ( لتبيف أّف الّذات واحدة، وعميو فإّف السّ نجود الميتةة )الجزائريّ 

نبيمة سات، ألنيا تبدو عرقّية تصنيفّية، وفي ذلؾ تقوؿ وليس في مفيـو الدولة والمجتمع كمؤسّ 
الذي تنتمي إليو األسطورة بحيث  ،ذا الّسموؾ الّروحي"نوّد اآلف أف نوّضح ى عف األسطورة: إبراىيـ

أصبحت تتمّيز عف األنواع األدبّية الّشعبية األخرى، عمى أّنو ينبغي عمينا_قبؿ أف نوّضح ىذا _أف 
األسطورة محاولة لفيـ  نتساءؿ عف ماىية األسطورة في حّد ذاتيا، ويمكننا أف نقوؿ بإيجاز إفّ 
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تخمو مف منطؽ معّيف،  يا نتاج وليد الخياؿ، لكنيا الىي تفسير لو، إنّ  أو الكوف بظواىره المتعّددة،
ة شأنيا شأف، ومف فمسفة أّولية تطّور عنيا العمـ والفمسفة فيما بعد، وبيذا فإف األسطورة الكونيّ 

ف في أولى مراحميا عف طريؽ ظواىر الكوف المتعّددة. والتأّمؿ ينجـ عنو التعّجب، كما الفمسفة تتكوّ 
وىو  فإذا تساءؿ اإلنساف طمب اإلجابة في اإلصرار عف سؤالو، ساؤؿ.لتعّجب ينجـ عنو التّ أف ا

و ؿ الكوف لئلنساف بيذه الوسيمة عف طريؽ السؤاؿ والجواب، فإنّ االرتباط. فإذا تمثّ  يرتبط بيا كؿّ 
جانب واية جّسد الفتوظيؼ األسطورة في ىذه الرّ 1ة."يو األسطورة الكونيّ ف بذلؾ شكؿ نسمّ يتكوّ 

 ؤى.د الرّ الذي ساده القمؽ بسبب تعدّ  ،الكوني ليا، ألّنيا حاولت أف تجد أجوبة لموضع الجزائري

باب ة، عبر حديث األرواح، أزمة الشّ ة التي تناولتيا األسطورة في الروايّ ومف القضايا الجزائريّ 
ىكذا ة( فتقوؿ:"الحيّ ود نجة الّسوداء التي أّدت لمقتؿ والد الفتاتيف )نجود الميتة و في فترة العشريّ 

التقيت بنفسي وعكسي )...( أراىا بأـ عيني اآلف )...( في البدء انطمؽ حديث لطيؼ بيننا عف 
أّمنا وأبينا وخاالتنا وأوصافيـ وطيبتيـ )...( كّممتني نجود طويال عف أبينا، الذي قتمو اإلرىاب 

أدري كيؼ شكوت ليا ما  لست البغيض ببرودة )...( وكّممتيا عف خالتي وزوجيا بوعالـ،
يكتنفني مف ضيؽ بسبب قبح وجيي، ومبالغة طوؿ قامتي. وكأنيا فيمت ما يدور في خمدي، 

ال تأبيي طريؽ الحياة يستحؽ التجربة يا أختي عمى الرغـ  مف مقارنتي بيف جماليا وبشاعتي:
ات البشرّية الذّ  ة الموت والحياة، ففي الوقت الذي كانتبيذا تجّسد انعكاس ثنائيّ 2".مف كؿ شيء

بع مف األموات وليس األحياء، نتتأسؼ عمى الموت، نجد األسطورة قمبت الوضع لنجد المواساة، ت
ات، عساىا تجد فييا حموال بعد فشؿ رد المعاصر إلى التراجيديا ووساوس الذّ فّسر لجوء السّ  وىذا ما
د ذلؾ في موجة ة. ويتأكّ خصيّ فسي لمشسة في تسوية األوضاع، خاصة المتعّمقة بالجانب النّ المؤسّ 

كانت جمميا قصيرة ودقيقة وذات أبعاد، تحمؿ اة:" مف أختيا المتوفّ زليخة الغيرة التي اعترت 
نجود لـ تترؾ الحياة البّتة، أو كأّنيا عاشت حيوات متعّددة،  حكمة حياة كاممة. يا إليي كأفّ 
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ا ندري، أخبرتني نجود أّنيا تعرفني كيؼ يحدث ىذا، أـ أّف األسرار التي تكتنفنا أكبر بكثير ممّ 
 1."بعمؽ، وسبؽ ليا أف أمضت زمنا طويال كانت تراقبني فيو، وكـ مّرة حاولت أف تتكشؼ لي

ب بو ة في الّرواية المعاصرة، ىو نزوع مأساوي تسبّ تبّيف بيذا أّف النزوع لؤلشكاؿ الشعبيّ  
ت عاجزة عف حمؿ كؿ حة أصبغة الرسميّ ى الحدث والفعؿ، ألف المّ سمي، الذي تبنّ رد الرّ فشؿ السّ 

ة المعاصرة ة، في العالـ العربي والجزائر عمى وجو الخصوص، كما أّف الشخصيّ الحموالت المأساويّ 
ة في عالـ ببل محور، وىذا إف فّسر شيئا، عؼ، إضافة لتراجع برامجيا السرديّ أصبحت تعرؼ بالضّ 

عجز الّمغة عف و ، تّيوضبلتو التي منيا الفيو عجز الّمغة عف الّتعبير عف قضايا العصر، ومع
 عا ليوامش مختمفة، مع العمـ أّف ذلؾ الاستدعى اختراؽ الّرواية، لتصبح مجمّ  ما الّتعبير، ىو

ي موضوع اليامش وكؿ ىذا بسبب تبنّ  ،عر بدوره عرضة لبلختراؽيقتصر عمييا، ألّف الشّ 
 اليامش منيا الّرسالة.ات أخرى، متعّمقة بوالمضمر، الذي استدعى استحضار آليّ 

 :تسّرب الّرسالة إلى الّرواية_ 2

عف األدب المقارف، أنو مف المؤسؼ أف يحتدـ نقاش  في دراسة لو محمد غنيمي ىالؿيرى 
أو األدب لؤلدب، فتمؾ غاية  ة الفف لمففّ قاد، حوؿ مسألة األدب الذي بدأ يخرج عف ثنائيّ بيف النّ 

مف، فكانت محاولة في األدب العالمي، منذ نحو قرف مف الزّ تنازؿ عنيا دعاتيا، بعد أف خسروىا 
معنى  نائّية بمثابة بعث أشباح، إف لـ تر الّذعر، أو االشمئزاز فيي تثير عمى األقؿّ إحياء ىذه الثّ 

ومف خبلؿ ىذا المنطمؽ، يمكف القوؿ إّف الّرواية لـ تعد مكتفية بذاتيا، 2،الموت، واستدبار الحاضر
ة تجنيسيا، فيؿ حاف ة، لـ تترؾ ليا حريّ اتيا أجناس أخرى غير أدبيّ في طيّ  فقد أصبحت تتصارع

واية؟ أـ أّف ىذه األجناس الجديدة التي تخّممت نا نعيش عصر نياية األدب والرّ الوقت لمقوؿ أنّ 
 ة مغايرة؟وايات جاءت لتضيؼ ليا سمة جديدةػ وشعريّ ثناياىا الرّ 
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، سوؿ والّرسيؿد أرسؿ إليو، ومنو اشتقت كممة الرّ سالة ىو الّتوجيو، وقإّف األصؿ في الرّ 
عمى  سالة "خطاب رسميّ والرّ 1و ذو رسالة سوؿ بمعنى يرسؿ رسالة، وقد سمي الّرسوؿ رسوال ألنّ والرّ 

الذي جرى عميو الّرسالة عف الخطاب المعتاد، أو  ز بطابعو الّتعميمي، وتختمؼوجو الخصوص، يتميّ 
عف وعي، ومقصودا بيا الّنشر عمدا، وينطبؽ المصطمح عمى  العرؼ، بأنيا تّتخذ صبغة أدبّية

ة وعمى الّتعميقات المنشورة، ة الّرسميّ أجزاء، متعّددة مف الكتاب المقّدس، وعمى الخطابات الّتعميميّ 
وتعّد الّرسالة في المتخّيؿ العربي ذات عبلقة وطيدة  2ة."ة واألدبيّ حوؿ المسائؿ السياسّية والدينيّ 

شر الّديف اإلسبلمي، وارتبطت أيضا في الذىنية العربية بوجود رسوؿ ىو محمد صمى بالعقيدة، ون
لنشر آخر األدياف السماوّية، وتعّد كؿ دعوة إلى اإلسبلـ رسالة في الوطف العربي،  اهلل عميو وسمـ،

سالة ، وتأكيد الرّ سالة ذات مضموف إسبلمي سعى إلى إبراز الخير مف الشرّ ومنو فإّف فيمـ الرّ 
سائؿ فمنيا: ة، أّما عف أنواع الرّ قافة العربيّ ة، ىذا فيما يخص عبلقة مصطمح الّرسالة بالثّ لنبويّ ا

 ة والتراسؿ بيف األصدقاء والمقّربيف.اإلداريّ 

سالة، أّما عبلقتيا بالوطف العربي فؤلنيا اخترقت صفاءىا، كونيا ىذا فيما يخص مفيـو الرّ 
نظرا لتفاعميا مع طبيعة الشخصّية المعاصرة،  نوات األخيرة،ة في السّ خاصّ  ،أخذت حيزا واسعا فييا

 ، مع العمـ أفّ وسامية ادريس، دييية لويزف ذلؾ جمّيا عند مجموعة مف الّروائييف منيـ: وقد تبيّ 
رفت بو، كونيا ارتبطت أكثر باالعتراؼ، لتبدو أقرب الّرسالة أخذت منحى آخر، غير ذلؾ الذي عُ 

معترفة بحقيقة خيانتيا " جسد يسكننيفي رواية " مريـفتقوؿ والدة  ،غربيإلى الوصّية بالمفيـو ال
ليس سيال عمّي يا مريـ أف أشاركؾ بيذه ة ىي مريـ:" لزوجيا التي أثمرت عف ابنة غير شرعيّ 

الّذاكرة الّمعينة، لذلؾ طمبت منؾ أف تحرقي ىذه األوراؽ، حيف تفرغيف مف قراءتيا،ال أريد شاىدا 
. بني كؿّ اكرة التي تعذّ ، تكفيني ىذه الذّ آخر عمى ما حدث المبلحظ أّف ىذه الّرسالة تمكنت 3"يـو

يا تحتوي عمى قدرة كبيرة في مف إيصاؿ حقائؽ كثيرة في أسطر معدودة، وعميو يمكف القوؿ إنّ 
االختزاؿ، وىذا ما فّسر استخداميا في الّسرد المعاصر، أضؼ إلى ذلؾ أّف أسموبيا تقريري مباشر، 
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عف الكتابة الفنّية التي تحتاج إلى تأويؿ، وىنا يطرح الّسؤاؿ ألـ تساىـ ىذه األشكاؿ الجديدة يختمؼ 
 في تغيير طبيعة الّرواية، خاصة وأّف الّرسالة تفتقر إلى الجانب المتخّيؿ؟

، وقد أرسمتيا إلى إيناس" فيي لشخصية سأقذؼ نفسي أمامؾأّما الّرسالة الثّانية في رواية "
ليا أسباب ىروبيا مف بيت والدييا، مرّكزة عمى شوارع الجزائر العاصمة المغرية  لتشرح ،مريـ

رأيت أخيرا العاصمة، بعدما كنت أشاىد فقط صورا عنيا في بمبانييا، قائمة في متنيا: "
الّتميفزيوف، رأيتيا وتجّولت كثيرا في شوارعيا الواسعة، أتأّمؿ بناياتيا، الّشامخة، والّناس تتحّرؾ 

االتجاىات، ضوضاء الّسيارات، ومحّطات الحافالت مكتظة عف آخرىا، ما إف تستّقر  في كؿّ 
، عمييا البعض يريد فعال الّدخوؿ إلييا ليعود إلى منزلو بعد يـو شقاء،  واحدة، حتى يحدث ىجـو

والجدير بالّذكر أّف 1"والبعض اآلخر ينتيز الفرصة، لالستيالء عمى محتوى حقائبيـ وجيوبيـ.
ة ىي عنصر ىجيف عمى الّرواية، نظرا لطابع االختبلؼ عنيا لغة وشكبل؛ "وألف الّرواية نوع الّرسال

أدبي، فإف الّمغة تعّد مف عناصرىا األساسّية، ألّنيا العنصر المشّكؿ لمعمؿ الّروائي، فالرواية 
ّمف، مف صياغة بنائّية متمّيزة، والخطاب الّروائي ال يمكف أف يتحّدد بحكاية فحسب، بؿ بما يتض

لغة توحي بأكثر مف الحكاية، وأبعد مف زمانيا ومكانيا، ومف أحداثيا وشخصّياتيا، والّرواية ليست 
ليا لبنات أخرى تقيـ منيا عالميا، غير الكممات ونحف ال يمكف أف نقوؿ شيئا مفيدا حوؿ رواية ما، 

ـّ، بالطريقة التي ُصنعت بيا  2".مالـ نيت

مف  مريـالّرواية والّرسالة، سنتعرض إلى موقفيف، األّوؿ موقؼ يف أسباب الّتداخؿ بيف نبّ ول
سالة، لنبيف األوجو المشتركة بينيما خاصة مف كتابة الرّ  إيناسالكتابة الّروائية والثاني موقؼ 

لكّنني سأكمؿ وأكتب وأتعّرى، رغما عّني، وبإرادتي، :"مريـفتقوؿ  ا في جسد واحد،توأّنيما تبلحم
ـّ اليائـ مف الخراب الّداخمي. اليـو وأنا أظّف أّف فمـ يعد ىناؾ غير  الكتابة كممجأ أخير ليذا الك

القدر اكتفى مف رسـ لوحتو الكئيبة عمى وجيي، أستطيع أف أكتب وأنتقـ منو بالّنسياف، لكف ىؿ 
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يمكنني أف أنسى؟ مازلت أحتفظ بمذاؽ شفتيو عمى فمي في تمؾ القبمة األولى التي رسمت 
ي وطنا لمخراب، حتى وأنا أكتبيا ا، وسمحت لمقدر والبشر، أف يجعموا منّ ال نيائيّ  لحياتي منعرجا

 1".ذلؾ أصبح مف الماضي د أف كؿّ اآلف، أضع أصابعي، عمى شفتي فقط ألتأكّ 

قة في تجريبيا لمكتابة الّروائية، رّكزت عمى عوالـ أخرى غير تمؾ المتعمّ مريـ المبلحظ أف 
يا اىتّمت بموضوع الكتابة بحد د، إذ إنّ بمرسؿ إليو واحد بؿ متعدّ  بعنصر التمّقي، فيي ال تيتـّ 

، وعبلقتيا بالمرأة والمجتمع، والكتابة بالنسبة لممرأة، شفاء مف الوجع واأللـ، فنجدىا في الّرواية اذاتي
مرسبل تنتظر القّراء، وتنبعث منيا الكممات، وتبعثيا إلى ذوات أخرى تحمـ أف تقرأ ليا، لتجعميا 

يا، تكوف قد "فتبقى المرأة حيف تكتب، بيف حدود الّذات، وتخـو الكتابة، وحيف تكتب نصّ  ،سىتن
ؿ إلى عبلمة أنثوّية، جاذبة مستقطبة لجميع المحاور األخرى، ات التي تتحوّ كتبت ذاتيا، ىذه الذّ 

ا عمى كما تتحّوؿ إلى مطمؽ سريع، االنشطار، يصعب اإلمساؾ بو، يتوّزع في خبليا النّص، معتمد
شعاؿ ر وتموّ يغ المحتممة، التي تجعمو في حالة تغيّ الصّ  ف، إف الكتابة إيقاظ لفتنة كانت نائمة، وا 

ات إلى موضوع لمكتابة، سارت في فمؾ اسمو تحّوؿ الذّ  مريـفالكتابة لدى  2لنار كانت خابية."
استقطاب ئيسي لـ يمنعيا مف خاصة إف كاف الجسد مغتصبا وُمشوىا، لكف ىذا الموضوع الرّ 
يختمؼ عف الّرسالة التي يكوف  مواضيع أخرى، كعبلقة المرأة بالّسياسة والتمّرد االجتماعي، وىذا ما

 ا.موضوعيا أحاديّ 

كنت أشعر باالنتصار عمييا، حيف أخبرتيا أني كنت أشارؾ في يا: "مواجية أمّ  مريـتقوؿ 
دة، التي يجب أف تشعر بالحرج، يا الوحيعمؿ نبيؿ، فوؽ كؿ تمؾ التفاىات التي كانت تفعمو، إنّ 

ويمة في الحياة، كانت تعرؼ كيؼ غير أماـ خبرتيا الطّ لكنيا بدؿ ذلؾ أعادتني إلى حجمي الصّ 
 3".نبتسكتني كمما حاولت أف أواجييا، تعرؼ أني مازلت أحمؿ في صدري، حتى اليـو عقدة الذّ 

ف شقيقيا توفي بسببيا وىو يحاوؿ إلى عالـ الّسياسة في عقدة الّذنب، أل مريـفتتمثؿ أسباب دخوؿ 
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أف ينقذىا مف اغتصاب والدىا، كما عرضت الّرواية أيضا أسباب انحراؼ المرأة ولجوئيا إلى عالـ 
و نّ ي، حيث إقة بالجانب المادّ ة، غير تمؾ الّتحميبلت المتعمّ الّدعارة، فالمرأة المومس ليا قصص خفيّ 

نب الّتفاوت الّطبقي، واألمواؿ التي تشتري قيمة ة البغاء تربط مباشرة بجاكمما طرحت إشكاليّ 
ىب وما عمى فيو مف يعرض الماؿ والذّ  ،ة البغياإلنساف، كما أف المجتمع يحمؿ الّرجؿ مسؤوليّ 

والرواية اىتمت بالمسكوت عنو وكشفت أسباب البغاء التي  1المرأة إال االستجابة، طمعا في ثروتو.
فقد اكتفت فييا بعرض مشيد واحد  مريـإلى  إيناسأما رسالة  تمثمت في رغبة المرأة في االنتقاـ.
فؽ في عف الّرواية في أحادية الحدث، لكّنيا تتّ  تختمفسالة بذلؾ اىو مشيد االغتصاب، ولعؿ الرّ 

في فترة الّربيع األمازيغي قائمة:  ،إذ ذكرت تجاوزات رجاؿ الّشرطة مع الّنساء كتابة المسكوت عنو،
ؿ عضوه الذي تغمغؿ بداخمي ـ واإلىانة، جسدي ال يسعفني ليقاـو أو يتحمّ كنت أتمّزؽ مف األل"

بعنؼ، أو حتى جسده المرتمي عمي، كاف الّدـ الذي ينزؼ مني ويمأل األرض يخيفني أكثر، 
اخمي الذي لف يشفى سوى ؽ، الدّ بضع دقائؽ عمى ما أظف، كاف زمنا كفيال لبني جباال مف التمزّ 

 2إلى األبد. فييا ىذا القمب ، أو بمحظة يتوقؼأربالثّ 

ة ألّنيا حممت في مضمونيا قضايا اجتماعيّ  سالة مف حيث الموضوع،مع الرّ واية الرّ اّتفقت  
بيع األمازيغي، وذلؾ رغـ وجود أوجو وسياسّية مضمرة، تعمقت بقضايا االغتصاب في فترة الرّ 

ي الّرواية المعاصرة لموضوع اليامش، تبنّ  سالة، وعميو فإفّ اختبلؼ كثيرة بيف لغة الّرواية ولغة الرّ 
والمسكوت عنو جعميا تسمع بتجاوز أشكاؿ غير أدبّية لحدودىا، خاصة إف كانت تتشابو مف حيث 

ىي رسالة المسكوت عنو، فقد سردت األسباب التي جعمت المرأة  إيناسالمواضيع، ألف رسالة 
وائي رؼ، وبدوره الرّ الدفاع عف الشّ  قا بقضاياـ عمى فعؿ اإلجراـ، خاصة إف كاف األمر متعمّ تقدّ 

ة يرة الذاتيّ عابر األجناسي بوجود السّ " فضاء رحبا لمتّ دمية النارجعؿ مف رواية " بشير مفتي
دوف أف  ،سالةوائي جزءا بأكممو لسرد تفاصيؿ الرّ ص الرّ سالة بيف ثناياىا، وقد خصّ والمخطوط والرّ 
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ة والسبلـ، لينيييا بتوقيع قراءتيا ابتداء مف التحيّ  في بشير ـواية: إذ باشر ات الرّ تتخمميا تقنيّ 
 الة عمى ىذا الّشكؿ:المعني في الّنياية، إضافة إلى تحية الوداع، وجاءت الرسّ 

 عزيزي الّروائي بشير. ـ

ف كنت ال أستبعد  "يصمؾ ىذا المخطوط وأنا رّبما في عالـ آخر، ليس بالضرورة الموت، وا 
وط الذي كتبتو تأريخا لحياتي تمؾ، ربما ستجد فيو أشياء تدخؿ وعدتؾ بو، المخط ىذا، وفيو ما

تشغمؾ ىذه  أف الىذه التخريفات العجيبة؟ ولكف أتمّنى  في عالـ الخرافة والخياؿ، وقد تقوؿ: ما
يا األمور عّما فيو مف حكاية، ىي قصة خيبة وجرح، ووىـ، وربما األسوأ مف كؿ ذلؾ، ىو أنّ 

نّ تي التي عشتيا، وتخيّ وداء، وأبجديتيا الحارقة، إنيا قصّ حروفيا السّ  تي أنا بكؿّ قصّ  يا متيا، وا 
نّ  ى صادقا أف تكتب اسمؾ في أعمى ني ألتمنّ ذاكرتي التي صنعتيا وصنعتني، في نفس الوقت، وا 

اس حقيقة سبة إليؾ قصة خياؿ مرّوعة، عمى أف يراىا النّ صفحتيا، وتنسبيا لنفسؾ، فتكوف بالنّ 
ىو خياؿ وحقيقة، واقع  فريؽ بيف ماخالؿ ما عشت، لـ أعد قادرا عمى التّ دة، مع أّنني مف مؤكّ 

 ـ، وداعا...وحمـ. شكرا لؾ عمى التفيّ 

 رضا شاوش                                                                  

 سالة، نبلحظ أّنيا جاءت عمى شكؿ عتبة تساعد القارئ في القراءة،مف خبلؿ مضموف الرّ 
سالة، كتب الجزء وائي، وبعد إنياء الرّ حيث إّف الكاتب وضع ىذه الّرسالة في الجزء المخّصص بالرّ 

لتجعمو يتوّقع األحداث،  سالة تمييدا لمقارئ،، وبذلؾ مّثمت ىذه الرّ رضا شاوشص بسيرة المخصّ 
تدخؿ في "المخطوط الذي كتبتو تأريخا لحياتي تمؾ، ربما ستجد فيو أشياء ويظير ذلؾ في قولو:

عالـ الخرافة والخياؿ، وقد تقوؿ: ما ىذه الّتخريفات العجيبة؟ ولكف أتمّنى أف ال تشغمؾ ىذه 
ر صريح مف شأنو أف يوفّ إّف ىذا التّ  ووىـ." فيو مف حكاية، ىي قصة خيبة وجرح األمور عّما
أضؼ إلى  ة،واية عف جرح وخيبات صاحب الّرسالشويؽ لمقارئ، ألّنو بحث بيف ثنايا الرّ عنصر التّ 

تُترؾ عمى الورؽ يرجى مف المرسؿ  ذلؾ أّنيا جاءت تشبو الوصّية، ألّف الوصّية تتضّمف توصيات،
يصمؾ ىذا المخطوط وأنا رّبما في في قولو: " رضا شاوشفعمو  وىذا ما ،إليو، تحقيقيا بعد الموت
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ف كنت ال أستبعد ىذا. سالة بمثابة تقديـ الرّ بذلؾ فإّف ىذه  1"عالـ آخر، ليس بالضرورة الموت، وا 
ؿ في مشاىد االعتراؼ بأخطاء الّسمطة، واية، والتي تتمثّ في متف الرّ  لمفاجعة التي سيجدىا النّص 
 بما فييا انتياؾ جسد المرأة.

