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كلية اآلداب واللغات

جامعة العربي بن مهيدي -أم البواقي-

تحفيز األنماط التشكيلية للشخصية الحكائية

دراسة تطبيقية شكالنية في روايتي ارس المحنة والرماد الذي غسل الماء للروائي عز الدين جالوجي
يُعنىُبتحفيزُاألنماطُالتشكيليةُللشخصية تلك ُاألنمُاطُالتيُتساهمُبشكلُكبيرُفيُتشكيلُم ِّ
قوماتُ

النصُالروائيُبدايةُمنُالمرسلُمروراُبالفاعلُوالموضوعُوالمساعدُووصوالُعندُالمرسلُإليهُ،إذُت ُّ
عدُ

ِّ
ُالمقومات ُبالنسبة ُللشخصية ُالروائية ُبمثابة ُالحوافز ُالتي ُيقوم ُعليها ُتشكيل ُالنص ُالروائي ُمنُ
هذه
حيث ُاألفعال ُواألحداث ُالتي ُتقوم ُبها ُهذه ُالشخصياتُ ،وستعنى ُدراستنا ُهنا ُبالمرسل ُوالفاعلُ

والموضوعُوالمساعدُوالمرسلُإليهُ،محاولينُتطبيقُبعضاُمنُهذهُالحوافزُالمرتبطةُبالشخصيةُعلىُ

روايتيُراسُالمحنةُوالرمادُالذيُغسلُالماءُ ُ.
-1المرسـل:

يشكلُالمرسـلُفيُالدراساتُالشكالنيةُركيزةُأساسيـةُفيُالسياقُالحكائيُمنُخاللُالرسـالةُالتيُ

يقومُبتوصيلهاُ،فهـوُإذنُمرسـلُمحوريُمرتبـطُأساساُبالشخصياتُاألساسيـةُفيُالروايةُ،كمـاُنجدُ

كذلكُالمرسـلُالفرعيُويتمثـلُهذاُالمرسـلُفيُبعضُالشخصياتُالفرعيةُالتيُتكون ُعلىُوفـاقُتامُ

صيـلُرسائلُداعمـةُلرسالتـهُأوُالعكـسُ .
معُالمرسـلُالمركزيُوالتيُتعمـلُعلىُتو ُ
ُ

-1-1المرسـل المركزيُ :

ُُُفي ُرواية ُراس ُالمحنة ُنجد ُهذا ُالنمط ُمن ُالمرسل ُممثل ُأساسا ُفي ُالراوي ُبصفة ُعامة ُالذيُ

يستخدم ُبدوره ُعدة ُشخصيات ُأساسية ُفي ُتمرير ُفكرته ُومنهم ُ(صالح ُالرصاصة)ُ ،كونه ُشخصيةُ
إشكالية َّ
ُظلت ُمن ُأول ُالرواية ُإلى ُآخرها ُمالزمة ُلألحداث ُوالتصورات ُفي ُالسياق ُالروائيُ ،ألنهاُ
1

ِّ
تحمل ُبينُطياتها ُرسالةُنبيلة ُتريدُتوصيلهاُمنُأجل ُالتغييرُنحوُاألفضلُ ،ومنُأجل ُغدُأفضلُ
قتُماذاُسـأخسر؟ُيطردوننيُمنُالعمل...منصبيُيضعونهُقـالدةُفيُرقابهمُ"ُ،1
ط ُ
يقولُمتحدياُ"ُإذاُن َ
َ

يفُعنُطريقُتصادمُالمفاهيمُوالغاياتُللكشفُعنُالتناقضاتُوينشبُالصراعُبينهُ
ُ
ليكشفُواقعُالز
وبينُمعارضيهُكمديرُالمشفىُورئيسُالبلديةُ(أمحمدُأملمد)ُويبقىُمتمسكاُبموقفهُورسالتهُإلىُآخرُ

الروايةُ .

ُُُ ونجدُكذلكُشخصيةُكلُمنُ(ذياب)ُو(الجازية)ُو(منير)ُالمثقفةُوالتيُتسعىُجاهدةُإلىُالتغييرُ
نحوُاألفضلُرغمُالتهميشُالمسلطُعليهمُ،فـ(ذياب)ُاختارُمهنةُالصحافةُحتىُيستطيعُقدرُاإلمكانُ
مساعدةُالناسُوكشفُالحقائقُوتعريتهاُ،فرسالتهُواضحةُرغمُماُيتعرضُلهُمنُتهديداتُبالتصفيةُ
والقتلُ،تقولُ(الجازية)ُواصفةُحالهُعندُزيارتهاُلهاُفيُالعاصمةُ"ُ...منذُتعرضُ(ذياب)ُلعمليةُ

اغتيالُوهوُيعيشُمختبئاُولمُاستطعُحتىُأنُأقابلهُوالعاصمةُصبيةُمصلوبةُعلىُجدارُالرهبة"ُ،2
ليعيشُبسببهاُحياةُالخوفُوالحذرُورغـمُذلكُلمُيغيرُمبادئهُبلُزادهُالترهيبُوالتهديدُإص ارراُفيُ

كشف ُالحقائقُ ،يقـول ُ(صالح ُالرصاصة) ُمزهوا ُ"وأعادتني ُ(الجازية) ُإلى ُالواقع ُوهي ُُتفتح ُأماميُ

جريدةُالشروقُاليوميُوقدُتوسطهاُموضوعُيعلوهُعنوانُبخطُكبيرُُ ...
(أمحمدُأملمد)ُيتحايلُعلىُالضرائبُُ ...-رشاويُبالماليينُُ ...

-شبكةُمخدراتُمغاربيةُ .

ُُُوقدُ َذيَّلُالموضوعُباسمُكاتبهُ ُ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُم .ذياب ُ
ُُُُ ِّ
صحتُفيهاُفرحاُ :

ُ-إنهُ(ذياب)ُُ...هاُهوُأخيراُيضربُضربتهُُ...انتهىُ(أمحمدُأملمد)ُإلىُاألبد"ُ .3

ُُُلتتسمُرسالةُالمرسلُالمركزيُالممثلُهناُفيُشخصيةُالصحفيُ(ذياب)ُبالشفافيةُوالموضوعيةُفيُ
نقل ُوكشف ُالحقيقة ُونبذ ُالتدليسُ ،وذلك ُلما ُتحمله ُمن ُمسؤولية ُأوكلت ُله ُفي ُكشف ُالحقائقُ

َّ
يتهاُحتىُيأخذُكلُحقهُ .
وتعر

ُُُكماُنجدُشخصيةُ(الجازية)ُرمزُاألنوثةُوالصفاءُتمثلُمرسالُمركزياُيحملُرسالةُأثقلتُكاهلهُ
فهي ُخطيبة ُ(ذياب) ُومبادئها ُمن ُمبادئه ُتتميز ُبالتمرد ُوعدم ُالخضوع ُّ
ُوتعد ُأمل ُحارة ُالحفرة ُفيُ

إنقاذهمُ،يقولُالراويُمبرزاُقيمتهاُ"هاُقدُعادتُ(الجازية)ُُ ...

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُهاُقدُعدتُُ...عدناُُ ...

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُحينُتعودُالجازيةُكلُشيءُيعودُُ ...

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُيعودُاإلشراقُللقمرُُ ...
2

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُتعودُاألوراقُللشجرُُ .4"ُ...

ُُُوهناكُكذلكُشخصيةُ(منير)ُالذيُيمثلُصورةُمهمشةُللمثقفُالذيُالُيملكُباليدُحيلةُللتغييرُ

ُظل ُطوال ُالرواية ُمتمسك ُبمبادئه ُوقيمه ُالراسخـة ُفيهُ ،غير ُأنه ُلمُ
فهو ُكثير ُاالستفهام ُوالتساؤل َّ

يتمكنُمنُترجمتهاُعلىُأرضُالواقعُ،فهوُانعكاسُألزمةُالمثقفُفيُواقعُيفضلُأصحابُاألرجلُ

على ُأصحـاب ُالعقولُ ،لتتكالب ُعليه ُالمشاكل ُويقف ُالكل ُض َّـدهُ ،يقول ُضابط ُالشرطة ُمبر ار ُ"ُ...

األمرُفوق ُأيديناُياُسيُ(منير)ُُ...أعداؤكُأكبرُمنيُومنكُوأحمدُهللاُأنناُأوصلناُاألمورُعندُهذاُ

الحد ُُ ...إن ُاألشجار ُالتي ُتموت ُواقفة ُقد ُتنحني ُليس ُخضوعا ُللعاصفة ُ ُولكن ُتحايال ُعليها ُ"ُ،5

لتكون ُثقافتهُوتكوينهُالعلميُنقمةُعليهُوشهادتهُالعلميةُعبئاُثقيالُعليهُعطلُعليهُكافةُمشاريعهُ
حتىُزواجهُالذيُأ ِّجلُأكثرُمنُمرةُإلىُوقتُالحقُوهوُماُأغضبُخطيبتهُنورةُكثيراُ،حيثُتقـولُ
مناجيةُنفسهـاُ"ُلمُأكنُموافقةُتماماُالموافقةُعلىُالذيُكانُيفعلهُ(منير)ُُ...كنتُأتمنىُأنُيعتنيُ

بهمومُأسرتهُالصغيرةُفحسبُُ...الهمومُاألكبرُمنهُالُشأنُلهُبهاُُ...وإلىُمتىُنتزوجُومتىُننجبُ

أطفاالُنعيشُمعهمُماُتبقىُمنُحياتناُ...؟"ُ،6ولسانُحالُنورةُهناُيقولُماذاُفعلُ(منير)ُبثقافته؟ُ

وماذاُجنتُعليه؟ُ .

ُُُُُومنهُفوجودُهُذهُالشخصياتُاألساسيةُفيُروايةُراسُالمحنةُيمثلُتحفيزاُجوهرياُلكلُاألفعالُ

الواردةُفيهاُ .

ُُُأماُفيماُيخصُروايةُالرمادُالذيُغسلُالماءُنجدُهذاُالنمطُمنُالشخصياتُممثالُأساساُفيُُ
الراويُكذلكُالذيُاستخدمُبدور َّ
هُعدةُشخصياتُلكيُيمررُرسالتهُالتيُأرادُتبليغهاُوإسماعها ُومنُ
هذه ُالشخصياتُنجدُشخصية ُ(عزيزة ُالجنرال) ُفهي ُامرأةُمن ُحديدُلها ُنفوذُفي ُكل ُمكان ُتتميزُ

بالجرأةُولقوةُوالسلطةُلمواقفهاُوتصرفاتهاُمنُأولُالروايةُآلخرهاُ،وُتشكلُحضوراُقوياُلتحملُرسالةُ
ينُبإدعائهاُفعـلُالخيرُ،
مفادهاُحبُالتطلعُإلىُالسلطةُوكيفيةُتحقيقُالمالُولـوُعلىُحسابُاآلخر ُِّ
ِّ
ُعلي ُذلكُوأناُمستعدةُأنُأنفقُكلُماليُمنُأجلُالخير"ُ،7
حيثُتقولُ"أناُخيرةُكلُالناسُيعرفون َّ
ألنُممارستهاُللخيرُماُهوُإالَّ ُغطاءُوتمويهُلمصالحُذاتيةُتنويُتحقيقهاُبغرضُزيادةُثراءهاُالُ
َّ
اصفاُردةُفعلُ(سالمُبوطويل)ُوهوُيُنتقدُزوجتهُ(عزيزةُالجنرال)ُ"وامتألُ
غيرُ،حيثُيقولُالراويُو

(سالم)ُحنقاُحتىُفاضُخارجاُمنُجسدهُُ...وه َّم ُأنُيقولُلهاُكالماُسيئاُثمُلزمُالصمتُُ...ماُ
َ

فائدةُأنُيوجهُكالماُسيئاُلمخلوق ُسيءُرديءُالُذوق ُوالُأحاسيس"ُ،8وبشهادةُحتىُخادمهاُالذيُ
الذيُيقر ُبخبثُ(عزيزةُالجنرال)ُوتآمرهاُمفنداُبذلكُرسالتهاُالساميةُالتيُتريدُ
يشتغلُفيُمزرعتهاُو
ُّ
توصيلها ُللناسُ ،حيث ُيقول ُالراوي ُ"ُ ...لم ُيتحرك ُسليمان ُمن ُمكانه ُبل ُبقي ُجامدا ُكتمثال ُباردُ

وراحتُعيناهُتتابعانُرجالُالشرطةُفيُكلُحركاتهمُوسكناتهمُ،بينماُراحُذهنهُيرتادُشكوكاُأخرىُ

ويستقرُفرحاُعلىُ(عزيزة)ُالتيُظلُُيتمنىُلهاُكلُشرُوهيُالتيُتفننتُكالحيةُفيُلعقُعرقهُودمهُ
َّ
3

وشبابه"ُ،9ولتصبحُبشهادةُالجميعُعلىُعكسُماُتصرحُبهُللناسُك ُونها ُتدعيُأنها ُصاحبةُمنفعةُ

وخيرُُوالحقيقةُتثبتُعكسُذلكُتماماُ ُ.
ُ
ُ
-2-1المرسـل الفرعـي:

ُُُيحققُهذاُالنوعُتكامالُللمرسـلُالمركزيُمنُخالل ُسعيهُفيُأداءُرسالتـهُالتيُيريـدُتبليغهاُأوُ
العكسُكأنُتكون ُمضادةُللمرسـلُالمركزي ُلتعملُعلىُتوصيلُرسـالةُمخالفةُله ُوفيُروايةُراسُ
المحنةُنجـدُهذاُالنوعُممثالُفيُالعديدُمنُالشخصياتُمنهاُشخصيةُ(الربيع)ُو(السعيد)(ُ،منير)ُ،

(عبلة ُالحلوة)(ُ ،إبراهيم ُجحا)َّ ،
جية)(ُ ،األم ُعرجونة) ُ(عبد ُالرحيم) ُ(أم ُمنير)(ُ ،العجوزُ
ُ(نانا ُعل ُ

َّ
ة)(ُ،عزيِّز)(ُ،أمحمدُأملمد)(ُ،مديرُالمشفى)ُ،ومنُهذهُالشخصياتُماُتتوافقُرسالتهُمعُرسالةُ
عك
َ

المرسل ُالمركزي ُالممثل ُهنا ُفي ُ(صالح ُالرصاصة) ُوابنته ُ(الجازية) ُوخطيبها ُ(ذياب) ُو(منير)ُ
المثقفُالمهمشُ،ومنهاُماُتخالفُرسالتهمُكونهُتوجدُلكلُشخصيةُمنُهاتهُالشخصياتُسواءُمنهاُ
الفرعية ُأو ُالمركزية ُرسالة ُتريد ُتوصيلهاُ ،رغم ُ"وجود ُتعارض ُبين ُالذات ُوالواقع ُبين ُالماضيُ

والحاضر"ُ ،10وتحفيز ُالمرسل ُبنوعيه ُالمركزي ُوالفرعي ُي ُّ
عد ُتحفي از ُللرسالة ُأو ُالموضوع ُالمرادُ
توصيلهُ ُُُُ.

ُُُُوالمرسلُالفرعيُالذي ُيتوافقُمعُرسالةُالمرسلُالمركزيُفيُروايةُراسُالمحنةُنجدهُيتمثلُفيُ
العديدُمنُالشخصياتُمنهاُشخصيةُ(الربيع)ُو(السعيد)ُاللذينُيمثـالنُبالنسبةُلـ(صالحُالرصاصة)ُ
الماضيُالنقيُألنهماُصديقاهُمنذُالشبابُوأخواهُفيُالميدانُأيامُالثورةُورسالتهُمنُرسالتهماُحيثُ

نيُأخوي ُفيُالثورةُُ...الُأحدُيمكنهُأنُيتصورُكمُفرحتُُ...فتحتُلهماُقلبيُُ،11"...
ار
يقولُ"زُ
َّ
وهذا ُالمشهد ُينم ُعن ُمحبة ُ(صالح) ُلصديقيه ُورغبة ُصديقيه ُالخير ُله ُإذن ُفرسالتهما ُهنا ُتتوافقُ

تماماُمعُرسالةُ(صالحُالرصاصة)ُالمرسـلُالمركزيُ .

ُُُكذلك ُنجد ُشخصيات ُأخرى ُتعد ُالركيزة ُاألولى ُللمرسل ُالمركزيُ ،ومن ُهذه ُالشخصيات ُنجدُ
شخصيةُ(عرجونةُبنتُاعمر)ُزوجةُ(صالحُالرصاصة)ُوالنسخةُطبقُاألصلُعنُأمهُ،فهيُالتيُ

وقفتُمعهُفيُالسراءُوالضراءُوصبرتُألجلهُ،يقولُ(صالح)ُمبيناُقيمتهاُبالنسبةُإليهُ"جاءتنيُأمُ
األوالدُبنتُاعمرُُ...لمُتبقُإالَُّهيُتزيلُعنيُالهمُُ...جلستُقربيُُ...سكتتُملياُُ...تمنيتُأنُ
تسكت ُأبدا ُُ ،12"...كيف ُال ُوهي ُالتي ُاختارها ُله ُوالده ُ(سالم ُالعلواني) ُوأمره ُبالرجوع ُإليها ُوقتُ
ِّ
الشدةُ،حيثُيقولُلهاُمخاطباُ"ُ...أنتُتعرفيُأننيُاحبكُُ...أنتُالتيُعشتُمعيُالعمرُحلوهُ

ُعرجونة ُبنتُاعمر ُسنده ُالذي ُيرتكز ُعليه ُوالصدر ُالرءوم ُالذيُ
وم ِّره ُُ ،13"...لتكون ُبذلك ُزوجته ُ
يعودُإليهُألنُفكرهُمنُفكرهُورأيهُمنُرأيهاُُ .
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َّ
ـُشخصيةُ(ناناُعلجية)ُتأثراُكبيراُوحنينهُ
ُُُونجدُكذلكُتأثُّرُالمرسلُالمركزيُ(صالحُالرصاصة)ُب
لهاُوأليامهاُالحلوةُلمـَاُلهاُمنُوزنُثقيلُعندهُ،حيثُيقولُوكلهُحـاجةُإليهـاُ"آهُ(أ َّماُعلجية)ُُ .ُ..

ُ أينُأنتُاآلنُ...؟ُأينُيمكننيُأنُألقاكُ...؟ُكيفُأغرسُرأسيُفيُصدركُالدفيءُلتمسحيُعليهُ
14
ُّ
ُ،فهيُعندهُتعدُبذرةُصالحةُأنتجتُجيالُصالحاُلصدقهاُوطيبتهاُيقولُوكلهُ
بيديكُالحانيتينُ...؟"
شوقُوحنينُلهاُ"ماُأحالهاُكلمةُلمُأسمعهاُصادقةُإالَّ
َّ
ُمنُفمُ(ناناُعلجية)ُُ ...

َّ
ناناُالتيُتربطنيُبهاُوشائجُاإلخالصُوالوفاء"ُ ُ.15

َّ
عيُهناُكشخصيةُ(عرجونةُبنتُاعمر)ُوُشخصيةُ(ناناُعلجية)ُنالحظُأنُ
ُُُوبالنسبةُللمرسلُالفر

لهماُالتأثيرُاألكبرُفيُحياةُوتصرفاتُالمرسلُالمركزيُهناُ(صالحُالرصاصة)ُلرجوعهُالدائمُلهماُ
وقتُالضيقُو َّ
الشدةُ .

ُُُكذلكُنجدُتشكيلةُأخرىُمنوعةُمنُالشخصياتُالفرعيةُالتيُتعملُجاهدةُعلىُمساعدةُالمرسلُ
المركزيُفيُتوصيلُرسالتهُفيُروايةُراسُالمحنةُكـ(الجازية)(ُ،منير)(ُ،ذياب)ُُ ...

ُُُُكماُتوجدُعدةُشخصياتُالُتتوافقُرسالةُالمرسلُالمركزيُمعُرسائلهمُ،ومنُهذه ُالشخصياتُ
نجدُشخصيةُمديرُالمشفىُالذيُسعىُجاهداُفيُتقويضُرسالةُ(صالحُالرصاصة)ُومنعُوصولهاُ

إلى ُأي ُجهة ُكانت ُألنها ُعلى ُطرفي ُنقيضُ ،يقول ُ(صالح ُالرصاصة) ُواصفا ُمشهد ُكره ُمديرُ

المشفىُلهُ"استدعانيُالمديرُُ...دخلتُُ...قعدتُُ...زمجرُفيُوجهيُ :
 -مـنُسمـحُلكُبالقعـود؟ُقـفُ...

ُ -هزتـنيُالدهشةُُ...ماُهذهُالعداوةُضديُ...؟ُ".16

ُُُ كذلك ُنجد ُوقوف ُرئيس ُالبلدية ُ(أمحمد ُأملمد) ُضده ُمحاوال ُقدر ُاإلمكان ُإذالله ُواالنتقام ُمنهُ
ألسبابُشخصيةُ،حيثُيقولُمتوعداُ(صالحُالرصاصة)ُ"وجدتُنفسيُأسوقُالسيارةُباتجاهُضاحيةُ

المدينةُحيثُيسكنُالشيخُ(صالح)ُعنديُمعـهُحسـابُطويلُتجبُتصفيتهُُ...لنُأنسىُأبداُماُ

فعلهُبوالديُأثناءُالثورة"ُ،17ليقفُبذلكُمعارضاُلرسالةُالمرسلُالمركزيُمحاوالُإفشالهاُ ُ.

ُُُوهناكُشخصيةُالعجوزُعكةُالتيُتمثلُقمةُالجشعُوتميلُدائماُلمنُيدفعُأكثرُ،تمتهنُالسحرُ

وتقفُإلىُجانبُ(أمحمدُأملمد)ُوتعتمدُعلى ُالشعوذةُفيُتسييرُأعمالهاُ،حيثُيقولُ(أمحمدُأملمد)ُ

َّ
ةُوتدحرجتُفيُتثاقلُُ...فتحتُالنافذةُُ...مدتُيدهاُتصافحنيُُ...
عنهاُ"ُ...خرجتُالعجوزُعك
دسستُفيُيدهاُمبلغُمئةُدينارُُ ...

-أينُوصلتُُ ...

-كل ُشيء ُجاهز ُُ ...لقد ُأحضرت ُالكلب ُمنذ ُأيام ُُ ...أنا ُأنتظر ُعودتها ُمن ُالعاصمة ُ ُاطمئنُ

سأجعلُمنهاُكلبتكُاألمينةُ .

إنُفعلتُسأكسوكُذهباُُ...سأجعلُمنكُأسطورةُأيتهاُالساحرةُالشمطاء"ُ .185

ُُُُونجدُكذلكُشخصةُ(عزيِّز)ُربيبُالعجوزُ(عكة)ُ،شخصيةُطيبةُإالَّ ُأنُالظروفُالقاهرةُرمتُ
ِّ
ُليسخره ُ(أمحمدُأملمد) ُلخدمة ُأغراضهُالخبيثةُواعداُإياهُبالمال ُحيثُيقولُ
بها ُفي ُمستنقع ُالقذارة
لـ(منير)ُمعترفاُ"هذاُالدكانُهوُلـ(لحاجُأمحمد)ُُ...وماُأناُإالَّ ُأحدُخدمهُ،وهوُلمُيقمهُهاُهناُإالَُّ

الصطيادُمنُيشاءُمنُالغيدُالكواعبُُ...وكانُاللعينُقدُوعدنيُأنُيتنازلُليُعنُالمحلُإنُأناُ

اصطدت ُله ُالحلوة ُُ ...وفعال ُنفذت ُله ُبغباء ُما ُيريدُ ،ثم ُلم ُأحصل ُعلى ُشيء ُُ 19"..فهو ُإذنُ

عيةُطوعهاُ(أمحمدُأملمد)ُلجانبهُوخدمةُلرسالتهُالتيُمفادهاُإذاللُسكانُحارةُالحفرةُ
شخصيةُفر
َّ
وعلىُرأسهمُ(صالحُالرصاصة)ُوالوقوفُضدُرسالتهُ .

ُُُُُ أما ُفي ُرواية ُالرماد ُالذي ُغسل ُالماء ُنجد ُهذا ُالنوع ُمن ُالمرسل ُممثال ُفي ُالعديد ُمنُ

الشخصيات ُمنها ُالشخصيات ُالتي ُتعمل ُعلى ُتوصيل ُرسالة ُالمرسل ُالمركزي ُومنها ُالشخصياتُ
التيُتعملُعلىُمخالفتهاُ،ومنهاُشخصيةُ(كريمُالسامعي)ُوأبوهُ(خليفةُالسامعي)ُوأختهُ(بدرة)ُكذلكُ

نجد ُضابط ُالشرطة ُ(سعدون) ُو(فواز ُبوطويل) ُووالده ُ(سالم) ُو(نورة) ُزوجة ُ(كريم ُالسامعي)ُ

و(سليمان) ُالخادم ُفي ُمزرعة ُ(عزيزة ُالجنرال) ُو(مختار ُالدابة) ُرئيس ُالبلدية ُو(الجنرال) ُو(العطرةُ

المرنيني)ُو(كوثرُالمرنيني)ُو(فاتحُاليحياوي)ُو(الطبيبُفيصل)ُو(نصيرُالجان)ُنائبُالميرُُ ...