ة والمجتمع إلى ة لؤلمّ سالة مف المفيـو الجمعي، الذي انطمؽ مف المصمحة العامّ الرّ انتقمت 
ة، اليادفة لتحقيؽ المصمحة ة تعنى بالموضوعات الجادّ سائؿ الرسميّ الرّ ات واعترافاتيا فػػػػ"خمجات الذّ 

ثر في معرض حديثو عف ترجيح النّ  القمقشندية. وال سبيؿ فييا لميزؿ وفي ىذا يقوؿ ة لؤلمّ العامّ 
ؿ، وكبلىما شريؼ الموضوع، ثر الخطب والترسّ عمى الشعر: "إف المقصود األعظـ منو أي النّ 

رّسؿ مبني عمى مصالح األّمة، وقواـ الرعّية؛ لما يشتمؿ عميو مف مكاتبات حسب التعّمؽ، إذ الت
.وبيذا يتأّكد أف موضوع 2المموؾ، وسراة الناس في ميمات الديف، وصبلح الحاؿ، وبيعات الخمفاء"

واية تستقطب األشكاؿ المجاورة، وتستند إلى المسكوت عنو والمضمر، ىو موضوع شامؿ جعؿ الرّ 
يات الشعبّية، وليس مستبعدا أف يسمح الّسرد المعاصر بتوظيؼ األحبلـ والكوابيس سائؿ والحكاالرّ 

 إلى جوار األشكاؿ المذكورة.

واية المعاصرة ارتدادا كبيرا عمى مستوى الحبكة الّروائية، ألّنيا عرفت انشطارا عرفت الرّ 
رة الحكي، كما ركزت وتوزعا كبيريف، فنجدىا ننزع نزوعا واسعا إلى الّذات الميمشة لكي تشكؿ بؤ 

عمى العوالـ الّداخمية والمأساوّية التي عاشتيا الشخصّية، فمـ تعد بذلؾ الشخصّية البطمة في الّرواية 
المعاصرة تمؾ التي تسعى إلى تحقيؽ برنامج سردي معيف، إنما تمؾ التي اكتشفيا السرد ألنيا 

ف الشخصّية في الّرواية التّقميدية بيعبد المالؾ مرتاض تتحرؾ، بيذا مّيز  قابعة في مكانيا ال
والّرواية الجديدة، فالشخصية في الّرواية التقميدية، مثؿ تكّؿ شيء فييا؛ إذ ال يمكف أف نتصور 
رواية دوف طغياف شخصية مثيرة يقحميا الروائي، بينما الروائيوف الجدد ينادوف بضرورة التضئيؿ 
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فالمبلحظ أف الدراسات الجديدة 1لروائي."مف شأف الشخصية، والتقميص مف دورىا عبر النص ا
ركزت عمى اليامش والمسكوت عنو، كما أّف مفيـو البطؿ في الّرواية المعاصرة لـ يعرؼ مسارا 
ثابتا، لتحقيؽ برنامج سردي معّيف، لطبيعة العالـ المعاصر الذي ساده الفوضى والتشتت، وأخذنا 

ضحّية لمسمطة التي عممت جاىدة عمى تيميشيا بعيف االعتبار التحوالت التي طرأت عمييا،نجدىا 
وزرع الصراع بينيا، وبذلؾ نجد الرواية اليـو أكثر اىتماما بالعوالـ الّداخمية لمشخصّية كالرسائؿ، 

 واألغاني الشعبية والشعر والكوابيس واألحبلـ.

غاب  واية العربية الجديدة، أّف مفيـو البطولةفي دراساتو عف الرّ  شكري عزيز ماضيأّكد 
ؿ اتيا وأصبحت اليـو أكثر تخّبطا بيف أحبلميا وكوابيسيا، قائبل : "تماىي المتخيّ عف شخصيّ 

داف مف خبلؿ األحبلـ، فاألحبلـ تؤطر كؿ بالواقعي، والتفكؾ المعتمد لممشاىد والفصوؿ، يتجسّ 
وكثيرا ما  ة،ض لكوابيس عديدارد يحمـ وأحيانا يتعرّ ة، فالسّ ة والحواريّ ة، والوصفيّ ور السرديّ الصّ 

، مع أحبلـ اليقظة مع الصّ نشعر باختبلط أحبلـ النّ  ارد ة والخوؼ والفزع، وأحبلـ السّ ور الغرائبيّ ـو
مف تتناسؿ فتولد، الحكايات المتناثرة المبعثرة، التي ال يحكميا منطؽ، فالحمـ يعصؼ بمنطؽ الزّ 

ف ذلؾ مف ة الساردة، كما تبيّ صيّ ة ذات طابع وثيؽ بالشخواية الجزائريّ واألحبلـ في الرّ 2والمكاف"
حيث نجد شخصية  لعمر بف شريط" الجريمة البيضاءخبلؿ مجموعة مف الّروايات منيا: رواية "

أنا واية معرفا بنفسو لمقارئ" ، المسجوف يتصارع مع أحبلمو ومخاوفو، فيقوؿ في بداية الرّ رامو
ىذا المبنى الكبير محتجز في مع مجموعة مف المجانيف والحمقى، في 58المدعو رامو السجيف 

" عممت كؿ ىذا بعد تواجدي بأسبوع في ىذا المكاف 052غرفة خمؼ بابيا الحديدي المتيف رقـ "
وباعتبار أف المسجوف، محتجز في مكاف بعيد عف الفضاء الخارجي، فإف عالمو أصبح 3المقزز" 

الحقيقة والوىـ والكوابيس، إذ  مرتبط زمنيا ومكانيا بجدراف زنزانتو، وأصبح عاجزا عف التمييز بيف

                                                 
 الجزائر،جامعة محمد خيضر بسكرة،  ،40مجمة قراءات،  عالمركز واليامش في أدب عيسي لحميج، ، دليمة الباح -1

 .273، ص 0426
 .290ص ،أنماط الرواية العربية الجديدةشكري عزيز ماضي،  -2
 .8ص  ،الجريمة البيضاءعمر بف شريط،  -3
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وىو  1؟ "ىؿ ىذا سجف أـ مصحة عقمية؟ مف أكوف أنا أصالنجده يتساءؿ عف المكاف قائبل:"
 بذلؾ ال يفرؽ بيف الحقيقة واألحبلـ، التي تكّررت كثيرا بعد المشاىد الّدموية التي رآىا أماـ عينيو،

أكثر ما يثيرني حيرة نزانة، فيقوؿ:" الزّ  إذ راوده كابوس مخيؼ حوؿ إعداـ الجرذ الذي تقاسـ معو
يـ عمموا أني ال أشعر بالوحدة حينما أطارده بكؿ مرح ؟ ىؿ رأوه ألنّ  ،ىؿ أعدموه لجرذىو ذلؾ ا

سبيمو قميال مف الوقت ثـ أعود ألسرد  ا يجعمني أتركو لحؿّ ممّ  ،وىو يقرض بأسنانو الصغيرة يدي
فيصاب ويواصؿ الّسارد " 2"اوية؟ عندما أحشره في الزّ  و يصغي إليّ وكأنّ  ،عميو الكثير مف األشياء

كتشفوا يـ ابالّذعر مف الكابوس الذي رآه فيشفؽ عمى صديقو الجراذ الذي أعدـ شنقا، ألنّ 
ما لـ يكف حمما ىؿ أكمتو مف شدة ويتساءؿ ربّ  ،ؿ إلى ىذيافتحوّ صداقتو بو لكف ذلؾ الحمـ 

 3الجوع؟

ّف   التي عرفت ارتدادا نحو  ،المعاصرة ةالشخصيّ يعود إلى ـ داخؿ مع الحمتفسير ىذا التّ وا 
ضت لعالـ الخارجي رفضيا، بعد أف قوّ الّذات، بعد تقميصيا لمفيـو الحدث ألسباب خارجة عنيا، فا

، الجانب سيجموند فرويدسبة إلى يمّثؿ الحمـ بالنّ و  سات المختمفة مفيـو اإلنساف الفاعؿ.المؤسّ 
بينيما مف ترابط بكشؼ المناطؽ المعتمدة في حياة الفرد، والتي ال  شعوري لئلنساف ذلؾ "لماالبلّ 

لى الّتداعي الحّر، واألمر ذاتو لممبدع  يستطيع الّتعبير عنيا، في الوعي فيمجأ إلى البّلوعي وا 
ؿ رموزا ى لمحالـ تمثّ ور التي تتبدّ عموما، وماداـ الحمـ يتبّدى عمى شكؿ صور، فإف تمؾ الصّ 

 4وىنا يبرز دور البلوعي في إنتاج المعرفة". لمكنونات البلشعور

إف الحمـ بيذا المنظور،ىو مف المكبوتات الخفّية التي لـ تستطع الشخصية اإلفصاح 
عنيا،ألّنيا عاشت في زمف الخوؼ والسمطة التي سّطرت حياتيا في الخفاء، فكثيرا ما ترددت 

في رواية "توابؿ المدينة" ألّنو أخفى  المثقؼ عبد القادر المغراوياألحبلـ والكوابيس عمى شخصية 
البرجوازّية خوفا مف الفاعؿ، فنجد ذلؾ المشيد تكّرر عمى شكؿ كابوس  جناتمشيد مقتؿ السّيدة 

                                                 
 .24ص  البيضاء،عمر بف شريط، الجريمة -1
 .24ص المصدر نفسو،  -2
 .24ص نفسو  :نظري -3
 .56ص  ،زائري المعاصرالتجريب في الشعر الج، صبلح بوسريؼ -4
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 فالحمـ في الّرواية المعاصرة مّثؿ المسكوت عنو، والحقيقة الغابرة في زمف الصمت، رافقو لسنوات،
انغرس كواقعة عنيفة سّيئة،  دة جنات طيمة حياتي،الزمني مشيد مقتؿ السيّ وتبيف ذلؾ في قولو:"

وعنيدة. صورة المجـر لـ تبرح ذاكرتي أبدا، ترسخ حضورىا نيائيا وبشكؿ دائـ، انغرست في 
نفسي، ومألتني عذابات مؤلمة، يصعب تحّمميا. تختفي أحيانا، وتعاود الّظيور أحيانا أخرى 

مضجعي، تؤرقني، وتنغص حياتي،  عمى مّر الّسنيف، كانت تبرز عمى شكؿ كوابيس تقض
 .1"مستحوذة عمى مساحات الصفاء واليدوء

تقّدـ، يمكف القوؿ إّف الّرواية المعاصرة، أصبحت فسيفساء، ألجناس مختمفة،  مف خبلؿ ما
تماشيا مع طبيعة الشخصّية الروائية، التي الزميا الصمت، والّتيميش مما استدعى الحفر في 

بديبل عف الّمغة الرسمية، لمحديث عف ذاتيا، خاصة وأّف مفيـو  األشكاؿياتيا فقد جعمت مف ىذه آل
ة المعاصرة في مفيـو المفعوؿ بو، الذي لـ واية، فقد سقطت الشخصيّ الحدث يكاد يغيب عف الرّ 

يبؽ لو غير عالمو الوضيع وحقائقو الغابرة في رسائؿ االعتراؼ، وكذلؾ كوابيس الّميؿ التي تذكره 
ذا كانت الرّ لـ األوىاـ والزّ بالمجيوؿ وسط عا فإّف ، مطة والمؤسسة منذ نشأتياواية رواية السّ يؼ، وا 

ذا كاف رجاؿ انفتاحيا عمى األشكاؿ الشفوّية جعميا،  تتضمف الحقائؽ التي غّيبتيا المغة الّرسمية، وا 
خبلؿ مطة يعّرفوف بذواتيـ في مراكزىـ الرسمية، فالميّمش بذلؾ يستطيع التعريؼ بذاتو، مف السّ 

 نسبو الذي احتوتو أساطير قومو وحكاياتو الشعبّية.

واَح.  فٍ ُحاألدتغُز األشكال سحاو  انث انٍ:انًثحج   انز 
 

ويطمؽ  ة،بيّ يمعاف متداخمة تقر  اذ ،اا أنتروبموجيّ مصطمح "المثاقفة مصطمحا سوسيولوجيّ  يعدّ 
الت بيف ثقافات متنّوعة، منيا االّتصا قافي الذي حصؿ نتيجةغيير الثّ عمى دراسة التّ بصفة عاّمة 

أّدت الترجمة( و ر و الجواو  جاريةالمبادالت التّ و  راألسفاو حبلت الرّ االستعمار و ) ةثقافالّتي تجّمت عف 
وتجّمى التأثير أكثر 2صمتيف"سبة لكمتا الثقافتيف المتّ اكتساب عناصر جديدة بالنّ ىذه المثاقفة، إلى 

                                                 
 .09ص  ،توابؿ المدينةحميد عبد القادر، -1
لتكويف مخبر وحدة ا ،5، عماذج مختارةن ،ربي في الرواية العربية المعاصرةالمحموؿ الثقافي الغجماؿ مباركي،  -2

 .247ص ،0443 الجزائر، بسكرة،، ومناىجيا، جامعة والبحث في نظريات القراءة
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حوالت نعيش تبعات التّ  ؤاؿ: "ىؿ قدرنا أف نظؿّ السّ ر كراـ زىو قافة العربّية، ولذلؾ طرحت عمى الثّ 
ة ؿ الحضاري بإيجابيّ في التحوّ  االنخراطة التي تعرفيا البمداف التي تبادر إلى ة والمفيوميّ الحياتيّ 

ة، لـ تعد ذلؾ الجنس الّصافي الذي واية الجزائريّ .وبذلؾ يمكف القوؿ إّف الرّ 1مؤسساتيا ورىاناتيا"
جديدة ظيرت بفعؿ تحّوالت العالـ الجديد  رد الروائي المتعارؼ عميو، ألّف أشكاالاحتكـ إلى السّ 

 والعولمة.

ال نّدعي بطرحنا تبياف وجود مثاقفة بيف األدب العربي واألدب الغربي، ألّف التّأثير سار في 
ف المشيد العربي عرؼ احتواء مجموعة مدب العربي باألدب األوروبي، فخّط واحد وىو تأثر األ

األشكاؿ الجديدة التي ظيرت في الّساحة األدبّية العالمّية منيا: الخياؿ العممي والرواية البوليسّية، 
سمي؛ مع العمـ أف" المشيد الّنقدي الغربي والعربي، رأى في التي أصبحت اليـو تزاحـ األدب الرّ 

تصنع األدب  )...( خصائصّمغة الجّيدة والجمالّية العالية واالختصاص بمضموف محّدد ال
الّرسمي، وما كاف دونيا فيو أدب شعبي أو أدب ىامشي أو أدب سطحي أو األدب الموازي، الذي 

قافة الشعبّية بمعناىا العاـ )...( انضوت تحت مفيوميا، كؿ األجناس األدبّية التي تحمؿ مفيـو الثّ 
فاعمي، باعتباره مف أحدث كاألدب الّشعبي، والكتابة البوليسّية، وأدب الخياؿ العممي واألدب التّ 

". إاّل أّف ىذا الّطرح حوؿ خصوصّية األدب الّرسمي، لـ يمنع مجموعة  2أشكاؿ النّص األدبي اليـو
مف األقبلـ العربّية والجزائرّية، مف تبّني أشكاؿ جديدة خرجت عف ىذه الخصائص، خاصة وأّف 

في الوقت نفسو، ولنؤّكد عمى وجية ىذه األشكاؿ اخترقت المنظومة األدبّية الّرسمّية، وزاحمتيا 
قافي العربي، ىما الخياؿ بل في المشيد الثّ أبرزا تقبّ  ،نظرنا رأينا الوقوؼ عمى شكميف ما بعد حداثييف

 .يعّز الّديف العمرانوفيصؿ األحمر العممي والّرواية البوليسّية، لروائييف جزائرييف ىما 

 

                                                 
 .26ص  ،0449، مطبعة األمنية، المغرب، 2ط ،أسئمة ثقافية وتأمالت مفاىيمية لرقمي،األدب ا، زىور كراـ -1
، مجمة إشكالية المفيـو والنظرية، دراسة في الكتابة البوليسية العربية األدب الموازي في األدب العربي، ،حسيف دحو -2

 .05،06ص، 0425الجزائر، ،9مقاليد، ع
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 انخُال انعهًٍ: :1

و لـ يكف رائجا في الوطف العربي، إاّل في السنوات ألنّ  ،ىامشّيايعّد الخياؿ العممي شكبل 
اد، فكثير منيـ يعرض عنو، ولـ ينؿ حّقو مف أقبلـ النقّ  األخيرة، "فالذائقة العربّية لـ تيتـّ بو كأدب،

ة ة، كما أف الوعي بضرور ة العاديّ واية األدبيّ يـ يعاممونو بأدوات نقد الرّ قد، ألنّ ويوجو إليو سياـ النّ 
بسبب العبلقة 1ة ال يزاؿ محدودا. قافة العربيّ تأسيس وعي عممي وتكنولوجي، وفمسفي في بنية الثّ 

ر العممي، وتعّددت تعاريؼ الخياؿ العممي، منيا تعريؼ المحدودة لموطف العربي بالتكنولوجيا والتطوّ 
خترعات، المفي قولو :"إف القّصة العممّية تترجـ المكتشفات و  J .O.Baillyبيمي األمريكي 

التي لـ تظير بعد إلى مشاكؿ إنسانّية ومغامرات أو  ،يورالقريبة الظّ  والتطّورات التكنولوجّية
ة القديمة فمف الّدارسيف مف أّكد أّنو يعود إلى "اآلداب الّسومريّ  ،أّما عف أصولو العممّية2حرامّية."

 0444 عميو يعود إلى ففي نص مصري عثر  ،والمصرّية ةكممحمة جمجامش، واآلداب اآلشوريّ 
ة القديمة قّدـ الشعراء وفي الميابيارتا الينديّ  سنة، حديث عف رحبلت خيالّية إلى كواكب أخرى،

 3عمى متف سفينة شبيية بسفينة الفضاء في أيامنا." ،تصّورا فانتازيا لرحمة العمر

ة، رأت أّنو غربي المختصّ إّف التّأريخ العربي لمخياؿ العممي، بقي في اليامش ألّف الّدراسات 
ا التي وضعت ليا عنوانا ىامشيّ  فرانكشتايفبروايتيا mary shely  ماري شيميعمى يد المنشأ، 

ـ، والكثير مف المنّظريف يعّدوف ىذا 2828سنة  Promethee moderne بروميثيوس الجديد
وتعود أسباب 4ة."ألدب الخياؿ العممي وثقافة الخياؿ العممي بصفة عامّ  ،اريخ الميبلد الحقيقيّ التّ 

 وبقي محتشما وبسيطا، حيث ربطألّنو  ،تغييب الّدراسات لمجيودات العرب في ىذا المجاؿ
ىي  ،ألّف الّدوؿ األقوى تكنولوجّيا وعسكرّيا ،القّوة العسكرّيةمع  ،ة الخياؿ العمميالباحثوف في نظريّ 

يكا أكثر رواجا في ىذا الّدوؿ األقوى في خياليا العممي، وبيذا ال نرى غرابة أف تعّد أمر 

                                                 
، ة لمكتاب، سورياوريمنشورات الييئة العامة السّ د ط،  ،في أدب الخياؿ العممي دراسات مجاز العمـ،سمير الديوب،  -1

 .6ص  ،0426
  .277ص، 0449 ،ألمؿ، الجزائر، ا5ع  ،الخطاب مجمة ،حداثة الخطاب في أدب الخياؿ العمميفيصؿ األحمر،  -2
 .28ص  ،نفسوالمصدر ، سمير الديوب -3
 .08ص ، 0423 ، الجزائر،، دار األوطاف2، طصؿ األحمر، دراسة نقديةسرد الخياؿ العممي لدى فيلمياء عيطو: -4
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فيو مف الّنصوص التي لقيت رواجا بواسطة" الّنصوص الجماىيرّية، ولذلؾ يمكف الحديث 1المجاؿ."
ذاعة اإلعبلنات وبرامج األخبار،مثبل عف التّ  وبرامج المغامرات وكوميديا المواقؼ، وبرامج  مفزيوف وا 

خبوي ذه األجناس التي كاف األدب النّ الّرياضة، وبرامج الخياؿ العممي، وقصص الجوسسة )...( في
روج ليا، وغدت مف المكّونات ينفييا، تقّدمت إلى الصدارة بواسطة وسائؿ اإلعبلـ واالّتصاؿ التي تُ 

ورغـ جيود العرب في ابتكار أشكاؿ أدبّية جديدة، إاّل أّنيـ لـ يعمموا  2األساسّية لممدّونة الّنصّية."
كود أدبي سعى لتجديد ذاتو مف األبحاث الغربّية، رغـ أّنو عمى تطويرىا مما تسّبب في حالة ر 

بإمكانو تحديث أشكالو األدبّية مف ذاتيا، كوف القدماء العرب عرفوا الخياؿ العممي قبؿ الغرب، 
 فّسر تغييب مجيوداتيـ عف النظرّية األدبّية.ما وىذا 

ريب في األشكاؿ خارج روائّية، جلموجة التّ  ،ـ الّروائية الجزائريةر تبني األقبلولعّؿ ىذا يفسّ 
وائييف التي عرفت حالة صراع مع الّرواية الرسمّية، التي عمؿ عمى تأسيسيا كوكبة مف الرّ 

اخترؽ  فيصؿ األحمروغيرىـ، حيث نجد  وطارو معمري الطاىر، كمولود فرعوف ،الجزائرييف
ة خاصّ  ،وداءورة والعشرّية السّ الّرواية الرسمّية التي عممت عمى سرد المحف الجزائرّية، في فترة الثّ 

مت ىذه الت العولمة، وبذلؾ قدّ يا كانت مرجعا لمروائّييف، ليؤّسس عالما جديدا استدعتو تحوّ وأنّ 
 ،ألّف كتابة الخياؿ العممي استدعت الّتعامؿ مع الّتكنولوجيا ،ائد والمألوؼاألقبلـ قطيعة عف السّ 

 كز الّسرد الّروائي الجزائري.التي كانت مر  ،ةأكثر منو الشخصّية الّروائيّ 

ات عف تجربة الخياؿ العممي، أّنيا ظيرت في انجمترا، وبدءا مف ستينيّ  حمرفيصؿ األيرى 
ة، فصار الخياؿ القرف العشريف أطمقت جماعة الّطميعة األدبّية آنذاؾ، قراءة الّتسمية االختزاليّ 

اؿ عمى الخياؿ الدّ  sfفقرأوىا  Speculative fictionبدال مف Science fictionعمى  العممي داالّ 
. وىذا ما يدّؿ أّنو انطمؽ في تجربتو مف المنجز الّروائي الغربي، أّما موضوع رواية 3اإلفتراضي

في الّزمف  ،أميف العموانية الت التي يمكف أف تعيشيا شخصيّ " فيو ترجمة لمتحوّ أميف العمواني"
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فيو يتوّقع التحّوالت التي يمكف أف ع الحاسوب، اختراالمستقبؿ في ظؿ تحّوالت العالـ الجديد، و 
واية في تحدث لمشخصّية في مختمؼ مجاالت الحياة، االجتماعّية والسياسّية واألدبّية، وتعتمد الرّ 

ة ىي الّزمف الماضي، وىو الزمف الذي ُيستخدـ غالبا لسرد األحداث بنائيا عمى ثبلثة أبعاد زمنيّ 
الماضي البعيد غالبا، كما يستخدـ أيضا السترجاع األحداث الماضية سواء لمماضي القريب أو 

ـّ فيو الحديث عف األحداث الّراىنة، ويعّد الحاضر في الماضية، واستخدـ الزّ  مف الحاضر، الذي يت
لتحقيؽ االستشراؼ الذي ىو  1ر عميو الّزمف، مف الماضي إلى المستقبؿ.يعبّ  االخياؿ العممي جسر 

ؿ األدبي، ىذا ماال ينطبؽ عمى الّرواية الرسمّية، التي تستشرؼ خاصية مف خصائص ىذا الّشك
في روايتو، كما جمع في  فيصؿ األحمردة، مثمما فعؿ يا ال تشير إلى تواريخ محدّ األحداث لكنّ 

سجيؿ بالكاميرا، عر، التّ الشّ  رات، البيوغرافيا،)المذكّ منيا: تجربتو أنواعا كثيرة مف فنوف القوؿ 
فيي ؛ ألميف العموانية الشخصيّ  حياةالترجمة ل (وغيرىا ةراسة النقديّ ة، الدّ ة، القصّ المنتخبات األدبيّ 

 دة بيف النّص والقدر، في الصبلت المعقّ  ة تنظر في جوىر األدب والففّ مية فمسفيّ رواية تأمّ بذلؾ 
ة في يا اىتزت بقوّ ؿ كثيرا في وظيفة األدب التي يبدو أنّ الكممات، وتتأمّ و ريخ اإلنساف تااألدبي و 
04القرف 

2. 