ُُُُوالمرسلُالفرعيُالذيُيتوافقُمعُرسالةُالمرسلُالمركزيُالراويُالممثلُهناُفيُشخصيةُ(عزيزةُ
الجنرال) ُنجده ُيتمثل ُفي ُالعديد ُمن ُالشخصيات ُمنها ُشخصية ُالطبيب ُ(فيصل) ُالذي ُيعمل ُفيُ
مشفىُالمدينةُ،حيثُلهُعالقاتُوطيدةُمعُعائلةُ(عزيزةُالجنرال)ُلتتخذهُهذهُاألخيرةُكأداةُس ِّخرتُ

لخدمة ُمصالحها ُومصالح ُالعائلةُ ،يقول ُالراوي ُواصفا ُموقف ُالطبيب ُإزاء ُ(عزيزة) ُ"ُ ...والحظُ

(فيصل ُالطبيب) ُما ُفي ُعينيها ُمن ُسحر ُواهتمام ُصعب ُالتخلص ُمنه ُُ ...وأدركت ُ(عزيزة) ُذلكُ

فراحتُتربِّتُعلىُكتفيُ(فيصل)ُوهيُتقولُبنبرةُمتكسرةُفيهاُمنُحرقةُالغيرةُُ :

-أرجوُأنُتزورناُقريباُوسنسعدُبالجلوسُمعكُُ...اهتمُبـ(فواز)ُُ،20"...وحافزُالتعاونُهناُيتمثلُفيُ

التزويرُ ،لقيام ُالطبيب ُ(فيصل) ُبفبركة ُشهادة ُطبية ُتثبت ُمكوث ُ(فواز) ُليلة ُالحادثة ُفي ُالمشفىُ
ابتداء ُمن ُالساعة ُالرابع ُوالحقيقة ُأنه ُخرج ُمن ُالملهى ُعلى ُالساعة ُالتاسعة ُليال ُليكشف ُأمره ُفيُ
ِّ
ُالمزورُ ،يقول ُله ُالضابط ُ(سعدون) ُمعاتبا ُ"ُ
األخير ُويزُّج ُبه ُفي ُالسجن ُبتهمة ُالتزوير ُواستعمال

وحينُلمحُاالضطرابُعلىُمالمحُالطبيبُوفيُحركةُيديهُقالُ :
ُُُُُُُُُُُُُُُُ-الطبُمهنةُإنسانيةُنبيلةُراقيةُالُتَ ِّ
عدلهاُإالَُّمهنةُالتعليمُُ ...

ُُُُُُُُُُُُُُُُُلقدُسلمتُلـ(فوازُبوطويل)ُشهادةُتثبتُأنهُدخلُالمصحةُابتداءُمنُالرابعةُو َّ
أكدتُ
ذلك ُفي ُكل ُسجالت ُالمصحةُ ،وثبت ُلدينا ُأن ُ(فواز ُبوطويل) ُقضى ُمساء ُذلك ُاليوم ُفي ُملهىُ

الحمراءُُ .21"...
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ُُُُوهناُنالحظُوقوفُالطبيبُ(فيصل)ُمعُرسالةُالمرسلُالمركزيُ(عزيزةُالجنرال)ُومساعدتهاُإلىُ
النهايةُمقتنعاُبفكرهاُومواقفهاُ .

ُُُُكماُنجدُشخصيةُ(الجنرال)ُمالكُملهىُالحمراءُ،يملكُالسلطةُوالمالُولهُنفوذُغيرُمحدودُوهوُ
دائماُفيُخدمةُ(عزيزةُالجنرال)ُومصالحهاُ،يقولُالراويُمبيناُسلطتهُ"ُدامُعرسُ(الجنرال)ُالذيُ

أقامه ُالبنه ُبالتبني ُأسابيع ُصارت ُفيه ُعين ُالرماد ُقبلة ُللشخصيات ُمن ُالسياسيين ُوذوي ُالنفوذُ

ُ ،22"...فهذا ُالمشهدُيدل ُعلى ُقوته ُونفوذه ُالسلطوي ُوالمادي ُوالتي ُسخرها ُلخدمتهُوخدمة ُ(عزيزةُ

الجنرال) ُورسالتهاُ ،للجوئهاُإليه ُكل ُمرةُتقع ُفيـهُفي ُمشكلُ ،يقـول ُالـراوي ُ" ُوفيُالمساء ُتغير ُكلُ
َّ
از)ُمعززاُمكرماُُ...وأدركُ(سعدون)ُأنُيدُ(عزيزة)ُأطولُمماُتوقعُوأنُ
شيءُلقدُأطلقُسراحُ(فو

القانونُفعالُتحتُبعضُالناسُ،قيلُإنُ(عزيزة)ُقدُذهبتُإلىُ(الجنرال)ُطلباُللمساعدةُُ .23"...

ُُُإضافةُلشخصيتيُ(كوثر)ُو(العطرةُالمرنيني)ُاللتانُعملتاُجاهدتينُعلىُكسبُرضىُالمرسلُ
المركزي ُ(عزيزة ُالجنرال) ُبكل ُما ُأوتينا ُمن ُحيلةُ ،فنجد ُمحاولة ُتقرب ُالعمة ُ(كوثر ُالمرنيني) ُمنُ

(عزيزةُالجنرال)ُحتىُتحظىُمنهـاُببعضُاالهتمامُوالمساعدةُألنُغرضهاُهنـاُمـاديُالُغيرُ،تقولُ

العمةُ(كوثر)ُمقترحةُالمساعدةُعـلىُ(العطرةُالمرنيني)ُ"يجبُأنُتتَّصليُبهُشخصياُُ...هذاُرقمُ

هاتفهُتحصلتُعليهُبطريقتيُالخاصةُُ...وأناُسأتحركُباتجاهُأمهُألننيُعلمتُأنهاُمفتاحُاألمرُ

كله"ُ ،24ورغم ُتعا ُونهما ُمع ُشخصية ُ(عزيزة) ُإال ُأن ُنتيجة ُتعاونهما ُهذا ُكان ُالفشلُ ،يقول ُ(سميرُ
المرنيني)ُمعيباُعليهماُمساندةُ(عزيزةُالجنرال)ُ"(عزيزة)ُشخصيةُكبيرةُماُبقيتُتنظرُألمثالكُُ...
أنتنُمجردُوسائلُالُغيرُُ .25"ُ...

ُُُُأما ُفي ُما ُيخص ُالشخصيات ُالفرعية ُالتي ُتعمل ُجاهدة ُعلى ُإعاقة ُرسالة ُالمرسل ُالمركزيُ
(عزيزةُالجنرال)ُفكثيرةُهناُونجدُمنهاُُ :

ُُُُشخصيةُ(سالمُبوطويل)ُزوجهاُوالذيُيعملُجاهداُعلىُرفضُرسالتهاُبسببُتعارضُمقاصدهمُ
وغاياتهمُ،فهوُشخصيةُطيبةُفيُحينُهيُشخصيةُخبيثةُ،يقولُالراويُمبرزاُموقفهُمنهاُ"ُ...أرادُ
أنُيلعنهاُبملءُقيهُُ...أ ارُدُأنُينشبُأصابعهُفيُأوداجهاُحتىُتموتُكماُتموتُالدجاجةُُ،26"...
إذن ُفرسالة ُالمرسل ُالفرعي ُالممثل ُهنا ُفي ُشخصية ُ(سالم ُالعلواني) ُتتعارض ُكلية ُمع ُرسالةُ

الشخصيةُالمركزيةُ(عزيزةُالجنرال)ُُ .

ُُُُُإضافةُإلىُشخصياتُأخرىُجاءتُرسائلهاُمخالفةُتماماُلماُجاءتُبهُ(عزيزةُالجنرال)ُومنهاُ

شخصية ُ(فاتح ُاليحياوي) ُالمثقف ُالثائر ُضدها ُوشخصية ُضابط ُالشرطة ُ(سعدون) ُوشخصيةُ

(سليمان)ُالعاملُلديهاُفيُمزرعتهاُُ ...
ُُ-2الفاعـل:
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ي ُّ
عد ُالفاعلُنمطاُآخرُمنُتحفيزُاألنماطُالتشكيليةُفيُالنصُالروائيُ،ويتمثلُالفاعلُفيُروايةُ

اسُالمحنةُفيُشخصيةُ(صالحُالرصاصة)ُالبطلُ،حيثُتتغيرُفعاليتهُمنُموقفُآلخـرُففيُأولُ
ُ
ر
الروايةُعندماُكانُالُيزالُيقيمُفيُقريتهُكانُيملكُالفعلُويستطيعُالرفضُأوُالقبولُونستطيعُأنُ

نطلقُعلىُهذهُالمرحلةُمرحلةُالفعلُاإلراديُوهيُمرحلةُكانُُباستطاعةُ(صالحُالرصاصة)ُفيهاُ

أنُيرفضُانتقالهُإلىُالمدينةُ ،بعدُأنُأقترحُالموضوعُعليهُمنُطرفُصديقيهُ(الربيع)ُو(السعيد)ُ،
ُفيُ
ولكنه ُتحت ُوقعُإغراء ُصديقيه ُله ُومشاورة ُ ُزوجته َّ
ُقرر ُاالنتقال ُإلى ُالمدينة ُيقول ُ"كانا ُي ِّقلبان َّ

بصريهماُوفيهماُإلحاحُبقبولُالفكرةُُ...ورغمُكونيُكنتُأخافُالمدينةُُ...كنتُأدركُأنهماُماُأراداُ
ليُإالَُّالخيرُُ...وأردتُأنُأقولُالُللمدينةُُ...فقلتُنعمُُ...قلتهاُخافتةُباهتة"ُ،27وبدخولهُالمدينةُ
وبالضبطُبيتهُالجديدُدخلُ(صالحُالرصاصة)ُمرحلةُأخرىُغيرُالتيُيحياُفيهاُفيُالقريةُ،مرحلةُ

الخوفُوالتيُستتحولُبهُفيماُبعدُإلىُمرحلةُالفعلُالالإراديُحيثُيقولُواصفاُحالهُ"لمُأعلقُُ...

كنتُأجيلُالطرفُفيُكلُأركانهُُ...فيُكلُشبرُفيهُُ...وكانتُفرائصيُترتجفُُ...كأنُجدرانهُ
مألىُبالعيونُالمفترسةُُ...لمُأفرحُُ...نعمُلمُأفرحُُ...أحسستهُقبراُُ...مجردُقبرُباردُالُغير"ُ،28

ليظلُفيُمعظمُأحداثُالروايةُفاقداُلراحتهُوهدوءهُبسببُرحيلهُمنُالقريةُإلىُالمدينةُتلبيةُلرغبةُ

صديقيهُ(الربيع)ُو(السعيد)ُوزوجتهُ(عرجونةُبنتُاعمـر)ُُُُوُ"موقفُالبطلُسيكونُموقفُالسلبيةُ

واالنهيارُواليأسُوالسخطُعلىُالواقعُوعلىُالسلطة"ُ،29والُيملكُالفاعلُهناُفيُهذهُالمرحلةُغيرُ

الرغبةُفيُالخروجُمنُهذاُالمكانُففقدُسيطرُعليهُاالستسالمُواالنهزاميةُفيُمعظمُاألحداثُالتيُ
مرتُعليهُداخلُالمدينةُحيثُيقولُ"أتركانيُأرجوكماُُ...إذاُكنتماُتحباننيُفاتركانيُلحاليُُ...أناُ

خوافُُ...أخافُالمدينةُُ...المدينةُعاهرةُفاجرةُستفسدنيُُ...تبدلنيُُ...تغيرنيُُ...تبلعنيُُ...
َّ

المدينةُياُناسُقذرةُوسخةُُستوسخنيُُ...خذواُكلُشيءُُ...المالُُ...الجاهُُ...السلطانُُ...

الفيالتُودعونيُلحاليُُ...دعونيُلحالي"ُ،30ليقررُالهربُمنُالمدينةُمرغماُالُحلُآخرُلديـهُوهذهُ

المرحلة ُتسمى ُمرحلة ُالفعل ُالجزئي ُكون ُالفاعل ُهنا ُال ُيملك ُفيها ُغير ُالخروج ُمن ُالمدينة ُوفيُ

أسـرع ُوقتُ ،يقولُ"جري تُُ...جريتُُ ...كأننيُفيُريعان ُالشبابُُ ...أحسستُأننيُخرجـتُمنُ
المدينةُُ...خرجتُمنُالسجنُُ...منُزنزانةُسلطانُطاغية"ُ،31فخروجهُمنُحصارُهذاُالمكانُ

الممثل ُفي ُالمدينة ُمعناه ُحصوله ُعلى ُالفعل ُاإلرادي ُلعجزه ُالكبير ُعن ُالفعل ُفي ُواقع ُيحيط ُبهُ

الحصارُمنُكلُصوبُُ .

ُُُويتمث ُلُ تحفيزُالفاعلُفيُروايةُالرمادُالذيُغسلُالماءُفيُشخصيةُ(عزيزةُالجنرال)ُ،حيثُبدأتُ
ِّ
َخضعت ُالجميع ُلها ُكونها ُشخصيةُ
كشخصية ُذات ُفعالية ُفي ُالواقع ُاالجتماعي ُلسلطتها ُومالها ُأ

محوريةُوذاتُوزنُ،يقولُالراويُعنهاُ"إذاُأردتُقضاءُمآربـكُفعليكُبـ(عزيزةُالجنرال)ُُ...هكذاُيرددُ

الجميع ُُ ...كلما ُضقت ُالدنيا ُبأحدهم ُهرع ُإليها ُوهي ُتعرف ُالجميعُ ،تم ُّد ُخيوطها ُالسحرية ُفإذاُ
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الباطلُحقُ،وقدُسماهاُالناسُالجنرالُلقَّوتها"ُ،32غيرُأنُسلطتهـاُهـذهُس ِّخرتُلخدمـةُ
بالحقُباطلُو
َّ

أغراضها ُوأغـراض ُأمثالهـا ُال ُغيرُ ،فهي ُإذن ُشخصية ُمحورية ُانتهازية ُال ُشيء ُيقف ُفي ُوجههاُ
واآلخرُيعتبرُعندهاُمجردُتابعُلهاُ،يقولُ(سمير)ُمبيناُانتهازيتهاُ"(عزيزة)ُشخصيةُكبيرةُماُبقيتُ

تنظر ُألمثالك ُُ ...أنتن ُمجرد ُوسائل ُال ُغير ُُ 33"...ورغم ُفعاليتها ُفي ُالحدث ُتبقى ُدائما ُنموذجاُ

سلبياُفيُحياةُسكانُمدينةُعينُالرمادُ،لبقائهاُوحدهاُالمتابعةُلتغيرُاألحداثُفيُالروايةُمنُأولهاُ

آلخرها ُبداية ُبمقتل ُّ
ُ(عزوز) ُمرو ار ُبوفاة ُ(سليمة ُالمرنيني) ُأم ُ(سمير) ُوصوال ُعند ُسجن ُ(كريمُ

السامعي) ُبتهمة ُارتكابه ُجريمة ُقتل ُّ
ُ(عزوز) ُوانفصال ُ(بدرة) ُعن ُ(فواز) ُبعد ُتطليقها ُبأمر ُمنهاُُ

لتظل ُرغمُهذاُالتغيرُفيُاألحداثُمحافظةُعلىُسلوكهاُوق ارراتهاُالسلبيةُالتيُتخدمهاُهيُوحدهاُ
كشفُملعوبهاُوتفرُنحوُالمجهولُ ُُ.
دونُغيرهاُإلىُآخرُالروايةُ،لي
َّ

ُُ-3الموضوع ( الرسالة ):

منُخاللُتحليلناُالسابقُلروايتيُراسُالمحنةُوالرمادُالذيُغسلُالماءُوصلناُإلىُنتيجةُمفادهاُ

وجودُرسالتينُسيطرتاُعلىُالحكيُفيهماُُ :

ُُُُُاألولى ُتخص ُرواية ُراس ُالمحنة ُوتتمثل ُفي ُرسالة ُالمرسل ُالمركزي ُ ُ(الراوي ُ) ُوالذي ُأوكلُ
المهمةُهناُلعدةُشخصياتُمنهاُشخصيةُ(صالحُالرصاصة)ُوابنتهُ(الجازية)ُوجارهُ(منير)ُالمثقفُ

و(ذياب)ُالصحفيُ،فكلُهاتهُالشخصياتُتحملُبينُطياتهاُرسالةُوتشاركُشخصيةُالبطلُ(صالحُ

الرصاصة)ُفيُرسالتهُالتيُنادىُبهاُ،والممثلةُفيُمحاولةُاالنعتاقُمنُالحصارُوالقهرُوالضياعُ

الذيُيحيطُبهُوعائلتهُوكاملُسكانُحارةُالحفرةُفيُالواقعُالمعاشُ،فقدُظل ُطوالُأحداثُالروايةُ

يتطلعُللخروجُمنُالمدينةُوالتيُتمثلُعندهُمصدرُحصارُوضغطُبعدُفشلُمحاوالتهُفيُالتغييرُ

ُالص َّد ُمن ُمدير ُالمشفى ُواإلعاقة ُمن ُطرف ُرئيس ُالبلدية ُ(أمحمد ُأملمد)ُ ،ألنهما ُيمثالنُ
لتلقيه َ
السلطةُاإلداريةُوالسياسيةُالقهريةُالنافذةُ،لتبقىُرغبةُالجميعُفيُالخروجُوالثورةُمجردُفكرةُ .

عنُطريقُشخصياتُ
ُُُُونستطيعُالقولُبأنُالرسالةُالجوهريةُالتيُأرادُالمرسلُالمركزيُتوصيلهاُ ُ
الرواية ُالرئيسية ُكشخصية ُ(صالح ُالرصاصة) ُوابنته ُ(الجازية) ُوخطيبها ُ(ذياب) ُو(منير) ُالمثقفُ

جونة)ُو(ن َّاناُعلجية)ُو(الربيع)ُو(السعيد)ُو(الضابطُكريم)ُُ...محاولةُ
والفرعيةُكشخصيةُأ َّماُ(عر
َ

إلبرازُقيمُالحقُولحريةُالتيُضاعتُفيُواقعُالُيملكُاإلنسانُفيهُحقُالنطقُوالتكلمُأوُالخروجُمنُ
حصارُدخلُفيهُرغماُعنهُ،الرسالةُالجوهريةُهناُتمثلتُفيُمحاولةُتخليصُاإلنسانيةُالمعذبةُمنُ

حصارهاُومآسيهاُ،لتظلُمجردُأفكارُوأحالمُتراودُ(صالحُالرصاصة)ُبعدُعجزهُفيُتحقيقهاُ،ليختارُ
بذلكُحلهُاألخيرُوهوُالهروبُكونه ُيمثلُأضعفُاإليمانُ ،حيثُيقولُمستسلماُ"والحل؟ُالهروبُ

الهروبُُ...كلُشيءُيصرخُفيُأذنيُُ...أهربُياُ(صالح)ُُ...ياُ(صالح)ُالمغبونُُ...ياُ(صالح)ُ

المجنون ُُ ...أهرب ُبنفسك ُُ ...أنت ُضعيف ُُ ...هؤالء ُشياطين ُأنت ُال ُتقدر ُعلى ُمواجهة ُهذاُ
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سدوا ُوأفسدوا ُوَف َس َدت ُعليهم ُُ...
الجنس ُُ ...يا ُ(صالح) ُأهرب ُُ ...أهرب ُيا ُ(صالح) ُُ ...هؤالء َُف َُّ

أهرب ُيا ُ(صالح) ُُ ...أهرب ُُ ،34"...لتكتمل ُرسالته ُمن ُبعده ُعن ُطريق ُإعالء ُكلمة ُالحق ُوقهرُ
ِّ
ُمتحدين ُبذلك ُكل ُشيء ُساعيين ُفقط ُنحو ُالتغييرُ
الباطل ُبواسطة ُشخصيتي ُ(الجازية) ُو(ذياب)
وإزالةُالجمودُومسبباتهُ،لينتفضُ(ذياب)ُالصحفيُبقلمهُويكشفُالحقُوتنتفضُ(الجازية)ُبالفعلُفيُ

وجهُالظلمُمحاولةُقتلُ(أمحمدُأملمد)ُالسلطويُالقهريُ،يقولُالراويُواصفاُالموقفُ"يـ(الجازية)ُُ ...
ُُُُُُُُُُُُُُبلغُالقلبُالعفنُُ ...
ُُُُُُُُُُُُُُانتفضيُُُُ...

ُُُُُُُُُُُُُُحشاشةُالروحُترتعشُُ ...
ُُُُُُُُُُُُُُُسويداءُالقلبُتختنقُُ ...
ُُُُُُُُُُُُُُُاقتليهُُ ...

ُُُُُُُُُُُُُُُاشحذيُالخنجرُالمسمومُواقتليهُُ ...
َُُُُُُُُُُُُُُُُق َتَل ِّكُألفُمرةُُ ...

ُُُُُُُُُُُُُُُُُباعُظفائركُلصعاليكُاألرضُُ ...
ُُُُُُُُُُُُُُُُُأقتليهُُ...وُُ .35"ُ...

َّبُفقدانُالذاتُلذاتهاُوأحالمهاُالنبيلةُليشكلُبذلكُالحلمُالمفقودُلدىُمعظمُشخصياتُ
ُُُكلُهذاُسب َ
الروايةُرسالةُجوهريةُتدورُحولهاُمعظمُاألحداثُ .

ُُُُالثانيةُتخصُروايةُالرمادُالذيُغسلُالماءُ،وتتمثلُفيُرسالةُالمرسلُالمركزيُ(ُالراويُ)ُالذيُ
يتحكمُفيُالشخصياتُالرئيسيةُوالثانويةُليقودهاُإلىُالوجهةُالتيُيختارهاُ،لنرىُبذلكُاألحداثُمنُ

خالله ُوعبر ُشخوصه ُكشخصية ُ(عزيزة ُالجنرال ُالرئيسية) ُوالتي ُتتميز ُبالهيمنة ُو ُّ
التحكم ُوالسلطةُ،

يقولُالراويُعنهاُ"فقدتُ(عزيزة)ُأمهاُفيُمأساةُرهيبةُُ...وماُكادتُتبلغُالثامنةُعشرُحتىُورثتُ

عنُعمتها ُكلُماُورثتُعنُزوجهاُالثريُمنُأراضيُوأموالُوتحولتُفجأةُمنُمضغةُللشفقةُإلىُ

إعصارُللرفضُوالتحديُُ،36"...وُمهمتهاُجعلُكلُسكانُمدينةُعينُالرمادُتابعينُلهاُوخاضعينُ
ـاُلتمُّل ِّك ُاآلخـرُ،ومنهُفرسالةُالراويُموجهةُهناُإلىُالسلطةُوأصحابهاُ
وحلمهاُبالسلطةُالتيُتؤهله َ
ال ممثلينُهناُفيُالجنرالُو(عزيزةُالجنرال)ُوالطبيبُ(فيصل)ُورئيسُالبلديةُ(مختارُالدابة)ُوالضابطُ

(سعدون)ُ .

ُُُُ كما ُأن ُرسالته ُموجهة ُإلى ُالمجتمع ُالممثل ُهنا ُفي ُمدينة ُعين ُالرماد ُوسكانها ُعلى ُاختالفُ
مكاناتهم ُوتوجهاتهم ُكعائلة ُ(خليفة ُالسامعي) ُالبسيطة ُوعائلة ُ(عبد ُهللا ُالمرنيني) ُالفقيرة ُُ ...الذينُ

وقفواُفيُوجهُ(عزيزةُالجنرال)ُوغطرستهاُلينجحواُفيُاألخيرُبإمساكهاُمتلبسةُبالجرمُ،يقولُالرويُ

واصفاُالمشهدُ"وفاجأُجمعُغفيرُالضابطُ(سعدون)ُ(ُ/بدرة)ُ(ُ/نوارة)ُ(ُ/سمير)ُوُُ...فاضطربتُ
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َّ
يقهاُبلسانهاُالتيُظلتُت ِّ
مررهُ
وراحتُتمسكُبيدهاُالمرتجفتينُتحاولُتسويةُشعرهاُوهندامهاُمَبلَِّلةُر

علىُشفتيهاُوراحُالمحيطون ُبهاُينبشون ُالقبرُوراحتُتدفعهمُبقوةُنائحةُباكيةُمهددةُالجميعُبأسوأُ

العقابُُ ...

ِّ
ُعَّلَقت ُرجليهاُ
ولم ُتمض ُساعة ُمن ُزمن ُحتى ُارتخت ُ(عزيزة) ُتعبة ُعاجزة ُعن ُفك ُالحبال ُالتي َ
َّ
َّ
جُالجثةُفمدَدهاُعلىُاألرض"ُ،37وهذاُالمشهدُدليلُعلىُانهيارُ
ويديهاُ،وتسللُأحدهمُإلىُالقبرُوأخر
السلطةُالقهريةُفيُآخرُالمطافُبسببُسياسةُالقمعُوالهيمنةُالتيُتبعتهاُ(عزيزةُالجنرال)ُفيُتسييرُ
مصالحهاُعلىُحسابُاآلخرُالمجتمعُ(سكانُمديةُعينُالرماد)ُ .

ُُُُ-4المساعدُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ:

ُُُُفي ُرواية ُراس ُالمحنة ُيتضح ُتحفيز ُالشخصيات ُالمساعدة ُفي ُبعض ُاألفعال ُالتي ُتمارسهاُ
بعض ُالشخصيات ُالقريبة ُمن ُالشخصيات ُالرئيسية ُوالتي ُتحاول ُمساعدتها ُفي ُتحقيق ُما ُيريدُ

كشخصيتي ُ(الربيع) ُو(السعيد) ُصديقي ُالشخصية ُالرئيسية ُ(صالح ُالرصاصة)ُ ،فهما ُجاءوا ُإليهُ
ِّ
خصيصا ُمن ُأجل ُمساعدته ُفي ُالخروج ُمن ُالقرية ُ(الحصار) ُواالنتقال ُإلى ُالمدينة ُحيث ُيوجدُ
االنفتاحُ،يقوالنُلهُوكلهمُرغبةُفيُالمساعدةُ"ياُ(صالح)ُياُرصاصةُُ...مالكُالُتريدُأنُتتبدل؟ُ .

-قلتُوأناُمتعجبُُ :

أتبدلُكيف؟ُماذاُتقصدُ؟ ُ

-قالُ(السعيد)ُوهوُيضحكُ :

فاتُوقتُالرصاصُياُ(صـالح)ُياُخ َّيُُ...اليومُنحنُفيُعصـرُاألسلحةُالنوويةُوالكيماوية"ُ .ُ38

ُُُُفمساعدة ُكل ُمن ُ(الربيع) ُو(السعيد) ُلصديقهم ُ(صالح ُالرصاصة) ُت ُّ
عد ُتحفي از ُإيجابيا ُلرغبتهماُ
ومحاولتهماُالخروجُبهُمنُالحصارُالمحيطُبهُوبعائلتهُ .