ىو إنساف التّيو والجنوف، فيو بذلؾ بحاجة إلى محّمميف يستشرفوف  وألف اإلنساف المعاصر،
في عالـ  أميف العموانيفقد ولد  تطّورات، حالتو التي طغى عمييا الّذوباف في عالـ البّلعقؿ،

، الذي جعمو خـ والغريبقّرر االختباء بسبب شكمو الضّ  ات واالختراعات التكنولوجّية، وقدالفدراليّ 
في العالـ  ، بصيغة المضارع،عف مصيره مستقببل فيصؿ األحمرفتساءؿ يصاب برىاب اجتماعي، 

وكّؿ ىذا لمبحث عف حموؿ لمشكبلت العصر  التكنولوجي الذي اختاره، وىذا ىو محور الّرواية،
ند بعض الفبلسفة، مف أمثاؿ الّراىنة بواسطة التنّبؤ، فقد "اعتبر المستقبؿ البعد األساسي لمّزمف ع

ئيسي ىو المستقبؿ، ألف مجالو مازاؿ خصبا يبحث عف رعّية تقـو الذي جعؿ اآلف الرّ  ىيدجر
ماف ال بالبحث فيو وكشؼ خباياه وأسراره، كما أّف الفمسفة العربّية، جعمت السّيادة ألنات الزّ 

الحاضر  ،يادة لآلفسّ لمحاضر، بؿ ألحد اآلنيف اآلخريف، وىي قد مالت قطعا إلى جعؿ ال
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المستقبؿ، ألف الخبلص سيكوف فيو، وعميو فإّف اإلنساف يعيش اآلف الحاضر، مسافرا نحو 
كريات الماضية ممجأ لو، وفي آماؿ ؤ، فيجد في الذّ الماضي عبر ذاكرتو، ونحو المستقبؿ عبر التنبّ 

 1وأحبلمو المبلذ الذي يبعد شبح الموت وىاجسو." ،المستقبؿ

، الّسرد الجزائري بتبّنييا لممستقبؿ بناء عمى الحاضر، وليس أميف العمواني خالفت رواية
التي مّثمت زمف المستقبؿ مقارنة  0427، سنة العموانيعف ميبلد  فيصؿ األحمرالعكس، فيقوؿ 

( سيسّمى فيما بعد بعاـ الفديرالّيات لكثرة التكّتالت 0250إّف ذلؾ العاـ )بأحداث الّرواية: "
كما واصؿ وصفو بأّنو شخصية أقرب إلى كونيا ىزلّية مبعثرة، في عالـ غاب عنو 2".الفدرالّية

اكتشؼ في حاسوبو موسوعة المبروكة، كاف فييا إحاالت إلى موسوعة حوؿ النظاـ قائبل: "
العالـ الممنوعة عمى الّصغار، وقد قّرر أف يبدأ حياتو األدبية في الخامسة والعشريف، وكانت 

 3"موقع خاص بو، تحت عنواف أنا أكاتبؾ ىؿ تقرأني.البداية بافتتاح 

لقراءة الّذات في ظّؿ التكنولوجيا، التي بدت  ،مشروعا فيصؿ األحمريعّد الخياؿ العممي لدى 
وداء، والتي شّكمت محور ة السّ قطيعة عف زمف الّرواية الّرسمّية، التي تبّنت مواضيع الثورة والعشريّ 

ؾ أّف الّرواية الجزائرية بدأت تتفتح عمى الغريب والشاذ، لتتصارع الّسرد الجزائري، لنستخمص بذل
كمت ة تشّ واية البوليسيّ اعة التكنولوجّية والعممّية، فبيف الخياؿ العممي والرّ معيا حوؿ مواضيع السّ 

اتي، في عالـ الخياؿ جريب في الّسرد الذّ مواضيع جديدة، قاطعت المألوؼ لتخوض غمار التّ 
لت إلى موضوع، أضؼ إليو أّف عالـ اإلثارة الذي جمبتو األفبلـ ت التي تحوّ والحاسوب، والّذا

فمف المواضيع الثّابتة المتعمقة بالوضع االجتماعي الجزائري  الغربّية ساىـ في تغيير ذائقة الّشباب،
ـّ بػ"المشكبلت التي تتعرّ  ض اإلنساف إلى العوالـ البوليسّية المتخّيمة، أّما الّروائي بيف أيدينا، فقد اىت

عمى األرض كالمخاطر البيئّية والكوارث، والحروب فيو أدب الغرابة المعرفّية، فروايتو بذلؾ رواية 
عمؿ عالـ، أو واضع  عمؿ كاتب ال الغرابة والمعارؼ التجريبّية، ليتوّلد أدب كوني ىو في الّنياية،
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اة االجتماعّية والسياسّية، حيّ ركّزت عمى إيجاد حموؿ لم ،عميو يمكف القوؿ إّف الرواية1نظرّيات.
العبثّية، واليدؼ مف ذلؾ تقديـ صورة ساخرة  أميف وحّتى األدبّية بتركيزه عمى كتابات الّطفؿ

لمّروائييف في القرف الواحد والعشريف وما بعده، ألّنو ال يستبشر بوجود أدب راؽ مستقببل، بسبب 
 :0432ئا بحالة السيرة الّذاتية لسنة عبثّية الكتابة المعاصرة، فيقوؿ في مقطع ساخر متنبّ 

 صمت الّسندياف :0225جواف  56الّسبت "

 صميحة :0225جواف 02األحد 

 : التاريخ الحديث0225جواف  05االثنيف 

 New soldiers: 0225جواف  00الثالثاء 

 مف جد وجد ومف زرع حصد : النتائج0225جواف  02األربعاء 

 في مسابح المغناطيس: مع األصدقاء 0225جواف  01الخميس 

 "Con with booza :0225جواف  01الجمعة 
2 

ـّ أميف العموانيلشخص  المبلحظ مف خبلؿ ىذا المقطع الّسيري ، أّف الخياؿ العممي ال ييت
، فقد فيصؿ األحمربالعالـ الّتقني والّتكنولوجي مثمما ىو شائع، ألّنو تّبنى أبعادا أخرى مثمما فعؿ 

ـّ بالجوانب الميتا سردّية التي استعرضت طرؽ الكتابة لدى الّشباب المعاصريف، مؤّكدا عمى اىت
جريب عمى ىذا الّنيج الذي يفتقد ، إف واصؿ التّ ظّؿ لصيقة بوصفة العبثّية والتشتت، التي ست

ة، فيقوؿ الّسارد عف تجربة اليومّيات التي اكتسحت الّنظاـ واالنسجاـ والمرجعّية الثقافّية واالجتماعيّ 
وفي بعض الوثائؽ المسّجمة أوضح العمواني أّنو ال يذكر الكثير مف " ة األدبية المعاصرة:الّساح

ات )...( فإّف عبارة مثؿ )الحمـ الوردي مع سوسو( ال تحيؿ عمى شيء سوى إحاالت ىذه اليوميّ 
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زمنا قبؿ أف يكتشؼ أّنو ال يوجد أشياء  ،سوسو وىي إحدى زميالت المرحمة اإلعدادّية تعّمؽ بيا
 1."عالقتيما أصبحت حمال ثقيال ال يقوى عمى حممو وأفّ  ،كثيرة يقوليا ليا

لتمثيؿ ما سيكوف عميو األدب في الّزمف  ،استخدـ قصصا ساخرةأميف العمواني المبلحظ أّف 
الّتمثيؿ األدبي الّساخر، وىو تمثيؿ  ليندا ىتشيوفوىذا الّنوع مف الّتمثيؿ أطمقت عميو  ،المستقبؿ

ويبرز ذلؾ في قوليا: "القّصة الّساخرة، أو األثر األدبي الّساخر،  ،كتابة ما بعد حداثّيةمركزّي في ال
وغالبا ما يدعى ىذا األثر قوال مستشيدا بو ساخرا، أو أثرا أدبّيا خميطا يحاكي أساليب آثار أدبّية 

 مرفيصؿ األح.وبذلؾ يمكف القوؿ إّف 2أخرى بصورة ساخرة، أو كتابة مخصّصة لغرض محّدد"
طّبؽ خصائص وممّيزات الخياؿ العممي بحرفّية تاّمة، وأكثر جانب رّكز عميو ىو استشراؼ نتائج 

، ليؤّكد 0432العولمة عمى الّشخصية الجزائرية، سموكا وأدبا، فقد تمّكف مف رصد رؤيا عف أدب 
ممنظومة األدبية أّنو في خطر وأّف ىذه الّسيرورة العبثّية، إف لـ يتـّ ردعيا ستوّجو سياـ النياية ل

 الّرسمية، التي تبّنت الواقع الجزائري كمتخّيؿ.

، ونقصد بذلؾ أّف ا مشروع كتابة مشتركةإّف كتابة الخياؿ العممي تختمؼ، عف الّرواية ألّني
ف كاف لكاتب واحد، لكف مجاالتو المتعّددة جعمت منو كتابا مفتوحا عمى  الخياؿ العممي حّتى وا 

يظيروف بيف ثنايا الّصفحات، فقد أدرج الّسارد في المتف ما يطمؽ عميو  تعّدد المؤّلفيف، الذيف
ة وأّنو وّظؼ لغة خاصّ  ،بالّنصوص الفوقّية، لتوضيح مجموعة مف القضايا التي قد تكوف مبيمة
ة تساىـ في إغناء القراءة عممّية، وىذه الّنصوص "تسمح بإضاءة العمؿ األدبي وفتح نوافذ نصيّ 

)...( ومف بيف تمؾ الّنصوص الفوقّية  موضعتيا، ضمف خارطة اإلبداع األدبيجربة و وتثميف التّ 
ويمّثؿ ىذا وجيا مف أوجو 3جممة مف القراءات الّنقدية، والحوارات الصحفّية، والّتعميقات اإلعبلمّية."

االختبلؼ عف الّرواية الفنّية، ألّنو اعتمد عمى مجموعة مف التّقنيات التي تبدو كشرح لمعادالت 
ممية أو رياضّية، وحواشي ىامشّية لتفسير األمور، وقد جاءت عمى شكؿ تعميقات مف جميور ع
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عمى كتاباتو، أو عمى شكؿ نصوص نقدّية، وقصص تيكمّية ساخرة، وغالبا ما يكوف  العمواني
والّتعميؽ عمى انجازاتو الواحدة  أميف العموانيالّسارد صاحبيا، وتجمى ذلؾ في الّرواية بتتبع حالة 

روبيرت تمو األخرى، ومف الّنصوص الفوقّية التي تبّينت في الّرواية تعميؽ القارئ االفتراضي 
عندما تذىب لمّشرب فأنت ال تضع الكوب، تحت االفتراضّية قائبل: " العموانيعمى قصائد  فيرودي

 الحنفّية دوف أف تعرؼ معرفة مصدر الماء، والمعادف المحتواة والمجاري ونظافتيا ودرجتيا
فمو أّننا نمّعف القراءة في ىذا التعميؽ ندرؾ أنو ذات صمة باألشكاؿ 1النووّية واعتالليا البيئي."

المعاصرة التي جّربيا الروائيوف الجزائريوف، بسبب الغزو الثّقافي فيي لـ تنشأ في تربتنا، وىذا 
ديدة، ليناؿ الّشيرة الذي استغّؿ جيؿ القارئ بأشكاؿ الييمنة الج ألميف العموانيالّتعميؽ موّجو 

بكتاباتو العبثّية منيا: السيرة الذاتية، اليايكو، القّصة القصيرة جدا، وبذلؾ أراد الّسارد توظيؼ آراء 
الّنقاد العرب الذيف رفضوا تبّني ىذه األشكاؿ الجديدة، بطريقة ىزلّية، استندت عمى العمـو الّطبيعية 

عارضا لمشيرة العالمّية التي قامت عمى أسس تقويض )مصادر المياه العذبة( فجاء ىذا الّتعميؽ م
بغية الّشيرة نص المديح كإىداء لزوجتو في األسبوع  العموانيالّذات. فمف الّنصوص التي كتبيا 

ة وأّف الّزوجة قاطعتو شيريف بعد خاصّ  ،ا، ويبدو ىذا الموقؼ أيضا ىزليّ بيااني بعد تعّرفو الثّ 
ف قرر  التي أخذت  ،مدائحو فيذا يدّؿ عمى االستخفاؼ بمفيـو الكتابة نشر العموانيسماعيا لو، وا 

 صيغة جديدة ىي الّربح الّسريع، فيقوؿ في مقطع مف مديحو:

 المديح الكالـ الجميؿ" 

 آتيا مف مراكب تركب ظير األثير

 المديح الّديني

 والحراـ الذي نشتييو

 الحالؿ الذي نقتديو
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 الّسنيف التي ستدور

 1."بأاّل بكاء وال _أبدا_ حبور المعاىدتاف:المديح 

مواضيع عّدة في بعضو تناوؿ  تبدو كتابة الخياؿ العممي عممّية شائكة، بناء عمى ىذا، 
ة المحورّية، فيي بطريقة عبثّية وىزلّية ىادفة، تعتمد عمى قدرة القارئ في التّفكيؾ، لتحميؿ اإلشكاليّ 

أف يكوف  ائع حوؿ ىذا الّنوع مف الّنصوص،والعمـو المجاورة، والشّ  لمفكر واألدب ةجامع كتابة
ة العممّية، ة والتكنولوجيّ فقد مزج بيف القضايا األدبيّ  فيصؿ األحمرا، أّما ا تكنولوجيّ عمميّ  اموضوعي

بعممنة األدب والّمغة، بوضعيما في مختبر الّتحميؿ، لتشريحو كما يتـ تشريح الكائنات الحّية، وقد 
مف خبلؿ تعميقات القّراء عمى أعمالو  ،عر العربي المعاصرإلى قضّية الشّ  العموانيتطّرؽ 
، مستداّل ة، مستعرضا مجموعة مف االحتماالت التي سيكوف عمييا الّشعر مستقببلاإلبداعيّ 

مع العمـ أف نواة ىذا  .بالتجارب العالمّية التي ستشّكميا موجة العولمة، خاصة األشكاؿ القصيرة
قد كاف التصاؿ العربي بالغرب عبر نخبو المثقّفة واإلّطبلع عمى فجريب تعّد غربية المنشأ "التّ 

ؿ إلييا الغرب في شتى صنوؼ المعرفة األثر البارز في ة التي توصّ نتائج الّثورة العممّية والثقافيّ 
كؿ معالـ الحداثة العربّية، ألّف العصر الّراىف قد وضعت معالمو األولى مع الفرضّيات التي تشّ 
، وصوال إلى العولمة وما صاحب ذلؾ مف الكوبرنيكيةورة يـو الغرب بدءا بالثّ س عمييا مفتأسّ 

مذاىب أدبّية ومناىج نقدّية، وّجيت الفعؿ اإلبداعي في صورتو التجريبّية، مثمما تحّكمت في الّذائقة 
كشخصية محورية رّكز عمى ثنائية  وأميف العمواني 2الفنّية والتوّجيات الّنقدية عمى الّسواء."

قد تتحقؽ مستقببل ىي الشخصية المبدعة والناقدة، مف  ،تجريب والنقد معا حيث أبدع تقنية جديدةال
 األحمرخبلؿ ُطرؽ كتابتو فيكتب ثـ يضّمف نصو آراء نقدّية لمقّراء، وبذلؾ فإّف الخياؿ العممي لدى 

دب، والّشخصّية ىو الّتجريب والّنقد معا، بتحميؿ أسباب رواج الّشعر االفتراضي وانعكاسو عمى األ
لى الواقع الوىمي، وبذلؾ المبدعة التي اىتّزت أرضيتيا بتحّوؿ مواضيع الكتابة مف الواقع المعاش إ

ف كاف التزاما معّقدا ألّنو تبنّ نم ى اليدـ لنقد مس لديو نوعا مف االلتزاـ ألّنو تناوؿ قضايا العصر، وا 
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كة واية الجزائرية إلى جذورىا المتمسّ رجع الرّ األوضاع الّراىنة، لكّنو لـ يضع حموال بديمة، فمـ يُ 
أميف ة ألّنو رفض ذلؾ خبلؿ شخصيّ  ،ورة وسرد المحنة، ولـ يتركيا تجوؿ في العالـ االفتراضيبالثّ 

بعد حداثّية، وبذلؾ فإّف الخياؿ العممي مف منظوره ىو رواية  الفاشمة في مشاريعيا ما العمواني
 ئج التحّوالت المعاصرة.ض نتاااالستفياـ والّتفكيؾ، واستعر 

ة بأسماء شخصّياتيا إاّل نادرا، ألّف الّرواية الجزائرية ىي رواية لـ تعنوف الّرواية الجزائريّ 
ورة والواقع ت أحداث الثّ سيوا وسط روايات تبنّ "الطاىر وطارلصاحبو " زالالّ الحدث، فقد برز عنواف 
في اختياره فيصؿ األحمر رة، ومثمو فعؿ و ة عانت الوحدة والمعاناة زمف الثّ المعاش، وىو شخصيّ 

ز، وعانى ويبلت الحرب ىو وحيد مثؿ البلّ  فأميف العموانية، ة كعنواف لمروايّ السـ شخصيّ 
ة، ألّنيا أخّمت بعقمو ودماغو وحتى أدبو ورواياتو، فقد فّسر صاحبيا تعّدد أسباب رواج التكنولوجيّ 

نة عمى باقتبلعو مف جذوره المتضمّ  ،مشروع اإلنساف منيا إنياء ،نوات األخيرةالفكر العبثي في السّ 
القيـ والثّقافة والّذات العاقمة، بتطبيؽ مجموعة مف األساليب منيا ترويج العالـ االفتراضي الوىمي، 

مّما كاف يزوره في  ،كاف دماغو ييرب إلى سبعيف موقعاوتجمى ذلؾ في الّرواية في قوؿ الّسارد :" 
فوف، ة، مجانيف الحممة األدباء، الموظّ لعاريات، المراكب، الجزر الجميمرس: الفتيات اساعات الدّ 
 واألخرونيات، دراكوال، حدود، الممعونات، التزحمؽ البصري، الّشواطئ الحقيقة الوىمّية، شعر بال

hip hip.مف خبلؿ ىذا ندرؾ أّف الّتحوؿ في 1"، بالي، المغّفموف، الّرياضي، أغمض عينيؾ ترني
ىي نتيجة حتمّية لمحاكاتو الحاسوب، ألّنيا أّثرت عمى حياتو األدبّية  عمواني،أميف الشخصية 

لغاء الّسابؽ، يأخذ محّمد بنيسالنفصالو ثقافيا عف معتقداتو وقيمو، مف ذلؾ قاؿ  " الّنسياف وا 
في، ة واالجتماعّية والثقافّية، كما لو داللتو عمى مستوى اإلنتاج الثّقاصيغة قانوف لو داللتو الّنفسيّ 

 2فكيؼ يكمف لثقافة أف تتأّمؿ ذاتيا، في الوقت نفسو الذي تنسى وتمغي فيو ذاتيا ؟". ،العربي ذاتو

ة العربّية مف خبلؿ تجربتو إيجاد حموؿ لممأزؽ الذي وقعت فيو الشخصيّ  فيصؿ األحمرأراد 
ة غير كا طروحات العولمة، والعالـ االفتراضي التي صنعت شخصيّ مفكّ  ،عمى المستوى االجتماعي
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ة مجيولة الوجية، وكّؿ وجيو أشبو برحمة فضائيّ ا، ويعّد ىذا التّ ية توجييا غائيّ دة وغير موجّ موحّ 
في فضاء يعمؿ  ،" ففي العصر الحديث تحّرؾ مصطمح المثاقفةةذلؾ تحت زعامة الّدوؿ األكثر قوّ 

ميا تتـّ مف جية لصالح الغرب، بحيث ال يخرج عف المفيـو الغربي المتمركز عمى ذاتو، ألّنو جع
قافات المختمفة، في ثقافة أورو_أمريكّية، ترى نفسيا مركزا يتحاور واحدة وتختزؿ تعايش وتبلقح الثّ 

وما يؤكد ذلؾ أحداث الّرواية التي عّززت فكرة الخوؼ مف اختراعات 1ة."ة وبدائيّ مع ثقافات ىامشيّ 
ي مفيـو تبنّ أميف العمواني ، فقّرر ألنيا لـ تسع لتطوير فكر اإلنساف، إنما سعت لتشييئو ،اآلخر

 ،العالمّية مقّمدا المشاىير، مف فّنانيف وأدباء واّتخذ مف الحاسوب وسيطا يبرمج بو خطواتو البّلحقة
نحو الّتغيير، ليتحصؿ في األخير عمى دماغ الكتروني مبرمج، ولـ يدرؾ خطورة وضعو الذي 

إلدراؾ في أّف المّخ ىو نوع مف نظاـ الحوسبة، :" يشّؾ الكثير مف عمماء اسوزاف شنايدرقالت عنو 
وتبعا لذلؾ يكوف الّشخص مف الّناحية األساسّية، نوعا مف الكائف الحوسبي، وكما يقوؿ عالـ 

أنا مثؿ النمط الذي تصنعو المياه في الجدوؿ، وىو يندفع  : ray kurzweilراي كيروزيؿالمستقبؿ 
اقعة لمماء تتغير، لكّف الّنمط يبقى لمدة ساعات أو حتى متجاوزا الصخور في طريقو، الجزيئّيات الو 

كشخصية روائية ىو تفكيؾ مشروع العولمة  العمواني"ومف خبلؿ ىذا يتأّكد أف مشروع 2سنوات.
ويؤّكد أّف محاكاة الحاسوب جعمت الّشخصية  والّتكنولوجيا، التي اكتسحت البيوت والمدارس.