ُوابنته ُ(الجازية)ُ ،فهما ُحاولتا ُجاهدتينُ
ُُُُونجد ُعائلته ُالممثلة ُفي ُزوجته ُ(عرجونة ُبنت ُاعمر) ُ
مساعدةُ(صالحُالرصاصة)ُمنذُالبدايةُخاصةُزوجتهُالتيُت ُّ
عد ُمرجعاُبالنسبةُإليهُحيثُيقولُعنهاُ
"حينُتضيقُبيُالدنياُوأحتاجُإلىُرأيهاُأدخلُعليهاُفيُصمتُُ...وأجلسُقربهاُفيُصمتُُ ...

هيُوحدهاُتشمُالهمُُ .39"...

ِّ
ـلُفيُالوقوفُبجنبُزوجهاُوقتُالشدةُواقتراحُالحلولُالتيُتناسبهمُ
ُُُُفتحفيـزُالمساعـدةُعندهاُيتمث
كاستشارته ُلها ُحين ُاقتـرح ُعليه ُموضوع ُالرحيل ُإلى ُالمدينةُ ،حيث ُيقول ُ"ُ ...احترما ُفي ُالبدايةُ

سكوتيُوحينماُطالُقالُ(السعيد)ُ :
ُبمُأشارتُبنتُاعمرُ؟ ُ-وضحكُوهوُيواصلُ :

حمدةُخيرُمنُأحمُد ُ
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تُ
وسك ُ

وهماُيعرفانُأننيُأستشيرهاُفيُكلُشيءُُ...ويعرفانُقيمتهاُُ .40"...

ُُُكماُتمثلُ(الجازية)ُأيضاُشخصيةُمساعدةُوتعملُلصالحُأبيهاُ(صالحُالرصاصة)ُُبمحاوالتهاُ
لعديدةُإلخراجهُمنُعزلتهُالتيُاختارهاُبعدُهروبهُمنُالمدينةُنحوُالريفُ،حيثُتقولُ"(منير)ُيجبُ

أنُنذهبُفيُالمسـاءُإلىُالقـريةُ،البـدُأنُنعـرفُحالـةُوالديُُ...أناُخائفـةُياُ(منير)ُ"ُ .41

ُُُ كذلك ُنجد ُشخصية ُ(منير) ُالذي ُيمثل ُفئة ُالطبقة ُالمثقفة ُالمقهورةُ ،حيث ُسعى ُكثي ار ُلمساعدةُ
(صالح ُالرصاصة) ُلتعاطفه ُوحبه ُله ُألن ُرسالته ُتتوافق ُمع ُما ُدعى ُإليه ُالبطلُ ،تقول ُ(الجازية)ُ

لـ(منير)ُ"لنُأترككُياُ(منير)ُتقتلهُ،سأقتلهُأناُُ...أناُأولىُبذلكُُ...حينُتقتلهُسيكون ُذلكُتدنيساُ
اف ُالجميعُواشتـرىُالجميعُلكـنُقتلتـهُامرأة"ُ42هناُيبينُلناُهذاُ
لكُياُسيدُالرجالُُ...هذاُفرعون ُأ َ
َخ َ

المشهدُرغبةُ(منيرُ)كمثقفُقتلُ(أمحمدُأملمد)ُالمضادُبعدُفشلُكلُالطرق ُالقانونيةُفيُالسيطرةُ
عليهُوإيقافهُلنفوذهُوقوتهُ،إذنُفموقفُ(منير)ُهناُمؤيدُلموقفُالبطلُ(صالحُالرصاصة)ُالذيُنادىُ

بدورهُإلىُالتغييرُلكنُبعدُفشلهُفيُذلكُاختارُالهروبُإلىُالقريةُ .

ُُُُُ وفيُروايةُالرمادُالذيُغسلُالماءُيتضحُتحفيزُالشخصياتُالمساعدةُفيُبعضُالشخصياتُ
القريبة ُ من ُالشخصية ُالرئيسية ُوالتي ُتؤيد ُرسالتها ُوتحاول ُتحقيقهاُ ،ومن ُهذه ُالشخصيات ُنجدُ
شخصيةُ(كوثرُالمرنيني)ُومحاوالتهاُالتقربُمنُ(عزيزةُالجنرال)ُوكسبُثقتهاُعنُطريقُمساعدتهاُ

والوقوف ُإلى ُجنبها ُطمعا ُفي ُوالئها ُورضاهاُ ،يقول ُالراوي ُ"وفي ُطريق ُعودتهما ُأصرت ُ(عزيزةُ

الجنرال)ُعلىُ(كوثر)ُأنُتذهبُمعهاُإلىُالبيتُليشرباُقهوةُالمساءُمعاُُ...وكمُتسعدُ(عزيزة)ُبهذهُ
الجلساتُ ،فـ(كوثر) ُتكثر ُمن ُالحديثُعنها ُوعن ُمواقفها ُوذكائها ُوخضوع ُالناسُلها ُوخوفهم ُمنهاُ

ُ .43"...

ُُُُُإذن ُفرسالة ُ(عزيزة) ُالجنرال ُتَه ُّم ُ(كوثر ُالمرنيني ُ)كثي ار ُلذا ُلزاما ُعليها ُتأييدها ُوالوقوف ُإلىُ
جنبهاُ،ألنهُباستمرارُرسالتهاُتستمرُمصالحهاُُ .

الذيُلديهُعالقةُمقربةُجداُمعُعائلةُ(عزيزةُالجنرال)ُيتميزُ
ُُُُُونجدُشخصيةُالطبيبُ(فيصل)ُو
َّ
بالفعالية ُوالسلطة ُفي ُالواقع ُاالجتماعي ُوالتي ُاكتسبها ُعن ُطريق ُ(عزيزة ُالجنرال) ُالتي َّ
ُسخرتهُ

لخدمتهاُوخدمة ُمصالحهاُفقطُلتلجأُإليهُوقتُالحاجةُ،يقولُالراويُ"ُ...ولماُوقفُأمامهاُكالتلميذُ

الطائعُطلبتُمنهُأنُيتصلُبالطبيبُ(فيصل)ُوينتظراهاُحتىُتعودُليذهبُمعهماُمنُأجلُمعاينةُ

(فواز)ُُ، 44"...هناُتكمنُمساعدةُالطبيبُ(فيصل)ُلـ(عزيزةُالجنرال)ُبذهابهُمعهاُإلىُبيتهاُمنُأجلُ

معاينة ُابنها ُ(فواز) ُوتزوير ُشهادة ُإقامة ُتثبت ُإقامته ُفي ُالمشفى ُليلة ُوقوع ُالحادث ُليكون ُلها ُماُ

أرادتُ .
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ُُُلتكونُكافةُهذهُالتحفيزاتُمنُالشخصياتُالفرعيةُللشخصيةُالمركزيةُعبارةُعنُمساعداتُق ِّدمتُ
لتوافقُرسائلهمُمعُرسالتهاُ .
ُ

ُ-5المضادُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ:

ُُُُي تضح ُتحفيز ُالمضاد ُفي ُرواية ُراس ُالمحنة ُفي ُعدة ُشخصيات ُكشخصية ُمدير ُالمشفىُ
َّ
العجوزُعكةُ،فهيُشخصياتُتبدوُفيُظاهرهاُمساعدةُلشخصيةُالبطلُ(صالحُ
و(أمحمدُأملمد)ُو

الرصاصة) ُوعائلته ُغير ُأن ُالحقيقة ُغير ُذلك ُكونها ُتمثل ُإعاقة ُحقيقية ُله ُوتسعى ُإلى ُتحطيمهُ

وإيقاعه ُفي ُمتاهات ُال ُمتناهيةُ ،والمتتبع ُلمسار ُالرواية ُيجد ُأن ُ(صالح ُالرصاصة) ُمنذ ُدخولهُ
المدينةُتبادلتُعليهُهذهُالشخصياتُالمضادةُاألدوارُبدايةُبمديرُالمشفىُالذيُالحظُالتزامُ(صالحُ

الرصاصة)ُفيُعملهُوتفانيهُ،وهوُماُيمثلُبالنسبةُإليهُمصدرُإزعاجُوخطرُعليهُوعلىُمصالحهُ

خاصةُمعُتزامنُوص ولُوزيرُالصحةُللمشفىُ،حيثُحاولُإلهاءهُوإبعادهُعنُالمشفىُأكبرُوقتُ
ممكن ُحتى ُيتجنب ُالمشاكلُ ،يقول ُ(صالح) ُ"ولجت ُالمشفى ُيا ُلطيف ُكل ُشيء ُيلمع ُُ ...غيرواُ

حولُاإلسطبلُإلىُجنةُُ...
للمرضىُكلُشيءُُ...البالطُيبرق ُُ...الرائحةُالطيبةُتفوحُمنهُُ...وتَ َّ

رحباُُ...ع ِّجبتُُ...اقتربُمنيُُ...ضمنيُ
دخلتُمكتبُاألميرُ...آُ...المديرُُ...قامُمنُمكانهُم
َ
ِّ
مُعلي
إلىُصدرهَُ ُ...سَّل
ُُ...أفقتُمنُدهشتيُُ...قلتُفيُس ِّريُمتمتماُُ...رائحةُالثعلبُُ .45"...
َّ
ُُُ هذا ُالمشهد ُفيه ُداللة ُواضحة ُعلى ُأسلوب ُالمراوغة ُالذي ُاستعمله ُمدير ُالمشفى ُمع ُالبطلُ
(صالحُال رصاصة)ُبغرضُتغييبهُولوُمؤقتاُعنُالمشفىُوقتُحضورُالوزيرُ،لكنهُاكتشفُمقاصدهُ
ورفضُطلبُالمديرُجملةُوتفصيالُ،وكانُرفضُ(صالحُالرصاصة)ُاالنصياعُلرغباتُمديرهُالقطرةُ
التيُأفاضتُالكأسُو َّأل ِّ
بتُالمديرُعليهُالذيُفصلهُمنُعملهُومنُبيتهُيقولُمتحسراُ"وفصلونيُعنُ

َّ
اُعلىُأننيُمجنونُ
العملُُ...اشتكيتُللمسؤولينُُ...كتبتُللجهاتُالرسميةُوغيرُالرسميةُكلهمُاتفقو
والُأصلحُللخدمةُُ .46"...

ارُمديرُالمشفىُهناُضدُالبطلُ(صالحُالرصاصة)ُحطمُحياتهُ،حيثُأ ِّ
َّ
صدرُهذاُ
ُُُُفصدورُقر
القرارُالمضادُمنُطرفُسلطةُقهريةُ .

ُُُُونجد ُكذلك ُشخصية ُ(أمحمد ُأملمُد) ُالعدو ُاللدود ُلـ(صالح ُالرصاصة)ُ ،يتميز ُبالخبث ُوالحقدُ
واس ُالنفوذ ُوالمال ُسياسته ُقمعية ُوهي ُماُأهلته ُللفوز ُباالنتخاباتُويصبحُرئيس ُبلديةُ ،القى ُمنهُ

سكانُحارةُالحفرةُالويالتُمنُمذلةُواستغاللُ،يقولُعنُنفسهُمزهواُ"فيُطريقيُلمُأكنُأرىُالناسُ

َّلُإلي َّ
ُأن ُأياُديُت ِّلوح ُبالتحيةُبينُحينُوآخر ُلكنيُماُ
أماميُُ...وماُكنتُأحبُأنُأراهمُُ...يخي
َّ

ِّ
وعاُُ...جوعُكلبكُيتبع َك ُُ...
اُإلي ُخن
كنتُآبهُبهمُُ...أوالدُالكلبُكلماُأمعنتُفيُإذاللهمُازدادو َّ

"ُ .47
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ُُُُ كما ُأن ُحقده ُعلى ُ(صالح ُالرصاصة) ُيعود ُبجذوره ُلزمن ُمضى ُزمن ُالثورة ُالتحريرية ُ ُوكماُ
ذكرناُسالفاُهماُشخصيتينُعلىُطرفيُنقيضُ(صالحُالرصاصة)ُرجلُثوريُووطنيُابنُشهيدُ=
(أمحمدُأملمد)ُعميلُوابنُحركيُ،حيثُقامُالثُّوارُومنُبينهمُ(صالحُالرصاصة)ُبإعدامُوالدهُبتهمةُ
ِّ
العمالةُلفرنساُ،ومنُذلكُالوقتُوهوُيتوق ُللحظةُالتيُي ِّذُّلهُفيهاُلالنتقامُمنهُ،حيثُيقولُعنهُ"وماُ

صة ُفي ُالقلب ُُ ...ال ُبد ُأن ُيدفع ُالثمن ُُ ...وكيف ُيدفعه؟ ُبإزهاق ُروحه ُأم ُبالموتُ
زال ُهو ُغ َّ

البطيء؟"ُ ،48وهذا ُدليل ُواضح ُيبين ُوقـوف ُ(أمحمد ُأملمد) ُضد ُ(صالح ُالرصاصة) ُألن ُرسالتهُ
تخالفُرسالةُهذاُاألخيرُ .

َّ
وتوجدُكذلكُشخصيةُالعجوزُعكةُتفعلُأيُشيءُمنُأجلُالمالُ،س ِّخرتُمنُطرفُ(أمحمدُ
ُُُُ
أملمد) َّ
ُضد ُعائلة ُ(صالح ُالرصاصة) ُحتى ُتخضعهم ُله ُباستعمال ُدجلها ُوسحرها ُيقول ُالراويُ

"وتغيرتُمالمحُ(الجازية)ُغضباُوهيُتعالجُبعضُجراحُأمهاُ،وأدركتُأنهاُضاقتُذرعاُبالعجوزُ

َّ
َّ
أتُالعجوزُ(عكة)ُذلكُعلىُصفحاتُوجهُ(الجازية)ُفسكتتُُ...
(عكة)ُولعلهاُستسيءُإليهاُُ...وقر
َّ
ُأمسكُبالعجوزُ(عكة)ُأحثهاُفيُرفقُعلىُمغادرةُالبيتُوفعالُامتثلتُفخرجتُوهيُتوصيُ
َع َّجلت

خيراُبلحمهاُُ .49"...

ُُُفهيُإذنُشخصيةُتبدوُفيُظاهرهاُمساعدةُومحبةُلفعلُالخيرُ،أحضرتُمعهاُصحنُلحمُلعائلةُ
(صالحُالرصاصة)ُغيرُأنُالحقيقةُالمُ َّرةُغيرُذلكُ،فماُأحضرتهُهوُلحمُكلبُمسحورُالغرضُمنهُ
إخضاعُ(الجازية)ُلـ(محمدُأملمد)ُمقابلُمالُوعدهاُبهاُ،لينكشفُملعوبهاُوتطردُمنُالبيتُبهدوءُ،
إذنُهيُتمثلُإعاقةُبالنسبةُلعائلةُ(صالحُالرصاصة)ُورسالتهاُضدُرسالتهمُ .

ُُُُويتضحُتحفيزُالمضادُفيُروايةُالرمادُالذيُغسلُالماءُكذلكُفيُعدةُشخصياتُذاقتُذرعاُ
منُتصرفاتُالشخصيةُالرئيسيةُ(عزيزةُالجنرال)ُومنهمُشخصيةُ(سالمُالعلواني)ُزوجهـاُ،فهوُعبَّرُ

عن ُكرهه ُلها ُولتصرفاتها ُبابتعاده ُعنها ُوهجرها ُرغم ُأنهم ُيعيشون ُفي ُبيت ُواحدُ ،يقول ُالراويُ

"ضاقتُالدنياُفيُعينيُ(عزيزة)ُمنذُأبقيُ(فواز)ُفيُالحجزُُ...ورجعتُإلىُالبيتُوقدُتغيرُلونهاُ
عباُُ...دلَِّفتُالبيتُوسعتُتبحثُعنُزوجهاُرافعةُصوتهاُباسمهُُ...بحثتُعنهُفيُغرفتهُ
فزعاُور
َ

التيُلمُتدخلهاُمنذُسنوات"ُ،50فقولُالراويُبحثتُعنهُفيُغرفتهُالتيُلمُتدخلهاُمنذُسنواتُدليلُ
عالقة ُزوجية ُقناة ُاالتصال ُفيها ُمنقطعة ُرغم ُعيشهم ُفي ُبيت ُواحدُ ،وسبب ُنفوره ُمنها ُوكرههُ

معاملتهاُالسلطويةُوالتيُجعلتُمنهُتَبعاُلهاُالُمتبوعاُتسوقهُحسبُهواهاُيقولُالراويُموضحاُهذاُ
ِّ
الرجالُقوامو َن
اء*ُوينتصبُفيُذهنـهُسـؤالُ
ُعلىُالن َس ُِّ
المشهدُ"كانُ(فواز)ُيعجبُحينُيسمعُاآليةُ*
َّ
كبيرُإذنُفلماذاُتشتُم ُأميُأبي؟ُولماذاُتصيحُفيُوجههُفالُيملكُإالَُّأنُيسكت؟ُو(فواز)ُمذُأدركُ
التمييزُبينُاألشياءُأدركُأنُأمهُالُتحترمُأباهُوأنهاُأقوىُمنه"ُ .ُ51
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ُُُُفتصرفات ُ(عزيزة ُالجنرال) ُالسلطوية ُالقهرية ُأدت ُبزوجها ُإلى ُكرهها ُواالبتعادُ ،لتكون ُبذلكُ
شخصيةُ(سالمُبوطويل)ُمضادةُلشخصيتهاُ ُُُُُُُ.

ُُُكماُنجدُشخصيةُ(فاتحُاليحياوي)ُالتيُتمثلُفئةُالطبقةُالمثقفةُالمقهورةُ،شخصيةُوقفتُفيُوجهُ
(عزيزة ُالجنرال) ُكحجر ُعثرة ُأمام ُمشاريعها ُومصالحهاُ ،كموقفه ُضده ُتحـويل ُمدرسة ُقديمة ُإلىُ

مشروعُيخصهـاُ،يقولُالراويُ"ُ...بعدهاُبأشهرُاستولتُ(عزيزةُالجنرال)ُعلىُ ُمدرسةُقديمةُوسطُ
فضاُجباناُُ...صد َح ُ(فاتحُاليحياوي)ُبالـرفضُ
المدينةُلتشيدُفيهاُدارةُضخمةُُ...تناقلتُالشفاهُر
َ

ُ...سارتُالحشودُخلفهُمنُشارعُلشارعُوقفـواُأمامُالبلـديةُعاصفةُهوجـاءُتصرخُبسقـوطُ(مختارُ

الدابة)ُو(نصيرُالجان)ُو(عزيزةُالجنرال)ُُ .52 "...

ُُُُهذا ُالم ُوقف ُيدل ُعلىُالرفضُالتام ُالذي ُنادى ُ(فاتح ُاليحياوي) ُالمثقف ُلدحضُرسالة ُ(عزيزةُ
الجنرال)ُوالوقوفُضدهاُبشتىُالطرقُُُُ.

ُ

ُ

ُ

ُُُُ ُ

-6المرسل إليهُ ُ:

ُُُ يتجسد ُالمرسل ُإليه ُفي ُروايتي ُراس ُالمحنة ُوالرماد ُالذي ُغسل ُالماء ُفي ُالمجتمع ُمن ُناحيةُ
والسلطةُمنُناحيةُثانيةُُ .

ُُُففي ُرواية ُراس ُالمحنة ُيوجه ُالمرسل ُالمركزي ُطوال ُأحداث ُالرواية ُرسالته ُإلى ُاإلنسانيةُ
المحاصرةُفيُسجونُالسلطةُالتيُتجعلُمعظمُأفرادُالمجتمعُيعانونُمنُالحصارُوالقهرُوالضياعُ،
غيرُأنُهذهُالفئةُالُتملكُلنفسهاُمنُاألمرُشيئاُ،لتظل ُمحاصرةُويظلُالبطلُ(صالحُالرصاصة)ُ
َّ

محاصراُمعهم ُالُيملكُشيئاُمنُأجلُالتغييرُتغييرُواقعُحارةُالحفرةُالمزريُسوىُالرفضُوالهربُ،
ِّ
ألنهُالقىُاالضطهادُمنُكلُالجهاتُحتىُالكلمةُمِّنعُمنُإخر
اجهاُومثالُذلكُتصديُمديرُالمشفىُ
لهُعندُمحاولتهُقولُالحقيقةُوكشفُالمستورُلت َك ِّم َم ُاألياديُالمشاركةُفيُالجرمُفمهُمحاولة ُإسكاتهُ
وإبعـادهُعنهمُ،يقولُالراويُمبرزاُهذاُالمشهـدُ"وقامُالمديرُكالديكُفقالُ :

أنتُدائماُمشوشُالُشيءُيرضيكُُ...والناسُكلهمُمخطئونُفيُرأيكُُ ...الجلسةُمرفوعةُوأنتُالبدُأنُتحضرُأمامُالمجلسُالتأديبيُبتهمُعديدة"ُ .53

ُُُفهذهُالمعارضةُالشديدةُالتيُالقاهاُمنُطرف ُمديرُالمشفىُالذيُلمُيذكرُباالسمُلتعميمُالداللةُ
والذيُيمثلُالسلطةُاإلداريةُالمتعفنةُدليلُعلىُتهديدُرسالةُ(صالحُالرصاصة)ُوالتيُتمثلُمبدءاُ

لهُ ،كما ُنجد ُالسلطة ُفي ُهذه ُالرواية ُممثلة ُفي ُ(أمحمد ُأملمد) ُرئيس ُالبلدية ُو(السعيد) ُمحافظُ
الشرطةُ،فاألولُرغمُانتخابهُمنُطرفُالشعبُإالَُّأنهُيحملُالبغضُوالحقدُ،كونهُسببُمنُاألسبابُ
التيُأبقتُحارةُالحفرةُحفرةُالُغيرُ،إضافةُإلىُطمعهُفيُاالستحواذُعليهاُبعدُتهجيرُسكانهاُ،فهوُ
إذن ُمثال ُللسلطة ُالفاسدةُ ،حيث ُيقول ُمزهوا ُبنفسه ُناقما ُعلى ُاآلخرين ُ"خرجت ُمن ُالحمام ُكانتُ

َّ
نفسيُرائقةُوجسميُخفيفُوالدنياُبذوق
ُالعسلُُ...عدلت ُمنُربطةُعنقيُُ...سويتُنظارتيُُ...
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يكمُجميعاُبماليُُ...الكلُتحتُجبروتيُُ...أنتمُوهذاُالوطنُالذيُضحيتمُمنُ
أوالدُالكلبُسأشتر
َّ

أجلهُُ،54"...إذنُفمسؤوليتهُهناُكرئيسُبلديةُليسُتنميةُحارةُالحفرةُبلُاالستحواذُعليهاُوطردُأهلهاُ
نكايةُالُغيرُ،وإذاللهُلـ(صالحُالرصاصة)ُالذيُي ُّ
ضُحيثُيقولُعنهُمتوعداُ"ومازالُهوُ
كنُلهُالبغ ُ
صةُفيُالقلبُُ...البدُأنُيدفعُالثمنُُ...وكيفُيدفعه؟ُبإزهاقُروحهُأمُبالموتُالبطيء؟"ُ .ُ55
غ َّ

نم ُعنُتعارضُبين ُشخصية ُالبطلُ(صالح ُالرصاصة) ُوشخصية ُرئيس ُالبلديةُ
ُُُُفهذا ُالمشهدُي ُّ

(أمحمدُأملمد)ُالذيُيمثلُالسلطةُالقهريةُ،ليقعُبينهماُصراعُأكثرهُنفسيُوتكون ُالرسالةُموجهةُمنُ

المجتمعُالذيُيمثلهُ(صالحُالرصاصة)ُإلىُالسلطةُالتيُيمثلهاُ(أمحمدُأملمد)ُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.

ُُُكما ُتتمثل ُالسلطة ُهنا ُفي ُشخصية ُ(السعيد) ُمحافظ ُالشرطة ُالمتواطئة ُمع ُ(أمحمدُأملمد) ُفيُ
قضاياُفسادُ،يقولُ(منير)ُ"فيُالمساءُ ازرنيُمحافظُالشرطةُوبرفقتهُ(أمحمدُأملمد)ُُ...وكانُذلكُ

صاعقةُفجرتُأعصابيُوأنهكتنيُتماماُُ،56"...فشخصيةُ(السعيد)ُالمحافظُهناُتمثلُكذلكُالسلطةُ
َّ

الفاسدةُوهيُمتعارضةُومبادئُ(منير)ُالتيُجِّب َلُعليهاُالتيُتمثلُلهمُمصدرُإزعاجُوخطرُ ُ.

ُُُُوفيُروايةُالرمادُالذيُغسلُالماءُنجدُرسالةُالمرسلُالمركزيُموجهةُإلىُالمجتمعُوالسلطةُمعاُ

فالمجتمع ُهنا ُممثل ُفي ُمدينة ُعين ُالرماد ُكشخصية ُ(خليفة ُالسامعي) ُوابنه ُ(كريم) ُوابنته ُ(بدرة)ُ

وعائلة ُ(عبدهللا ُالمرنيني) ُوأبناءه ُ(سمير) ُو(عزوز) ُو(العطرة) ُوأخته ُ(كوثر) ُو(فاتح ُاليحياوي)ُ

و(عبلة ُالحلوة)ُ ،...أما ُالسلطة ُفممثلة ُهنا ُفي ُشخصية ُ(عزيزة ُالجنـرال) ُ(مختـار ُالدابة)(ُ ،نصيرُ

الجـان)ُ ،الضابط ُ(سعدون)(ُ ،الجنرال)ُ ،الطبيب ُ(فيصل) ُُ ...والمنطق ُالسائد ُبينها ُهو ُ"منطقُ
العصرُالذيُيفرضُسلطتهُويصبغُالعالقاتُبطابعهاُالنفعي"ُ .57

ُُُُوما ُيخص ُسكان ُعين ُالرماد ُفمغلوبون ُعلى ُأمرهم ُت ِّ
حركهم ُفئة ُسلطوية ُمعينة ُمهيمنة ُعلىُ
يةُالُهم ُلهاُإالَّ ُمصالحهاُالخاصةُ
مقاليدُالمجتمعُ،ومنهمُ(عزيزةُالجنرال)ُشخصيةُسلطويةُانتهاز
َّ

ولوُعلىُحسابُاآلخرينُ،تظهرُللمجتمعُأنهاُتفعلُالخيرُومحبةُلهُلكنُباطنهاُكلهُمكرُوخبثُ

ِّ
غمُأنهاُمنُالكبارُالذينُيقررون ُفيُالمدينةُ،يقولُالراويُ"أولُمنُأوحىُلـ(مختارُالدابة)ُبالترشحُ
ر
هوُالخبطةُوضمنُلهُرضىُالكبارُعليهُُ...وماُهيُإالَُّأيامُحتىُكانُ(مختارُالدابة)ُيجتمعُمعُ

ال)ُليلقـَىُلديهاُالَقبـولُالتـامُُ .58"...
(الجنرال)ُثمُمـعُ(عزيزةُالجنر َ

ُُُفشخصية ُ(عزيزة ُالجنرال) ُسلطوية ُلها ُوزن ُفي ُالمدينة ُمع ُالكبار ُكـ(الجنرال) ُالذي ُيعمل ُفيُ
الخفاء ُشخصية ُجعلت ُتعمل ُفي ُالخفاء ُدون ُأن ُتشارك ُفي ُالحدثُ ،جاء ِّ
ُذكرها ُعلى ُألسنةُ
لجأ ُإليها ُوقتُالحاجةُلنفوُذهاُغيرُالمحدوُدُ
شخصياتُالروايةُ،إذنُفهيُشخصيةُغائبةُحاضرةُي َ
حب ُالظهور ُوتكره ُمعيقيها ُحتى ُولو ُكانتُ
ونجد ُشخصية ُ(عزيزة ُالجنرال) ُنسخة ُمصغرة ُعنهُ ،ت ُّ

خاطئةُسبَّبتُمشاكلُكثيرةُلـ(فاتحُاليحياوي)ُالذيُيمثلُالطبقةُالمثقفةُبسببُخرجاتهُالمناهضةُلهاُ

جنرال)ُ=ُ(السلطة)ُ"صدحُ(فاتحُ
يقولُالراويُمبرزاُموقفُ(فاتحُاليحياوي)ُ=ُ(المثقف)ُمنُ(عزيزةُال ُ
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اليحياوي)ُبالرفضُُ...سارتُالحشودُخلفهُمنُشـارعُلشـارعُُ...وقفواُأمامُالبلديةُعاصفةُهوجاءُ
تصـرخُبسقوطُ(مختارُالدابة)ُو(نصيرُالجان)ُو(عـزيزةُالجنرال)ُُ...تدخلتُقواتُمكافحةُالشغبُ

ُ...فرقتُالمتظاهـرينُواعتقلتُ(فاتـحُاليحيـاوي)"ُ .ُ59
َّ
ُُُهذا ُالموقف ُيِّن ُّم ُعن ُرفض ُالطبقة ُالمثفقة ُللسلطة ُالفاسدةُ ،بضرورة ُإحالل ُالعدل ُوالمساواةُفيُ
ُالصد ُو َّ
َّ
الزج ُفي ُالسجون ُمثلما ُحدث ُلـ(فاتحُ
الحقوق ُبين ُالناس ُومحاربة ُالفسادُ ،ليواجه ُبعد ُذلك
اليحياوي)ُالمثقفُالواعيُالذيُاختارُفيُاألخيرُالعزلةُواالنطواءُتعبيراُعنُسخطهُمنُهذاُالواقعُ

المترديُ .

ُُُكماُنجدُشخصيةُضابطُالشرطةُ(سعدون)ُشابُأرادُعندُاختيارهُلسلكُاألمنُأنُينشرُالعدلُ
اةُمهماُكلفهُذلكُمنُجهدُووقتُومضايقاتُ،كرسُحياتهُلمحاربةُالفسادُوالظلمُ،إذنُهوُ
والمساو
َّ

يمثل ُالسلطة ُالعادلةُ ،لكن ُهذه ُالسلطة ُتمثل ُمصدر ُإزعاج ُوتهديد ُبالنسبة ُلـ(عزيزة ُالجنرال) ُالتيُ
يةُ،ليقعُالتصادمُفيُاألخيرُبينُالسلطتينُلتنتصرُالسلطةُالقهـريةُ
تمثلُكماُقلناُسابقـاُالسلطةُالقهر َ
التيُتمثلهاُ(عزيزةُالجنرال)ُعلىُالسلطةُالعادلةُالتيُيمثلهاُالضابطُ(سعدون)ُمؤقتُاُذلكُعندماُقامُ

هـذا ُاألخير ُبربط ُخيوط ُالجريمة ُبدقة ُووصوله ُإلى ُالمجرم ُالحقيقي ُ(فواز ُبوطويل) ُابن ُ(عزيزةُ

الجنرال)ُ ،لتثور ُثائرتها ُوتستنفر ُجميع ُالقـوى ُالتي ُتعرفها ُمحاولة ُإخراج ُابنهـا ُمن ُقفص ُاالتهامُ

واالنتقامُمنُالضابطُ،يقـولُالراويُ"وفيُالمساءُتغيرُكلُشيءُلقدُأطلقُسراحُ(فواز)ُم َّ
كرماُ
عززاُم َّ

ووصلُالضابط ُ(سعدون) ُأمر ُباالنتقال ُإلى ُالصحراءُبعيدا ُعن ُمدينته ُبمئاتُاألميال ُُ ...وأدركُ

(سعدون)ُأنُيدُ(عزيزة)ُأطولُمماُتوقعُوأنُالقانونُفعالُتحتُبعضُالناس"ُ .ُ60

ُُُُلنصلُبذلكُإلىُأنُالمرسلُإليهُفيُهذهُالروايةُهوُالمجتمعُوالسلطةُمعاُُ .

ُُُوسنحاولُهناُتلخيصُأهمُمحفزاتُاألنماطُالتشكيليةُفيُروايتيُراسُالمحنةُوالرمادُالذيُغسلُ
الماءُفيُالجدولينُاآلُتيينُُ :
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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ُ
جدول تحفيز األنماط التشكيلية في رواية راس المحنة:الفاعل

المــرسل
مرسل مركزي

مرسل فرعي

-الراويُ

الربي ُع ُالسعيُد ُ-علجي ُة ُ

الموضوع

المساعد

المضاد

(الرسالة)
-صالحُ

-رسالةُصالحُ

الرصاصة ُ

الرصاصةُهيُ

التطلعُإلىُ

الخروجُمنُ

الربيع ُالسعيُد ُ-منـير ُ

 َّعك ُة ُ
عزيِّ ُز ُ
 َمديرُالمشفى ُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
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إليه

مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديرُ -المجتمع ُالمشفى ُ

-السلطةُ

أمحمـ ـ ـ ـ ــدُ القهريةأملمـُد ُ

الحصارُوالقهرُ -الجازية ُ
عرجون ُة ُالعجوزُوإبرازُقيمُالحقُ،
بُ
ذيـا ُأمحمدُأملمدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ َُّ
عكــة
العدلُالحرية.
أمُُـَاُعرجون ُة

المرسل

جدول تحفيز األنماط التشكيلية في روايةُالرماد الذي غسل الماءُ :المــرسل

الفاعل

الموضوع

المساعد

مرسل مركزي

مرسل فرعي

(الرسالة)

-الراويُ

-كريمُُُُُُُُُُ-عزيزةُ

-رس ـ ـ ـ ـ ــالةُعزيـ ـ ـ ـ ـ ـزةُ -الجنرالُُ .

الُُ.
ةُُُُُُُُُُُُُُُ.
الجنر
-بدر

سميرُ ُ.العطرةُُ .كوثرُُ .بُُُُُ
الطبي ُفيصلُ .
طُ
-الضاب ُ

الجنـ ـرالُه ــيُحـ ـ ُّبُ

التطلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــُعُإلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــُىُ
السلطةُ .
رسالةُالشخصياتُ

المضادةُهيُ
محاولةُإفشالُ

مختارُالدابةُ .
العطرةُالمرنينيُُ .
-كوثرُ

المضاد

-فاتحُ

اليحياويُُ .
سالمُبوطويلُُ .

المرسل

إليه

المجتمع ُالسلطةُالقهرية

-الضابطُ

سعدون.

المرنينيُ.

رسالتهاُبالثورةُ
ضدها.

ُُسعدونُ ُُُُ.
فوازُُُُُُُُُُ.سالمُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.
َّ
يُللشخصيةُقدُوضحُنمـطُالعالقةُالتبادليةُوالتوافقيةُبينُشخصياتُ
وهكذاُنجـدُأنُالتحفيزُالتشكيل

َّ
ايتينُمعُبعضهماُالبعضُوشكلُنمطـاُمنُأنمـاطُالتحفيزُ،إذُأنُعالقةُكلُشخصيةُباألخرىُ
الرو
سواءُمنهاُالتبادليةُأوُالتوافقيةُكانتُحـافزاُمنُحـوافزُروايتيُراسُالمحنةُوالرمادُالذيُغسلُالماءُ .

19
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دراسة تطبيقية في مادة مقاربات نقدية معاصرة
التطبيق الثاني :النقد البنيوي
إعداد األستاذ :الوافي سامي
قسم اللغة العربية وآدابها

كلية اآلداب واللغات

جامعة العربي بن مهيدي -أم البواقي-

مكو ُن السرد في رواية ُنثار األجساد المحروقة لواسيني األعرج
مقاربة بنيوية

تمهيد:
جسد الحر ِ
كل
نص:
يبدأ ُّ
ُ
ائق ،بوقفة عنوانها (وطن آخر) غلقت كمتتالية من الملفوظات السردية ّ
أبواب األمل ،عاكسة حالة االنحطاط والالمسؤولية التي يتخبط فيها الوطن المسروق (جزائر ما بعد
وسبب ق ارراه الهجرة ومغادرة الوطن« :األرض التي
االستقالل) ،يقول رشيد موضحا لصديقه كريم موقفه َ
ِ
بانقالبين ،األول على الحكومة المؤقتة ،خاطرهم ضيق ،لم يتحملوا أن يحكمنا مدنيون
حلمنا بها ُسرقت

لسنة واحدة ،قلنا وقتها إخوة ،لم يتعلموا كيف يديرون كفة وطن ،سامحناهم وكان يجب أن نحاربهم بقوة؛

تأسس لحظتها ،سرقوا منا ّأول حكومة مدنية وعوضوها بشيء ال مالمح له مطلقا» ،6رأيه
ألن كل شيء ّ
يخص الوضع
هذا يحمل دالالت رمزية ُمكثّفة ،تضمنت بين طياتها رسالة واضحة توحي بشيئين :األول
ُّ

الحلم ،واالستغالل الذي تعاني منه الذوات المتأزمة (كريم  /رشيد /
المتردي في الجزائر األمل  /فرنسا ُ
يخص األمل المنشود،
مريم) كممثلين للمجتمع المقهور ،بسبب السلطة القهرية المفروضة عليهم ،والثاني
ّ
ِ
مسقط الر ِ
والخالص الذي سيكون من حليف فئة واعية مثقفة تعاني الظلم والتهميش في ِ
أس ،ستحاول
وطن

الحلم المنشود ،قبل تعّقد
قلب الموازين بإرجاع الوضع لحالة التوازن (قرار الهجرة إلى فرنسا ،وتحقيق ُ
ظ ُم الهجرة ألوروبا) يقول كريم« :كان رشيد يمقت القوانين الجديدة ،ألنها تحرمه
وتأزم القوانين التي ستُن ّ

من إمكانية كان يرى فيها سالمته ،لقد بدأ يفكر بجدية بمغادرة وهران» ،7إذ ستمّثل فرنسا بالنسبة لهم
الحل واألمل والخالص ،لتأخذ األحداث معها مجراها في اتجاه خلق التوازن الباعث لألمل والحياة والحب.
ّ
السارد على
مشحونة بأحداث متشابكة ،اعتمد في استحضارها
لتأتي باقي فصول الرواية تباعاً وهي ُ
ُ
الذاكرة واالسترجاع ،تبدأُ بالمكان :باريس "شاطني مالبري" ) (Chatenay Malabryعائدة إلى مسقط
الرأس مدينة وهران "حي بيري" ( )Cité Perretلما يمثله المكان بالنسبة للشخصية المركزية كريم
(كريمو) من أهمية وداللة رمزية ،و"الشخصية الرئيسية فيه تبحث عن اتصال متكامل بعالم منسجم مع

8
ِ
مفر ووجه ًة (باريس) ،لقول رشيد ُمعلنا« :فرسان الحلم قادمون لغزو المدن
المهجر ّا
جسد في
نفسه"  ،تَ ّ
الزرقاء !» 9والسبب كان سرقة الوطن  /الحلم والطموح ،الذي ترك أث اًر عميقا في نفوسهم لما حمله
الوضع المتأزم من هموم ،تعلقت بذكريات الماضي ورهانات الحاضر ،فهم يرون في الوطن وأحداثه
10

"ما يتقارب والتراكمات التاريخية ،التي غالبا ما تسيطر بكابوسها على فيض الذاكرة"

المشحونة،

وبهذا بقيت الذات (كريم) بمواقفها الرافضة للواقع المتردي في ركنين اثنين من حياته :الماضي المرتبط

بجزائر ما قبل االستقالل (الثورة التحريرية) ،والحاضر المرتبط بالوطن المسلوب  /المسروق من قبل

ورثة الثورة (الخونة) ،لما ُيمثله من مراوغة وتعقيد ،كقول رشيد شارحا« :المشكلة يا خويا كريمو أنهم
تقاسموا البالد ولم يعد لنا مكان حتى في البؤس» ،11وقول كريم ناقما« :لقد أغلق ورثة الثورة والدم كل

األبواب ورائهم ،وهللا لو يعود الشهداء سيندبون حظهم ويطلبون من هللا أن يعيدهم إلى الدنيا،

وسيكتفون بالعيش مع أوالدهم وزوجاتهم الذين يتّ ُموهم بغباوة في وقت مبكر ،ولن يطلبوا غير ذلك»
لرده هذا داللة واضحة على عدم رضاه عن حال الوطن المسلوب.
لنجد ّ

12

لتتطور األحداث متأرجحة بين حالة التوازن والال توازن ،عامدا السارد فيها إلى إعطاء الكلمة لكافة
التعدد في
شخصيات الرواية ،بتنوعها واختالفهاُ ،ك ٌّل حسب فاعليته في الحكي ،وهذا "الرهان على
ّ
الشخصيات يسعى إلى إبراز صراع بين رؤيتين للحياة" ،13الرؤية األولى ممثلة في ذوات اجتماعية

مثقفة تُعاني ،رغم أحالمها وطموحاتها ورهاناتها على الواقع ،لتحقيق موقع لها في عالم ٍ
قاس (كريم/
رشيد /مريم) ،في حين الرؤية الثانية تمثل السلطة القهرية التي تسعى للحفاظ على مكانتها ومصالحها

بكل السبل ،تتجسد هنا في شخصية الحاج المكي (ميكي) مالك مراكب الصيد ومسؤول الميناء
المضط ِهد للعمال البؤساء والم ِ
ستغ ِّل لهم ،يصفه وأمثاله السارد بقوله« :هم هكذا دائما  ...كالقمل
ُ
ُ
14
النص
والصيبان عايشين بدم الريسان»  ،فمن خالل هاتين الرؤيتين المتعارضتين سـ"تتش ّكل داخل ّ

تصبح شخصيات الرواية فاعلة ،فنجد مثال
مالمح الشخصيات وتتضح بنياتها" ،15وانطالقا منهما
ُ
"مغامرة ،تتُوق إلى تحقيق عوالم خاصة بها ،ولذلك يحوز
الذوات (كريم /رشيد /مريم) شخصيات مثّقفة ُ
ويتفرد بطريقته الفردية للوصول إليه".16
كل منهما نصيبه من الحلمّ ،

يقدم شخصيات مترابطة فيما بينها
والمالحظ على البرنامج السردي الرئيسي في الروايةّ ،أنه ّ
بعالقة الطموح والمغامرة ،باعتبارها تدور في فلك البطل كريم (كريمو) ،وعشيقته مريم ،وصديقه
المثّقف رشيد ،وقدور الكومينيست أحميدا السانديكا ،عبد الصمد ،موكا ،دومينو ،الجياللي (جيل) ،عبد
القادر (ك ادار) رفاق الشحن في الميناء ،ووحدات الحديد والصلب ،ووحدات السكك الحديد ،وفالحوا
التعاونيات ،وبعض رجال الجمارك ،في حين نجد شخصيات ضدية عديدة ،كشخصية الحاج المكي

سيرة ذاتيا،
الم ّ
(ميكو) ،خادمه األعرج عكيكة ،فاطمي الرّفاد (العتّال) ،رئيس البلدية ،عمال الوحدات ُ
مسؤول خلية حزب جبهة التحرير الوطني في الميناء ،المثلي (الشا ّذ) حليليفة ،صديقته فاطمة ،الطالبة
ّ
الخيرة( ،السعي وراء المنفعة
خديجة ،صديقتها فرماشة ،لما تمّثله من ذوات ص ار ٍع ضد مصالح الذوات ّ
وحب التسّلط) ،لتُعتبر حاج اًز أمام تطلعاتهم وطموحاتهم ،رغبة في إذاللهم واستغاللهم ،والسيطرة عليهم

(المتحدث باسم
خاصة بق ارراتهم السلطوية الجائرة ،خاصة عندما احتج عمال الميناء وعلى رأسهم رشيد
ُ
ِ
هم لتجمهرهم واعتصامهم
العمال) ،مطالبين بحقوقهم المادية والمعنوية تحت لواء نقابتهم العماليةّ ،
وفض ْ

ثم إصدار ق ار ارت تأديبية ،يقول رشيد واصفا الوضع« :هذا الصباح لم يكن كغيره
باستخدام القوة ،ومن ّ
تجر وراءها صراخ الجوع واالحتجاج والغضب ،فشلت
من اإلصباح ،الشوارع رحلت من جذورها ُّ

المسيرة ذاتيا ،ورئيس البلدية ،ومسؤول خلية حزب جبهة التحرير
عمال الوحدات
ّ
المظاهرة  ...اعتبرنا ّ
أن وراءنا األممية
الوطني في الميناء ،بأننا من بقايا حزب فرنسا ،وأننا كنا نخدم لمصلحة موسكو ،و ّ

تمولنا ،كنا كلما سمعنا ذلك نضحك ،ألن أغلبنا لم يكن يعرف
الشيوعية ،و ّ
أن النازية الجديدة هي التي ّ
ما هي األممية الشيوعية ،ولم يسمع في حياته بماركس أو إنجلز ،أو حتى لينين أو ماو تسي تونغ،
إالّ عرضا أو من أفواه الطلبة المتربصين في الشركات الوطنية ،وفي الميناء.
سر الحزب واألمن إضرابنا وتفتيته من الداخل ،أصدر
لم يكن إضرابنا إالّ ّ
الهزة األولى ،لكنه عندما َك َ
ألح على تطبيقها فورا ،بعد أن طلب من عكيكة قراءتها بصوت جهوري أمام
الحاج ميكي ق اررات ّ

المأل:

العليا للمدينة والعمال ،ومراعاة لتنظيف البحر من الحشرات الحمراء المؤذية
 حفاظا على المصلحة ُوالهالكة للزرع والضرع ،صدر ما يلي:
فصل قدور الكومنيست لتالعبه بمصائر العمال ،ولمواقفه المعادية للمصلحة الوطنية.
•
ُ
ِ
ِ
صفوف المغرضين سيحفظ له التاريخ والوطن
تشتيت
فاد ،الستماتته في
• ترقية فاطمي َّ
الر ْ
هده العظيم هذا لخدمة األمة.
والدين الحنيف والشهداءُ ،ج ُ
تسبب في الشغب ،وهم يعرفون أنفسهم وعلى رأسهم رجال النقابة
كل من ّ
• بالمقابل سيتم طرد ّ
المزعومة.

تحيا الجزائر ،والمجد والخلود لشهدائنا األبرار». 17
"تص ُدر عن رؤية صارمة ومنسجمة مع نفسها"،18
المالح ُ
ظ على شخصية كريمو الرئيسية هنا أنها ْ
ألنها تُمّث ُل الخيط الرابط بين جميع أحداث الرواية وبقية شخوصها ،تقول ُمعبرة عن طموحها
المسلوب« :كنت أحلم أن أحكي ألوالدي ِس َي َر أجدادهم الذين احترقوا من أجل هذه األرض ،أن
كل األناشيد
كل صباح ،وينشدون النشيد الوطني ،أُحّفظهم ّ
كل حبي ،وأعّلمهم ككيف يقفون ّ
أعطيهم ّ
حررت الشعوب من الطغيان والسيطرة ،وأرافقهم
الوطنية التي عّلمها لي والدي ،ونشيد األممية التي ّ
ألولون
صباح كل يوم سبت إلى حديقة األلعاب ،في أجمل مدينة ،نبنيها كما اشتهيناها ،واشتهاها ا ّ
حسوس ،في
علي اآلن أن أقبل بكل هذه الخسارات» ،19لنرى في كالمه هذا األمل
المنشود و َ
َ
الم ُ
العجز َ
ّ
الوطن الذي ُسرق من قبل أشخاص خونة كذبوا على الشعب وعلى هللا وعلى التاريخ (ورث ُة الثورة).
امتلك كريم (كريمو) هنا أهلية المعرفة والعلم التي م ّكنته من تشريح الواقع وكشف زيف المسؤولين

"يمتلك هذه الشجاعة الفائقة البد له أن يدفع ثمن شجاعته" ،20وهذا بالفعل
أن َمن
(ذات واعية) ،غير ّ
ُ
ما حصل ،فقد عانى كريم التهميش والبطالة والحرمان هو وحبيبته مريم ،رغم مركزهما العلمي،

إن البالد في
وحصولهما على شهادة ليسانس في األدب واللغة العربية ،تقول مريم ...« :ألم يقولوا ّ
كونونا
الم ّ
عربة ،ها قد اخترنا العربية وأحببناها ومن بعد؟ لم نجد أمامنا إالّ الفراغّ ،
حاجة إلى اإلطارات ُ
ليرمونا في حديقة الحيوانات طعما لجوعها ،ماذا تفعل بشهادة ليسانس في اللغة العربية؟ أعتقد ال

21
ليرد عليها كريم (شاب مثّقف طمو ٌح وابن
شيء ،حتى إمكانية التعليم سحبت من تحت أرجلنا»
ّ
هم ٍ
ليفرحوا بهذه األرض التي يؤّكدون لنا
ش) وكّله حسرة وندم« :سنبحث عن مخرج ،وسنجدهُ،
شهيد ُم َّ
ُ

كل صباح ومساء أنها ليست لنا ،وهللا لو يعود والدي من دمه سأوقفه عند شجرة الزيتون التي استشهد
ّ
رملتها
تحتها ،وأصرخ في وجهه :ماذا دهاك؟ ألم يكن من األحسن َ
لك أن تهتم بأوالدك وزوجتك التي ّ

كل شيء يا أبي ،وها نحن كما ترى ،ال شيء سوى
في سن الثالثين؟ تركتها لمن؟ لقد استولوا على ّ
سطوة الفراغ والخوف من مستقبل أصبح غامضا ،وسيزداد غموضا إلى أن ينقلب إلى كارثة مدمرة،

22
تعرض إليه ،ليحاول مع ذلك خلق عالم بديل مثالي
وحارقة لكل شيء»  ،والسبب هو التهميش الذي ّ
له ،في مستنقع القذارة والفساد ،للوصول إلى مرتبة ُعليا.

إذن فـذات كريم تُمّث ُل فئة اإلنسان المرتبط بأطره االجتماعية ،لبقاءه "رهين العجز واالستالب ،إن
23
السبل (البطالة واليأس) ،ستنقلب
كان سينجو بجلده من الزيف واختراق الضمير" ؛ إذ مع انسداد كل ُ

ن
ٍ
أحسن) ،نتيجة لضغوطات قوية نفسية واجتماعية وسياسية
الحلم بوض ٍع
حالة التواز (الطمو ُح و ُ
سّلطت عليه من ِق ِ
بل السلطة القهرية من جهة ،والمجتمع الظالم من جهة أخرى ،كونهما يمثالن قوة
ُ
ٍ
يقول
جاءت لضرب هذا التوازن ،وخلق توترات (عدم توفير منصب شغل يحفظ له كرامته كمثقف)ُ ،

ِ
أن علينا أن نجد عمال
تسألن مريم عما أفعله ،كانت
يائسا« :لم
تعرف جيدا أن البطالة كانت تأكلنا ،و ّ
ُ
ن
عبر عنه
محل الطمو ِح
يستر خوفنا من هذه الدنيا» ،24ليفشل
ويحل بذلك َّ
الم ّ
ّ
َ
اليأس وفقدان التواز ُ ،

شيقة مع حبيبته
الس ْك ِر
كحل ّأولي ،حيث يقول في حوارية ّ
ّ
بالهروب من الواقع ،إلى عالم الالوعي و ُ
مريمُّ « :
أن الشراب سيف ّكها؟
تظن ّ
جرحك من أب تركك تموتين في غابة موحشة،
لدي ،في قلبك ُ
 ُأشرب فقط ألنسى يا مريم ،ال وهم ّ
25
كحل
وفي قلبي جرح مماثل لوالد مريم يعيش خيبته السرية بصمت دائم»  ،ليتّخذ بعدها قرار الهجرة ّ
أخير ،ينقذه من الوضع المنحط.
ومع ظهور صديقه رشيد في بداية السرد ،ودعوته له بضرورة التغيير نحو األفضل(الهجرة إلى

النص مقطعا سرديا
فرنسا) ،تنقلب األحداث آخذة مجرى متأرجحا بين التوازن واالضطراب ،ليعطينا ُّ

ٍ
بهوس كان
الوضع« :أنا ورشيد ُكّنا على شفا حفرة من اليأس ،كان مجنونا
على لسان كريم ،يوضح
َ
يحببني في امرأة ،كنت في الحقيقة منكس ار بعمل لم يكن يثير
حببني في باريس كمن ّ
سرهّ ،
وحده يعرف ّ
شجعني على غزو باريس ،حاول حتى الموت إقناعي بجمالها وحبها
َّ
في أية شهية ،كم من مرة ّ

26
كية ،والتطور المستمر ،ليبدأ
الحر ّ
للغرباء»  ،وهذا مشهد ُي ْحي فكرة الهجرة ،في حاضر ّ
متغير نحو َ
هات النظر بين مقتن ٍع بالهجرة إلى باريس ور ٍ
افض لها،
معه حوارُهما وفق نمط
جدلي ،تتباين فيه ُو ُج ُ
ّ
كقول رشيد مخاطبا صديقة كريمو« :مجرد خطوة يا محاينك ،ال أكثر ،لن تخسر إالّ بؤسك ،لقد

لتشتغل كمستخلف؟ ساعات يتيمة وجائعة ،وبال منصب؟ أغمض فقط عينيك،
تحصلت على الليسانس
َ
وأترك نفسك تنساب كمياه الوديان ،وسترى كيف ستفتح لك الحياة أبوابها.