يـ والثقافة المحمّية، وبيذا استعرض لمقارئ حالة السعادة العربية في خطر، ألّنيا ابتعدت عف الق
مؿ حيف يدرؾ أّنو كاف مخدوعا وأّنو التي قّدمتيا العوالـ الوىمّية، لمفرد لكّنو سيصاب بالشّ  ،المؤقتة

 3سيعيش أقصى أشكاؿ العدمّية التي ىي البّلمعنى األبدي".

مف الّذات الحّرة والمبعثرة،  تسخر ،ة ىزليةالفاشمة أصبح شخصيّ  العموانيبعد تجارب 
عالمة االستفياـ األخرى والّضوء المنبعث مف كؿ مكاف في والّتجريب ما بعد حداثي، قائبل:"

                                                 
والبحث  راءات، مخبر وحدة التكويفمجمة ق مختارة، نماذج-العربيةالمحموؿ الثقافي الغربي في الرواية جماؿ مباركي،  -1

  .222، 224، ص0423 ، الجزائر،5ءة ومناىجيا،عافي نظريات القر 
المركز  ،2ط ، تر: عزت عامر،الخياؿ العممي والفمسفة، مف السفر عبر الزمف إلى الذكاء الفائؽ ،سوزاف شنايدر - 2 

 .04، 29ص ،0422،مصر لمترجمة، القومي
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مثمما تجد  ،األستوديو، حولي كاف حينما اكتشفت ىذا األمر وحدث ذلؾ، صدفة بطريقة عرضّية
 1"الذيف لف تعرفيـ ىـ أيضا. ،دوف أف تعرؼ مف ىو أبو أبنائيا االفتراضّييف ،ذبابة نفسيا حبمى

الّذاتية التي أخرجتو مف  ،فيبدو أّف اإلنساف المعاصر، طبّقت عميو المقوالت الغربّية قوانينيا
الّطبيعي، ليتحّوؿ بذلؾ إلى كائف تصنع منو المختبرات الغربّية ما تشاء، فقد أشار إلى الوضع 

يعّية كوف اإلنساف بحث عف غطاء ة المعاصرة، التي وّجيت وجية غير طبالجسدي لمّشخصيّ 
ا، ابتداء مف باس( تدريجيّ ده منو )المّ ة أصبحت تجرّ ة، لكّف البمداف الغربيّ لجسده منذ العصور البدائيّ 

ض مفيـو اإلنساف العاقؿ في قوؿ تصميـ مبلبس الييب ىوب وغيرىا، كما نجد الغرب قوّ 
 :العمواني

 دائف بال شؾ"_إذا تتالى فعالف فاألّوؿ مستديف والثّاني 

 _ أبحث عف زوجة لمّرمي بعد االستعماؿ

 ماذا لو أناـ ألستيقظ بعد عشر سنوات ألرى ما سأكوف عميو :52/50/0221_ 

: يجب أف أترؾ البيت )...( أبي حّبة خردؿ وأمي يقايا حبة خردؿ أكميا 09/50/0221_ 
 2"حمار عجوز

عمى أساس استشرافي جاء  فيصؿ األحمرإّف الخياؿ العممي لدى  ،بيذا يمكف القوؿ
ر، ولف تبقى عمى حاليا، بما ة ستتغيّ لممستقبؿ، بناء عمى الوضع الّراىف، حيث إّف األسرة الجزائريّ 

ة األولى موؾ، وكانت اإلستراتيجيّ في ذلؾ مفيـو األب واألـ، المذاف وضعا أماـ مختبر لتغيير السّ 
وتحويؿ حياة اإلنساف إلى مجموعة مف  واج،ة لتقويض مؤسسة الزّ لذلؾ تسريح الغريزة الجنسيّ 

يات الكبرى التي ال تتعّدى مفيـو الّتجريب والعبث، خاصة بعد إسقاط الّسرد ،الّسرديات الصغرى
نتيجة ىي القيـ، ألّف الجنس مف شأنو أف يصنع لّذة آنية تغني عف مفيـو األسرة، والّ و  منيا: الػتّاريخ

ر أكثر مف مّرة، وىذا ما كة، يمكف أف تتكرّ فكّ ى مُ ة كبرى إلى قصص صغر تحوؿ مفيوميا كسرديّ 
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مي بعد االستعماؿ، كما يؤّكد أيضا عمى تشييئ في البحث عف زوجة لمرّ  العموانييفّسر رغبة 
 وتحويمو إلى آلة جنسّية لتغذية الغريزة. ،مفيـو اإلنساف

مع العمـ أّف جاءت ىذه التحوالت كنتيجة حتمّية لممختبر الجديد الذي ُوضع فيو اإلنساف، 
قد األدبي، قة بالنّ ىذه الّرواية ىي نص متفّرع ومتشّعب، فالّسارد أشار إلى قضايا كثيرة منيا المتعمّ 

بابة وأبنائيا االفتراضييف دوف )الذّ  ظر في القصة الّساخرةؽ النّ باستخداـ القصص الّساخرة، فمو ندقّ 
ة العولمة وليس ثمرة األدب العربي، وفي الذي ىو حصيم ،و أراد نقد األدب االفتراضيأب( ندرؾ أنّ 

نظير ليذا التي رأت أننا لسنا معنييف بالتّ  آمنة بمعمىاقدة الجزائرية ىذا الموقؼ نستدؿ برأي النّ 
ولعؿ ىذه المقارنة  1،سويؽ اإلعبلمي، وليس منبعثا مف الجيود العربّيةاألدب ألنو جاء كنتيجة لمتّ 

ىو نتيجة حتمية لتشييئ اإلنساف، كونو كاف مسؤوال عف بيف حالة األدب والحشرات )الذباب( 
تبعات أعمالو، لكف المنظومة المعاصرة بّرأتو منيا، خاصة إذا قارننا ذلؾ بمفيـو االبف غير 

ة موت المؤلؼ وتقويض مؤسسة رعي الذي ينطبؽ عمى الواقع واألدب معا، خاصة بعد ثنائيّ الشّ 
ة، ة النقديّ المؤلؼ، نجده يتناسب مع ىذه القصة التيكميّ  األسرة، ولو ندّقؽ الّنظر في مفيـو موت

خاصة مع رواج األدب االلكتروني، حيث إّف الروائي االفتراضي يمقي أعمالو اإلبداعية في شبكة 
 بفاطمة البريكياالنترنت لتصبح ممكا لممتمقي، وينتيي دوره بعد ذلؾ، ولتقّرب الصورة سنستدّؿ 

يف، بمؿء فراغات يتركيا يمكف أف يشارؾ فيو مجموعة مف المتمقّ  التي رأت أف األدب االفتراضي
وبيذا يصبح  2المسرحّية االفتراضّية، حسب أىوائيـ ومخيمتيـ.القّصة أو ليحّددوا نياية  ،المبدع عمدا

قد يكوف ابنا غير شرعيا ألب  ،د أف األدب االفتراضيالمبدع غير مسؤوؿ عف عممو، وىذا ما يؤكّ 
، أميف العموانية التي وظفيا الّسارد معمقا عمى أعماؿ ة النقديّ ف ذلؾ في القصّ مجيوؿ، مثمما تبيّ 

ت ة، خاصة لمبمداف العربّية التي تبنّ ة واإلبداعيّ سّببت في القطيعة الثقافيّ  ،ات المعاصرةفيذه النظريّ 
ب مؤلؼ قد ُكرست لغرض إنياء مشروع األدالة، وبيذا نستنتج أف مقولة موت المفاىيـ الغربيّ 

ة دوف تحديد ىوية المؤلؼ يؤّدي لمعبث بمفيـو األدب، بتقويض أسسو القومي، ألف الكتابة الجماعيّ 
                                                 

ص ، 0420 ، االنتشار العربي، لبناف،2طالشعر العربي في مطمع األلفية الثالثة،  ،خطاب األنساؽعمى، آمنة بمّ  :ينظر-1
200. 

 . 255، ص 0446المركز الثّقافي العربي، المغرب، ، 2ط ،مدخؿ إلى األدب الّتفاعميينظر: فاطمة البريكي، -2
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وىذا ما نّبو إليو مجموعة مف الّنقاد،  ،وشروط إنتاجو، وتحقيؽ إبداع عالمي خاؿ مف ثقافة أىمو
أكثر منو  ،التي أّكدت أف األدب االفتراضي أصبح ُيروج لموسائط الّرقمّيةآمنة بمعمى منيـ 

لمضموف األدب مع العمـ أّف ىذه الوسائط ىي جزء بسيط مف العممية اإلبداعّية، كونو يؤّدي ميمة 
الورؽ، أضؼ إليو أف اآلداب العباسّية والجاىمية، عرفت رواجيا كبيرا مع العمـ أنيا لـ تعرؼ 

اية أـ كتاب نقدي؟ ألّننا ال و وىنا نتوّقؼ لنطرح الّسؤاؿ ىؿ الّرواية بيف أيدينا ىي حّقا ر  1ة.التقنيّ 
 فيي أقرب إلى التّنظير والّنقد ألشكاؿ ما بعد الحداثة. ،مس فييا أسس الّرواية الفنّيةنم

إّف القضايا األدبّية شممت حّيزا كبيرا مف الرواية، لكّف ذلؾ لـ يمنع مف تبّني مجموعة مف 
، وعميو بلت اإلفريقّيةديثو عف التكتّ ة، منيا مشاكؿ القارة الّسمراء، مف خبلؿ حالمواضيع السياسيّ 

نّص ألّنيا نقوؿ أّف الّرواية أخذت طابعا مختمفا عف الكتابة المتعارؼ عمييا في المتخّيؿ الجزائري، 
لتي جعمت كؿ فرع يستقؿ جامع أو كتاب جامع أراد أف يعيد ثقافة الموسوعة، ونياية التخّصصات ا

تصر لسمطة الخياؿ، تنو  ،ةس قوانينيا الذاتيّ ة إذ تؤسّ ريّ رواية الحبذلؾ :" بذاتو، والخياؿ العممي
جريب دائما مبلذىا ماداـ التّ  جريب مبلذىا األوؿ،التّ  يتخذلذلؾ فقد  ،جاوز المستمرّ ى قانوف التّ وتتبنّ 

، ابتة القديمةوسيمة لمحصوؿ عمى تيشيـ المرتكزات الثّ  ىو في الخياؿ العممي، جريبوالتّ  األخير
فيختمؼ الخياؿ العممي عف الّرواية 2."كؿ والمضموفعف جماليات جديدة في الشّ وىو يسعى لمبحث 

الذي يقوؿ" في كؿ خياؿ عممي سردي،  Kim Stanleyكيـ ستانميحسب  مف حيث المضاميف،
ىنالؾ قّصة خيالّية ظاىرة، أو ضمنّية تربط الحقبة الّزمنية الموصوفة بوقتنا الحاضر، أو بمرحمة 

باستخداـ  ،د اعتمد الّروائي عمى قصة خيالّية ظاىرة لتحميؿ األوضاع الّراىنةفق 3ما مف ماضينا."
اليزؿ مف المستقبؿ، بطريقة عممّية بينّية شاممة، جمعت بيف الّسياسة والعمـو الطبيعّية واألدب وعمـ 

اإلجابة عمى مجموعة مف الّتساؤالت منيا: كيؼ ستكوف  فيصؿ األحمراالجتماع فمف اىتمامات 
ّية مستقببل، بعد تجريب العبث واالنفصاؿ عف الماضي، في كّؿ المجاالت؟ وقد حاوؿ الشخص

 في قولو: أميف العموانياإلجابة عمى ذلؾ بمقطع ساخر جّسده 
                                                 

 .200ص خطاب األنساؽ، الشعر العربي في مطمع األلفية الثالثة، ينظر: آمنة بمعمى، - 1
 .8ص سرد الخياؿ العممي لدى فيصؿ األحمر، ،لمياء عيطو-2
 .02ص  ،مجاز الخياؿ العممي، ديوبسمير ال -3
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 يجب أف تقتؿ مف تغار منو وتعّوضو في فراشو"

 عف احتراـ نظامؾ كيؼ أكؼّ  فوضاي يا فوضاي

 اسألوىما إف شئتف إّنكما ميت

 ر لوجيي اآلخرأنا الوجو اآلخ

 عف كوني مف تريدني أف أكونو ترى حينما أكؼّ ا مف سأكوف ي

 1."اآلتيمف حفر صوب الغد الزّ  أبعد ىذا يستمرّ 

ى فيما بعد الحداثة يسمّ  شبو ماي ،يمكف القوؿ إّف ىذا المقطع الذي جاء عمى شكؿ أنشودة  
 لؤلحداثمنية يرورة الزّ اريخ والسّ كنياية التّ  يايات،عب، وتحيؿ أيضا إلى مفيـو النّ بالفوضى والمّ 

تحويؿ العالـ ألّف يات العولمة مف تجمّ  كتجؿّ  ،ييئوتشاإلنساف و ، إضافة إلى نياية باآلنيواالحتفاء 
بات، والعقؿ فيدؿ ة القائمة عمى مبدأ الّنظاـ والثّ أّدى إلى تغيير المنظومة الفكريّ  إلى قرية صغيرة،
"عف نياية اإلنساف عف كوني مف تريدني أف أكونو  نما أكؼّ ترى حييمف سأكوف المقطع الّسردي "

ة، جديدة عمى في ظّؿ الّتغيرات التي تحّكمت فييا الموجة الجديدة "فنحف اليـو إزاء ظاىرة كونيّ 
اريخ العالمي، ذلؾ أّنو مع الحواسيب وشبكات اإللكتروف، ثّمة عالـ جديد، آخذ في مسرح التّ 

ات اشتغالو مجالو، أو مف حيث بنيتو ونظامو، أو مف حيث آليّ التشّكؿ سواء مف حيث فضائو و 
، يصنع ويتوّحد عبر األقمار االصطناعّية، والّطرقات  ومنظومات تواصمو، كما أّف عالـ اليـو
اإلعبلمّية، والّثروات الّرمزية التي تجوب األرض، بسرعة الّضوء مف أّي نقطة إلى نقطة 

ي أحد جوانبو ىو أدب الخياؿ الّسياسي، فيو يحاوؿ أف ينتقد عميو فإّف الخياؿ العممي "ف2أخرى."
أولى أىمية لممشاكؿ السياسّية التي أميف العمواني ألّف 3الواقع ويحّمؿ مشكبلتو، ويقترح حموال لو."

الحموؿ  ة، وأىـّ ة اإلفريقيّ رات التي طرأت في الفدراليّ مراء، بحديثو عف أىـ التغيّ اجتاحت القارة السّ 

                                                 
  .04ص  ،أميف العموني ،فيصؿ األحمر -1
 .204، ص فتوحات العولمة ومآزؽ اليويةعمي حرب، حديث النيايات،  -2
 .00 ص ،سات في أدب الخياؿ العمميادر سمير الديوب،  -3
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تطبيقيا مف خبلؿ مخّطط اإلصبلح، فالخياؿ العممي تجاوز الحديث عف اإلشكالّيات التي يجب 
 ات القارة أو الكرة األرضية بأكمميا.المحمّية والوطنّية، إلى الحديث عف إشكاليّ 

في قوؿ الّشخصّية البطمة عف مخّطط اإلصبلح  ،يتأّكد اىتمامات الخياؿ العممي بالّسياسة
كئ عمى معطيات الواقع، ويتالءـ إلى درجة بارة عف بناء مخّطط عممي يتّ نقؿ الفكرة عاألفريقي:" 

كبيرة مع قوانيف المجتمع الكوني، أخذ ما حصؿ في فدرالّية إفريقيا نموذجا، البحث عف رفقة 
المؤمنيف بالفكرة قمقيف مف الوضع، الّتعبئة الفكرّية، تنشيط الجانب المغناطيسي، إعطاء نموذج 

ي أشياء الحضارة والمستجّدات الّتقنية، االستعداد لمعطاء الجسدي، وأنواع ـ فسموكي، التحكّ 
 1."المعاناة األخرى، استثمار الّديف كسند لممنيج، ولمفعؿ تطعيـ الحياة الّشاقة بالّنساء وأجوائيفّ 

 المعاناة التي عاشيا اإلفريقي، بطريقة ىزلّية، ووصفيا أّنيا تفتقر إلى أدنى العموانيوبيذا عرؼ 
ة، ويقوؿ في ة نقديّ شروط العيش الكريـ، باستخداـ الّسرد الذي جاء في معظمو عمى شكؿ سخريّ 

 موضع آخر عف سكاف أفريقيا:

رؾ ىو الّمغة الّمطيفة التي يتكمموف بيا وال نفيميا...كّميـ غامضوف بالقدر "أ: وما يحيّ 
 .نفسو

 .انب وال يحّبوف المرضكما يحيرؾ كثيرا أنيـ يحّبوف الّمباس وال يحّبوف األج ب:

ماال تفيمو تماما ىو االختالؼ بيف شرؽ أفريقيا وغربيا، انو اختالؼ عظيـ، كاختالؼ  أ:
عب األفريقي شرقو وغربو، والّدوؿ مف خبلؿ ىذه المقارنة تجّمت الفروقات بيف الشّ 2"رؽ والغرب.الشّ 

ة التي عرفت التشّظي البمداف اإلفريقيّ األوروبّية التي أّسست االّتحاد األوروبي، وىذا ما افتقرت إليو 
 عف مصر كبمد أفريقي بمغة الّرياضيات. العموانيواالنشطار، فيقوؿ 

 ة:اللة الثنائيّ األشياء ذات الدّ "

 الجنس = العطؼ +العنؼ _ النظر = االكتفاء + الحرماف–األىراـ= الموت +الحياة 
                                                 

 .67ص ، أميف العموانيفيصؿ األحمر،  -1
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جاسة _ يارة + النّ _ الحب =الطّ  ةالماؿ = القناعة + الطمع _ الكتابة = األلـ + المذّ 
عالي _ الحاضر = الماضي + المستقبؿ_ الموسيقى = الوضوح + ؿ + التّ المباني =التأصّ 

 .1الغموض"

لو أننا نحمؿ ىذه المعادلة، المتكّونة مف مجموعة مف المفاىيـ ذات الّداللة اإلنسانّية الخاصة  
ذه المعادلة ىي محصمة التغيرات التي طرأت عمى بالعالـ الثالث، ندرؾ أنو عمـ ساده القمؽ، وأف ى

العالـ المعاصر، منيا الموت العشوائي واالنحراؼ األخبلقي، الذي تسّببت بو الوسائؿ التكنولوجية 
وأفبلـ اإلثارة والّرعب والمواقع اإلباحّية، التي تسّببت في صعوبة التحّكـ في الجسد، أما المعادلة 

ا لمماؿ الذي طّوع مفيـو اإلنساف وجعمو مسّيرا، ألّف الّذات المعاصرة الثّانية قّدمت مفيوما جديد
 تسّيرىا المشاريع المادّية أكثر منيا المتعّمقة بالقيـ.