-يا رشيد خويا باريس مليحة ألصحابها وليس لنا ،فقراء عشنا ،وفقراء سيسحبنا الزمن القاسي نحو

27
نم عن رفض كريم لفكرة الهجرة في البداية ،رغم محاوالت صديقه رشيد الحثيثة
حفره»  ،هذا الموقف ُي ّ
إلقناعه بضرورة الهجرة وفي أقرب وقت ممكن قبل تأزم األمور وتعقدها ،ألن الوضع في الجزائر ال

يس ُّر ،خاصة بعد طرده من الميناء وقطع مصدر رزقه الوحيد ،الذي ُيعيل به ستة أفواه ،بعد فشل
ُ
غيرنا التكتيك،
وفض االعتصام ،يقول كريمو واصفا المشهد
اإلضراب ّ
(وضع رشيد المزري)« :عندما ّ
ُ

اكتشفت بيته للمرة األولى ،ألول مرة أكتشف رشيد على صورته الحقيقية ،في منزله الذي كان يموت

يما
"يما  ...خبز  ...جعت ّ ...
بصمت ،ستة أوالد ،ستة أفواه ال شيء يمألها إالّ االنتظار والصراخّ :
 "...ستة أجسام جائعة ،اثنتا عشر عينا تترقب الذي يدخل ويخرج ،ترى الصغير والكبير ،اثنتا عشرة

يدا ممدودة نحو الفراغ والقلق ،و ّأم ليلى راكنة بالقرب منها كومة من الخيوط البالية ،تحيك معاطف
شتوية لألوالد ،الشتاء على األبواب  ،28»...ليأتي صوته مضطربا ،ميزته القلق والتساؤل ،والسبب

الحل
"ضربات الدهر المتتالية ،وهو غريق في دهشته وحيرته ،ال ُيدرك ما
ُّ

وال يعلم بتغير األمور،

29

وما أحدثه الدهر بعد عهده"

(البطالة) ،ليقتنع بالسفر وينتقل بعدها مباشرة إلى باريس (أرض بديلة

توّفر حياة كريمة) ،رفقة صديقه رشيد ،لينقل لنا شعوره وهو يغادر أرض الوطن المسلوب قائال:
«أمشي يعاودني الحزن الغامض مصحوبا بأزيز الطائرة ،الذي أصبح يصم األذنين أشواق سفرتنا

األولى عندما أظلمت الدنيا في عيوننا المتعبة ،كنا في األعالي أنا ورشيد ،ولم تعد وهران وجبل سيدي

عبد القادر ،وسانتا كروز إالّ مساحات ملساء ،ممتدة على مرمى النظر ،تُحيطها في الجوانب الشمالية
كل شيء ،ولم تبق إالّ هي.
زرقة واسعة ،ظّلت تمتد بهدوء حتى التهمت ّ
ذك ُره يركبك ،هذا اليوم يوم عرس وحياة جديدة.
يا رجل افرح شوية ،أنسى الهم ينساك ،تَ ُ-اشتقت لمريم يا خويا رشيد .

 يا سيدي  ...أنت لن تذهب إلى الحرب ،كلها أيام قالئل وينتهي الزمن الصعب ،وتعود منتص ار نحومريم ،وتتزوجان ،تذكر فقط قسوة الحياة والخيبات المتتالية ،وستعرف أنك لم تخطئ في خيارك»،30

لتبدأ في هذه اللحظة المهمة من السرد مغامرتهما في باريس ،التي ستمّثل الخيط الرابط بين جميع

كمحصلة شبه نهائية إلحداث التغيير.
األحداث الالحقة،
ّ

فرغم كراهيته للسفر ،وعدم رغبته في ترك حبيبته مريم ،نجده يوافق على فكرة االنتقال إلى باريس

الرمز في األخير ،خاصة بعد كالم صديقة رشيد الذي خّفف الضغط عليه قليال« :أفهمك جيدا ،ولكن
31

أعط لنفسك قليال من الراحة من مريم ،وفكر فيما ينتظرك من فرص الحياة من وراء البحر»

لتكون

أن السارد هنا
حركة لألحداث ،خاصة و ّ
باريس (شاطني ماالبري  )Chtenay Malabry /هنا نقطة ُم ّ
رّكز على إستراتيجية الفعل التحويلي اآليل إلى تحريك الشخصيات ،وفق برنامج سردي خاص ،يعطي

أن الرواية بدأت بحالة من التوازن
لكل واحد منهم دوره ،لنصل بذلك إلى ّ
األمل  /الطموح) ،إلى حالة من الال توازن واالضطراب (الواقع  /خيبة األمل  /انهيار الطموح) ،يقول
(الحلم /

ظل يداري
السارد متحدثا عن طموح رشيد« :لم يكن رشيد يملك أكثر من عشقه ألرضه ،وخيبته التي ّ
بها ُحزنا دفينا ،عشق باريس مثلما يعشق امرأة ال شيء في قلبها إالّ النور ودهشة الطفولة ،لم تكن

مدينته ،كانت وهمه الجميل وقدره القاتل  32»...والسبب أن األرض التي حُلم بهاُ ،سرقت بانقالب
على شرعيتين( :الحكومة المؤقتة الجزائرية ،حكومة الرئيس أحمد بن بلة).
انطالقا من هذا الملفوظ السردي الدال على إستراتيجية (رشيد) في التحكم والتسيير على مستوى

المكتملة
شؤون العمل،
ُ
نصل إلى أهليته (كفاءته) ُ
(الرئيسي) ،بعد فشل برنامجه السردي األول (الضغط على السلطات باإلضراب لتلبية حقوق عمال
واستعداده لتحقيق برنامجه السردي الثاني

أن وجوب الفعل  Devoir Faireالذي تبناه كمبدأ ،يقترن ضمنيا بـالقدرة على
الميناء) لنالحظ معه ّ
عدة ملفوظات سردية ،منها قول كريم« :كنا ما
المتَّض ِح كذلك من خالل ّ
الفعل  ،Pouvoir Faireو ُ

نزال في البالد ،غطاؤنا سماء زرقاء ،وفراشنا أرض مليئة باألحالم والنوار ،جاءني رشيد يومها يلهث

في غرفتي الضيقة في حي بيري  ،Cité Perretفي بناية عمالقة أصبحت بال مصاعد منذ السنة
هون على
األولى من خروج المعمرين  ...سألته وأنا أرى مالمحه ّ
الطي َب َة قد انزلقت نحو الرماديّ :
نفسك ،خذ نفسا قبل أن تختنق العالم ليس بكل هذا االنغالق ! قال وهو يشرب كأس الماء :يا حبيبي
وكنا نأمل فيها كثيرا،
عالمنا بدأ يمشي بالمقلوب ،كارثة ،الهجرة التي كانت مفتوحة على مصراعيهاّ ،

أصبحت تُعطى بالقطرة ،بل أصبحت شبه معدومة» ،33فتفكيره بجدية مغادرة وهران بعد فشل برنامجه
أكسبه أهلية تح ّكمه في زمام األمور ،خاصة بعد اقتناعه
السردي األول الذي سعى إلى تحقيقه*،
ُ

كحل بديل يضمن لهما عيشا كريما ،في قوله« :لم أعد قاد ار
وإقناعه لصديقه كريمو بضرورة الهجرةّ ،
التحمل ،سنخلي البالد ونتركها لهم وليفعلوا بها ما يشاءون ،يحرقونها أو يأكلونها ،لم يعد شيء
على
ّ

كل شيء فينا» ،34خاصة وأنهما عاشا وسط بيئة شديدة العفونة وموغلة في الجشع
يهمني ،لقد قتلوا ّ
واالستغالل ،تمحورت حول صراع القوة والنفوذ (السلطة) والمجتمع ،لنجد "خطاب النفوذ يحظى

ويلعب دو ار حيويا في تشكيل مالمح الشخصيات ،وبناء أحداث الرواية" ،35لتبدأ معه
بأهمية قصوى،
ُ
مرحلة االضطراب ،التي تقف وراءها السلطة (الدولة ،الحزب الواحد "جبهة التحرير الوطني" ،البوليس،
المنّف ِذ في البرنامج
عدة فواعل – ُك ٌّل
ُ
رجال المطافئ ،العسكر)ُ ،محتّلة مع هذا الوضع ّ
ومركزهَ -
دور ُ
األول (ضرورة المطالبة بحقوق عمال الميناء المسلوبة ،تحت لواء نقابة العمال)
السردي الرئيسي ّ
قرَر َّ
شن إضراب عام ،للمطالبة
بصفته ممثالً للمجتمع المقهور (عمال الميناء أنموذجا) ،عندما ّ
فارضا بذلك حالة استنفار قصوى على المسؤولين عن قطاع الصيد البحري ،لقوله« :هذا
بالحقوق،
ً

تج ُّر وراءها صراخ الجوع واالحتجاج
الصباح لم يكن كغيره من اإلصباح ،الشوارع رحلت من جذورها ُ
الكرة ،كان يسندنا
المظاهرة ،لكن في المرة الثانية كانت طعنة قاتمة ،وحين عاودنا ّ
والغضب ،فشلت ُ
رفاق الشحن في الميناء ،وحدات الحديد والصلب السكك الحديدية ،فالحو التعاونيات ،وبعض رجال

الجمارك» ،36ملفوظ حالة االتصال بـموضوع الرغبة (القيمة) هذا جعل الفاعل (رشيد) مرتبطا بعالقة
أن الصلة بين العوامل تعالقية ،فوجود الذات رشيد تتطلب بالضرورة
استتباعية Implication؛ أي ّ
وجود فواعل مساعدة ،كرفاق الشحن في الميناء :وحدات الحديد والصلب ،السكك الحديدية ،فالحو

ِ
مهما ،كفاعل منّفذ
خضم هذا
النقابي رشيد في
ليحتل
التعاونيات ،وبعض رجال الجمارك،
َّ
ُّ
التوتر موقعا ّ
ّ
في برنامجه السردي الرئيسي ،الساعي من خالله إلى إرساء دعائم العدل والمساواة ،بالدفاع عن

الحقوق الشرعية المسلوبة ،وهذه األسباب ال تخرج في جميع الحاالت عن حدود األهلية (الكفاءة) التي
توجهه كاآلتي:
يمتلكها ،ليكون ّ

شن اإلضراب)
األهلية (امتالك التجربة النقابية)(وجوب الفعل  /وجوب اتخاذ قرار ّ
األداء ُّ
(شن اإلضراب).
(القدرة على الفعل  /القدرة على تنفيذ قرار شن اإلضراب)

مالك قو ِ
ارب الصيد
بك
االحتجاج الحاج الم ّكي (ميكو) َ
ليكون اإلنجاز مبدئيا فقط لصالحه ،حين أر َ
ُ
يبحث عن الحلول الدبلوماسية ،وغير الدبلوماسية إلنقاذ الموقف
وجعله
والمسيطر على الميناء،
ُ
ُ
ِ
العمال
ومطالب
قوض به اإلضراب،
َ
وحماية مصالحه من الضياع بخلقه لبرنامج سردي ضديد سي ّ

القوة والنفوَذ والحيلة ،متبعا في البداية أسلوبا دبلوماسيا (الترغيب واإلقناع)،
المشروعة ،المتالكه أهلية َ
مكون من
بمحاولة استمال رشيد لصفه ،لقوله ...« :في اليوم الموالي استقبلنا الحاج المكي مع وفد ّ

عشرة صيادين حرفيين ،سحبني باتجاهه قبل بدء الحديث ،وشوش في أذني وهو يحاول أن ال يسمعه

أحد:
-السي رشيد  ...وليدي  ...أنت خيار الناس وحبيبي ،مسؤولية أوالدك وزوجتك على رقبتي ،قف

معي ،نحن من عائلة واحدة ،أوالد سيدي محمد موسى ،فال تُنكر أصلك وفصلك ،وحليب أجدادك ،من
أجل عصابة من الحفاة والعراة» ،37ليبدأ معه الوضع المضطرب بعد فشل مسعاه ِ
الحيلي (عدم قبول

االتفاق) ،إلى حالة الال توازن مع رشيد ،باستنفار الحاج المكي لعديد المساعدين له ،وظيفتهم الوقوف

كحائل في وجهه ،بغية عدم تحقيق موضوع الرغبة (افتكاك المطالب والحقوق) ،لقول رشيد واصفا
ِ
سيرة ذاتيا ،ورئيس البلدية ،ومسؤول خلية حزب جبهة التحرير
الوضعِ« :ا ْعتََبرَنا
الم ّ
ُ
عمال الوحدات ُ
أن وراءنا األممية
الوطني في الميناء ،بأننا من بقايا حزب فرنسا ،وأننا كنا نخدم لمصلحة موسكو ،و ّ

38
ضده (األمن  /الحزب)ُ ،مستعملة
السلطة ّ
الشيوعية ،و ّ
أن النازية الجديدة هي التي تمولنا»  ،لتقف ُ
ألح على تطبيقها فو اًر ،بعد أن طلب
طرق لكسر إضرابهُ ،مصد اًر بعدها الحاج الم ّكي لق اررات َّ
كافة ال ُ

العليا للمدينة
المطيع عكيكة قراءتها بصوت مسموع ،أمام العمال« :حفاظا على المصلحة ُ
من خادمه ُ
والعمال ،ومراعاة لتنظيف البحر من الحشرات الحم ارء المؤذية والهالكة للزرع والضرع ،صدر ما يلي:
فصل قدور الكومنيست لتالعبه بمصائر العمال ،ولمواقفه المعادية للمصلحة الوطنية.
•
ُ
فاد ،الستماتته في تشتييت صفوف المغرضين سيحفظ له التاريخ والوطن
• ترقية فاطمي َّ
الر ْ
هده العظيم هذا لخدمة األمة.
والدين الحنيف والشهداءُ ،ج ُ
تسبب في الشغب ،وهم يعرفون أنفسهم وعلى رأسهم رجال النقابة
كل من ّ
• بالمقابل سيتم طرد ّ
المزعومة.

39
أن حالة رشيد النفسية (كممثل
تحيا الجزائر ،والمجد والخلود لشهدائنا األبرار»  ،لنالحظ بعدها مباشرة ّ
وناطق باسم عمال الميناء) قبل النكسة والفشل تميزت بالفاعلية والنشاط إلحداث التغيير (الدفاع عن

حقوق العمال) ،بمبدأ هو بمثابة عقد ائتماني ،فرضه على نفسه أوالً ،وعلى من حوله (عمال الميناء)

شل الميناء بإضراب لتحقيق المطالب المشروعة ،وإحداث
ثانيا ،لوصوله إلى مرحلة أدرك فيها وجوب ّ
ٍ
حركة،
سعيه
أن
الحثيث لتحريك الفاعل الجماعي (عمال الميناء)ُّ ،
َ
التغيير ،غير ّ
ُ
وتأس ُس ُه كذات ُم ّ

ِ
وحم ْلت ُه ْم على
مارست الضغ َ
ط على مسؤولي الميناء (الحاج الم ّكي) = السلطة القهرية  /االستغاللية َ
تأسيس برنامج سردي ضديد ،ينهض أساسا على تقويض اإلضراب ومعاقبة المتسببين فيه ،يقول رشيد
مخاطبا مسؤول الميناء ومالك قوارب الصيد ،وكّل ُه إصرار وطموح« :يا سيدي الحاج الم ّكي ،النقابة
ليست ضدك ولكنها ضد من يسرق حقنا في الحياة ،ويمكنها أن تحمي قواربك وحيطان مؤسستك من

ستتغي ُر حالته النفسية جذريا ،وهذا
تفهمت مطالبنا» ،40لكن بعد النكسة
ّ
الهالك الذي يحيق بها ،إذا ّ
واضح في كالمه« :عادت من جديد حكاية الغول البشري ،الذي سيأتي على األخضر واليابس ،ودخل

الحلم ُمخلفا وراءه
الصقيع من جديد إلى البيوت ،و ّ
استقر بالقلوب المتعبة ،من كثرة االنتظار وانسحب ُ
كل قواربه ،ووجد
فراغا يشبه الفراغ الذي ُيخلفه الموت في الكائنات الحية لقد استعاد الحاج ميكي ّ
الكثير من البحارة أنفسهم مرميين على أرصفة الميناء ،البعض قبل باللعبة ،فأحنى رأسه وعاد إلى

عمله بينما ركب البعض اآلخر رأسه حتى النهاية ،وبدأ في البحث عن عمل آخر عندما ُيسأل
العائدونُ ،يجيبون بصوت واحد:
 -يا خويا واش ندير؟ تحبني أنطح برأسي حيط الصم؟ معهم الدولة والحزب والبوليس ورجال المطافئ
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ضح جليا البنية الجدلية ،ممثلة
والعسكر ،واش تحبوا أكثر من هذا؟»  ،فعلى الصعيد السردي هنا تتّ ُ
في :المجتمع  /السلطةُ ،مساهم ًة في :تشكيل المواجهة  /تقويض المواجهة ،لينجح رشيد مؤقتا في
أن اتخاذ قرار المواجهة،
تعبئة الرأي العام كفاعل جماعي ،ضد سلطة مسؤولي الميناء ،ومن الواضح ّ

وتنفيذ الحركة االحتجاجية ميدانيا (التحريك) ،مرهون في وجوده بمجموعة من الشروط التي دخلت في

أسس نفسه فاعال في برنامج التغيير،
تشكيل أهليته (الصفات القيادية ،والقدرة على اإلقناع) ،كونه ّ
إلدراكه المطلق كنقابي الشرخ الكبير بين المجتمع (عمال الميناء) ،والسلطة (مسؤولوا الميناء ،وأرباب
ٍ
كحل وحيد،
العمل) ،لتكون الحركة االحتجاجية األولى ،بعد امتالك عمال الميناء الرغبة في التغييرّ ،
إلسماع أصواتهم للمسؤولين ،وثورتُهم هنا َش ّكلت "صورة أكثر تعقيدا ما دام يعني في نفس الوقت ما
يسمى بالذات المضادة" 42الحاج المكي وأعو ُانه ،ليتمظهر وجوب القيام بالفعل (االحتجاج باإلضراب)،
ِ
ِ
بسبب عدم اقتناعهم
الع ّمال ،لكن بشكل مؤّق ٍت،
والرغبة في التغيير
ُ
(افتكاك الحقوق) جليا لدى هؤالء ُ
بالعقد االئتماني* الذي اقترحه عليهم مسؤول الميناء الحاج الم ّكي ،منذ البداية:
المرسل
الحاج الم ّكي
أمر فيه خدعة

الرسالة

مرسل إليه.
َ

ِ
لكسر اإلضراب
إقناعُ ممِثّل العمال

رشيد.

ِ
فض َق ِ
ِ
العرض.
بول
كشف الخدعة ،ور ُ
ُ

ألزم به عمال
ُمعلنا بعدها الحاج الم ّكي (السلطة القهرية) ،بعد فشل مسعاه ،لعقد إجباري** َ
ؤسس على أهلية القوة والنفوذ (السلطة القهرية):
الم ّ
الميناء ،إلنجاح مشروعه السردي الضديد ُ
المرسل

مرسل إليه.
َ

الرسالة

الحاج المكي
أمـْـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌـر

رشيد.

كسر اإلضراب بالقوة
بول.
َق ٌ

نتيجتُه َق ِ
ن
ن
(ممّثل عمال
لبت
ُ
َ
الوضع من حالة التواز إلى الال تواز بالنسبة لبرنامج رشيد السردي ُ
سلبا ،ومن حالة الال توازن إلى التوازن بالنسبة لبرنامج الحاج الم ّكي السردي
الميناء) ،التي أثّرت فيه ً
الضديد (مالك قوارب الصيد) التي أثّرت فيه إيجابا:
المنّفذ( [ :فا  ۸مو)
 -1رشيد = الفاعل ُ
 -2الحاج الم ّكي = الفاعل المضاد( [ :فا  ۷مو)

(فا  ۷مو)].
(فا  ۸مو)].

فا = الفاعل  /مو = الموضوع.
ليتقوض مشروع رشيد السردي ،وينتصر مشروع الحاج الم ّكي الضديد.
ّ
ومنه فـاإلستراتيجية السردية هنا -بتنوع ملفوظاتها بين االتصال واالنفصال مع موضوع القيمة
ِ ِ
دائر بين ثنائيات :المجتمع  /السلطة ،الفقر  /الغنى ،الظلم /
(الرغبة) ،الذي ساهم في خلقه صراعٌ ٌ
ِ
لص معه المكون السردي في
العدل-
ُ
تستند إلى النحو السردي  ،La syntaxe Narrativeلنستخ ُ
الخطاطة اآلتية:
ُ

البنية السردية

العالم المتوازن

العالم المضطرب
الوضعية 2

الوضعية 1

الوضعية 3

ـض
 وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـع رشـ ـ ـ ـ ـ ــيد  -ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُّخيبـ ــة األمـ ــلالمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزري ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي االحتجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاج
واالستس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم
المين ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ،جعل ـ ـ ـ ـ ـ ــه باس ـ ـ ــتخدام الق ـ ـ ــوة
لألمر الواقع.
يقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـرُر تنظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيم العموميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
احتجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاج باسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم وتقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويض
النقابة.

مش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروعه

الوضعية 1
بالنس ـ ــبة لرش ـ ــيدتج ّس ـ ـ ـ ـ ـد عالم ـ ـ ـ ـ ــه
المتـ ـ ـوازن عنـ ـ ــدما
ث ـ ـ ــار ف ـ ـ ــي وج ـ ـ ــه

االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتغالل

وقال كلمته.

التغييري.

ثم انفصال مع
فاستمرار التحول من حالة إلى أخرى (اتصال بموضوع القيمة  /نجاح اإلضرابّ ،
المتعّلق بفعل الفعل ( Faire Faireتعبئة
موضوع القيمة  /فشل اإلضراب) ،بواسطة فعل التحريكُ ،
العمال وتهيئتهم لدخول حركة احتجاجية) ،ارتكز على فاعل (رشيد بصفته متحدثا باسم العمال ،تحت لواء

النقابة) ،يقوم بوضع العالقة بينه وبين موضوع الرغبة في حالة احتمال ُمحافظ عليها كإمكانية لالتصال،
ويطلق على هذا الفعل صفة االحتمالية  ،Virtualisationالتي تتحول في األخير إلى صفة ُّ
تحق ٍق:

(اإلنجاز= فشل اإلضراب) و(الجزاء= الطرد من العمل) فعالقة الرغبة إذن بين الذات (رشيد) والموضوع

يجسد االتصال أو االنفصال ،كما تمر عبر ملفوظ
(تحقيق مطالب العمال) ُّ
تمر عبر ملفوظ الحالة الذي ّ
التحول (اإلنجاز) الذي يجسد تحوال اتصاليا أو انفصاليا.
شكل توضيحي للفعل اإلقناعي:

المرسل
(رشيد)

الموضوع
(تحقيق العدل والمساواة في الحقوق)

الرغبة

الفعل اإلقناعي
(الذوات المساعدة "فئة العمال المقهورة")
لذا سيحاول رشيد كفاعل منفذ  ،Sujet Opérateurفرض سيطرته في مكان عمله الجديد
بباريس (قطاع السكك الحديد) ،بعد تأسيس برنامجه السردي الثاني الخاص به ،مستفيدا من أهليته

ٍ
دافع بها عن حقوق العمال) ،وذلك بحشده ألكبر عدد ممكن من الذوات
السابقة
ُ
(امتالك خبرة نقابية ُي ُ
المساعدة إلنجاح مشروعه ،رغم تحذيرات وتنبيهات صديقه كريمو من عواقب ق ارراته ومواقفه الوخيمة،

أن
أعرف ّ
المتطرف) في ظروف األزمة ،قائال لهُ « :
خاصة مع تنامي العنصرية في باريس (اليمين ُ
خاصا ،وقد تكاثرت العنصرية ...
تعيش
قلبك حار ،ولكن يجب عليك أن تحذر فرنسا ُنفسها
ُ
ً
وضعا ً

األقل احذر أثناء المظاهرات ،حفاظا عليك وعليه [يقصد صديقه الفرنسي جاك الشومينو] ،ابتعد
على
ّ
عن الصفوف األولى ،ألنك تضع نفسك في الواجهة  ...لست ُمضط ار ألن تموت أصال ،أنت هنا من

43
ليرد عليه رشيد وكله ثقة وقناعة« :أعرف هذا جيدا ،لكن عالقتي بجاك هي عالقة
أجل العمل» ّ ،
ثم إنه مثلنا في
أكثر من أخوية ،منه تعّلمت كيف أدافع عن حّقي ،أرأيت كيف
ُ
يتحدث عن الفقراءّ ،
44
حي ِن
لم ّ
ّ
كل شيء» ُ ،مستغال بذلك أهليته (خبرته النقابية ،وعزيمته) ،إلنجاح وتحقيق برنامجه السردي ا ُ
مكن التّ ُّ
حق ِق) ،وهذا يتطّل ُب توافر صي ٍغ أرب ٍع :الرغبة ( Vouloirتوفير ظروف عمل كريمة)،
(م ُ
ُ

الوجوب

) Devoirضرورة الضغط على السلطات المعنية وأرباب العمل ،عن طريق حركة

احتجاجية ،وإضراب يشل القطاع تحت لواء النقابة العامة للعمال  ،C G Tكورقة ضغط) ،االستطاعة
ٍ
المنضوون تحت لواء
( Pouvoirحشد وإقناع أكبر عدد ممكن من المساعدين ،كعمال السكك الحديد ُ
جسدها القناعة التامة ،وإدراك
النقابة) ،معرفة الفعل ( Savoir Faireاالنطالق من إرادة المعرفة التي تُ ّ
وتحم ُل المسوؤلية).
العواقب
ُّ
هذه العناصر األربعة تَ َح ُّد ُدها ال يكون انطالقا من البرنامج السردي المرتبط بـملفوظ فعل ،بل
تتحد ُد من خالل ملفوظات الحالة ،كقول رشيد مخاطبا صديقة وزميل عمله الفرنسي« :أليوشا ،نملك
ّ

وسائل إخضاعهم في النهاية ،أن نوقف حركة النقل والسفر !» ،45والسبب هو انعدام الحقوق وكثرة

المخاطر التي يتعرض لها يوميا عمال السكك الحديدية (عدم وجود تأمين ضد المخاطر وحوادث
تحرك الدولة رغم بساطة وقانونية المطالب:
العمل) ،وعدم ّ
-فـ (فا)1

[ (فا ۷ 2مو)

(فا ۸ 2مو)].

المحتجين).
 فا = 1الفاعل اإلجرائيُ
(عمال السكك الحديدية ُ
 فا = 2فاعل حالة (رشيد ،جاك الشومينو ،أليوشا).حين هنا بدأ بـحالة انفصال عن موضوع القيمة (انعدام الحقوق،
الم ّ
والمالحظ أن البرنامج السردي ُ
ِ
ناقم« :هللا يلعن أبوه عمل ،يقتل ليال ويذل صاحبه نهارا،
والعمل في ظروف مزرية) ،لقول رشيد وهو ٌ

هذه اآلالت الساحقة من المفروض أن تُغذينا على األقل بالقسط الذي تأكله منا ،لكن يبدو أنها تمتصنا

كل يوم تضيق الدنيا
دفعة واحدة ،لترمينا في آخر الليل من أعالي الشرفات نحو مخازن القمامة ّ ...
قليال ،ظروف العمل أصبحت ال تُطاق ،لكني متأكد من أن الصبر والمثابرة يهزمان اليأس» ،46لينتقل
ِ
ِ
ِ
وشل حركة القطارات
إلى حالة اتصال (بعد حشد العمال بإقناعهم ،وحثّهم على ضرورة اإلضرابّ ،
حاله،
ناتج عن تجربة واقعية عاشها ،ومن خاللها أدرك بوعي
باالحتجاج)ْ ،
ُ
تحو ِل هذا ٌ
الم ّ
فوض ُع ُه ُ
ِ
العمال الهامشي (أجانبا أو فرنسيين) ،كوصفه لظروف العمل المزرية ،وضحاياه قائال« :ال
وحال
َ
ّ
نعرف من باريس إالّ هذه الرافعات التي تحوم على رؤوسنا بكتلتها الحديدية الحمراء ،وال شيء غير
ُ
47
ِ
ذلك»  ،لينقل لنا بعدها مشهدا حياّ ألحد ضحايا هذا العمل القاتل ،في قوله«:كانت يداه تضغطان
مهدٍد في كل اللحظات
على ملقط مهترئ يحوم على رأسه باستمرار ،في حركات رتيبة ومخيفةّ ،
بالسقوط ،في يوم من األيام ما كان مجرد تخمين من طرفي أصبح حقيقة موصوفة ،فقد سقطت على

تم جمع لحمه وعظامه الملتصقة
رأس الجياللي الكتلة الحديدية التي كانت تحركها الرافعة  ...فقد ّ
الصلبة قطعة قطعة ،لوضعها في التابوت ،وإرسالها إلى بلدته في أقاصي األوراس ،لم يكن
باألرضية ُ

تم تعويضه بأرقام غيره ،من يومها أغمضت عيني ،ورحت أبحث عن
الجياللي إالّ رقما سرعان ما ّ
48
جهة القدرِة على الفعل (النقابة العامة للعمال )C G T
مكان آخر للعمل  ، »...لنصل إلى ّ
أن َ

المواجهة ،واختيار اللحظة
أعطت الضوء األخضر لـرشيد وجاك الشومينو وأليوشا ،من أجل إتمام ُ
وقعا إيجابيا« :أليوشا،
المناسبة إلعالن الحركة االحتجاجية ،لتقع عليهم عديد الملفوظات السردية ً
وسائل إخضاع ِهم في النهاية ،أن نوقف حركة النقل والسفر !»« / 49المخاطر التي نتعرض لها
نملك
َ
50
بحق تحسين الحياة ،ال أكثر الموت في
يوميا في السكك الحديدية ال تُ ّ
عد وال تحصى» « /نطالب ّ
زماننا لم يعد يخيف أحدا»« / 51أال يموتون يوميا تحت الرافعات العمالقة ،وفي السكك الحديدية»/ 52

يتوعد ،وعمال السكك الحديدية ُيلحون على حقهم»« / 53كان الخوف شارات متربصة على
« ُ
الك ّل ّ

المعلنة عن اإلضراب الكلي لم تتوقف منذ
ظهور الذين بدأت عيونهم
ّ
تتجم ُر وتزداد حمرة ،األحاديث ُ
54
الك ّل مشبوه ،يحمل على عاتقه سنين القهر
حدة وشيوعا» ُ « /
أكثر من شهر ،ولكنها منذ أيام زادت ّ
أن المدينة نسيت أن تغسل وجهها في هذا الصباح من األدخنة ،أو أنها قصدت ذلك
والغبن ،يبدو ّ

تحمل في أحشائها تنينا مزركشا يتهيأ لحرق كل شيء ،حتى
لكي يرى الجميع شكلها الذي خسر ألقه،
ُ
المنتفضةُ (عمال السكك الحديدية) الفرص َة
لتستغل معها
نفسه وما يحيط به»،55
ُ
ّ
الذات ُ
ِ
وشل القطاع كحل
لتنفيذ مشروعها بامتالكها الرغبة في التغيير نحو األفضل (االحتجاج باإلضراب ّ
للشرِخ الكبير بينها وبين السلطة.
سمع أصواتهم للحكومة والسلطات المعنية) ،وإدراكها ّ
وحيد وأخير ُي ُ

بطل السلطة القهرية (مسؤولوا السكك الحديدية  /الشرطة  /السيارات الكبيرة ذات الخراطيم
لتُ َ
طلين بذلك ُقدراتهم الدفاعية ،لقول السارد
الطويلة) الحرك َة االحتجاجي َة باستخدا ِم القوة العموميةُ ،مع ّ
قت من كل الجهات،
المظاهرة ضخمة ،أُغلقت على إثرها المدينة التي ُ
طّو ْ
واصفا الموقف« :كانت ُ
كل الجهات ،الشرطة وسيارات اإلسعاف والسيارات
وس ّدت المعابر الكبرى ،كانت الصرخات تأتي من ّ
ُ
الكبيرة ذات الخراطيم الطويلة ،كلها كانت تسير في ركب المظاهرة ،أو تغلق عليها بعض الشوارع
األول لم يكن عنيفا ،فقد حدث ليس بعيدا عن وسط
والممرات المؤدية إلى األمكنة الرسمية ،االصطدام ّ
المدينة  ...القنابل المسيلة للدموع األولى لم تسقط بعيدة عن المتظاهرين األوائل ،كان الجميع

يش ُّد على ذراع جاك بقوة ،على الرغم من القنابل المسيلة
يصيحون بصوت واحد  ...تمتم رشيد وهو ُ
للدموع التي مألت عينيه بالدموع وأحرقت صدره  ،56»...لينجح مدير إدارة السكك الحديدية

ِ
شل قدرة الفاعل الجماعي
(السلطة القهرية) في ّ
فض الحركة االحتجاجية ،وتشتيت صفوف المحتجين ِب ّ
كل محاولة تهدف إلى قلب نظام قطاعه ،ليكون لها أث ار فعاال في
(رشيد ،جاك الشومينو ،أليوشا) على ّ

معالم برنامج سردي ضديد في االتضاح
إبطال مفعول تحريك عمال السكك الحديدية المحتجين ،لتبدأ
ُ
ِ
أكثر ،بدأ ٍ
كسر اإلضراب بالتفاوض ،لقول جاك
بعقد ائتماني،
ْ
حاولت من خالله السلطة القهرية َ

أطل برأسه من األعالي محاطا بالشرطة ،قال:
الشومينو« :وحين خرج مدير إدارة السكك الحديدية ،و ّ
 نريد أن نتفاوض ،الطريق الذي تسيرون فيه مسدود. ال نريد تفاوضا ،نريد اعترافنا بحقوقنا.رد جاك بوصفه ُممثّال للعمال،
ّ

نعرف من يقودكم ،أنتم تحت وصاية الذين يريدون تخريب البالد ،وتبديد خيراتها» ،57ليفشلالفض القوي،
التفاوض ،ويتم االنتقال إلى عقد إجباري أرغم المحتجين على التشتُّ ِت باستخدام أسلوب
ّ
ِ
المتالك القدرة على األداء إلعادة األوضاع كما كانت ،كقول أحد المحتجين صارخا:

»Ne lacher pas prise, restez unis. Ils veulent nous faire peur, montrons leur
qu´on ne cède jamais à l´intimidation. Pas de casse, notre pacifisme est notre
force*«58.
«قال صوت اخترق الضباب والصراخ وضربات العصي التي كانت تنهال على العمال  ...ارتبكثم يبدأ كل واحد ركضه في مختلف االتجاهات،
التماسك الذي أبداه العمال في البداية ،قبل أن يتشتّت ّ
وسط غاللة الضباب الكثيف والصراخ والدموع ،عندما تفككت أدخنة القنابل كانت الجموع قد تحولت إلى

مجموعات صغيرة ،ولم يكن هناك ال جاك وال أليوشا وال رشيد وال النقابيون اآلخرون ،ال شيء ُيسمع وسط
تمر مسرعة
الفراغ الموحش إالّ بعض الصرخات المعزولة هنا وهناك ،وسيارات اإلسعاف التي كانت ّ
وحل
كالبرق ،وأضواء المدينة التي اشتعلت فبدت كبقايا ألسنة لهب متداخلة ،انطفأ كل شيء بسرعةّ ،
المؤس ِ
ضا معه آمال
الصمت والخيبة» ،59لينجح بذلك البرنامج السردي الضديد
َّ
قو ً
س على إرادة القوةُ ،م ّ
لمحتجين ،اللذين اُعتُقل اغلبهم واقتيدوا إلى مخفر الشرطة ،كإجراء تأديبي ،يقول رشيد كاشفا
وطموحات ا ُ
ما جرى داخل مخفر الشرطة« :قال لي كبيرهم الذي أدخلوني عليه ،لم تكن تبدو على وجهه عالمات
تتنبه لهذا التفصيل ،ألنه قادر أن يحرق مستقبلك
الحقد(( :أنت تعرف ّ
أن وضعك حساس جدا ،وعليك أن ّ
بكامله)).

سر هذه اللغة الخاصة بي ،خصوصا بعدما أطلق سراح جاك وأليوشا اللذين
سألته وأنا أحاول أن أعرف ّظالّ ينتظراني خارج المخفر:
وضع بقية رفاقي ،لم نكسر ممتلكات الدولة ،لم نحرق شيئا ،طالبنا بحقوق
ولماذا أنا بالضبط؟ وضعيَ
شرعية.
رد علي وهو على ثقة عالية:
ّ ّ
أنت مثقف ولست مهاج ار عاديا ،قل لي هل تفعل الشيء نفسه في بلدك؟ُقدم على االنتحار بهذه السهولة ،ولكني إذا وجدت قوة عمالية بهذا الوعي بالنسبة
ربما ال ،قد ال أ ُلحقوقها ،سأفعل.
-طبعا ستفعل ،ولكنك قد تُقتل» ،60لينهار في األخير الفاعل الجماعي (رشيد) ألسباب منها :ميزان القوة

السلطوية ،التي جاءت في غير صالحه باإلضافة إلى أهلية الذات المضادة في برمجة ردة الفعل
 /القدرة ُ
نتائج ُه محسومة ُمسبقا للسلطة ،لتَ ِ
المباشرة تجاه االحتجاج استخدام القوة) ،لتكو َن
هزم القوة المادية (إرادة
ُ
القوة) = (مدير السكك الحديدية)  /القوة العقلية (إرادة المعرفة) = (عمال السكك الحديدة المحتجين /
أليوشا .)...
رشيد ،جاك الشومينوُ ،

قدم لنا مشاهدا بدأت بحالة من االنغالق
مل على تجلية المكون السرديّ ،
هذا التشكيل الذي َع َ
النصية الدالة على الثبات مسألة انفجار الذوات
واالنسداد ،لتتوسع تدريجيا ،كونها "من ضمن التجليات
ّ
وانزالقها من وضع إلى آخر" ،61لنجد الحالة األولى مرتبطة بتمزق الوشائج التي تحكم الراعي (السلطة

الحاكمة في الجزائر) بالرعية (المجتمع  /الشعب المغلوب على أمره ،الفئة العمالية مسلوبة الحقوق) =

(التسلح بإرادة المعرفة  /استثمار التجربة
التحريك (القيام بحركة احتجاجية متبوعة بإضراب) = األهلية
ُ
(فشل
النقابية  /الوعي بالحقوق المشروعة) = اإلنجاز (الخروج بعد حشد العمال في مظاهرات) = الجزاء
ُ

اإلضر ِ
اب  /قرُار الهجرِة نحو فرنسا).

في حين الحالة الثانية شبيهة بالحالة األولى ،كونها باعثة على االضطراب كذلك ،الرتباطها بتمزق

العمالية مسلوب ُة الحقوق
الوشائج التي تحكم الراعي (السلطة الحاكمة في فرنسا) بالرعية (المجتمع  /الفئة ُ
ممّثلة في قطاع السكك الحديدية) = التحريك (القيام بحركة احتجاجية متبوعة بإضراب)) = األهلية

(التسلح بإرادة المعرفة  /استثمار التجربة النقابية  /الوعي بالحقوق المشروعة) = اإلنجاز (الخروج بعد
ُ
حشد العمال في مظاهرات) = الجزاء (فشل اإلضراب  /موت الفاعل الجماعي رشيد بطريقة مأساوية)،
ِ
لخلق ٍّ
ِ
الموت ،لقول كريم وكّله حزن على فراق صديقه رشيد المقتول بسبب مواقفه:
جو من
ليكون َمبعثًا
بأن شيئا قد انطفأ ومات،
«كنت مهزوما إلى أعمق نقطة في ،دم رشيد كان يغلي في قلبي ،أ ُّ
ُحس بأن ّ
ّ
كل
المتتالية كانت الحرائق تنشب في ما تبقى من حياتي ،فجأة شعرت كأني خسرت ّ
وفي دورة الساعات ُ
الحية تُشوى على
أحس باالحتراق ،كانت األجساد ّ
شيء حتى الرغبة في مدينة عشقتها وأحببتها بجنونّ ،
وحب الوطن الغائب ال شيء ُينبئ بالخير».62
عقارب الوقت،
تحمل في عذاباتها أنين اللحظةّ ،
ُ

متضمنة بين طياتها لـبرنامجين سرديين رئيسيين:
إذا تأملنا الملفوظات السردية السابقة ،سنجدها
ّ
وتحدد في وجوب إحداث التغيير (ذو طابع إلزامي) ،للحصول
األول تبناه عمال الميناء في الجزائر،
ّ
ُ

على الحقوق التي ستحافظ ولو قليال على كرامة اإلنسان في وطن غني ،لكنه مسروق والثاني تبناه
ّ
تحدد في وجوب إحداث التغيير (ذو طابع إلزامي) ،للحصول على
ُع ّمال السكك الحديد في فرنساّ ،
الحقوق التي ستحافظ ولو قليال على كرامتهم ،في وطن يتغنى بالديمقراطية وحقوق اإلنسان.
الخاتمة:
بناء ِ
يمكن مالحظةُ التداخل الحاصل في الرواية بين بنية العو ِ
تداخل
امل وبنية الممثلين ،وهو
عليه
ُ
ٌ
ً
أن المضامين
نشأت معه الشخصيات الفاعلة بوصفها تشكالً خطابيا َ
برز على مستوى التجلي ،وبما ّ
ِ
ِ
المؤسسة لهذه التشكالت التركيبية والخطابية على مستوى مكو ِن
تخضع
السرد،
والمسارات التصويرية
ُ
ّ
ِ
ِ
السياق التاريخي ولرؤى المجموعات الثقافية التي تتداولها ،ينبغي النظر من
لشروط
في تحديدها

ِ
ِ
ٍ
ِ
ضوعه لإلغامات نفسها -لخطاب نوعي
خالل ُخ
يؤس ُس –من
خاللها إلى الشخصيات كبناء ثقافي ّ
ٍ
تعود ِ
للع ِ
مق اإلنساني.
الوظائف والمو
فيه
ُ
ُ
ُ
اصفات التي تطفو على مستوى بنية السط ِح إلى قي ٍم ُممثلة ُ
المنتجة للوضع الختامي ،بواسطة
وبهذا يكون الوضع النهائي بمثابة ُم ّ
حصلة للعملية التحويلية ُ
كل
المضادة ،التي أسهمت بشكل كبير في إقرار وضع نهائي أدى إلى تقويض ّ
أفعال الشخصيات ُ

محاولة للتغيير ،قامت بها فئة مقهورة تنتمي إلى مجتم ٍع مسلوب الحقو ِق ،ليكو َن
حليف
اإلنجاز
ُ
َ
السلطة القهر ِ
ِ
ية.
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(صالح) ستضيع وتضيع عائلتك وأوالدك  ...البد أن ترحل إلى المدينة  ...من حقك يا (صالح) أن تعيـش

سعيـدا" ،1إذ نالحظ من هـذا الملفوظ تحـول (صالح الرصاصة) بالنسبة لصديقيه (الربيع) و(السعيد) ذات
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-صالح الرصاصة

 ٧المدينة ٨

الريف.

1

فالريف بالنسبة لـ(صالح الرصاصة) يتعدى كونه مكان باعتباره يمثل مجموعة من القيم أرسى حياته
لها لنجده يقول "أنا هكذا سعيد وهانئ في قريتي مع زوجتي وأوالدي ،ما بقي لي غير أن أموت هانئا إن
شاء هللا" ،2لكن حسب منظور صديقيه األمر مختلف ألن سبب الزيارة هو هذا المكان المنغلق المعزول
ليكون عليهم بذل ما بوسعهم مقترحين على (صالح الرصاصة) االنتقال إلى المدينة لقـولهم "يا (صالح)
الناس كلهم تغيروا  ...الناس كلهم تبدلوا  ...الزمان الذي فات َّ
ولى إلى غير رجعة  ...واألفكار التي
كانت زمن الثورة زالت  ...وأنت أنت  ...حالتك تُفجع  ...لم تتغير ولم تتبدل  ،3"...فهذا الملفوظ جاء
متضمنا لعدة محفزات الغرض منها تدعيم الموضوع تدريجيا عن طريق فعل إقناعي كون (صالح
الرصاصة) غير متقبل لفكرة الرحيل عن الريف واالنفصال عنه في البداية ،ليبقى الموضوع ثابتا من
حيث القيمة ويكون الوضع كاآلتي:

-صالح الرصاصة  ٨ذ ٧

المدينة.

فمحاولة كل من (الربيع) و(السعيد) إدخال (صالح الرصاصة) في برنامجهما االستعمالي جاء تمهيدا
أقر بها في قوله " ...كنت أدرك أنهما
التصاله بالموضوع المركزي (المدينة) ،حيث منحاه مساندة قاعدية َّ

علي وعلى حالي وفقري".4
ما أرادا لي إالَّ الخير  ...أشفقا َّ

وهنا تتضح ذات القيمة (صالح الرصاصة) متوازية مع الموضوع المركزي (المدينة) ،ليبدأ سهم
الرغبة في االتجاه نحو التحقق بعد إقناعه ثم اقتناعه بأهمية التنقل إلى المدينة ،ليوافق في األخير قائال "...
كانا يقلبان ف َّي بصريهما وفيهما إلحاح بقبول الفكرة  ...ورغم كوني كنت أخاف المدينة  ...أردت أن
أقول ال للمدينة  ...فقلت نعم  ...قلتها خافتة باهتة" ،5لتكون نتيجة الوضع كاآلتي:

صالح الرصاصة  ٨ذ  ٨المدينة .ليتجسد القانون المنظم للسرد هنا في ثالثة مراحل هي:
 الفرضية :رغبة كل من (السعيد) و(الربيع) في إخراج (صالح الرصاصة) وعائلته من الريفواالنتقال بهم إلى المدينة.
2

 التحيين :استعمال المنطق اإلقناعي في إنجاح الموضوع. الغائية :النجاح في إقناع (صالح الرصاصة) بضرورة الرحيل إلى المدينة.فاستعمال كل من (الربيع) و(السعيد) للمنطق اإلقناعي كأداة ضرورية مكنهما من تحيين رغبتهم وتحقيق
موضوع القيمة.
كما نالحظ حصول تدهور كبير لحال (صالح الرصاصة) بعد رحيله إلى المدينة واستق ارره بها نتيجة
قوى هي عبارة عن عوامل ضديدة ممثلة في مدير المشفى ورئيس البلدية (أمحمد أملمد) ،لتكون نتيجة
ا لفعل التحييني إيجابية بالنسبة لصديقي (صالح الرصاصة)( :السعيد) و(الربيع) ،ألنهما نجحا في تحقيق
موضوع الرغبة بنجاح ،أما بالنسبة لـ(صالح الرصاصة) فنتيجة هذا التحيين كانت سلبية بفعل عوامل
ضديدة وقفت له بالمرصاد ،لتنقلب حياته من حالة التوازن (قبل  /الريف) إلى حالة االضطـراب (بعد /
المدينة) ،وهذا ناتج طبيعي عن اإلخفاق الكبير والصدام الذي وقع فيه بداية مع مدير المشفى الذي يمثل
السلطة اإلدارية الفاسدة بإنشائه برنامج سردي ضديد عمل من خالله إلى إفشال أي رغبة أو عمل يقوم به
(صالح الرصاصة) ،خاصة بعد مالحظة تفانيه في عمله وهو ما يمثل بالنسبة إليه خطر يهدده ،لتتجلى
المعارضة في قوله "سبحان هللا حارس يراقب سيده  ...يراقب مسؤوله  ...اسمع يا (صالح) أنت مهمتك
هنا حارس ولست في المستوى كي تعلمني درسا في الوطنية  ...أنت إنسان مشوش فوضوي ومخرب ...
وفي ذلك خيانة لمبادئ شهداء الثورة .6"...
ليؤدي هذا الموقف البدئي إلى تصعيد التأزم ،بسبب التدهور التدريجي الحاصل بين (صالح
الرصاصة) ومديره الذي سعى إلى عرقلة مسعى الذات بعقده مجلس تأديبي ،وذلك في قوله "أنت دائما
مشوش ال شيء يرضيك  ...والناس كلهم مخطئون في رأيك  ...الجلسة مرفوعة وأنت البد أن تحضر
أمام المجلس التأديبي بتهم عديدة" ،7ليقوم الفاعل المضاد (مدير المشفى) بتحويل الموقف تحويال جذريا
أوال بطرد (صالح الرصاصة) من العمل وتأليب المسؤولين ضده على أنه مجنون عديم األهلية وال يصلح
للعمل ،وثانيا بطرده من محل إقامته في إطار الوظيفة ،كل هذه التهم أُلصقت بـ(صالح الرصاصة) ونال
جزاءه ال لشيء سوى أنه تفانى في العمل ،ليمهد له هذا التصرف اتصاله بسكان حارة الحفرة.
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لتبين المقطوعة السردية أعاله ظهور عامل مضاد للذات ولمشروعها ،لعلمه المسبق بعنصر الرغبة
لدى (صالح الرصاصة) ،ولعالقته المتوترة معه ليخلق بذلك موضوعا ضديدا حاول بكل جهده تحقيقه
بخلق لحظات صدامية نتيجة التعارض في الرغبات والمساعي ،ألن (صالح الرصاصة) إنسان وطني
لقوله "خدمت خمسة أشهر أجيء في الصباح قبل الوقت بنصف ساعة  ...أساعد في التنظيف وسقي
األشجار ...وربما زيارة المرضى  ...وأزيد العشية نصف ساعـة أخرى أقوم بنفس المهمة  8"...في حين
نجد مدير المشفى شخصية انتهازية ،لقول (صالح الرصاصة) عنه مستهزءا "مديرنا إنسان وطني ضرب
الرقم القياسي في احترام وقت عمله  ...يدخل لمكتبه بعد العاشرة يتصفح الجرائد التي تشترى على
حساب المشفى  ...يوقع الوثائق يطلع على المراسالت  ...يرشف القهوة  ...عند الحادية عشرة يخرج
وال يعود حتى الغد .9"...
ليحصل التدهور ممهدا بذلك الطريق لالنفصال عن المشفى واالتصال مع حارة الحفرة وليحدث فعل
التحويل وعملية االنتقال من حالة ألخرى (من اتصال إلى انفصال والعكس) يستلزم اللجوء لفعل التحويل
وعملية االنطالق من الحالة األولى إلى الحالة الثانية ال يتم عن طريق الصدفة ،بحيث "يجب التعامـل مـع
هـذا االنتقـال كعنصر مبرمج بشكل سابـق داخل خطاطـة سردية" ،10لتتواتر هذه المقاطـع السرديـة محدثة
وضعا انفصاليا تارة واتصاليا تارة أخرى ،فالوضع االنفصالي حدث بعد طرده من العمل وبيته ،لقوله
"وفصلوني عن العمل  ...طرقت كل األبواب  ...اشتكيت للمسؤولين  ...كتبت للجهات الرسمية والغير
رسمية  ...كلهم اتفقوا على أنني مجنون وال أصلح للخدمة  ،11"...في حين تحقق الوضع االتصالي بعد
طرده من بيته الذي كان يشغله في إطار الوظيفة والتحاقه بحارة الحفرة وإقامته هناك ،لقول (منير) جاره
"مع إش ارقـة شمس الغـد انتقل (عمي صالح) مع أسرته إلى حـارة الحفرة بعد أن لفظتـه المدينة على
أطرافها الفقيرة  ...وغدت لي عائلة أخرى" .12
لتتواتر هذه المقاطع بصيغ مختلفة للتأكيد على ما آل إليه البرنامج السردي الذي كانت بدايته بوضعية
فصلية (الرحيل من الريف إلى المدينة) ،ونهايته كذلك بوضعية فصلية = (رجوع (صالح الرصاصة)
وحده إلى الريف) ،وهذا معناه اإلخفاق الكبير الذي تعرضت له ذات (صالح الرصاصة) في المدينة بسبب
تكالب عناصر معارضة مختلفة أدت إلى حصول إساءة حالت دون بلوغ مرحلة التوازن التي تأسس عليها
البرنامج السردي الخاصة بـ(صالح الرصاصة).
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لنجـد أن التحويالت الممكنة التي قام بها كل من (السعيد) و(الربيع) إلنجاح الفرضيـة عن طريق
تحيينها باستعمـال الفعـل اإلقنـاعي قـد انتهت بالنسبة لهـم إلى النجاح ،بينما بالنسبة لـ(صالح الرصاصة)
انتهت إلى الفشل ،لتتغير الحالة البدئية من االستقرار إلى االضطراب.