عف المتخّيؿ الّروائي الجزائري، بأّنيا قّوضت مفيـو الحدث  أميف العموانيتمّيزت رواية 
نّية غير المقّيدة، بمعنى آخر حاولت الّرواية واىتّمت برغبات الّذات الّدفينة في تجريب الحّرية التق
الحّر في الّزمف المستقبؿ، لكّف  أميف العموانيتجسيد الحرّية الفمسفّية المعاصرة ومّثمت بشخصّية 

ة بأشكاليا: األدبّية، ئ األرضّية المناسبة لتجريب الحريّ رغباتو اصطدمت بالواقع العربي الذي لـ يييّ 
 صة وأف مفيومو لمحرّية لـ يكف منسجما ومنيجّيا.الجنسّية، الثقافّية، خا

ة لمواقع المعاش بصيغة عممّية، فإّف لغتيا أيضا جاءت باعتبار أف الّرواية جاءت تحميميّ 
عممية تحاكي العمـو الّتكنولوجّية، والطبيعّية بما في ذلؾ تشبيو األدب بالّذبابة الحبمى دوف أب، 

اتو، واستخداـ نظاـ قمب المصطمحات ماء ال يحفظ جزئيّ وكذلؾ قولو عف األدب المعاصر بأّنو 
والبرمجة  بيدأ،التي كّررىا في عدة مواضع عمى شكؿ  بدأارع منيا: لفظة عمى طريقة لغة الشّ 

 connexion_ التّالية:اإللكترونية التي جاءت بالمغة األصؿ منيا الممفوظات 

_conversation_contact إذ تحيؿ ىذه الممفوظات  2.ةكيربائيّ فاحة الالتّ ، مسابح المغناطيس
وتحويمو إلى آلة لمّتكرار والمحاكاة،  ،في محادثاتو إلى برمجة الّدماغ المعاصرأميف التي كّررىا 

                                                 
 . 74 ص، أميف العموانيمر، فيصؿ األح -1
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ما فربّ  )...(ر حسب عمـ األعصابذلؾ سوؼ يتغيّ  لكفّ ، ماغبالدّ  تز تميّ  ةالمخموقات البشريّ ألّف 
مف  ةبنحت مجموعة مف العقوؿ االصطناعيّ  )...( البشري ة ىندسة لممخّ سيقـو العمماء، بعمميّ 

فولة مف الحاسوب مف شأنو أف يمسح ذكريات الطّ عالـ الحاسوب بأدمغة األطفاؿ، فخبلؿ ربط 
ة يكوف ذلؾ أسيؿ مع مف أجؿ صنع األدمغة االصطناعيّ فكاء الفائؽ يسمى بالذّ  خبلؿ تنفيذ ما
 1.غاراألطفاؿ الصّ 

فيي العودة إلى الجذور الفمسفّية أميف العمواني"، عمييا رواية "فيما يخص الّدعائـ التي وقفت 
التي أنتجت الخياؿ العممي، ألف إطبللة بسيطة عمى الّرواية تثبت أف بؤرة الّسرد انطمقت مف 
ذا فّككنا ىذا المفيـو توّجب عمينا العودة إلى المحاكاة،  موضوع رئيسي ىو محاكاة الحاسوب، وا 

ة اليونانّية لدى أفبلطوف، لتقديـ مصداقّية لمّشخصية المحورية ألّف المنبت التي انبثقت مف الفمسف
األوؿ ليذا الشكؿ األدبي يعد فمسفّيا، فمو صمة وثيقة بالعالـ الغربي الذي أراد لمشخصّية المعاصرة 
ذا وقفنا لدى الشخصّية المحورّية يتأّكد لمقارئ أنو صورة مستنسخة  محاكاة مفاىيمو الجديدة، وا 

سجناء أفبلطوف، الذيف لـ يتعّرفوا عمى الواقع والّطبيعة الحّية بعد مكوثيـ في الّسجف لسنوات" فمو ل
يطمب منا تخّيؿ أّف العالـ الّطبيعي، حولنا حمـ أو أسوأ مف ذلؾ، خدعة ينّسقيا شيطاف شّرير ينزع 

فيطمب ىذه الطرؽ؟  إلى تضميمنا ثـ يتساءؿ كيؼ يمكف نؤّكد حقا مف أنو ال يتـّ تضميمنا بأي مف
ديف في كيؼ لمدة طويمة، فيروف رجاال حقيقييف وضبلال عمى ؿ سجناء مقيّ أفبلطوف أف نتخيّ 
ارد السّ فقد شّبو 2”.الحقيقية والضبلؿ األشياءمييز بيف جناء يخطئوف التّ فنجد السّ  جدراف الكيؼ،
د تقميده لمعالـ االفتراضي ألّنو أخطأ تقدير العالـ بعبسجيف الكيوؼ عند أفبلطوف  أميف العمواني

طيع العيش في المكاف تلـ يعد يس)...( عاد إلى المكاف، عاد ضيفا ”وأّكد ذلؾ الّسارد في قولو: 
 ،ما ىو الذي مات في حياة المكافأوربّ  ،كاف المكاف قد مات في حياتو)...(  مف الحقيقيوالزّ 

                                                 
 .37، ص، مف السفر عبر الزمف إلى الذكاء الفائؽالخياؿ العممي والفمسفةسوزاف شنايدر، ينظر:  -1
 . 20ص  ،المرجع نفسو -2
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ويتبّيف ذلؾ أكثر في الّصورتيف  1”.ليس دائما في المنفى والوطف ليس دائما في الوطف ،المنفى
 :الّمتاف تمّثبلف صورة لغبلؼ الّرواية، ورسـ لسجناء الكيؼ لدى أفبلطوف حسب الّدارسيف

 

الذي  وايةغبلؼ الرّ ، في وسجيف الكيوؼ عند أفبلطوف العمواني أميفبو بيف الشّ  يبرز
ابيا لسجيف الكيؼ، إذ إّف الذي عّده الّسارد سجيف الحاسوب، فقد جاء مش العموانيلّخص حياة 

وىو جالس وراء جياز ضخـ يمثؿ الحاسوب، حسب مضموف الّرواية،  العموانيالّصورة عكست 
وتمّثؿ العيف اليوية الجزائرّية، ألّنيا أحيطت باأللواف الوطنّية )األبيض، األخضر، األحمر( ، وىي 

تيا زرقاء، أّما كيؼ أفبلطوف تبصر الخطر القادـ مف المستقبؿ، والذي يبدو عمى شكؿ نار شرار 
فتجّسد في الغبلؼ في وجود شخصية جالسة وراء الحاسوب والّضبلؿ تخفي المكاف، بمعنى أّف 

تبصر أماميا بؿ تتخّيؿ وتتوىـ ما ستصبح عميو، وعميو يمكف القوؿ إّف العالـ  الشخصية ال
ينزع  ،ا شيطاف شريرسيصبح مستقببل "وىما مستفيضا، ومجرد حمـ أو أسوء )...( خدعة ينسقي

و ال يتـّ تضميمنا بأي مف ىذه الطرؽ ؟"إلى تضميمنا ثـ يتساءؿ، كيؼ يمكف أف نؤّكد حقا مف أنّ 
2
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المستوحاة  ،تقنية الكوالجتو ىذه استخدـ في تجرب فيصؿ األحمرمف خبلؿ الّرواية الحظنا أف 
جريدة كؿ صفحة بعنواف قمب صفحات "ألّف ىذه الّرواية جاءت أقرب إلى  التشكيمي، مف الففّ 

أخير في قديـ والتّ يمكف التّ كما 1.”مفزيوفأو االنتقاؿ مف قناة إلى قناة أخرى في التّ  وموضوع مختمؼ
ألّنيا غّيبت الّزمف الّتسمسمي، وجاءت عمى شكؿ مشاىد فوضوّية، عّبرت عف العبثّية ما بعد  ،فصوليا

ت، وىي أشبو بكتاب خاّصة عمى مستوى عمى الشخصّية في مختمؼ المجاال ،حداثّية وتجمياتيا
 ادر ومناىؿ أخرى.بمصالّشكؿ، ألّنيا مذّيمة بممحؽ معنوف 

أما مف حيث المضموف، فقد جاءت مشّبعة بالّنصوص النقدّية بطريقة ساخرة، ألنو أولى أىمّية   
ي ستمحؽ بالبشرّية لتحّوالت األدب في الّزمف المستقبؿ، إضافة إلى التحّوالت العممّية والتكنولوجّية الت

بو  الذي عّرؼ التكويف األدبي التمقائي"مستقببل، ومف بيف المفاىيـ التي عّرؼ بيا في الممحؽ: "
ىو وضع برامج تقنّية مبّسطة عمى أوعية مسموعة، وتزويد أذف الّطفؿ أو الّشاب دوف قائبل:"

، كي ترّدد عميو المعمومات األدبّية قبؿ ا ، وأثنائو وحالما يستيقظ إيمانا العشريف بيا أثناء الّنـو لّنـو
 2بأف لذلؾ الفعؿ دورا كبيرا في تطوير الثّقافة األدبّية لألطفاؿ، عف طريؽ آلية الترسب البسيط."

و أدبي تكوف مخصصة، ألدمغة األطفاؿ، ة، ذات توجّ فيتوقع فيصؿ األحمر تكويف أدمغة إلكترونيّ 
الحاسوب مف شأنو أف ففولة بالطّ  ،الخياؿ العمميمف خبلؿ ربط قصص ـ ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ ويتّ 

مف أجؿ صنع األدمغة  3."ى بالذكاء الفائؽيسمّ  ما"فولة مف خبلؿ تنفيذ يمسح ذكريات الطّ 
خاصة بعد  ،ة، التي مف شأنيا تأسيس عالـ آلي جديد، ىادؼ إلى تقويض مفيـو البشرّيةاالصطناعيّ 

لدوؿ متسابقة عمى المصالح االقتصادّية اليادفة الستنزاؼ صنع أسمحة الّدمار الّشامؿ، وتقسيـ العالـ 
في الممحؽ مفيـو النّص الفوقي أو الّتعميقات التي  ،الّثروات العالمّية، ومف المفاىيـ التي عّرفيا أيضا

الّتكممة الّنقدّية لمّنص ىي مالحظات إضافّية يذّيؿ الباث بيا نّصو معّبرا عف الّظروؼ عّرفيا قائبل:"

                                                 
، دط، منشورات مخبر تحميؿ الخطاب، في نّص سيمبرغ لمحّمد ديب جدؿ الحداثة وما بعد الحداثة ،عزيز نعماف -1

 .23ص ،0420الجزائر، 
 .209ص  ،أميف العمواني ،فيصؿ األحمر -2
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ثة لكتابة نّصو )...( وىذا الّسموؾ نزعة رجعّية، ظيرت في منتصؼ القرف الحادي المحاي
 1والعشريف."

في خيالو العممي فيي نظاـ الّشفرات  فيصؿ األحمرأما بقّية التّقنيات التي استخدميا 
والمعادالت، وذلؾ بجعؿ األدب قاببل لبلختزاؿ مثمما تختزؿ المعادالت الرياضّية عمى شكؿ أرقاـ، 
إضافة إلى تقنية الميتاسرد التي غمبت عمى السرد ألّنو حاكى الروائييف المعاصريف في زمف العولمة 

تفكيؾ ما  وعميو فإّف الّرواية ىي أشبو بكتاب عنوانو:. والتقنّية، ونّبييـ مف الخطر اآلتي مف المستقبؿ
 بعد الحداثة.

ورىانات الواقع إلى تحميؿ مفيـو خبلصة القوؿ إّف الّروائي، انتقؿ مف المتخّيؿ الجزائري 
العولمة، وتجّمياتيا اآلنّية والمستقبمّية المتوقعة، عمى شريحة غير مدروسة في الّسرد الّروائي، وىي فئة 

مف في الزّ  أميف ةتيا شخصيّ بماذج التي جرّ مجموعة مف النّ األطفاؿ وعبلقتيا بالوسائط الرقمّية، بذكره ل
بأّف التشتت  ةالقائم اويةالخواطر، وقد انطمؽ مف الزّ و جدا القصص القصيرة و  ، كالّسيرة الّذاتيةالمستقبؿ

ورغـ العبثّية  د التشتت، خاصة مع ظيور الحاسوب الذي أّدى إلى القطيعة مع الّسيرورة األدبّية،يولّ 
لتي إال أّف الّسارد نّبو إلى مجموعة مف الكتابات منيا كتابة المرحاض، ا الرواية التي التمسناىا في

أنيا كتابة ينبغي الوقوؼ لدى مفاىيميا، ألّنيا توحي ألّوؿ وىمة إلى الغرابة واالستيجاف،  العموانيرأى 
المتعّمقة باالضطراب الجنسي، ألّف اإلنساف تمؾ لكّنيا حقيقة كشفت عف آالـ الّذات المعاصرة، خاصة 

لمادي والّنفسي، وكتابة الجدراف المعاصر مف الّصعب عميو تأسيس مؤسسة الّزواج، لغياب االستقرار ا
ىي كتابة حّرة غير خاضعة لمّرقابة عمى خبلؼ الكتابة الرسمّية، وبيذا أدرج في الممحؽ  العموانيلدى 

مفيوما لمّشيرة الذي يمكف تحقيقو بتجريب األشكاؿ مابعد حداثّية، التي تبدو أقرب إلى اليزؿ فيقوؿ: 
قدير، مف جية خؿ الفنوف واألدب بطرقة مضحكة في التّ الحداثة ومابعد الحداثة اتجاه فمسفي د"

 2"الذي تميز بو استعماؿ الكممتيف. ،ومضحكة جدا لمّشيوع الفاحش

                                                 
 .234ص  ،أميف العمواني فيصؿ األحمر، -1
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اعتمد عمى تفكيؾ خطابات الّسمطة، وتجّمى ذلؾ في  فيصؿ األحمر،إّف الخياؿ العممي لدى    
نزع "ات: عف إحدى الشخصيّ  قائبل ،سخريتو مف شعارات حقوؽ اإلنساف واليامش، مستخدما الباروديا

وبيذا أشار إلى أوىاـ  1."معمنا في صمتو، بأف الفقر قد سكف بيتو مف قبؿ االبذلة وارتدى لباسا رثّ 
الّسمطة المعاصرة في تحقيؽ خطاباتيا المنصفة لميوامش بطريقة نقدية تيكمية، وقد برز ذلؾ في 

ة سيجعؿ الجميع يمبسوف لباسا رثّا، وسيعمنوف سخرية السارد، مؤّكدا بأّف تطبيؽ ىذه الشعارات الكاذب
 بأّنيـ ميمشوف لينالوا حقوقيـ.

تعّثر حدود الّتصنيؼ ألّف القارئ ليا ، جاءت مخترقة لفيصؿ األحمرتجربة الخياؿ العممي لدى و 
دراج ممحؽ وقائمة  بيف كونيا رواية أـ كتاب ما بعد حداثي، فيحيؿ الغبلؼ والتقسيـ إلى فصوؿ، وا 

صداراتو إلى كونيا كتابا، لوال تدّخؿ شخصّية  المصادر  أميف العموانيوالمراجع، والّتعريؼ بالمؤلؼ وا 
وقصة حياتو المبعثرة عمى الحاسوب، وتصريح المؤلؼ في الصفحة األولى عمى أّنيا رواية وقد 

 جاءت في المتف مقّسمة عمى ىذا الّشكؿ:

- 2 

 عباس تجميات اليباء-

 ( مرة أولى الشقوؽ2_ )

 ( مرة ثانية "فيصؿ األحمر)...( مرآة وحقيقتاف"2)_

 ( مرة أخرى لغتي أىداؼ األسموب الجديد2_)

 تسجيالت أخرى بمناسبة )الخمسيف سنة( (1_ )

 ومناىؿ أخرى ( مصادر1_)

 ( مفاىيـ البد منيا9_)
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 1_ المؤلؼ في سطور

لشخصية البطمة، الزمف طبيعة ا في مواطف عّدة منيا:المتخيؿ الجزائري، ويتجّمى اختبلفيا عف 
والمكاف، إذ دارت أحداث الرواية في الّزمف المستقبؿ بناء عمى معطيات الحاضر، التي حاكت 

 أميف العموانيتحوالت العولمة ووسائؿ اإلعبلـ واالّتصاؿ، حيث ارتبط الّزمف باألوقات التي أمضاىا 
حظ أف الّزمف والمكاف مرتبطاف بيذا في الحاسوب، باحثا عف الّشيرة بتقميده لمشاىير العالـ. فالمبل

أف  ىنري ميترافيرى "الحاسوب، الذي أمضى فيو طفولتو، بسبب التوحد االجتماعي، وفي ىذا الّصدد 
عماؿ متعددة. فقد ا ألواية. وكؿ منيما سبؽ أف كاف موضوعماف والفضاء مقولتاف جوىريتاف في الرّ الزّ 

نيف ردية. ونبلحظ في السّ مانية السّ يكيا، لدراسة الزّ اصطبلحا أصبح اآلف كبلس جيرار جنيتاقترح 
يا قميمة ىي تمؾ المحاوالت ولكنّ  ،وائيةفات والمقاالت حوؿ األمكنة الرّ األخيرة ظيور العديد مف المؤلّ 

ميخائيؿ ز تحميبلت ماف والفضاء معا في ترابطاتيما المتبادلة: يعني ما يميّ التي تسعى إلى إدراؾ الزّ 
روري القائـ فضاء، أي الترابط الضّ -وتوب الذي يقصد بو تحميبل لما يترجـ عادة بزمافلمكرون باختيف

 2".مة مف طرؼ األدبكما كانت متمثّ  ،مانيةالزّ -بيف الروابط الفضائية
تبّيف مف خبلؿ ىذه التجربة أّنو ال يمكف فصؿ الفضاء والزمف في الخياؿ العممي، ذلؾ أّف 

وؿ الحاسوب كفضاء وزمف، وتجّمى ذلؾ في مجموعة مف المقاطع األحداث في الّرواية، تمحورت ح
دار ابف العاشرة أماـ الحاسوب حوؿ الّسردية إف لـ نقؿ في أغمب صفحات الرواية فيقوؿ السارد: " 

العالـ، واكتشؼ شيئيف أساسّييف: األجساد العارية والجنس مف جية ودىشة األشياء المعّقدة 
ة ساعات وربما أّياـ مف جية أخرى )...( مواضيع ستعود بإمضائو وعموقيا بذىنو وشغميا لو طيم

المبلحظ مف خبلؿ ىذا المقطع  3في كتبو الاّلحقة، تحت عنواني )المرأة( ونادوني )فضولي(."
الّسردي، أّف المكاف والّزمف في الّرواية ارتبطا بجياز الحاسوب، ذلؾ أنو دار مف حيث الفضاء عمى 

ضي، الذي وّفرتو الّصورة المرئية، في الشاشة الّزرقاء، أما الّزمف فيو مطابؽ العالـ المرئي االفترا
                                                 

( الّروايةفصوؿ )، العمواني أميففيصؿ األحمر،  ينظر:_  1  
 عمى الموقع مف خالؿ كرونوتوبيا ىنري ميتراف، الزماف والفضاء في الروايةحسيف المودف،  -2

 https://www.aljabriaded.net >… 23:53. ساعة الدخىل: 20.5.0428الدخىل:  تاريخ 
 .7صالمصدر نفسو، فيصؿ األحمر،  -3
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لرحبلتو عبر الحاسوب، وىذا ما يمكف أف يطمؽ عميو تقويض الّزمف والمكاف، كونيما خرجا مف 
الواقعّية إلى االفتراضّية، عميو إف الخياؿ العممي ىو تجريب لعوالـ ذاتّية صنعتيا أدمغة غربّية أرادت 
لمعالـ أف يكوف افتراضّيا، ومف ىنا يتجّسد االختبلؼ والقطيعة عف الّرواية الجزائّرية، التي تكّرر فييا 
محنة الجزائري في فترة الّثورة المسّمحة والعشرّية الّسوداء وغيرىا، كما عّبرت عف معاناة الجزائري 

البريئة لئلنساف القروي، والّصدامات  باستخداـ فضاءي المدينة والّريؼ، الّمذاف عرفا بالعوالـ الذاتّية
اإليديولوجّية إلنساف المدينة، لكف الخياؿ العممي اخترؽ العالـ الممموس ليقدـ تعريفا لمدماغ المخترع 
وتجميات التكنولوجيا عمى اإلنساف المعاصر، التي استيدفت الميّمشيف، وأوىمتيـ بتحقيؽ الّذات، 

كاف أميف عمواني بدينا منذ إلى دماغ الكتروني مقّمد :" العموانيأميف فيقوؿ الّسارد عف أسباب تحّوؿ 
بعيدا عف األصدقاء الذيف كانوا يتفننوف في اختراع كنيات توحي  طفولتو فعاش حياة منطوية،

تمميحا أو تصريحا ببدانتو، فالجمؿ أو الفيؿ لمبدانة، والنعامة تضيؼ الغباوة، وكاتشو يذكر بمعبة 
وما بعدىا مغرميف بيا والبط يشير إلى طريقة المشي مع التمايؿ،  0200 عيد كاف أطفاؿ سنوات

والحاج إيماءة خفيفة إلى أف اآلباء عامة ينتيروف أبناءىـ ألنيـ يمعبوف مع طفؿ يكبرىـ سنا)...( 
لتأسيس عالـ افتراضي بعيد عف  أميف العموانيفقد كانت ىذه األسباب كافية ليمجأ 1".وغيرىا كثيرا

معاش، ويحقؽ فيو المذة والمتعة التي ىي آلية مف آليات الييمنة المعاصرة، ألنيا أدت عمؿ الواقع ال
المغناطيس، الذي استيدؼ األطفاؿ عبر لعب الكترونية حاسوبية، لتحقيؽ أدمغة جديدة تسيرىا 
معطيات التكنولوجيا، أما عف نتاجات ذلؾ فقد تمثمت في مشروع التقويض الغربي، الذي سعى ليدـ 

 ليويات وصنع أدمغة عالمية موحدة، خالية مف مفيـو القومية واليوّية.ا

، سمحت لمقارئ التعّرؼ عمى ما وراء الّسرد الروائي فيصؿ األحمرإّف تجربة الخياؿ العممي لدى 
الجزائري، بالخروج عف الواقعية إلى االفتراضية والخيالّية، التي حاولت استشراؼ ثورة جديدة متعّمقة 

ة، خاصة وأننا نعيش زمف العولمة، وىنا يمكف القوؿ إّف الخياؿ العممي قد ال يكوف قطيعة، عف بالّرقمن
المتخّيؿ الروائي، بؿ ىو فرضّيات لما سيحدث الحقا في زمف الحرب النووّية والييمنة الغربّية، التي 

الؽ نحو الّزمف برمجت آليات جديدة ىدفيا الييمنة، وبيذا سعى الّروائي إلى استعراض مخاطر االنز 
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الجديد، الذي يؤدي إلى متاىة جديدة، ويتأّكد بيذا أّف الخياؿ العممي ىو ثورة جديدة سعى أصحابيا 
لتفكيؾ شفراتيا، إذ إّف زمف الّثورة التحريرّية أنتج روائّييف سردوا مأساتيا، والعشرية السوداء أيضا 

الخياؿ العممي فيو ثورة جديدة أنتجت روائّييف أنتجت أدباء استعرضوا محنة الجزائري وأياـ الفزع، أما 
جدد تكّفموا باالستشراؼ والّنقد والّتحميؿ بآلّيات حفرّية تارة، وتيكمّية تارة أخرى، بأسموب عممي بحت، 

 عمؿ عمى ووضع الّراىف في مختبر الّتحميؿ بمغة الطبيعة والّرياضيات والعبث الّنقدي.