والترسيمة العاملية اآلتية توضح ذلك:

المرسل

الموضوع

(المدينة)

(االنتقال إلى المدينة)

المساعد

الذات

(عرجونة بنت اعمر)

(السعيد  /الربيع)

المرسل إليه
(صالح الرصاصة)

المعارض

أ-ثنائية المرسل – المرسل إليه:
يعتبر الريف الدافع األساسي الذي جعل كل من (الربيع) و(السعيد) صديقي (صالح الرصاصة) يرغبان
في جعل صديقه وعائلته ينفصالن عنه ويتنقال إلى المدينة ،كما نجد خانة المرسل إليه (التلقي) متألفة من
ممثل واحد يعد المستفيد حسب صديقيه من الحركة المكانية المزدوجة (فصل  /وصل) وهو (صالح
الرصاصة) ،لتؤدي في هذه الحالة وظيفة نحوية بالنسبة لشخصية (صالح الرصاصة) التي تحتل بدورها
خانتين هما :الذات الموجهة للرغبة ،المرسل إليه ،أما ثنائية :الريف  /المدينة فقد قدمتا هنا بطريقتين
مختلفتين:
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-

الريف :رمز النقاء والبساطة (عامل جماعي مجرد).

-

المدينة :رمز لالضطراب والتعقيد (عامل جماعي مشخص).
لتقوم هذه الثنائية (المرسل  /المرسل إليه) بتفعيل الثنائيات العاملية األخرى وتوجيهها.

ب-ثنائية الذات – الموضوع:
يوجد ممثالن هنا يؤديان الدور العاملي على مستوى خانة الذات هما( :السعيد) و(الربيع) اللذين يشتركان
معا في تحقيق موضوع الرغبة (االتصال بالمدينة واالنفصال عن الريف) وذلك باستعمالهم إلشارات دالة
على أن المدينة أحسن وأرحم من الريف ،لقول (الربيع) "نعم من حقك أن تعيش  ...هناك يا (صالح) في
المدينة الماء والكهرباء والغاز والجامعات والمشافي والطرق المعبدة  ...من حق األوالد أن يدرسوا ...
َّ
يتحضروا ويعرفوا العالم" ،13لتكون هذه العالمات حاملة لدالالت ساهمت بشكل كبير في دعم
من حقهم أن
رغبتهم في إقناع (صالح الرصاصة) بالفكرة ،لنجد في الترسيمة العاملية شبه تداخل بين المرسل
والموضوع ،ألن غاية الذات (الربيع  /السعيد) قيمية وهي ضرورة إخراج (صالح الرصاصة) وعائلته
من العزلة الموحشة (الريف) إلى عالم أرحب وأوسع (المدينة) ،ليمثل الريف بالنسبة للذات (السعيد)
و(الربيع) الجمود والتخلف ،وفي هذه الحالة تصبح قيمة مجردة َّ
حفزت (صالح الرصاصة) كذات قيمة
على االنفصال المكاني قصد التغير والتجدد بعد أن كانت معارضته األولى للفكرة وليست معارضة للذات
(الربيع والسعيد) لعلمه المسبق بنواياهم ومقاصدهم ،ومعارضته المبدئية لفكرة الرحيل إلى المدينة كانت
ألسباب تتعلق بالجانب المادي والروحي ،لتأتي معارضة نسبية كونه نفذ األفعال الطلبية خاصة بعد
استعمال صديقيه للفعل اإلقناعي الهادف إلى تحقيق موضوع الرغبة ،لينصهر هذا الموضوع كليا في
الشكل التحييني الذي أرادته الذات (السعيد) و(الربيع) بعد مشاورة (صالح الرصاصة) لزوجته (عرجونة
ذلك:األخضر في األخير.
الضوء
لتوضح التي
بنت اعمر)
أعطتهاآلتية
الترسيمة
-الذات

الفرضية

التحيين

الغائية.
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(السعيد والربيع) ( /االنفصال عن الريف) ( /استعمال الفعل اإلقناعي) ( /النجاح في تحقيق الموضوع).
ج-ثنائية المساعد – المعارض:
نجد الذات الرئيسية هنا قد تلقت مساندة مباشرة من (عرجونة بنت اعمر) بإسهامها الكبير في تحقيق
موضوع الرغبة ،وذلك بعد أن استشارها زوجها (صالح الرصاصة) في الموضوع وموافقتها عليه ليكون
تفعيلها للمسعى جاء في صورة مساعدة حقيقية للذات ورغبتها ،لقول صديقيه مستفسرين على رأي زوجته
"بم أشارت بنت اعمر؟.
وضحك وهو يواصل:وسكت.
حمدة خير من أحمد،
َ

وهما يعرفان أنني أستشيرها في كل شيء .14"...
كما يمكن أن نظم (الحرمان ،البؤس ،سلبيات القرية  )...لخانة المساعد ألنها من العناصر التي دفعت

الزوجة إلى الموافقة على المقترح من أجل التخلص من بؤس القرية ،إذ مع تعمقنا أكثر في اإللمام
بعناصر الداللة لهذه الملفوظات نجد هذه الصورة نفسها قد تدخل في خانة المساعدة ،كونها كانت دعامة
للذات خالل استعماله للفعل اإلقناعي في إنجاح المهمة.
أما فيما يخص المعارضة فنجدها خالية ،كون الجميع وافق في األخير على فكرة ترك الريف واالنتقال
كحل أخير.
إلى المدينة ّ

ليكون انتقاله إلى المدينة بصفة عامة وإلى حارة الحفرة خاصة مرحلة انتقالية ،أوال باتصاله بسكانها

كعائلة (منير) المثقف َّ
ُما علجية التي ُّ
يكن لها كل الحب والمودة ،وثانيا بنشوء عالقات صدامية مع
وجدته أ َّ
(أمحمد أملمد) رئيس البلدية ،فنجده يحاول تعرية الحاضر عن طريق االستذكار والرجوع إلى الماضي
لتعريته أوال وهروبا منه ثانيا لتأزم أوضاعه وتـردي أحواله خاصة مع تزايد استف اززات (أمحمد أملمد) له
أعدت غلق الزجاج ورفعت صوت البوق َّ
حد اإلزعاج...خرج (صالح) من مغارته
المتكررة ،كقوله مثال "
ُ

كا لشبح وقد اشتد سواده وتألألت عيناه كأن إسهاال داهمه عاما كامال...كأنما عرفني فاندفع يفتح الباب
ليركب...كان الباب موصدا من الداخل لم أشأ أن أفتحه له وأشرت إليه أن يأتيني من الباب اآلخر...وفعال
جاء...كنت أريده أن يبقى واقفا ليحدثني من خالل النافذة" ،15لتبدأ من هنا مرحلة االضطراب بالنسبة لذات
(صالح الرصاصة) ،وسيكون تعاملنا مع البرنامج السردي -الذي سندعمه بترسيمة عاملية الحقا -مبني
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على تحديد األدوار العاملية وانحرافها ،إذ بعد نجاح موضوع الرغبة وانتقال (صالح الرصاصة) وعائلته
إلى المدينة بدأت حياته في التغير جذريا مع ُمحاولته إنجاح برنامجه السردي رغم وجود معارضين له
خاصة (أمحمد أملمد) رئيس البلدية الذي عمل المستحيل إلفشال هذا البرنامج بفرضه برنامجا ضديدا ،إذ
يبين المقطع السردي السابق نوعية العالقة الصدامية بينهما ،ليعكس محور الرغبة التوتر الموجود مسبقا
ليفر منها ُمرغما ،وهذا
بين (صالح الرصاصة) وموضوع الرغبة (المدينة) ،إذ نجده قد رحل إليها ُمكرها َّ
يتجسد جليا في الوحدات السردية اآلتية:
 "وأردت أن أقول ال للمدينة  ...فقلت نعم  ...قلتها خافتة باهتة".16 "لم أفرح  ...نعم لم أفرح  ...أحسسته قب ار  ...مجرد قبر بارد ال غير".17 "دخولي المدينة كشف لي زيف الواقع .18"... "جريت  ...جريت  ...كأنني في ريعان الشباب  ...أحسست أنني خرجت من المدينة  ...خرجت منالسجن .19"...
وتأسيسا على هذا نجد سبب نفوره من المدينة اكتشافه لزيفها الممثـل هنا في السلطة الطاغية (أمحمد
أملمد) ،ك ما نجد العالقة التي تربط (صالح الرصاصة) برئيس البلدية (أمحمد أملمد) صدامية منذ البداية
لرفضه المطلق الدخول في حوار مع هذا النوع من المسؤولين لمعارضته المطلقة له ولقيمه كونه ذات
إما لتحقيق الرغبة أو للتواصل مع الموضوع" ،20حيث نجده
معارضة تعمل على "خلق العراقيل بتصديها َّ
يرفض حتى الحوار معه ليعلن بذلك صراعه معه وتمرده على قيمه الدنيئة ألنه ممثل لفئة المجتمع (حارة
الحفرة) في حين (أمحمد أملمد) يمثل فئة السلطة القهرية االستغاللية ،وهذا معناه أن كل واحد منهما على
طرفي نقيض:
 )صالح الرصاصة(  /مجاهد وابن شهيد (شخصية وطنية) = رمز للبطولة وإعالء كلمة الحق.) -أمحمد أملمد(  /عميل ابن خائن (شخصية استغاللية) =رمز للتسلط واالستغالل والتجبر.
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فاألول يمثل فئة عبَّرت عن إيمانها بالثورة لتلقى مصيرها في البؤس والشقاء والموت ،لقول (منير)
واصفا بيت (صالح الرصاصة) الذي انتقل إليه بعد طرده من المشفى ورحيله إلى حارة الحفرة "هذا هو
البيت  ...كان وطيئا  ...بابه يكاد ينكفئ إلى مستوى األرض  ...ال يكاد علو الجدار يتجاوز قامة الرجل
الممتد  ...قرميده القديم عليه ضمادات إسمنتية عديدة".21
أما الفئة الثانية تأكل وتنتفخ ،فئة عبَّرت عن خيانتها للوطن لتستفيد وتحتكر مع كبار المسؤولين هذا هو
َّ

وكُّله عز وفخر "خرجت من الحمام كانت نفسي رائقة وجسمي خفيفا والدنيا
(أمحمد أملمد) الذي يقول ُ
بذوق العسل...أوالد الكلب سأشتريكم جميعا بمالي...الكل تحت جبروتي...أنتم وهذا الوطن الذي ضحيتم

من أجله...حاولت إدارة الخواتم الذهبية َّ
رت
اللماعة...لم أستطع...ضاقت هذه األيام على
َّ
أصابعي...مر ُ

راحة يدي اليمنى فاليسرى على بطني انتفخت أكثر مما يجب...ركبت سيارتي الطيارة.22"...

ليعكس هذين المسارين األول والثاني حالة التناقض الكبير بين فئتين مختلفتين هما :الفئة الوطنية /
الفئة الخائنة ،كونهما جاءا مدعمين بمفعـول الحقيقة التاريخية ،لنالحـظ أن الخطاب البرهاني للمرسل /
المحرك (المجتمع) يشتغل على نحو يكون فيه فهم الوضع الراهن مربوطا بقراءة الماضي المتعلق
بالفئتين:
أ-الماضي المتعلق بصالح الرصاصة :إذ نجده يقول وكله ثقة "أنا هكذا سعيد وهانئ في قريتي مع زوجتي
وأوالدي ،ما بقي لي غير أن أموت هانئا إن شاء هللا وأدفن كما أوصى والدي الذي َّ
قدم روحه في
المعركة كي يحميكم...ليس من الممكن أن أنسى وصيته الغالية'...يا وليدي ال تخن أرضك وال تخن عهد
الرجال' ".23
ِّ
مهدداً وكله حقد "وجدت نفسي أسوق السيارة باتجاه ضاحية
ب-الماضي المتعلق بمحمد أملمد :لقوله ّ
أبدا ما فعله بوالدي
المدينة حيث يسكن الشيخ (صالح) عندي معه حساب طويل تجب تصفيته...لن أنسى ً

أثناء الثورة حين اختطفه مع بعض المجاهدين وجاءوا به مكبال إلى بيته وحاكموه في الليل...اتجهت ألبناء

ِّ
مهدًدا:
عمومته وقلت ّ
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إن وقع ألبي مكروه آلتينكم بجيوش فرنسا الج اررة...وألهدمن عليكم أكواخكم القذرة...ورحلت دون أنينطقوا...ما كادت السماء تتوسط السماء حتى وجدت أبي في الوادي جثة هامدة".

24

وهذا الملفوظ بالنسبة لفئة بالنسبة لفئة الوطنيين قبل  /بعد االستقالل جاءت موازينه مختلفة مقارنة مع
ملفوظ الفئة الخائنة قبل  /بعد االستقالل ،لتتجسد هنا في المرتبة العليا التي ارتقاها (أمحمد أملمد) ليصل
إلى منصب رئيس البلدية يأمر وينهي ،ليحدث بذلك اختالال في موازين القوى أدت في األخير إلى انقطاع
الصلة بينه وبين (صالح الرصاصة) الذي ظل متمسكا برأيه ومبادئه التي تربى عليها ،لعلم هذا األخير أن
من خـان وطنه يهـون عليه أي شيء ،لنجـد هذا الكالم واضحـا في قـول (صالح الرصاصة) واصفا دناءته
"شاهدت (أمحمد أملمد) يتربص بعيدا في سيارته الفارهة وعالمات الرضى تركض على تقاسيم وجهه وقد
انهمك في تنقية أسنانه من الطعام  ...وحده الموت يفرح هذا البليد  ...وحده الدم النازف يعزف له
مواله" ، 25فهذه المقطوعة السردية تتضمن داخلها عالمان دالليان هما :الموت  /المتعة فالدم يرمز إلى
َّ
الموت ،والموت بالنسبة لمحمد أملمد هو ما يحقق له المتعة ليتحول هنا إلى شخصية َس ِّّادَية تتمتع بآالم
اآلخرين ،ليقوم (صالح الرصاصة) على هذا المنوال بوضع هذا النوع من الفئة طرفا في الصراع لينشأ
عن هذا الصراع سياق تحويلي مؤسس علـى ثنائية :المجتمع  /السلطة ،إذ يبدأ برنامج التغيير مع (صالح
الرصاصة) في شكل ُمعلن ،ليؤسس نفسه فاعال ديناميا له إرادة خالصة في رفض الفساد بكل أنواعه،
وتأسيسا على هذا سنحاول تقديم صياغة للوضع السردي على النحو اآلتي:
 فاعل الحالة  ٧موضوع الجهة. صالح الرصاصة  ٧الرغبة في إحداث التغيير.-ت  .س [ تحويل سردي ]

[ ف (صالح الرصاصة)  ٧م.ج (الرغبة في إحداث التغيير)]

[ف  ٨م.ج ].
ليتحول فاعل الحالة (صالح الرصاصة) من حالة االنفصال مع موضوع الجهة إلى حالة االتصال
المؤقت:

10

فاعل الحالة  ٨موضوع الجهة.صالح الرصاصة  ٨الرغبة في إحداث التغيير.الوضع األول تميز باالنفصال حيث نالحظ ممارسة (أمحمد أملمد) للسياسة االستف اززية تجاه (صالح
الرصاصة) بصفته يحتل موقعا مهما كمحرك ،بهدف إذالله وإنجاح برنامج االنتقام الذي عاهد نفسه
عليه ،ليتجلــى التحريك  Manipulationفي ُحكمه اإليجابي على قدرته السلطوية في إذالل (صالح
الرصاصة) أوال ثم القضاء عليه نهائيا حسب مخططه الدنيء ،لقوله وكله إصرار على االنتقام " ...وما

صة في القلب  ...البد أن يدفع الثمن  ...وكيف يدفعه؟ بإزهاق روحه أم بالموت
زال هو ُغ َّ

البطيء؟" ، 26ولكي يتحقق غرضه عمد إلى أسلوب المراوغة والحيلة للتمويه على أغراضه الدنيئة

فسح له الطريق بعدها في تنفيذ
وإلعطاء صورة حسنة له أمام (صالح الرصاصة) ومن ثم كسب ثقته ُلي َ
مخططه االنتقامي ،لقوله "الماضي ماضي ياالشيخ (صالح)  ...والذي فات مات  ...يجب أن تفتح

صفحة جديدة بيضاء ناصعة ال نكتبها إالَّ بالذهب الخالص" ،27إذ يعمل (أمحمد أملمد) هنا جاهدا من
أجل إقناع (صالح الرصاصة) بمسعاه الطيب الذي جاء من أجله ،لكن هذا األخير رفض وبشدة السقوط
في العملية التمويهية وفي الفخ الذي يحضره غريمه لعدم استساغته للموقف ،ونجد ذلك في قوله "نحن
ودب فازرع ينبت يا (أمحمد أملمد)".28
ال نعطي قهوتنا لكل من هب َّ
لتأخذ مع هذا بنية التحريك طابعا صراعي بدأ برفض (صالح الرصاصة) ألي عالقة يكون (أمحمد
أملمد) طرفا فيها ،إذ يبدو هنا متمردا على ما آل إليه الوضع االجتماعي من تردي وسقوط في بهيمية
حاقداً على أولئك الذين جمعوا ثرواتهم بطرق مشبوهة ليستغلوا نفوذهم في منع كلمة الحق من الظهور
فنجده يعري الواقع بقوله مخاطبا (أمحمد أملمد) "ولكني شريف  ...لم أمد يدي ألحد  ...ولم أجمع شيئا
من حرام  ...وأنا سعيد بذلك  ...وأدركت أنه يقصدني مباشرة  ،29"...لنصل بعد ذلك إلى الرفض
أقره بعدم ربط أية صلة معه ،خاصة عندما صارحه برغبته الزواج من ابنته (الجازية)
النهائي الذي َّ
فكان الرد القاسي عليه بقوله "-أريد أن أخطب ابنتك (الجازية).
جحظت عيناي دهشا وقلت وأنا أتميز من الغيظ:11

نجوم السماء أقرب إليك أيها النحس  ...ودخلت الدار فصفقت الباب غضبا  ...وسمعته ينبح
كالكلب".30
ِّ
حصلة لتقويم مبني على
وم ّ
فهذا الرد بالرفض كان نتيجة قناعة راسخة في ذهن (صالح الرصاصة) ُ
خبرة مسبقة لممارسات )أمحمد أملمد( االستغاللية ،لقوله وهل تركت في الدفتر ورقة واحدة بيضاء
بريئة؟" ،31لتعرف بذلك العالقة التي تربط (صالح الرصاصة) = (المجتمع) بـ(محمد أملمد) = (السلطة
القهرية) تحوالت كان لها أثر عميق في تأطير الحدث السردي والنزوع به نحو التوتر التصاعدي
خاصة بعد فشل (صالح الرصاصة) في مشروع التغيير الذي تبناه وحاول تحقيقه ،بسبب ممارسات
وكرست الهوة بين الفئتين ،كون هذا األخير وقف كذات
(أمحمد أملمد) السلبية التي أثَّرت عليه كثي ار َّ
معارضة على "خلق عراقيل بمعارضته ،سواء لتحقيق الرغبة أو االتصال بالموضوع" ،32ليدخل بذلك
عالم الغموض والالتواصل مع محيطه ليقرر الهروب وحده إلى الريف تاركا عائلته وراءه ،ليكون
ٍّ
كحل ارتضاه لنفسه
هروبه تعبير عن اغترابه وفشله في التواصل مع محيط متعفن ،ليختار القطيعة
ّ
"أما أبي (صالح) فقد رحل إلى القرية  ...عاد إليها  ...آثر أن يعيش في
يقول (منير) واصفا الوضع َّ

بيته القديم .33"...
لنالحظ هنا أن ذات (صالح الرصاصة) في عالقة فصلية بالمدينة لتفقد وظيفتها العاملية بمجرد فشل
مشروعها ،إذ نالحظ عدم تحقق موضوع الرغبة في التغيير أدى إلى فشله واستسالمه لألمر الواقع
ليكون تعبيره عن الرفض جاء في صورة هروب من المدينة واستقرار في الريف ،لتتحقق الرغبة في
التغيير بعد بلوغ الصياغة النهائية للمخططات السردية على يد سكان حارة الحفرة كعامل جماعي ممثل
في كل من ( :منير) ( /ذياب) ( /الجازية) ( /عبلة الحلوة) ...لقول الراوي واصفا الموقف "على مرمى
حجر تقفين مهرة جامحة  ...تلتصق الشقراء به  ...يعدو (منير)  ...يسبقه (ذياب)  ...تشحذين القلب
 ...تشحذين الخنجر  ...تدفعينه نحو القلب  ...تغرسينه فيه  ...يتهاوى نحوك جثة هامدة  ،34"...لتكون
بذلك نهاية االستبداد الممثل هنا في (أمحمد أملمد) = (رمز السلطة االستغاللية) على يد سكان حارة
الحفرة مجتمعين ،وانطالقا من هذا سنتعامل هنا مع الحالة البدئية للبرنامج السردي الذي تبناه (صالح
الرصاصة) كفاعل منفذ من أجل التغيير بالترسيمة اآلتية:
التحيين
-الفرضية

الغائية
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-محاولة التغيير بإرساء قيم الحق.

-االعتماد على أهليته في التنفيذ.

فبعد فشل (صالح الرصاصة) في تحقيق رغبته حدثت عملية تحويل بانتقال الدور لسكان حارة الحفرة
من أجل القضاء على الفساد الممثل هنا في شخصية (أمحمد أملمد) ،لتتشابك األدوار العاملية ويحصل في
األخير اإلنجاز بالنسبة للذوات التي َّ
مثلت فئة المجتمع ،المتالكها األدوات الالزمة التي مكنتهم من تحقيقه،
بالقضاء على منبع الفساد (أمحمد أملمد) ،لتتحول حارة الحفرة إلى حارة الربوة وليحيا سكانها حياتهم
الطبيعية بعيدا عن االضطراب.
وهنا يمكننا بنينة الترسيمة النهائية كاآلتي:
-الفرضية

التحيين

-محاولة التغيير وإرساء قيم الحق.

الغائية

-االعتماد على أهلية الرغبة

+

في إحداث التغيير.
إذ تتجلى طريقة االتصال بموضوع القيمة (القضاء على الفساد وإحالل قيم الحق) بعد فشل (صالح
الرصاصة) في تحقيقه وانسحابه من المشروع باالنتقال من مرحلة الفرضية إلى التحيين ،ليقرر سكان
حارة الحفرة ضرورة التفكير في طريقة تمكنهم من تحيين مشترك لموضوع الرغبة ،ليصلوا إلى نتيجة
مفادها ضرورة التفكير في طريقة تمكنهم من تحيين مشترك لموضوع الرغبة ،ليكون القرار ضـرورة
القضاء على (أمحمد أملمد) بقتله كح ٍّّـل أخير ووحيد يمكنهم من الخروج من دائرة التهميش ،لتنتهي
المواجهة بإشراق حارة الربوة بعد زوال أسبـاب التهميش ،لقول الراوي "وحين أشرقـت شمس الصباح

كان الجميع يشاركون في عيد حارة الربوة .35 "...
ليكون منطق النصر قد أدى إلى تحويل سردي قلب مضامين النص والذي يتجسد كاآلتي:
-

قبل

مضمون معكوس

سيطرة

خيانة

-

بعد

مضمون مفترض

حرمان

استفادة

لتتجسد هذه الوضعية من خالل حالتين:
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قبـل :سيطرة (أمحمد أملمد) على زمام األمور وحرمان (صالح الرصاصة) من أبسط الحقوق (مضمونمعكوس).
بعـد :سيطرة سكان حارة الحفرة (فاعل جماعي) على زمام األمور بعد القضاء على الفساد (أمحمدأملمد) ،لتكون بعد ذلك االستفادة لكامل سكان الحارة.
لتقودنا المعاينـة عن كثب إلى بنينة هذه المقطوعة الكبرى اعتمادا على الترسيمة العاملية اآلتية:
المرسل
حارة الحفرة

المساعد
-ذياب.