واَح انثىنُسُ ح: :2  انز 

اؿ العممي والّرواية البوليسّية، وجييف لعممة واحدة، كونيما أّسسا لمرجعّية ثقافّية يعّد الخي
وأدبّية، مغايرة، وىي وليدة التأثر بالمشيد الثقافي الغربي في الّسنوات األخيرة، في ىذا الصدد يرى 

ّية أف الّرواية العربّية الجديدة استندت إلى أسس ومرتكزات أدبّية وثقافشكري عزيز ماضي 
واجتماعّية وسياسّية، وحضارّية ويمكف أف يعيدىا المرء إلى تراكـ الخبرات الفنّية واألدبّية، وتطّور 

إذ إّننا لو نعود لمبحث عف 1الوعي الجمالي، واالحتكاؾ والّتواصؿ مع الّتجارب الّروائية األجنبّية.
ّتصاؿ في البمداف الغربّية، أسباب رواج ىذه الّنصوص، نجدىا تعود إلى تطّور وسائؿ اإلعبلـ واال

أف انتشار الخياؿ العممي  حفناوي بعميوكذلؾ احتكاؾ العرب بأحدث االختراعات، فيرى 
والقصص البوليسية في الوطف العربي يعود إلى :"انتشار نصوص الوسائط الجماىيرّية، ولذلؾ 

ديا المواقؼ، وبرامج وبرامج المغامرات،وكومي وبرامج األخبار يمكف الحديث مثبل عف التمفزيوف
ويذيع  ،وقصص الجوسسة، وبرامج الخياؿ العممي ةياضة، وبرامج المقاببلت والبرامج الوثائقيّ الرّ 

عب والكوميديا، وقصص ة، وأفبلـ الرّ ة البوليسيّ عددا كبيرا مف األفبلـ مثؿ القصّ  الّتمفزيوف
 2".المغامرات والخاطرة

الناقد الفنّية، أّما مف حيث تعريفيا يقوؿ واية عف الرّ  ة ىي شكؿ أدبي مختمؼواية البوليسيّ لرّ وا
رية. تحدث فييا عقيد والسّ ة تدور أحداثيا في أجواء قاتمة بالغة التّ يا قصّ "إنّ  :محمود قاسـالعربي 

ىناؾ شخصا يسعى إلى  وأغمب ىذه الجرائـ غير كاممة، ألفّ ، سرقة أو ما شابو ذلؾ جرائـ قتؿ أو
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فقد تتوالى الجرائـ مما يستدعي الكشؼ عف الفاعؿ ويسعى الكاتب في ، ةمعقدّ ألغازىا ال كشفيا وحؿّ 
ر ات قريبة مف الجريمة، لدرجة يتصوّ أغمب األحياف إلى وضع العديد مف الشبيات حوؿ شخصيّ 

واحد منيا ىو الجاني الحقيقي، ولكف شيئا فشيئا ينكشؼ أف الفاعؿ بعيد تماما  معيا القارئ أف كؿّ 
 1"انوية، وذلؾ زيادة في إحداث اإلثارة.خصيات الثّ و لـ يكف سوى إحدى الشّ ت، وأنّ بياعف كؿ الشّ 

وقد رفض مجموعة مف الّدارسيف إدخاليا إلى األدب كونيا تمّتعت بخصائص مختمفة عف الّسرد 
ة إدراج الّرواية البوليسّية الذي تساءؿ عف إمكانيّ  عبد القادر شرشارالّروائي، منيـ الباحث العربي 

نتاليا "منيا رأي ، ي قائمة األدب، مستعرضا مجموعة مف اآلراء المتضاربة حوؿ إمكانّية ذلؾف
التي أّكدت عمى إمكانية  "أركادي أداموؼوسي "وائي الرّ ة في محاورتيا مع الرّ وسيّ الكاتبة الرّ  ألينا

لعبة يضاؼ إلييا اآلداب،  ةواية البوليسيّ قوليا: "أرى أف الرّ اعتبار الّرواية البوليسّية رواية فنّية في 
ـ القارئ أف يفكر بطريقة تحميمية وأف يفيـ ريع والمنطؽ وتعمّ لعبة تنمي قوى المبلحظة والفيـ السّ 

لكف ىذا الرأي 2و توجد ىناؾ كممات لغة."خطيط، وىي كذلؾ أدب ألنّ البراعة في التّ و التكتيكات 
ة البوليسّية متعّددة، فمف الّدارسيف مف رفض ىو رأي غير ثابت ألف اآلراء حوؿ الّرواي لنتاليا ألينا

ىذا الّشكؿ، كونو ال يتمتع بخصائص الكتابة الّروائية، فيغيب فييا عنصر الخياؿ واإلبداع، 
مف بيف الباحثيف الذيف رفضوا إدماج ىذا الّشكؿ األدبي  أداموؼوالجانب الجمالي األدبي، إذ إّف 
كيؼ تستطيعيف أف تجمعي  ،:" أنا ال أوافقؾ ىناقائبل ألينانتاليا إلى جنس الّرواية، فيرد عمى رأي 

بيف لعبة وأدب معا؛ إذا كانت لعبة فيي رفض لؤلدب، ألف األدب ليس فقط مسألة كممات ولغة 
ؾ عندما ة، ولكنّ ة مفعمة بالحيويّ ى قواعد لعبة ما يمكف أف توصؼ بمغة مجازيّ عيف، فحتّ كما تدّ 

خصيات، أنا أضيؼ أيضا، األصالة األخبلقية لسموؾ وأمزجة الشّ صديؽ السيكموجي، و تطالبيف بالتّ 
عبة بمعنى شيء عنصر المّ  عندئذ فإفّ  ،ةراع نفسو داللة اجتماعيّ وكذلؾ مطمب أف يكوف لمصّ 
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اعتباطي، لفؽ وأدخؿ في الصراع مف قبؿ المؤلؼ وليس مف قبؿ الحياة، سيكوف خارج البحث 
 1."تماما

، في بحوثو عبد القادر شرشاركؿ الّروائي في الجزائر فيرى أّما فيما يخّص ظيور ىذا الشّ 
حوؿ نظرّية األدب المقارف، أّف تجربة الكتابة البوليسّية في الجزائر، جاءت نتيجة االحتكاؾ بالتّيار 
البوليسي الغربي في قولو:" وفي قراءتي لبعض نصوص ما أطمؽ عميو الّرواية البوليسّية الجزائرّية، 

نسّية الحظت بعض الّتشابو بيف ىذا النوع، مف القصص ونصوص الّرواية البولسّية في بالّمغة الفر 
الغرب مف حيث الّشكؿ إال أّف المضاميف كانت تتمّيز بطابعيا المحّمي، نتيجة عوامؿ اجتماعّية 

ذلؾ أف ظيور الكتابة البوليسّية في الجزائر عرفت بطابعيا البسيط مف حيث الحبكة  2وحضارّية."
خّطة البوليسّية، ألّف ىذا الّنوع مف الكتابة مرتبط بالتطّور البوليسي الفعمي، عمى أرض الواقع، وال

إضافة إلى أّف مشاىد الّرعب والمواجية البوليسية المتطّورة، غائبة عف الّساحة العربّية، التي ال 
دخاؿ ىذا الّشكؿ تزاؿ محتفظة بمياميا البسيطة والحربّية، ورغـ تضارب اآلراء حوؿ إمكانّية إ

األدبي إلى ساحة األدب، إاّل أّنو عرؼ رواجا واسعا في السنوات األخيرة عالمّيا، ليشمؿ البمداف 
 عّز الّديف العمرانيالعربّية، ولمّتمثيؿ اخترنا الوقوؼ عمى رواية "فخ في تؿ أبيب" لمّروائي الجزائري 

بأّنيا جاءت بأسموب يحاكي التجارب البوليسّية المصّنفة ضمف الّرواية البوليسّية، والتي يمكف القوؿ 
الجزائرّية، كوف أحداثيا جاءت عمى شكؿ ميمة تكمفت بيا مجموعة مف الشخصيات العسكرية، 
وجاءت الحبكة بطريقة حربية غير بعيدة عف أحداث الثورة المسمحة، إاّل فيما تعمؽ بنظاـ 

ة، وىنا يكمف التأّثر بالنظاـ البوليسي العالمي، المخابرات الذي بدا أقرب إلى نظاـ المخابرات الغربيّ 
رواية تجريبية شكبل ومضمونا، فمف حيث المضموف فقد خرجت  فّخ في تؿ أبيب ما أّكد أّف رواية

مف أزمة الجزائري إلى القضية الفمسطينية التي تعد قضية عربية قومية، أما مف حيث الشكؿ فقد 
 نوانيا وشكؿ الغبلؼ وتقسيـ الفصوؿ.جاءت أقرب إلى المحكي البوليسي، في ع

سرائيؿ إاّل أّنيا في الحقيقة  رغـ أّف عنواف الّرواية يحيؿ إلى أحداث العرب بيف فمسطيف وا 
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اعتمدت عمى قصة جزئية ممكنة الحدوث، وىي متعمقة بنظاـ المخابرات وليس بتفجيرات الّثورة، إذ 
يا الّرواية الفنية اىتماما، بما فييا األنظمة توّغؿ الّسارد في مجموعة مف القضايا التي لـ توؿ ل

العسكرّية المتعمقة بالجوسسة، والحرب الّصامتة، بيف مراكز الّشرطة والمخابرات، التي تعتمد عمى 
الخطؼ والّتيديد والّتفجيرات والمراوغة والخداع والمراقبة عف بعد، إذ إّف الحرب في حقيقتيا ال 

التي اعتمدت عمى الّتركيز  فّخ في تؿ أبيبحدث في رواية تتفجر دوف تخطيط مسبؽ وىذا ما 
عمى األدمغة التي تخطط لمجريات الحرب، وليس التّفجيرات واألحداث بحد ذاتيا، لذا فإف ىذه 
الّرواية ىي رواية تخطيط وتفكير وترّقب، بالّدرجة األولى وليست رواية أحداث ، ألنيا ركزت عمى 

ّية، ورغـ أّف الحديث عف ىذا الّنوع مف األنظمة غير شائع في الّرواية صورة الّذكاء والفطنة البوليس
أراد تعزيز الذكاء الحربي المزدوج بيف المخابرات عّز الّديف العمراني، البوليسّية، إاّل أّف الّروائي 

 الجزائرية والفمسطينّية، التي عممت عمى مواجية العدّو اإلسرائيمي.

يسي في بداياتو األولى في الجزائر والوطف العربي، ألّنو أدرج يعّد الّتصنيؼ الروائي البول
لعبد الرحيـ ضمف مجموعة مف الّروايات التي لـ تصّنؼ عمى أّنيا روايات بوليسيةّ، ففي دراسة 

)القصة البوليسية في األدب المغربي الحديث( انطمؽ مف محاولة الّتمييز بيف القّصة  مؤدف
ة /مجـر أو عصابة/ ألغاز/ تحقيؽ( وبيف القّصة ذات اإليقاع البوليسي البوليسّية النموذجّية )جريم

)المص والكبلب لنجيب محفوظ( وقد تّوصؿ أنيا تشترؾ مع معطيات القّصة البوليسّية، بالمعنى 
ف لـ ُتحدد أجناسّيا إاّل أّف 1األجناسي كما حّددىا منظرو ىذا الجنس األدبي ، عميو ندرؾ أّنيا وا 

نجيب ب، تمّكنوا مف إدماج خصائصيا ومعطياتيا بيف ثنايا رواياتيـ مثمما فعؿ الروائييف العر 
المصّنفة في جنس الّرواية البوليسّية، فيمكف القوؿ عف أحداثيا  فّخ في تؿ أبيب، أّما رواية محفوظ

، التي أطمؽ عمييا حرب سّتة أّياـ، وفي تمؾ الّسنة ىاجمت إسرائيؿ 5690أّنيا تدور حوؿ أحداث 
، وأّدى ىذا اليجـو إلى حرب شاممة، بيف إسرائيؿ سيناءقواعد سبلح الجّو المصري في  عمى

ومصر وسوريا والعراؽ، مّما جعؿ الجيش الجزائري يتدّخؿ لمساندة فمسطيف، التي أطمؽ عمييا 
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 تسمية الّشقيقة، مف بيف البمداف العربّية. إاّل أف ىذه الّرواية لـ تدر أحداثيا حوؿ مجريات الحرب
الّدموية في فمسطيف، إنما حوؿ نظاـ المخابرات الذي ىو إستراتيجّية مف استراتيجّيات الحرب، 
وشمؿ موضوع الجوسسة، والجاسوس ىو الّشخص الذي يعمؿ في الخفاء، ليحصؿ عمى معمومات 

ىدفو الحصوؿ عمى المعمومات و  صاليا لمعدّو،عف العمميات العسكرّية لدولة محاربة، بيدؼ إي
وبيذا نمتمس اختبلفا جذرّيا  التي يتجّسس لحسابيا، في حالة نشوب حرب جديدة. الجبية لتعزيز

 عف الّرواية الجزائرّية، التي تبّنت البطؿ الّثوري كشخصّية محورّية تسّير األحداث.

إّف البطؿ في الّرواية البوليسّية ُحّددت ميامو مسبقا، عمى شكؿ رقـ، وىذا ما ال نعثر عميو 
د فييا ىوية الّشخصية مع سيرورة األحداث، فالّشخصية البوليسّية التي تتحدّ لّرواية، عادة في ا

يحددىا ضابط عسكري يكوف أعمى مرتبة مف جميع الّشخصيات، فأحداث الّرواية البوليسّية ىي 
عبارة عف تخطيط بوليسي، عمى شكؿ ىيكؿ وخّطة مدروسة، وغالبا ما يكوف الضابط المسّير 

اىر في الّنص، فيو أشبو بمسير الّدمى عمى خشبة المسرح، وبطؿ رواية "فخ في لؤلحداث غير ظ
، قاـ بإرسالو العقيد 2967في المخابرات الجزائرية لسنة  20األمير رقـ سميماف عامرتؿ أبيب" ىو 

صاحب الخّطة البوليسّية، في ميمة تجسسّية، إلى إسرائيؿ مع العمـ أف المبلـز األوؿ، الذي  ديب
 ديب، توفي في مستشفى البميدة وعميو قّرر العقيد قدوري حسيفأف يؤدي ىذه الميمة اسمو ينبغي 

. يمكف القوؿ إّف كاتب الّرواية البوليسية يصب 1نظرا لمّشبو الكبير بينيما بقدوري حسيفاستبدالو 
كؿ عنايتو، عمى إخراج النص البوليسي في ثوب يشد القارئ إليو، ويفزعو في عصر الجرائـ 

إلى إثارة لعنؼ وتوسع ثقافة المشاىد، ووسائؿ اإلعبلـ واالّتصاؿ، فيـّ كاتب الّرواية البوليسّية وا
؟مف قبيؿ: مف ىو الضمنّية، التساؤالت و بفضولبإثارة جعمو مشدودا إلى النّص، القارئ و   المجـر

 ىؿ سيموت البطؿ؟ مف سيكشؼ الحقائؽ؟

ة مف الّتقنيات، منيا االعتماد عمى خّطة، إذ في مجموع ،عف الّرواية يختمؼ السرد البوليسي
ال كتابة بوليسّية دوف خّطة محكمة غير قابمة لوجود الّثغرات، و" كاتب الّرواية البوليسّية يحيط 
بموضوعو إحاطة كاممة، قبؿ الّشروع في الصياغة الّنيائية، فيو يعرؼ مسبقا الّدالئؿ كّميا 
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أحاط في روايتو بموضوع الّرواية مسبقا في بداية  رانيعّز الدّيف العموالّروائي 1واألىداؼ؛"
األحداث، وىي خاصّية مف خصائص الكتابة البوليسّية، حيث إّف الّنياية تكوف متوّقعة منذ بداية 
األحداث، لكّف الّتفاصيؿ تضّؿ غائبة، وىذا ما يزيد فضوؿ المتمّقي، خاّصة وأّنيا ترّكز عمى حدث 

يز عميو ىو غاية الكاتب البوليسي، فيقوؿ الّسارد في بداية الّرواية محيطا بوليسي واحد، لذلؾ فالّترك
سرائيؿ، ففي أحد األّياـ قاـ العقيد  5690تبدأ قّصتنا ىذه قبيؿ حرب بموضوعيا: " بيف العرب وا 

ديب، وىو رئيس المخابرات الجزائرية بزيارة )...( وىنا الحظ وجود المالـز األّوؿ قدوري حسيف 
نعاش )...( وىنا تبادرت فكرة ذكّية جدا إلى ذىف العقيد ديب، وىي أف يقـو بإرساؿ في قسـ اإل 

 2أحد أفراد المخابرات الجزائرّية، إلى الّشرؽ األوسط في مكاف المالـز األوؿ."

قّدـ لنا الّروائي منذ بداية األحداث الخّطة الكبرى، التي ستقـو عمييا أحداث الرواية زمنّيا 
ؿ في إرساؿ جاسوس جزائري إلى مراكز اإلسرائيمييف بفمسطيف، وىذه الخطة الكبرى ومكانّيا، تتمثّ 

، قّدوري حسيفانقسمت إلى مجموعة مف الخطط الفرعية، فتمثّمت األولى في إخفاء جثّة المبلـز 
إلى إسرائيؿ لممشاركة  سميماف عامر، والثّانية تمّثمت في إرساؿ 37واستبدالو بسميماف عامر رقـ 

، وتواصمت مجريات األحداث كأحداث فرعّية متعّمقة باليدؼ الرئيسي، الذي 2967ب جواف في حر 
تمّثؿ في تسريب معمومات الجيش اإلسرائيمي إلى الجزائر، مع العمـ أّف الّسارد أحدث مجموعة مف 

 إلى مبلـز أّوؿ متقّمصا سميماف عامرالّتغييرات المتعّمقة، بتسييؿ تنفيذ المياـ منيا: ترقية 
 3شخصّية المبلـز قدوري حسيف الحقيقي.

في الفصؿ الثّاني، استخدـ الكاتب عنوانا مثيرا يشد بو انتباه القارئ ولـ يمّيد لو في بداية 
الرواية ليجعؿ القارئ أكثر انتباىا وقد تمّثؿ في: "القارب يغرؽ في قناة الّسويس"، وجاء ىذا الفصؿ 

بوليسّية المثيرة، لمخوؼ والّرعب معا، وىي ميزة مف عمى شكؿ خّطة محكمة، مميئة باألحداث ال
ممّيزات الّرواية البوليسية، فتخويؼ المتمّقي يدفعو أكثر رغبة في مواصمة األحداث، ألّف الّذائقة 
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الّروائية عّودتو عمى أف يكوف البطؿ فائزا مع نياية األحداث، وعميو سارع الستخداـ مخّيمتو ليتخّيؿ 
البطؿ ينجو مف مخاطر األحداث البوليسّية، أّما لغتيا فقد جاءت عمى شكؿ  الّطرؽ التي قد تجعؿ

حوارات بيف رئيس ومرؤوس )مبلـز وضّباطو( أو بيف الخصميف المتنازعيف، وىي أقرب إلى الّمغة 
 العسكرّية، منو إلى الّمغة الّروائّية.

صيات عمى تمّقي األوامر مف ىنا يمكف القوؿ، إّف ما مّيز الكتابة البوليسّية، اعتماد الّشخ
:"ما سيفعمو اآلف ىو خطوة أخرى وتنفيذىا بشكؿ آلي، ويتجمى ذلؾ في مجموعة مف المقاطع منيا

 مف الميمة التجسسّية، وفجأة صرخ فيو الحارس العسكري

 _ قؼ

 _الجزائر والمغرب، ىنا المالـز األوؿ قدوري حسيف.

 ووىراف وقسنطينة، ثـ يقؼ الحارس استعدادا لضباط-

 يراـ؟_ ىؿ كؿ شيء عمى ما 

._ كؿ شيء في أحسف حاؿ حضرة   1"المالـز

"جنس أدبي تمّيز بحدود السرد الّروائي في أّنيا، تجّمى اختبلؼ لغة الّرواية البوليسية عف 
فنّية صارمة، والقارئ ليذا الجنس ال يبحث عف الكنايات واالستعارات، كما أّنو ال يبحث عف 

ليذا فإّف ىذا الّنوع مف  2كّنو يبحث فقط عف اكتشاؼ البراعة في التخطيط."التحميبلت المعمقة، ول
فيي الّروايات متداخؿ مع األفبلـ البوليسّية في طرؽ إخراجيا، فبل نجد فييا عناصر الّتخييؿ، 

مختزلة عمى شكؿ خطط جزئية، ضمف حدث أكبر يتمّثؿ في إيجاد طرؽ لمقضاء عمى جماعة 
ييا ثنائية المستعمر والمستعمر، إّنما حرب عصابات، تسعى إليجاد حموؿ معّينة، وعميو ال نجد ف

ف كانت تحمؿ مجموعة مف األلغاز كثر منو حوارية وىي بذلؾ مباشرةبطرؽ عسكرية وبوليسية أ ، وا 
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واإليحاءات، فذلؾ لشد انتباه القارئ ال أكثر، وىي ال تستدعي التّأويؿ وكشؼ األنساؽ المضمرة أو 
فيي أشبو بمعبة الّشطرنج التي تستدعي الحيطة والحذر مف الحركات، وىي بذلؾ المسكوت عنو، 

رواية الحدث وليس الّسرد، ويتجّسد ذلؾ في كّؿ صفحات الّرواية، فإذا عدنا إلى المقطع المذكور 
، وال يمكف لغير  سميماف عامرنجده يقؼ عمى مجموعة مف الّتعميمات، التي طّبقيا  المبلـز المزعـو

 سميماف عامرالمتطمع عمى الكتابة البوليسية حبؾ ىذه األحداث، فالتعميمات تقوؿ أف  الكاتب
سيرمي بنفسو في قارب في قناة الّسويس بشكؿ فجائي، بعد أف كاف يياجـ الجيش اإلسرائيمي مع 
الجيش الجزائري، ويتقّمص دور الخائف أمامو، لتصّدؽ إسرائيؿ أنو أقدـ عمى خيانة شعبو، ولتنجح 

ّطة أطمقت القّوات الجزائرّية الّنار عميو، ومع ذلؾ تمّكف مف الوصوؿ إلى الضّفة األخرى، التي الخ
يش تواجدت فييا القّوات اإلسرائيمّية، ويواصؿ الّتمثيؿ أماميـ بأنو خائؼ ومذعور، وأّنو خاف الج

ّييف، وأماـ ىذا لئلسرائيم سميماف عامروفي الفصؿ الثّالث استسمـ 1الجزائري ألنو ال يريد الموت.
اإلنجاز نشرت القّوات اإلسرائيمّية الخبر، في كّؿ الّصحؼ ووسائؿ اإلعبلـ واالّتصاؿ الخاّصة بيـ، 
أما القنوات الجزائرية فمـ تنشر أّي شيء وىنا نجد الكاتب أشار إلى واقع اإلعبلـ الجزائري الذي 

سميماف اد الّشبية عف شخصّية يتنّكر لمجموعة مف األخبار، وىذا إف دّؿ عمى شيء فيو استبع
حيث عمؿ الّروائي عمى إخراج روايتو متتّبعا خّطة بوليسّية محكمة، مبنّية عمى مجموعة عامر، 

 .مف الحقائؽ الواقعّية لتبدو خّطتو أكثر انسجاما

أقنع  سميماف عامروعميو إف الّرواية تشبو الفيمـ البوليسي في طريقة إخراجيا، إذ إّف شخصّية 
اإلسرائيمي، باستخداـ طرؽ اإلقناع التي تمّثمت في حفظ سيناريو مكتوب تدّرب عميو لمّدة الجيش 

زمنّية ال بأس بيا، وقد عمؿ استرجاع األحداث لتبدو الّرواية عمى أّنيا تناص مع مجموعة مف 
القصص البوليسّية الفرعّية، حيث تذّكر وىو يعيد معمومات لمجيش اإلسرائيمي، كيؼ حفظ مجموعة 

في جياز المخابرات الجزائرّية،  ديبمف المعمومات الخاطئة والمزّورة، عف ظير قمب مع قائده األكبر 
ّف ىذا الّنوع مف االسترجاع، تكّرر بكثرة عمى شكؿ لقطات مسترجعة في األفبلـ البوليسية الغربية.  وا 
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، فريدا بروكرت في شخصّية وىذا ما يزيد تشويؽ الّروائي لقّرائو، وبعد ذلؾ أقحـ شخصّية جديدة تمّثم
التي دخمت إلى مسرح األحداث بشكؿ فجائي، فكاتب ىذه الّرواية دفع بشخصياتو بالتدريج بشكؿ 

في أّف الّشخصيات البوليسّية، ال تنقسـ إلى شخصيات رئيسية  الفرؽ يكمفوىنا منضبط ومخّطط لو، 
ميا غالبا تكوف غائبة عف مسرح وثانوّية، ألّف دورىا يكمف في تحقيؽ مياـ أمرت بيا شخصّية ع

ىو الذي توّلى ميمة الّتسيير مع ذلؾ ال نجده حاضرا في كّؿ  ديباألحداث، حيث إّف العقيد 
األحداث، ألّنو اكتفي بالّتخطيط، ثـ انسحب لتدخؿ الّشخصيات المنّفذة تدريجيا لتنفيذ مياميا بطريقة 

 آلّية.

ؿ أبوىا عمى يد الييود أثناء الحرب العالمية مف جنسية ألمانّية، ُقت فريدا بروكرشخصية و 
أنظمت إلى  فريداالثّانية، وىذا ما جيمتو المخابرات اإلسرائيمية، التي انخرطت معيا، وعميو فإّف 

 سميماف عامروىي االنتقاـ مف إسرائيؿ، كما استدرجيا  ،المخابرات الجزائرية لرغبة دفينة منيا
كما اميا كجاسوسة في المخابرات الييودية لصالح فمسطيف، انطمقت مي، فالجزائري لتقع في حّبو

وبيذا نستخمص أّف المياـ الّرئيسية تنطمؽ  ديب،بخّطة تبدو طارئة لكّنيا مساندة لخطط العقيد  تتدّخم
ف كانت ميّمتيا الّتنفيذ اآللي فقط، ولكف بإمكانيا المبادرة  مع بداية األحداث، ولكّف الّشخصيات وا 

منزؿ  فريدا بديمة، مع عدـ المساس باألحداث الكبرى المرسومة سابقا، فقد حّولتبآليات طارئة و 
عائمتيا بمكسمبورغ عاصمة ألمانيا إلى مركز لممخابرات الجزائرّية، أيف تحّصمت عمى جميع 

 المعمومات، ومف خبلليا انطمقت في مياميا الّتنفيذّية.

مؾ المتعمقة بالجانب االجتماعي والثقافي خارج ، تالّرئيسية التي أىممتيا الّروايةومف المواضيع 
ف حدث أف وّظفت قصة غرامية  مراكز البحث، ألّف الحدث البوليسي فييا أكبر مف كّؿ األحداث، وا 
أو اجتماعّية في المتف، فيي ال محالة لخدمة الّنص البوليسي، ألّف" الرواية البوليسية الحّقة ال تحتوي 

شوش عمى العناصر األخرى، ويحيد بالقارئ عف تتّبع الّمغز البوليسي عمى أي لغز غرامي، ألف ذلؾ ي
وىذا ما يسمى بالّتكنيؾ الّروائي، وقد تبّيف ذلؾ في مجموعة مف  1" المقصود في الّرواية البوليسية.

وكاف ىذا الوسيط ىو وحبيبتو فريدا التي اّتصؿ بيا، في أحد األّياـ فقامت بزيارتو المقاطع منيا:" 
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دة االّتصاالت، وبعد أف تحّدث معيا لمّدة ساعة كاممة في حديقة الثّكنة طمب منيا عند في قاع
نياية الّزيارة، أف تسبقو إلى الجانب اآلخر مف مكتب المراقبة، وأماـ الحّراس راح يضميا ويقبميا 
ولـ ينتبو الحراس، إلى أّف سميماف في تمؾ الّمحظة كاف قد وضع في جيب فستاف فريدا عمبة 

إلنجاح المياـ البوليسية والمياـ التجسسّية،  فريدا بروكرفقد وّظؼ الكاتب  1كبريت ممموءة باألوراؽ".
قتمتيا  فريدا بروكر،، والّدليؿ عمى ذلؾ أّف سميماف عامروليس بيدؼ إنجاح عبلقتيا الغرامّية مع 

تمّثمت في استبداليا  المخابرات اإلسرائيمية بعد أف اكتشفت أمرىا، ونسجت خّطة بوليسّية مضادة،
بشخصية مزّيفة تحمؿ وجييا، بعد إخضاعيا لعمميات جراحّية، بيدؼ الحصوؿ عمى نسخة إسرائيمية، 

 تعمؿ عمى اإليقاع بسميماف عامر.

بطرؽ مفزعة ومثيرة لمجدؿ والشّؾ، بطرؽ أكثر  جريمة في الّرواية البوليسية تّمتوبذلؾ فإّف ال
ة، فبل يوجد رواية بوليسية دوف رعب وقتاؿ، وىذا الّتركيز الّتراجيدي عمى ميبل إلى أفبلـ الّرعب واإلثار 

أييا األحمؽ الحّب والواجب الوطني، ىو محور الكتابة البوليسّية، ويتجّمى ذلؾ في قوؿ الّسارد:" 
)...( أنت تعتقد بأنو بمالؾ يمكنؾ أف تشترى الجميع )...( ال بّد أف تعرؼ يا أسيري بأف ىناؾ 

أحاسيس ال تباع وال تشترى بمميوف دوالر، أنا أقوؿ لؾ ماذا كاف يجب عميؾ أف تفعؿ رجاال و 
بمالؾ؟كاف يجب عميؾ أف تعطيو لممقاومة الفمسطينية، ولـ يترؾ لو سمير فرصة اإلجابة فأجابو 
برصاصة بيف عينيو فانفجر رأسو، ولما بدأت تمؾ الفتاة في الصراخ وجو إلييا رصاصتيف في 

 2"القمب.

المفارقات التي رّكزت عمييا الّرواية البوليسية، تجاوزات الّشخصيات لمياميا بطرؽ منافية  مف
لئلنسانية، إذ يبدو عف األحداث أّنيا اخترقت القيـ في مجموعة مف المشاىد، فالّشخصّية البوليسية 

دث البوليسي ىي شخصّية التوّقع والّدىشة، فمنيا التي تمّيزت بالعنؼ واإلجراـ مف أجؿ تحقيؽ الح
والئو األكبر، فقد يقدـ أحد الجواسيس عمى اختراؽ كشرب مخّدر، أو االعتداء عمى أحدىـ إلثبات 

يمعب فييا ، دورا بارزا و ةوايات البوليسيّ خذ شكؿ المطاردة في بعض الرّ يتّ لمجماعة المناىضة، و 
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ؼ، وتكثر في الرواية وتتميز األحداث حينذاؾ بالعن ،(Le justicierؽ دور )حامي الحقوؽ المحقّ 
ع مف النصوص البوليسية الجرائـ قبؿ الوصوؿ إلى المجـر الحقيقي، ويتميز المحقؽ في ىذا النوّ 

بالخبرة في مواجية العصاة والمجرميف، بحيث يعرض نفسو ومف معو ألخطار كبيرة، كثيرا ما يذىب 
ويبقى المحقؽ معرضا  ضحيتيا أقرب مساعديو، وىنا تغيب الخطة المنطقية المسبقة لؤلحداث،

 1.ةلممستجدات وعميو أف يفرض الحموؿ اآلنيّ 

إّف التحّوالت المستجدة في الحبكة البوليسية تستدعي مف المحقؽ أو رجاؿ المخابرات القياـ 
بمياـ لـ يكف مخططا ليا منذ البداية، وقد تأخذ طابعا إجراميا وعنيفا إلنقاذ الوضع، ألّف األحداث 

الختبارات اإلسرائيمييف، وتجاوبو معيـ  سميماف عامر، ويتجمى ذلؾ في خضوع تغّيرت بشكؿ فجائي
إلثبات انتمائو إلييـ، فكاف عميو القياـ بمجموعة مف الّتجاوزات التي يرفضيا المنطؽ اإلنساني، لكّف 

أجرى الواجب الوطني فرض عميو ذلؾ، وىنا تبرز المفارقة بيف الواجب واإلنسانّية فيقوؿ الّسارد: "
سميماف عّدة حوارات مع الصحافة األجنبّية، وقّدـ تصريحات لمّتمفزيوف وكاف عمى سميماف أف 
يتجاوز آخر امتحاف، ليثبت ليـ انتماءه الكامؿ إلسرائيؿ فقاـ باغتصاب فتاة فمسطينية وقتميا بعد 

ـز قدوري ذلؾ، وىكذا نجح سميماف في االختبار، فارتاح أفراد جياز المخابرات اإلسرائيمية لممال 
وبيذا يتجّمى أّف الحدث البوليسي أكثر تعقيدا مف األحداث في 2حسيف كما كانوا يعتقدوف دائما."

، التي قد تأتي بطابع عفوي، يسمح لمّشخصيات أف تتدّخؿ لتختار مصيرىا، بينما تبدو السرد الّروائي
 مساحة الشخصية البوليسية ضّيقة، بسبب دورىا اآللي.

إلى وجود  خصميف يتمّتعاف بالفطنة، ما أّدى  وجود ي الّرواية البوليسية،ز فر أكثر ما بومف 
خّطتيف األولى ىي الخطة البوليسّية والثّانية ىي الخّطة المضاّدة، التي تجّسدت في إظيار 

المخابرات الجزائرية وتخبرىـ عف المزّيفة إلى مسرح األحداث، حيث تتصؿ ب فريدا بروكرشخصّية 
 سمير، المدعو 27األمير رقـ ديب ، وعميو أرسؿ المبلـز سميماف عامرالجزائري اختفاء الجاسوس 

ورية، بالحصوؿ ، لمبحث عنيما وتيريبيما مف الحدود السّ طارؽالمدعو  20واألمير رقـ  بوضياؼ،
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اكتشؼ الخّطة  سمير بوضياؼعمى الجنسية السودّية إضافة إلى تغيير مبلمح وجيييما، لكّف 
المزيفة، وأعطاىا معمومات كاذبة إلرساليا إلى قوات إسرائيؿ، ليتحّصؿ  فريدا بروكرالمضادة لػػػػػػػ

 عمى فوز مؤقت تمثؿ في قتمو لمجاسوسة المزيفة، في مواجية بوليسية.

اتفقت الّرواية البوليسية مع الّرواية المعاصرة، في مجموعة مف الخصائص ولعّؿ أبرزىا 
البوليسية، أكثر منو الفضاء الّرسمي، كوف العصابات اعتماد الفضاء الميمش كفضاء لممياـ 

والجواسيس ال تمجأ إلييا لتسوية مياميا غير الّشرعّية، فمع العمـ أّف الجاسوسيف الجزائرييف 
تمّكنا مف تنفيذ الميمة األولى التي  فريدا بروكر، وسميماف عامرالجديديف الذيف يبحثاف عف 

لى مراكز مخابراتيا، لكّنيما لـ يحصبل عمى جميع األجوبة، تمثمت في مراوغة إسرائيؿ، لمدخوؿ إ
والممفات التي أرادا التطّمع عمييا، وعميو فّكرا في خّطة بديمة طارئة، تمّثمت في ميمة الترقب، التي 
أسفرت عف إدخاليما إلى بيوت الدعارة، بعد تتبعيما لرجاؿ إسرائيؿ، وبذلؾ فإّف األحداث لـ تيتـ 

الذي عاشت فيو الّشخصيات، إّنما اىتّمت بفضاء الحقيقة وكشؼ األحداث،  فقد  بالفضاء الخارجي
دخؿ الجاسوسيف الجزائرييف إلى المبلىي الّميمية، ومبلجئ المتشرديف الستكماؿ خّطتيما، وفي ىذا 
الفضاء تواجدت شخصّيات، مستعّدة لبيع شياداتيا بالّدوالر األمريكي حسب رجاؿ البوليس، منيا 

صاحبة فندؽ لمدعارة بتؿ أبيب، التي تقدـ الحقائؽ بطرقيا الخاصة لمف يدفع  اندراسشخصية 
أكثر، حيث كشفت عف ىوية عمبلء إسرائيؿ مف الجنسيات العربّية، وعميو يبدو أّف ىذا الّنوع مف 
الفضاءات مف شأنيا أف تكشؼ حقائؽ مغيبة، ألنو الفضاء الوحيد الذي يتعرى فيو المجـر ويكشؼ 

 ءتو.عف دنا

وغالبا ما تكوف نياية الرواية البوليسية سمسمة مف الجرائـ، التي تثبت نجاح الخطة المرسومة في 
بداية الّرواية، حيث أّف نجاح الحبكة البوليسية يتـ بموجب عممية مقارنة، بيف األىداؼ المرغوبة 

الشخصية المدّبرة )المبلـز  تحقيقيا وبيف النتائج التي قّدمتيا الّشخصيات، وبذلؾ يتـ تقييـ ما أرادتو
ديب في الّرواية(، أما الّرواية بيف أيدينا فيمكف القوؿ إّف الخطة كانت ناجحة، باعتبار أّنيا األساس، 
فالشخصية البوليسية تحتؿ دورا ثانويا مقارنة مع نجاح الخطة، التي تمثؿ بؤرة السرد وانطبلقتو 

ـّ اغتياؿ الّشخصيات  العميمة وتفكيؾ واحدة مف مراكز المخابرات اإلسرائيمّية، ونيايتو الفعمية، فقد ت
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في مواجية عسكرّية مساسا سميماف عامر و فريدا بروكروىذا ىو المطموب، وعميو ال يمّثؿ مقتؿ 
باألحداث، ألّف الشخصّية المسّيرة لؤلحداث تقـو بعممّية استبداؿ، فقد ُقتؿ سميماف عامر رميا 

ولـ يمّس ذلؾ بجوىر األحداث، رغـ الطابع اإلنساني الذي التمسناه  بالرصاص، في الحدود الّسورية
سعافو، في جو مف الروح الوطنية، إاّل أّنو سرعاف ما بادرت الشخصيات باستكماؿ  في محاولة إنقاذه وا 
اإلحداث دوف التفكير في إيقاؼ الخطة، وىذا ما يؤكد عمى فاعميتيا بطريقة آلية حربّية، فقد كثرت 

الّرواية وبشكؿ مفاجئ، ما يستدعي تدخؿ القارئ في عممية التحميؿ مف قبيؿ: كيؼ الجثث في 
 ستتواصؿ األحداث بعد موت الشخصية؟

وضع كاتب الرواية البوليسية شخصياتو عمى شكؿ لعبة شطرنج، حيث استبدليا وحذفيا 
محبوكة، وبذلؾ لـ وأعادىا إلى مسرح األحداث بطريقة حذرة، وسريعة تتماشى مع الخطة البوليسّية ال

يسمح لمقارئ بإيقاؼ القراءة تأثرا بمقتؿ شخصية معينة، ألنو سرعاف ما يفاجئو حدث بوليسي بشكؿ 
سريع، ليشّد انتباىو ويصرؼ اىتمامو عف الّشخصيات التي غابت بشكؿ فجائي، وتجّسد ذلؾ في 

ة مزيفة مستنسخة ، بشخصيفريدا بروكرأكثر مف موضع، بما في ذلؾ االستبداؿ السريع لشخصية 
وأماـ ىوؿ ، فيقوؿ الّسارد عف فريدا المزيفة:" طارؽ وسمير بوضياؼبػػػػ سميماف عامرعنيا، واستبداؿ 

المفاجأة لـ تجد )فريدا المزيفة( ما تفعؿ فحاولت اليروب لكف سمير أصابيا بثالث رصاصات في 
وتصفية تمؾ المرأة الييودّية، كذلؾ  القمب فقتميا بعد أف انتزع منيا مسّدسيا، كما قّرر قتؿ األسيري

رغـ أّنيا تعمؿ لصالح المخابرات الجزائرّية، إاّل أّف سمير كاف قد أعطى عنوانيا لفريدا المزعومة 
بيذا 1وىذا حتّى تتمّكف المخابرات اإلسرائيمّية مف اكتشاؼ أفراد قناة التجّسس الجزائرّية في إسرائيؿ".

، التي كتابة الخطة واالستبداؿ اآللي لمشخصّياتيمكف أف يقاؿ عنو بة، مف الكتايتبّيف أّف ىذا الّنوع 
تشّد القارئ، لمحصوؿ عمى استحساف الجميور نظر لموضوعيا المرتبط بالوطف، فيبدو أّف الّرواية 
ف اختمفت مف حيث طريقة تقديميا، لكّف موضوعيا لـ ينفصؿ عف الذائقة العربية، أّما  البوليسية وا 

 مف في اعتماد الّتكنيؾ الّروائي واآللّية واالبتعاد عف قضايا المجتمع.االختبلؼ فيك
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غالبا ما ُينظر إلى مفيـو ما بعد الحداثة أّنو خّط عاثر في طريؽ األسس الحداثية التي قامت 
عمى االنسجاـ والّنظاـ والّسيرورة، ورغـ مبلمح التحديث التي عرفتيا لكنيا حافظت عمى مرجعياتيا 

ف بدت قطيعة لمّرواية الثقافية و  المفاىيمّية، أّما األشكاؿ المعاصرة التي عرفتيا موجة ما بعد الحداثة وا 
الجزائرّية عبر مراحميا، التي استندت عمى الواقع الجزائري، لكّف القارئ يمكف أف يبحث عف خيط 

باط األدب رفيع، يجمع بينيا وبيف المنظومة الّروائية، إذ إّنيا مف حيث المضاميف تناولت ارت
بالتكنولوجيا المعاصرة، سواء الثقافية أو العسكرّية أو الحربّية، كما تجّسد ذلؾ في الّرواية البوليسية، وال 
نّدعي أّف ىذه األشكاؿ )الخياؿ العممي والّرواية البوليسية( استمرار لمذائقة العربية الجزائرّية، لكّنو 

تزاـ الروائييف )فيصؿ األحمر وعّز الديف العمراني( أيضا ال يمكف أف نجـز أّنيا قطيعة، نظرا الل
بقضايا العصر المعاصر، التي منيا العبث والّتشظي ومشاىد اإلثارة والّرعب، التي نتجت عف عبلقة 

ال يمكف القوؿ إّنيا  المشاىد والمستمع الجزائري لوسائؿ الّتواصؿ االجتماعي، والقنوات الفضائّية وبذلؾ
الجديدة ، خاصة وأّنيا أرادت أف تتنّبأ بمستقبؿ الشخصّية في ظّؿ التحّوالت رئصدمت أفؽ توّقع القا
 لئلنساف المعاصر. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خاتًح
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خاتمة

 

067 

 

  : خاتمة

ـّ تحميميا  بناء عمى المقاربات النصّية لمجموعة مف الّروايات الجزائرّية المعاصرة، التي ت
وىي أّف  ،ىر المشتركة، تمّكننا مف رصد مجموعة مف الّنتائج البارزةواعتمادا عمى أكثر الظوا

مش، متعّمؽ بالسياسة العالمية التي أفرزتو، ألّنيا رّكزت عمى األقميات والفئات ميموضوع ال
 األمريكية، وقد برزت الواليات المتحدة اإلنسافكمشروع جديد تثبت بو االىتماـ بقضايا  ،المنبوذة

ويعّد ىذا االىتماـ ، اليوامش حرير والمطالبة بحقوؽتّ الفي مجاؿ  ،حرريرالي التّ في مشروعيا المب
خطوة مركزّية لصالحو، غير أّننا الحظنا أّف االىتماـ بيذا الموضوع قد يكوف نفعيا، إذ إّف الّذات 
المعاصرة ارتبطت مباشرة بالسمطة، خاصة مع تطبيؽ المفيـو السمبي لمحرية )الشواذ، المساجيف، 

تكّرر مف مشاىد في الّرواية المعاصرة التي تأّثرت  المخدرات..(، وقد الحظنا ذلؾ مف خبلؿ ما
 بالمشيد العالمي، ونذكر منيا:

يمكف فصميا عف الّسمطة )االجتماعّية، الّسياسية، الثّقافية( ألّنيا حّركتيا  _إّف حركة الّذات ال
ع اليوامش مف المواضيع الّناتجة مف ثنائية مطّبقة مجموعة مف اآللّيات، ويعّد بذلؾ موضوع صرا

يمكف الفصؿ بينيما، ألّف األولى  الذات والسمطة، التي برزت في الواجية كإشكالية محورية، إذ ال
تابعة لمثانية باإلقناع أو اإلكراه، فقد تمّكنت مف تغيير مسارىا مف الّذات العاقمة إلى الّذات المسّيرة 

ف أبرز اآللّيات التي استخدمتيا: اإلقناع بالخطاب )المغالطة، الّتيديد والتّابعة، إيديولوجيا، وم
الّتحريض اإليديولوجي وغيرىا(، واإلغراء المادي، واإلغواء، ويّتضح ذلؾ بسقوط الّشخصّية تحت 
إثر خطابات وىمّية، تسّببت في تصّدع الّشخصّيات في معظـ مشاىد الّروايات، فقد انتقمت إشكالية 

الّرواية الجزائرية مف الصراع بيف ثنائية المستعمر والمستعمر، إلى صراع اليوامش، الّذات في 
بسبب الخطابات المتعّددة، التي افترقت عف الخطاب األحادي الذي مّثؿ جبية الّتحرير الوطني، 

ومف  تسّبب توّزع اليوامش بيف اإليديولوجيات المختمفة )اإلسبلمية، الّمبرالية، الشيوعية وغيرىا(، ما
 أىـّ الّنتائج التي حّققتيا اآللّيات الّسمطوّية لمييمنة مف خبلؿ ما تكّرر في الّرواية المعاصرة ما يمي:
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_بروز الّصراع المادي بيف الّطبقة الفقيرة والبرجوازّية كنتيجة لمخطابات المغالطة حوؿ ىيمنة 
الّروايات أىّميا توابؿ المدينة البرجوازييف عمى وسائؿ اإلنتاج، وقد استخمصنا ذلؾ مف مجموعة مف 

 ومممكة الفراشة.

_الّصراع اليوياتي الذي جاء في أغمب األحياف بالّضمير أنا، اعترافا باليزيمة وسط 
الخطابات الّتصنيفّية، المغالطة بضرورة تأسيس عرؽ نقي، حيث تسببت بتحويؿ الوضع األّولي 

ية التي أرادتيا لتسييؿ عممية الييمنة، الذي جاء عمى شكؿ )نحف( إلى تحقيؽ التجزئة السمطو 
لتتوّزع الّشخصّيات عمى شكؿ ىوامش استممت عممية الّسرد بالّضمير )أنا( المسموب اإلرادة، 

 معترفة بأّف الّسمطة ىي المتسببة في الّصراع بيف مختمؼ األقميات والعرقيات.

ري إلى سرد المحنة، أّما _تجّمى صراع اليوامش في تحّوؿ الّسرد الجزائري، مف الحدث الّثو 
الّرواية المعاصرة فقد جاءت كاستجابة لتحييف مفيـو الذات الميّمشة المضطربة وسط التعدد 
الخطابي، كما تّبيف أّنيا تحّولت مف ذوات عاقمة إلى ذوات محّرضة وىائجة ألّنيا وقعت في 

ع الطبقة الشعبّية صراعات فعمية بسبب أفكار وىمية، ومف ذلؾ ما تمظير في صراع الييود م
 وصراع اإلرىاب والمثقؼ، وصراع الطبقة الفقيرة مع الّطبقة البرجوازّية.

_اشتركت أغمب الّروايات المعاصرة في حديثيا عف أزمة الّذات، وتحّوليا مف الّطبيعي إلى 
غراءات سمطوّية، إلى ذوات مسموبة  المؤّسساتي حيث إّف الشخصّية تحّولت بفعؿ خطابات وىمّية وا 
)أجساد سياسّية(، خاضعة لمطالب الّسمطة التي رأت أّف الّصراع اإليديولوجي والّطبقي وفوضى 
المجتمعات مف شأنيا إبعاد الّذات عف المطالب األساسّية، وىذا ما أطمؽ عميو فوكو بالبيولوجيا 

 الّسياسّية أو ثنائّية الّطبيعي والمؤّسساتي مف منظور دريدا.

وجي خاضع لمقّومات المجتمع ومركزّية الّرجؿ، لـ تسمـ مف ثنائّية _إّف المرأة كجسد بيول
غرائّية وتقويضية لميامش والّسمطة، بتحويميا إ الّذات والّسمطة، التي أقحمتيا في دائرتيا لتؤدي مياـ

 مف كياف اجتماعي إلى سياسي، يؤّدي مياـ جنسّية سياسّية في إطار صراع اليوامش.
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مستيدفا بسبب آرائو ميمشا جزائري في الّرواية الجزائرّية، إذ إّنو مّثؿ _تفاقمت أزمة المثّقؼ ال
 الّتفكيكية لؤلوضاع، كونو الوحيد القادر عمى تحميؿ الخطاب الحقيقي والوىمي.

_يعّد مشروع تقويض الّسمطة مشروعا قائما، خاصة بعد تجّمي مغالطاتيا وأوىاميا، باعتبار 
كّؿ مشاريعيا وعميو بادرت مجموعة مف اليوامش )توابع الّسمطة( أّنيا استخدمت لغة االنتظار، في 

باالعتراؼ كفعؿ ارتيادي، خمخؿ استقرار الّسمطة، كما ساىـ المثّقؼ بتحميمو لجزئّيات الخطاب 
 الّسائد، وكشؼ تناقضاتو وثغراتو.

ف، أّما ىذا فيما يخّص الجزء األّوؿ والثّاني المتعّمقاف بصراع اليوامش عمى مستوى المضامي
بعد الحداثة ىي حالة فكرّية، ساىمت في تحقيؽ العولمة  عمى مستوى الشكؿ فقد الحظنا أّف ما

الثّقافية واألدبّية إذ ظيرت أشكاؿ أدبّية جديدة نتيجة إسيامات الغرب، منيا الّرواية البوليسّية 
الساحة اإلبداعية بفعؿ  والخياؿ العممي، فالمشيد الثقافي تأّثر بالمّد األوروبي، الذي استحوذ عمى

وسائؿ الّتواصؿ االجتماعي، وعمى اثر ذلؾ نتجت ثغرة بيف الّسائد، الذي بني عمى أساس المشيد 
الثوري واإليديولوجي الجزائري، لتحدث الثورة التكنولوجية نوعا مف الكسر لممنظومة الثقافية 

 واإلبداعية التي انطمقت مف الواقع المعاش.

ذا ما بنية الّرواية المعاصرة، ندرؾ أّنيا مزيج بيف أجناس عّدة منيا الّسيرة  حاولنا كشؼ وا 
الّذاتية، األسطورة األغنية الشعبّية وغيرىا، وىذا كنتيجة لفشؿ الّسرد الّروائي المعاصر مف تبّني 

ألّف الّرواية الجزائرية انطمقت مف الحدث )الثورة المسمحة، العشرية لمميّمش، العوالـ الّذاتية 
سوداء(، لكّف الّنزوع نحو تبني موضوع اليامش، وّلد نزوعا نحو الّذات وخمجاتيا، ما استوجب ال

العودة إلى الميتافيزيقا، والفمسفة )الوجود، العدـ، القضاء والقدر، الحتمية( إليجاد تفسير التأّزـ في 
 عالـ ببل محور.

إعادة مشروع اإلنساف، إلى  وأخيرا نقوؿ أّف الّرواية المعاصرة، كشفت عف رغبة جديدة، في
الواجية خاصة وأّف العالـ المعاصر عرؼ تأّزـ القيـ )اإلباحّية، المخّدرات، الوىـ، المغالطات( لذلؾ 
أبرزت حّيزا واسعا في اإلبداع الروائي، لبناء مشروع تصحيحي لمذات، بوضعو في مختبر الّتحميؿ 

فشؿ ىذه المشاريع في صنع اإلنساف، ألّنيا في ظّؿ العولمة، والسمطة والسياسة، لمتّأكيد عمى 
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، يتصارع في وجية غير محدودة )الييود، األمازيغ، العرب، اإلسبلمييف، ميّمشاجعمت منو 
وعميو أرادت الّرواية  العممانييف، الشيوعييف(، وىذا تأكيدا عمى أّف الفردانّية مصطمح يوّلد الّصراع،

دة بيا إلى معالـ الّروح الحداثية التي عرفت باالنسجاـ المعاصرة استنطاؽ الّذات اإلنسانية لمعو 
والنظاـ، والسيرورة التّاريخية والعقؿ الغائي، إضافة إلى تحميؿ مفاىيـ الفمسفة المعاصرة التي 
حّررت اإلنساف حرية غير مقيدة، بربط نتائجيا السمبية عمى الوجود اإلنساني والذات العقبلنية، 

حداثة، بادرت في منيا فاعمة، ومع ذلؾ ال ننكر أّف فمسفة ما بعد الالتي أصبحت مستمبة، أكثر 
 مش كموضوع رئيسي إلى الواجية.إبراز موضوع المي
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 ممّخص:
حركة ثقافّية ليا عبلقة باألدب وكافة الفنوف األخرى، إّف الحركة العالمّية الجديدة، ىي     

وىذا يعني أّنيا ذات صمة وثيقة بشتى مظاىر حياة واإلنساف، وُيرّوج ليا أّنيا ثقافة الفوضى 
والّمعب واالنفتاح والتشّتت والّمجوء نحو الّذات المبعثرة وصراعيا الّذاتي، بعد توّزعيا في عالـ ببل 

ا الخارجي مع ذوات أخرى بعد عجزىا عف إيجاد حموؿ لمواقع المرير، محور، إضافة إلى صراعي
فقد ساءلت الّرواية الجزائرية التاريخ والماضي بنوع مف الّسرد الحفري، الذي تضّمف الّتفكيؾ وكافة 
أنواع اليدـ والّتحميؿ كالباروديا والّسخرية وتقويض والمقّدسات، إلى غير ذلؾ مف الخصائص التي 

ة مع الفكر العقبلني الحداثي، الذي يرى أّف العقؿ وحده الكفيؿ بقيادة الّناس إلى جاءت متضادّ 
الكماؿ إضافة إلى انقبلبيا عمى ثقافة الّنخبة العميا )المؤّسسة( والحضارات العريقة، والّسمطة الخفية 
التي مارست العبث مع مشاريع الميّمش، ومف ذلؾ انبثؽ موضوع اليامش كموضوع رئيسي 

 اعة الّراىنة، وىدفو تبياف أّف المؤّسسة األدبّية والثقافّية الّرسمية غّيبتو مف دائرة الّسرد. لمسّ 
إف مفيـو اليامش قديـ قدـ التّاريخ، وعميو فإّف االحتفاء باليامش ليس بالموضوع الجديد،    

ة  والعالمية ولكّف األفكار واآلراء والوضعّيات والطرح ىي التي تغّيرت، مع التحوالت والثقافي
الجديدة، فاليامش موجود منذ القدـ في الثقافة العربّية، وكاف يقصد بو المنبوذ و المقصي 
والّصعموؾ، في العصور القديمة، وأطمؽ عميو أيضا تسمية الخادـ والعبيد، وتمّيز بالّرضوخ لمشيئة 

يا الّتقويض والتعرية سّيده، لكنو أصبح اليـو يريد االنفكاؾ مف سمطة المركز، باتخاذ آليات من
وتفكيؾ الّسمطة المييمنة، فموضوع اليامش متحّوؿ في الكتابة العربّية والغربّية معا، أّما االىتماـ 
الفعمي بيذا الموضوع  فقد رافؽ ظيور موجة ما بعد الحداثة، التي أعمنت عف حقوؽ األقمّيات 

ّوعة التي مارست أالعيب اإلقصاء والّنبذ واليوامش، وعميو كثرت الّدراسات الميتّمة بالخطابات المتن
والّتخّمي، فعندما ندخؿ إلى فحوى الّرواية المعاصرة نجدىا تترجـ الفكر العربي المعاصر حوؿ 
الّسمطة التي تحّولت إلى الييمنة، أكثر منو الّتمثيؿ وبالتالي تفاقمت الّنظرة العدائّية بينيا وبيف 

قّررت االنقبلب بعد تسييرىا بفعؿ آليات وىمية، جعمتيا تنتظر شعبيا، خاّصة الفئات الميّمشة التي 
وعود مزّيفة، فاألوضاع االجتماعّية والسياسّية غير المستقرة، جعمتيا لـ تعد تثؽ في ذاتيا المبعثرة 
 وفي بقية األقمّيات األخرى، التي أعمنت الحرب عمييا بسبب خطابات مغالطة، والّنتيجة أّف الفرد



 

 

بي، لـ يعد ينظر إلى السمطة نظرة تمثيؿ إنما نظرة عداء، ومف ىنا يتأّكد أّف الرواية في الوطف العر 
المعاصرة انبثقت مف التفكير الحفري والّتفكيكي لوضعية اليوامش، أّما عف تجمّيات الّصراع فقد 
تموقعت بيف فئات اجتماعّية توىمت بأّف بعضيا تحظى بمزايا ال تتمتع بيا الفئات األخرى، 

جمى ذلؾ في صراع مجموعة مف الطبقات مف أجؿ الممتمكات، كصراع الطبقة الفقيرة مع ويت
الطبقة البرجوازية في الجزائر بعد االستقبلؿ، إضافة إلى صراع سياسي تمّثؿ في االنقساـ 

وقد  اإليديولوجي بيف التّيارات المختمفة الّمبرالية والشيوعّية، واإلسبلمّية، التي لـ تعرؼ اليدنة بينيا،
تجّسد ذلؾ عمى شكؿ صراعات دموّية أكثرىا تراجيدّية ما تجّسد في العشرّية الّسوداء، كما تبّنى 
الّسرد المعاصر مجموعة مف أساليب المعرفة التي منيا وضع الميمش في مختبر لمّتحميؿ، حيث 

 كشفت أّنو مسير بفعؿ خطابات وىمّية، سعت لكسر فاعمّيتو.
رة رواية اليوامش بامتياز، تتصارع مع بعضيا لتحقيؽ آماليا، لكّف  أصبحت الّرواية المعاص  

يديولوجيا  في الخفاء، بتحريكيا وىذا ما أطمؽ أمجموعة مف األطراؼ الّسمطوية الخفية تبلعبت بيا 
عميو فوكو قوة الخطاب أو وىـ الّسمطة، وتجّسد ذلؾ في الخطاب الروائي المعاصر، خاصة وأّنو 

د المراحؿ الزمنية التاريخية المختمفة بكشؼ المضمر، المتعّمؽ بعبثّية المجتمع وقؼ عمى إعادة سر 
ذا عدنا إلى الّرواية الجزائرّية منذ نشأتيا، نجدىا لـ  المعاصر، الذي ساده العنؼ والفوضى،  وا 
تنفصؿ يوما عف موضوع اليامش، بسبب وجود االستعمار الفرنسي وعادات وتقاليد العالـ الثالث، 

الجديد الذي جاءت بو، فتمّثؿ في االىتماـ بثغرات التاريخ الّرسمي، كإبراز ىوامش جديدة لـ أّما 
ييتـ بيا الّسرد الجزائري، كالمساجيف، معطوبي الحرب، المجانيف، والشواذ والعمبلء وغيرىـ. ومف 

الّرسمي إنما  خبلؿ قراءة لنا لمجموعة مف الّروايات، أدركنا أّنيا لـ ترّكز عمى  استعراض التّاريخ
دعت القارئ لكشؼ صراعات ظاىرة وأخرى خفية، كعبلقة السمطة الخفّية بظيور اليوامش؛ وأّكد 

وغيرىـ، أّف تعدد  بشير مفتي، واسيني األعرج، حميد عبد القادرمجموعة مف الّروائييف أمثاؿ: 
، وتبّيف ذلؾ الخطابات ىو الذي قسـ المجتمع الجزائري إلى أطراؼ تبنت العنؼ ورفضت الحوار

في مجموعة مف المشاىد الفوضوية التي جاءت عمى شكؿ فئات مبعثرة المشارب والتوجيات، 
تبنت الّشارع واالعتداءات إلثبات الّذات، ومف ذلؾ انبثقت فئات غابت عف المجتمع المحافظ منيا: 

لنظريات والدراسات المتمّرديف، والّرافضيف لمنظاـ األحادي والعرقي، وقد اعتمدنا عمى مجموعة مف ا



 

 

والنسؽ المضمر مف منظور  فوكو ميشاؿالتي اىتمت بموضوع الميمش كحفريات المعرفة لػػػػ
الدراسات الثقافية المعاصرة، إضافة إلى معطيات المدونة، التي نفت مركزية المؤّسسة، فقد 

ة بالمدّنس، أّما زعزعتيا ولـ تعد تنظر إلييا كنموذج أمثؿ يحتدى بو خاصة وأّنيا ذات عبلقة وطيد
عف أنواع اليوامش التي تطّرقنا إلييا فيي متنوعة، وقد رأينا حصرىا رغـ تعددىا، خوفا منا عمى 
توزع الموضوع، كما أّف اليوامش األكثر بروزا في المدونة المعاصرة تمّثمت في: الجماعة 

ات خرجت عف المؤسسة ىذه الفئ اإلسبلمية الجيادّية، والمرأة، والمبراليوف والّشيوعيوف. ألفّ 
السياسية الرسمية لفترة ما بعد الثورة،  كما انقسـ الميّمش حسب الّرواية الجزائرية إلى اجتماعي 
وسياسي، وفيما يخص اليوامش االجتماعية فقد تمّثمت في المرأة، والشواذ جنسيا، رغـ أّنو مف 

ة واحدة، فالعوامؿ السياسّية الصعب الفصؿ بيف الجانب السياسي واالجتماعي ألنيما وجياف لعمم
أّف اإلنساف ميما حاوؿ االبتعاد عف  فوكوىي التي تسببت في الظواىر االجتماعية، وفي ذلؾ يرى 

السياسة لكنو سيخضع ليا، حسب كّؿ نظاـ وزمف وعصر، وعميو نستنتج أّف الرواية المعاصرة 
كّسر خطّية الّزمف المتعارؼ عميو  اتسمت بطابع االختراؽ عمى مستوى الكتابة، فمف الّروائّييف مف

في المشيد الّروائي الواحد، وذلؾ بسرد المحنة بالحديث عف العشرّية الّسوداء وطروحات العولمة 
ونتائجيا عمى الشخصّية،  كتجميات  العالـ االفتراضي عمى الذات بما في ذلؾ: الفايسبوؾ 

شاىد الموت العشوائي، بصراع ىذه وموسيقى الشباب وانحدارىـ نحو عالـ المخدرات، فتكررت م
 اليوامش التي ال تنتمي إلى حقؿ إيديولوجي واحد.  

عرفت الّرواية المعاصرة طابعا مختمفا عمى مستوى األشكاؿ  أيضا، حيث أّف تحّوالت ما بعد 
الحداثة أنتجت رواية مستقّمة عمى مستوى المضموف والّشكؿ،  فعمى مستوى الشخصّية لـ تعد تمؾ 

تسـ بالفاعمية التي صنعت البطوالت وغّيرت الحدث االستعماري بتقويضو، فالّروائي التي ت
المعاصر أعمف اىتمامو بالمدّنس والميمش والمختمؼ والعرؽ والّموف والجنس والصراعات الوطنية 
والمسكوت عنو، والّذات التي تبلشت في عصر المتاىة والتّيو، إضافة إلى اىتماميا بالمقاطع 

اآلنّية التي قامت باالنقبلب مف سمطة المركز أو المؤّسسة، أّما عمى مستوى األشكاؿ  والمشاىد
فنجد عودة الكتابة الميّمشة، كالخياؿ العممي الذي عرؼ أّنو بحث متواصؿ عف حموؿ لمّزمف 
الّراىف أو ما يعرؼ بأدب االستشراؼ، أو االستشراؼ السياسي الذي يقود إلى استبصار التحوالت 



 

 

ية واالجتماعية، إضافة إلى طرحو أسئمة منيا كيؼ سيكوف مستقبؿ اإلنساف في عالـ أحادي السياس
القطب؟ وعمى أّي حاؿ سنكوف في الّسنوات المقبمة؟ فالمبلحظ أف ىذا الشكؿ األدبي لو عبلقة 
وطيدة بالتحوالت العالمية الجديدة، وىو أقرب إلى البحث العممي منو الّسرد الّروائي وليا طرح 

 ألشكاؿ ىؿ الخياؿ العممي ينتمي إلى جنس الرواية؟ ا
إف التحوالت العالمية، وعصر السرعة أنتجت أشكاال أدبية خاصة بيا، وىي تمؾ األشكاؿ 
التي كانت دائما رىنا لمتساؤؿ ىؿ تنتمي حقا إلى جنس الرواية أـ أّنيا أشكاؿ خارج روائّية، 

ساع أدب االعتراؼ أو السيرة الذاتية، التي ىي تعبير كالرواية البوليسية والخياؿ العممي إضافة ات
أّنيا ذات صمة وطيدة بسياسة الّتقويض لمسمطة  فوكو عف الذات واعتراؼ بالذنوب والخطايا، ويرى

باختبلفيا نظرا الرتباطيا بكشؼ الحقائؽ والّذنوب، وقد غمب عمى الّرواية الجزائرية موضوع صراع 
يديولوجيات الجزائرية المسيطرة برغماتية في اتجاىيا فيي الميمش مع الّسمطة، ذلؾ أف اإل

أيديولوجية نفعّية ذات نظاـ فكري متصؿ بمجموع األفراد أو الجماعات بمختمؼ توجياتيا الفكرية 
والثقافّية، ولعّميا ترتبط أكثر بالّطبقة السياسّية والبورجوازّية وبالشخصّيات االنتيازّية التي تسعى إلى 

ما يخدـ مصالحيا، وال ييّميا ما قد ينتج  جراء تصرفاتيا البراغماتّية ما دامت تخدـ  استغبلؿ كؿّ 
والّنتيجة أّف الّروائييف المعاصريف جعموا الّرواية جريدة الميمش بامتياز فالرواية مصالحيا الخاّصة، 

ـ اقتراح المعاصرة قّدمت اقتراحات جديدة، منافية لما ىو سائد ومف بيف ىذه االقتراحات، تقدي
جديد، في عممية القراءة يستفيد مف الّتحّوالت التي عرفتيا النظرّية األدبّية العالمّية، التي تفّتحت 

 عمى مواضيع وحقوؿ واختصاصات شديدة االختبلؼ، عف المؤّسسة األدبّية الّرسمّية.
بفعؿ المثاقفة إف انفتاح الرواية الجزائرية عمى التيار األدبي الغربي وفمسفة ما بعد الحداثة 

جعميا تتبّنى فكرة التقويض والسعي نحو اكتشاؼ المضمر، إال أنيا لـ تنفصؿ يوما عف الواقع 
الجزائري إذ مّثمت حرب الّتحرير والثورة االجتماعية مرتكزا يحضر في سائر األعماؿ األدبّية، ورغـ 

حسب المضاميف رّكز أكثر  أّف ىذا الموضوع، ظير مع البدايات األولى لؤلدب الجزائري، إال أّنو
عمى صراع الميمش والمركز، فيذا الموضوع  ليس وليد االحتكاؾ بموجة ما بعد الحداثة 
بالضرورة، ألّنيا ظيرت زمنيا في الستينيات لكنيا موجة لـ تصؿ إلى العالـ العربي في ذلؾ 

مباشرة بعد تحررىا، فقد الوقت، خاّصة وأّف الجزائر حديثة االستقبلؿ، فيي لـ تيتـ بالجانب الفكري 



 

 

اىتمت بالجانب الصناعي وتأميـ المحروقات والترميـ .والمبلحظ أيضا منذ نشأتيا أف الصراعات 
السياسية واالجتماعية طغت عمى الجوانب الجمالية لمّرواية. أّما الجديد الذي جاءت بو، إضافة إلى 

غرات التاريخية والمسكوت عنو، بما صراع اإليديولوجيات والخطابات السياسية فيو االىتماـ بالث
فييا ثغرات التاريخ الرسمي والمسكوت عنو لتفكيؾ الّرسمي والمؤسساتي، فيدؼ الرواية المعاصرة 
ليس السرد مثمما كانت عميو األعماؿ األدبية الجزائرية األولى، بؿ اكتشاؼ أبطاؿ جدد تناساىـ 

المراحؿ ليكشؼ المضمر، وما لـ يسرده التاريخ  السرد الحداثي، عميو فإف ىذا التيار أعاد سرد ىذه
وثغرات عبر مسيرة التّاريخ الجزائري  المرتبط إلى حد اليـو بثورة الّتحرير،  الرسمي مف تجاوزات،

لكّف فترة ما بعد االستقبلؿ كشفت عف وجود سمطة خفّية حفظت رغبة المستعمر في الييمنة، 
األىداؼ والتصّورات اختمفت عف المتخّيؿ الجزائري  وبذلؾ يمكف القوؿ إّف المنطمؽ موّحد لكفّ 

الّسائد، ألّف الروائّييف الجدد مّثموا الّثورة تمثيبل مغايرا، لما ىو سائد فمـ يسردوا  بطوالت الّثورة مثمما 
عيدنا ذلؾ، إنما أعادوا كتابة التّاريخ مف أجؿ إنصاؼ الميّمش الذي تناساه التّاريخ الّرسمي 

وائّية التي عممت عمى تمجيد الّسمطة، ومف أبرز الّروائييف الذيف حمموا عمى عاتقيـ والكتابة الرّ 
، واسيني األعرج، بشير حميد عبد القادرالّرغبة في بناء ىذا المشروع التّفكيكي والحفري الجديد: 

لّرفض مفتي، وغيرىـ حيث أولوا اىتماما بكّؿ الميّمشيف بما فييـ  الييودي والمسيحي الذيف القوا ا
والّتيجيف بعد االستقبلؿ، إضافة إلى الّتركيز عمى كشؼ آليات تحريؾ الميمشيف وتحريضيـ عمى 

 الّصراع، بعد االستقبلؿ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

يعّد موضوع صراع اليوامش، من المواضيع التي استحدثيا السرد المعاصر، وىو  :الممخص
مرتبط بالمسكوت عنو، نظرا لوجود مجموعة من اآلليات السمطوية التي سعت لتحريكيا، 

 .اإلنسانإلنياء مشروع 

ىي  مابعد تحميمنا لمجموعة من الروايات المعاصرة ىو، واألسئمة التي تطرح نفسيا،    
ة؟ وىل سعى لتغيير مصيره أم أنو مسير ة واالجتماعيّ األحداث التاريخيّ في مكانة الميّمش 

 ؟ في الخفاء؟ وما ىي األشكال األدبية التي نتجت عن موجة العولمة

نت مجموعة من المقاربات التي تب بإتّباع ،سنحاول في بحثنا اإلجابة عمى ىذه األسئمة      
 ، في وضعية اليوامش. موضوع التفكيك والحفر

 مطة _ الّرواية المعاصرة_ العولمة.: اليوامش_ السّ  الكممات المفتاحّية 

Résumé : Le conflit des marges est l’un des thèmes introduits par la narration 

contemporaine. Il est lié au non-dit, du fait de l’existence d’un ensemble de 

mécanismes autoritaires l’ayant provoqué, afin de mettre fin au projet humain.  

Après avoir analysé un ensemble de romans contemporains, la question de la 

place du marginalisé parmi les événements historiques et sociaux se pose? A-t-il 

tenté de changer son destin, ou est-il manipulé dans l’ombre? Qu’elles sont les 

formes littéraires résultant de la vague de mondialisation? 

Dans la présente recherche, nous allons tenter de répondre à ces questions, en 

utilisant quelques approches ayant adopté les procédés de la déconstruction et de 

l’archéologie dans le cas des marges.  

 Mots-clés: les marges- l’autorité- le roman contemporain- la mondialisation.   

 

 

   