الموضوع
الرغبة في التغيير

المرسل إليه
السلطة القهرية

الذات

المعارض

صالح الرصاصة

-أمحمد أملمد.

-الجازية.

–مدير المشفى.

-منير ،عبلة.

عكَّة.
–العجوز َ

لتُبرز هذه الترسيمة كيفية انتظام الفواعل من خالل تموقعها لتحدث بعض االنزالقات العاملية
حول الذوات من خانة ألخرى ،كانفصال (صالح الرصاصة) عن مجال الحدث بف ارره إلى الريف
لتُ َّ
واتصاله كل من (الجازية) ( /ذياب) ( /منير) ( /عبلة الحلوة) بمشروع التغيير كمساعدين وفواعل منفذة
ليكملوا انجاز ما عجزت عنه ذات (صالح الرصاصة) في األخير.
أ-ثنائية المرسل – المرسل إليه:
ما يشد االنتباه في هذه الترسيمة ثنائية المرسل  /المرسل إليه ،حيث جاءت حارة الحفرة كحافز محرك
وجه حركة الذات (صالح الرصاصة) نحو ضرورة التغيير والقضاء على الفساد المجسـد في (أمحمد
َّ
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أملمد) ،فنجد قول (الجازية) قد َّ
حفزته حارة الحفرة بضرورة اتخاذ القرار الصائب ،ليكون ُّ
ردها كاآلتي "
انتفضي حارة الحفرة ...
ط ِّّه َر ِّك من الرجس  ...األفيون .36 "...
انظريني أُ َلتكون حارة الحفرة حاف از وسببا في جعل (الجازية) تمتلك القدرة في تحويل العالقة االنفصالية إلى
عالقة اتصالية مع موضوع الرغبة لحيازتها عنصرين أساسيين هما :وجوب الفعل  /الرغبة في الفعل
لتلجأ في األخير إلى تحرير حارة الحفرة من قبضة (أمحمد أملمد) ،لتقول "ها الخنجر يلمع في عيني ...
ُّ
أشده بقوة البد أن أغرزه إلى آخره  ...ح تى المقبض ...حتى مرفقي  ...البد أن أراه يتقيأ دما  ...كجثة
والده العفنة حين ذبحه الكبار  ...البد أن أذبحه .37 "...
إذن فحارة الحفرة كمرسل تمثل :الحرمان  /البؤس  /الفقر  /التهميش ،وهذه العوامـل دفعت (صالح
الرصاصة) ومساعديه إلى ضرورة إحداث التغيير نحو األفضل للتخلص من مسببات التهميش والحرمان
في الحارة التي أصبحت تتدثر بأهلها البسطاء ،لنجد اإليعاز قد جاء من جهة المرسـل (حارة الحفرة).
أما فيما يخص خانة المرسل إليه فنجد السلطة هي المتلقي األول بحكم أن التحريك والمواجهة التي
قادها سكان حارة الحفرة كانت تجاه سياسة (أمحمد أملمد) االستغاللية التهميشية التي أثَّرت سلبا على
رعيته خاصة سكان الحارة البسطاء ،إذن فهو كرئيس للبلدية يمثل السلطة ،وبممارساته االنتقامية يمثل
السلطة القهرية ،وبسبب هذه السياسة قاد السكان حركة مضادة تميزت بداية باالضطراب لتنتهي بالتوازن
من هنا دخلت السلطة كطرف في الصراع لتصبح ذات صبغة قيمية ،ألن عملية المواجهة ضد (أمحمد
أملمد) كان هدفها توجيه رسالة للسلطة القهرية بضرورة االعتدال أو المواجهة.
ب-ثنائية الذات – الموضوع:
يوجد في خانة الذات ممثل واحد يؤدي هذا الدور ،كون الشخصيات األخرى التي اشتركت معه في
تحقيق عنصر الرغبة تدخل ضمن خانة المساعدين ،إذن فذات (صالح الرصاصة) تظهر منذ البداية كذات
مهيمنة على مسار الحدث كفاعل رئيسي سخر نفسه لخدمة القيم العادلة ومبادئ الحق والوطنية وذلك في
سعيه وراء توجيه سهم الرغبة نحو الموضوع  /التحيين ،رغم تكالب العديد من الفواعل ضده بردعه
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وإعاقته ،ونجد هذا في قوله متحديا السلطة "خائفون مني؟ تريدون إبعادي عن أسيادكم ...؟ حياتكم كلها
كذب على الشعب  ...وعلى هللا  ...وعلى نفوسكم  ...وعلى التاريخ  ...وحتى على أسيادكم  ...خافوا
هللا  ...واحد تزرعون له الورد في الشتاء  ...وماليين تزرعون لهم السم والشوك طول العام  ...سينتقم
هللا منكم .38"...
فموضوع الذات هنا يحتوي على َّ
عدة مـوضوعات جزئية تشكل مجتمعة الموضوع المركزي (الرغبة
في التغيير).
كما نالحظ جيدا أن خانة الموضوع اتسعت شيئا فشيئا ليعتبر في األخير اإليعاز الوحيد لها هو
الرغبة في التغيير من خالل تعرية الحاضر بالرجوع إلى الماضي بكشف الحقائق وتعريتها ،إذ جاءت
بعض الملفوظات السردية في قالب وصفي دال على حركة أسهمت كثي ار في النمو الحدثي ،كقول (أمحمد
أملمد) مستذك ار الماضي "لن أنسى أبدا ما فعله بوالدي أثناء الثورة حين اختطفه مع بعض المجاهدين
وجاءوا به مكبال إلى بيته وحاكموه في الليل  ...وعلمت باألمر فقصدتهم صباحا ووجدتهم قد رحلوا به
 ...اتجهت ألبناء عمومته وقلت مهددا:
إن وقع ألبي مكروه آلتينكم بجيوش فرنسا الج اررة" ،39فهذا القول أدى لنشوء الصراع بين فئتين:المجتمع  /السلطة ،ليكون موضوع القيمة الجزئي الذي أراد (صالح الرصاصة) تحقيقه هو ضرورة
االنفصال وعدم التعامل مع (أمحمد أملمد) ألسباب تاريخية فاألول وطني وابن شهيد في حين الثاني عميل
مستغل وابن حركي ( خائن ) ،إذن فهو يرى فيه عنصر قبح الرتباطه األبدي باألصل والماضي األسود
ال ذي ال يحبه ،إضافة إلى الموضوع الثاني الذي اشترك فيه مع كامل سكان حارة الحفرة وهو ضرورة
التغيير بالقضاء على الفساد الذي َّ
عش َش فيهم والممثل في (أمحمد أملمد) ،ليحققوا بذلك اإلنجاز بإشراق

حارة الربوة.

ج-ثنائية المساعد – المعارض:
نجد هنا في خانة المعارض تبني (أمحمد أملمد) لبرنامج سردي ضديد هدفـه القضـاء علـى (صالح
الرصاصة) وسكان حارة الحفرة ُليسهم بذلك في عرقلة الذات ،كما نجد مدير المشفى الذي سعى جاهدا
إلفشال رغبة (صالح) بطرده من العمل أوال ثم من بيته ثانيا ،إضافة للعجوز َّ
(عكة) التي َّ
سخرها (أمحمد
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أملمد) لخدمة أغراضه وشراء ذمم الناس ،ليكون هنا عنصر المعارضة ثري من حيث عدد الممثلين الذين
يقومون بدور عاملي واحد وهو منع (صالح الرصاصة) من تحقيق مشروعه ويتجسد ذلك في حصول
العديد من الحاالت الصدامية بداية مع مدير المشفى الذي وقف معارضا لـ(صالح الرصاصة) ،كقوله
معاتبا "سبحان هللا حارس يراقب سيده  ...يراقب مسؤوله  ...اسمع يا (صالح) أنت مهمتك هنا حارس
ولست في المستوى كي تعلمني درسا في الوطنية  ...أنت إنسان مشوش فوضوي ومخرب "...

40

ليتضمن هذا التصريح إدانة متضمنة لمعارضة شديدة القاهـا (صالح الرصاصة) من قبل مديره في العمل

ال لشيء سوى أنه تفانى في عمله وأتقنهُ ،لي ْح ِّد َث هذا التصادم في الرغبات شرخا في عملية االتصال
ويدخل
والتي تحولت بدورها إلى انفصالُ ،ليلحق هذا االنفصال أض ار ار جسيمة بـ(صالح الرصاصة) ُ

المدير في عالقة تضاد معه نتيجة الوضع الذي آل إليه.

كما نجد شخصية (أمحمد أملمد) رئيس البلدية الذي دخل منذ البدايـة في صراع مع ذات (صالح
الرصاصة) ألسباب تاريخية متعلقة بماضي كليهما ،ليحاول جاهدا إعاقـة أي مسعى يقوم به كقوله "...
رحت أضرب على المقود وعلى الباب وعلى صدري  ...لكم الويل مني أيها الكالب  ...حقدي ال تمحوه
إالَّ دماؤكم" ،41فهذا الصراع مرتبط باالنتقام من جهة (صالح الرصاصة) وبالسلطة واالستغالل من جهة
حارة الحفرة لطمعه الشديد في االستحواذ عليها وطرد أهلها الذين وقفوا في وجهه ،ليكون ظهور هذه
الشخصية الضدية في ساحة األحداث قد قلبت حالة التوازن في حارة الحفرة مسببة االضطراب.
أما فيما يخص خانة المساعد فنجدها متعددة بداية بـ(الجازية) رمز النقاء والطهر التي وقفت إلى جانب
والدها (صالح الرصاصة) مع كلمة الحق ،فموقفها هنا حقق مساندة حقيقية إلنجاح مشروع والدها وتحقيق
رغبته كفاعلة منفذة مع (ذياب) و(منير) و(عبلة الحلوة) وباقي سكان حارة الحفرة وذلك في قول الراوي
واصفا لحظة القضاء على الفساد الممثل في (أمحمد أملمد) على يد (الجازية) "حارة الحفرة تنتظرك أيتها
الفحلة  ...يا ساللة الفحول  ...اقتليه  ...اغسلي العار  ...ال يغسل العار إالَّ الدماء "...

42

ليكون قرار

سكان حارة الحفـرة وعلـى رأسهم (صالح الرصاصة) إعـالن المواجهة ،ليندمج ضمن برنامجه السردي
ومشروعه التغييري عدة فـواعل مساعدة( :الجازية) ( /ذياب) ( /منير) ( /عبلة الحلوة) ،وليتحقق بذلك
اإلنجاز الذي بني البرنامج السردي عليه.
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دراسة تطبيقية في مادة مقاربات نقدية معاصرة
التطبيق الرابع :نظرية التلقي والقراءة والتأويل
إعداد األستاذ :الوافي سامي
قسم اللغة العربية وآدابها

كلية اآلداب واللغات

جامعة العربي بن مهيدي -أم البواقي-

جماليات النص وآليات تلقيه
بين فعلي القراءة وتحديد المعنى
تمهيد:
صال وثيقا بقضايا النقد؛ ألن إغفال الحديث عن أحدهما يعد
تتصل قضايا النص ات ً

َمساساً بالعملية األدبية والنقدية ،فقضايا النص األدبي هي قضايا النقد ،والعالقة التي تربط

بين نوعي النص (النقدي واإلبداعي) هي "العالقة التبعية؛ أي التالزم في الحضور

والغياب" ،1فالنص ل ينتج من فراغ وفي القراءة النقدية يوجد تعامل حميم ،نحو وضع هذا
النص اإلبداعي في مهب الجماليات البالغة التنوع لدى القارئ النموذجي المفترض ،بوصفه

كائناً متذوقا بامتياز ،وعندما ل يتوقف هذا األخير عند حدود التفسير المتوقع للنص فإنما
هو يرشح نفسه لكتشافه من شرفة تجربته الخاصة ،ليكون مستعداً للتحرر من التقليد

النقدي ،2واهبا نفسه إلى حريات التأويل وجمالياته التي تتجاوز التخوم وتستعصي على
الوصف والتوقع ،وألن التأويل هو ما يمنح النص طبيعته المنطوية على ل نهائيات المعنى

التي تتجاوز الحدود- ،على اعتبار المعنى ما هو سوى التفسير المباشر للنص -ل يمكننا

إغفال عنصر ضروري لبد من ذكره وعدم إسقاطه أل وهو الذات المبدعة ،لسبب مرتبط
بفعل القراءة ،هو تحريض النص للقارئ الحقيقي وللقارئ النموذجي (الضمني) على ضرورة
صياغة فرضيات تدور حول مقاصد المؤلف النموذجي (الضمني) ،ل مقاصد المؤلف

الملموس (الواقعي)؛ إذ "يختلف المؤلف الضمني عن المؤلف الفعلي في أنه فقط موجود في

عمل معين ،ويساويه في المتداد" ،3ولكي ُيفهم النص على القارئ أن يتعرف على قصده ،كـ

"مسؤول عن تشكيل قارئه النموذجي  ...وذلك من خالل مجموعة من الستراتيجيات

النصية" ،4ليكون معه المؤلف النموذجي (الضمني) ،والقارئ النموذجي (الضمني) ،بناءين
تأويليين يشتركان في دائرية التأويل برمته.
كما أن "اإلبدال ليس مجرد استجابة لشرائط خارجية ول انبثاقا حتميا عنها ول نسقا

لالنتظارات ،إنه فعل الذات الكاتبة" ،5وهذا الفعل مرتبط بالقصدية )(L'intentionnalité

التي هي مقوم من مقومات النص الحاملة لـ "قواعد التعرف المتضمنة في المعنى

المقصود" ،6والمتحققة في العمل األدبي الذي هو نتاج عالقة تفاعلية بين النص والقارئ
تحاول استخالص المعنى المقصود بخلق حوار بين تشكالت النص الماضية وترهينات

القارئ بين ذخيرة النص ،والمخزون المعرفي القبلي للقارئ ،كل هذا يتم في إطار جدلية

السؤال والجواب المستمر والمتجدد عبر السيرورة التاريخية ،وهذا المؤلف ل يكتب له البقاء

في " تقليد التجربة الجمالية ل باألسئلة الخالدة ،ول باألجوبة الدائمة ،وإنما بفضل التوتر
المفتوح قليال أو كثي ار بين سؤال وجوابُ ،مشكل وحل ،يمكن أن يستدعي فهما جديدا وأن
يطلق من جديد حوار الحاضر بالماضي" ،7هذا التوتر القرائي يتحقق بفعل التركيب الذي هو

المسؤول األول عن تحرير المعاني وتوليد اإليحاءات وتنشيط القوة الستيهامية للكتابة ،قصد

المتحق ِق وفق نظام ممنهج.
حياكة نسيج نصي تتشكل خيوطه وتنعقد بفعل القراءة ُ

كل هذا لماذا؟ ألن كل مبدع لديه غاية محددة في إبداعه يسعى بكل جهد لبلوغها

وتبليغها إلى متلقيه من أجل توصيل رسالته بوضوح ،فهو "ل يتكلم إل إذا كان لكالمه

قصد" ،8ونحن ل نستطيع أن نعتبر أو نكتشف قصديته إذا لم نذهب به إلى آفاق التأويل
للوصول بمخيلة القراء والمتلقين إلى العوالم والدللت غير المتوقعة ،التي تشكل الختراق

الجمالي في التعبير األدبي ،لتكون القصدية من جهة القارئ الضمني هي "الحكم على القيمة
األخالقية لعمل ما" ،9ألن صورتي كال من المؤلف الضمني والقارئ الضمني تتشكالن
تدريجيا حينما يق أر عمل أدبي ما!

ليكون السؤال األساسي المطروح :هل النموذج الذي يبدعه القارئ للنص هو النموذج

الذي يتنبأ به المؤلف أو يقصده؟
وهل صحيح أن عملية القراءة تعد ضربا من ضروب فتح األفق الالمتناهي أمام النص

لكي يتحقق متعدداً بقدر ما تنشط مخيلة القارئ في اكتشاف غنى الدللت المتوقعة فيه؟
 -1جماليات النص وآليات إنتاجه:

ثالثية المؤلف  /النص  /الناقد ،يقابلها( :القصد  /األثر األدبي  /التفسير) والعالقة

بينهما إشكالية تطرح أسئلة مهمة مفادها :هل ينبغي في النص اإلبداعي البحث عن قصد

المؤلف؟ أم هل ينبغي البحث عن منطوق النص بصرف النظر عن مقاصد كاتبه؟

وهل طبيعة العالقة بين فكر المؤلف أو قصديته ،وبين اإلطار اللغوي (الوسيط) الذي يتم

بعد؟
فيه التعبير لخلق النص ،يتحكم فيها قارئ نموذجي لم يوجد ُ
- 1 -1قراءة النص وتحديد المعنى:

إن العالقة بين القراءة والكتابة عالقة حوارية؛ بمعنى أنها عالقة تسمح لنا بتوارد األسئلة

وإبراز اإلشكاليات وتلمس المقاصد والغايات ،لتكون معه المحصلة النهائية إحراز تكامل بين
القراءة والكتابة بطريقة متناغمة ،والنص اإلبداعي عامة والروائي خاصة ُمحكم بمقتضى هذه
المضمنة فيه؛ أي بمقتضى الجديد الذي يقدمه ،ألن طرق استنطاقه المتعددة أثناء
المعاني ُ

القراءة والتحليل قد "تُنتج فائضا من اإلمكانات التي تبقى احتمالية ،باعتبارها تقابل ما هو
حقيقي" ،10وهذا ما يفاجئنا كونه يحيل على أبعد من ظاهر العالمة ،والعالقات بين العالمات

التي يشكل النص نظامها الخاص هي عالقات ل تُنتج إل ظاهر المعنى ،لكنها تُخرج
المكنون من أصدافه إلى ذهن المتلقي ،الذي يرتبط بـ "الفضاء التفاضلي الذي يكثف سلسلة
ل متناهية من التأويالت" ،11ومن بين هذه التأويالت الممكنة تتجسد فاعلية القارئ في

صياغة فرضية عند ممارسة فعل القراءة الذي يصبح األمر معه هنا متعلقا بشيئين اثنين،
هما :الختيار والفهم فتتبع منظومة النص الدلئلية -بعد اختياره ،وفهم طرق إنتاجه كما ُيقدم

على مستوى الكتابة -مهمة القارئ ،في حين يرتبط فهم النص هنا بمسألة إدراك أو محاولة

إدراك أسسها واستخراج تراكباتها ومعادلتها ،باستثمار قدرات القارئ اليجابي الخاصة،

انطالقا من مقصد النص المرتبطة بالمبدعين الذين "ل تنفذ حيلهم ،ول تتوقف جهودهم
التلقائية المقصودة في تشكيل هذه الصور ،وإن تفانوا فيما بينهم في كفاءة إنتاجها ودرجة

فعاليتها الجمالية بمقدار ما يقدمون في أعمالهم من خمائر الخبرة بالحياة ،وركائز المعرفة

بقوانينها" ،12التي تفرضه إستراتيجية نصية صيغت هي ذاتها لجر هذا القارئ إلى مسألة ل

نهائية لألثر ،لتتموقع هنا الذات التي تق أر في كتابة الذات التي تَكتُ ُب ،باعتبار أن "سمة
المخلخلة [ منزوعة المركز ] ،واستجابة إلى كون الذات مصنفة،
الترجرج هي حركة الذات ُ
فإنها تكتب نفسها في سرد يفسر الثنائيات اآلتية :طائفة  /طبقة ومنزلة  /موقع وهوية /

قالب" ،13ومن الذات القارئة إلى الذات الكاتبة ثمة كلمات تقف كبوابة بين القراءة والكتابة،
لت ََ َجس ِدها كمانح لمكان ما في حقل الكتابة العام.

يساهم كل من القارئ والكاتب ،األول في استماع محايد ،والثاني في كالم محايد ،يودان

ٍ
سمع بشكل أوضح ،فالمبدع " ُيعبر عن نفسه
فهم ُ
وي ُ
معا توقيفهما ،ليفسحا المجال لتعبير ُي ُ
ضد كالم ،وبفضل كالم محدود ل ينقطع ،كالم ل بداية له ول نهاية ،ضد ولع الجمهور

الخطاب
ضد الفضول الشارد الذي ل يقر له قرار" ،14والقارئ  -كعون للتلقي ُي َوجه َُ
ُ
المكتوب إليه " -مفهوم أساسي مستخدم في تحليل شروط تلقي األثر" ،15ليصبح حضورهما
ُ
حتمية ضرورية ،فـ"ل وجود ألدب من غير قارئ ،ول وجود لقارئ من غير أدب" ،16والعالقة

ومعقد يسمح باستحضار عدة مستويات عند القراءة ،وارتباط كل
بينهما قران منتج جدلي ُ
فعالية باألخرى وثيق جدا يجعل "من مستلزمات هذا الرتباط أن يصار إلى مضاعفة القراءة
والكتابة" ،17لتحقيق الفعالية المختزنة داخل كل فعل من هذين الفعلين :فعل الكتابة  /فعل

القراءة ،والنص بوصفه مادة عالئقية َي ِه ُب نفسه لموقع القراءة ،ألن "القراءة ل تنفك تدور في
فلك الكتابة ،بل هي كتابة ولكن بطريقة أخرى" 18تُخلق من قبل القارئ بعد كل قراءة جديدة

كشحنة متوهجة و"الكتابة ل تنفك بدورها تدور في فلك القراءة ،بل هي قراءة ولكن بطريقة

أخرى" 19متعددة ومتجددة بتعدد وتجدد قرائها.

خلق توافق مع قيم المؤلف النموذجي
لتكون مهمةُ القارئ النموذجي (الضمني)
َ
(الضمني) ،هذه القيم تُ ِ
حد ُد جوهريا معنى العمل ككل ،وهذا معناه خضوع المتلقي لـ"مؤلف
20
نموذجيُ ،ي ِعد إستراتيجية [ خطابية ] عنها يفيض النص ،وإليها يستند القارئ النموذجي"
الذي يؤدي وظيفة مؤول مثالي للنص عند تموضعه في مكان ما من هذا التأويل ،فالقارئ

الضمني يختلف عن القارئ الفعلي في أن العمل هو الذي يكونه ،كما أنه يؤدي بمعنى ما
وظيفة مؤول مثالي للعمل ،فهو "المنقوش أو المنحوت في النص" ،21كقالب أعده المؤلف

ليصب فيه القارئ ،أو كما يقول هورثون :كأنه حلة سوف يرتديها القارئ الفعلي ،كما أن هذا
ُ
22
الخطاب قد يرتبط ارتباطا وثيقا "بقارئ ل ي ِ
ذع ُن دائما ألهواء المؤلف النموذجي"  ،فهذا
ُ
مودع فيه في استقالل عن محافل
القارئ ل يأتي إلى النص خالي الذهن يبحث عن معنى َ
التلقي ،بل يرى في فعل القراءة تحيين لفعل قارٍئ ينحو في اتجاه التفردن ،وسط عدة قراء

محتملين تتعدد بهم دللت النص بتعدد قراءاتهم ،لتحقيق مسعى هام هو "بناء مشروعية
التأويل من صلب النص والخروج به إلى آفاق رحبة تؤكد موقع المؤول في العملية التواصلية

بينه وبين النص" ،23وهذا يجعل القارئ مشاركا فاعال وركيزة هامة في صنع النص ومساهما

في تحرير القراءة من أسر المعنى النهائي والقصدي ،بفتح المجال واسعا نحو معانقة آفاق
مفتوحة على تعددية المعاني المحتملة والال نهائية ليكون إعالن ميالد القارئ النموذجي

مؤش ار صريحا على تحول مسار الممارسة النقدية.

 -1-1- 1مدرسة كونستانس النقدية:
برزت مدرسة كونستانس ( (Ecole de Constanceمن خالل أعمال ارئديها :ولفغانغ

فه َما أتاحا للقارئ فرصة تحريره
آيزر ( )W. Iserوهانز روبرت ياوس (ُ )H. R. Jauss
أس ِر المعنى النهائي والقصدي وفتحوا
اءة من ْ
من سلطة وسطوة المؤلف ،كما حرُروا القر َ
المجال واسعا نحو معانقة آفاق مفتوحة على تعددية المعاني المحتملة والال نهائية.

حاول كل من قطبي المدرسة بناء نظرية جمالية متكاملة ،تتيح للقارئ فرصة تحريره من
سطوة وسلطة المؤلف ،بمنحه "القدرة على انتزاع األعمال الفنية من الماضي عن طريق
التفسيرات الجديدة ،وترجمتها إلى حاضر جديد ،وجعل التجارب المختزنة في الماضي سهلة

المنال مرة أخرى" ،24لتُعيد بناء تصور جديد لمفهوم العملية اإلبداعية ،من حيث تكونها عبر
الزمن  /التاريخ ،وطرق اشتغال القراءة ،ودور القارئ في إنتاج هذه العملية أو النص؛ ألنها
كنظرية جمالية في التلقي تتشكل عبر صيرورة تاريخية ،هي صيرورة القراءة* ذاتها.

اهتمام جمالية التلقي كنظرية انصب على القارئ كذات ،بفتحه أفقا جديدا في الممارسة

النقدية ،باهتمامها بالعالقة التفاعلية المبرمة بين النص والقارئ و" مدار [اهتمامها] ليس هو
القارئ كذات متلقية مستقلة عن محافل الظاهرة األدبية األخرى ،بل كسيرورة ٍ
تلق مرتبطة
بالنص خاصة ومنفعلة به"25؛ ألنها ل تنظر إلى العالقة بينهما بوصفها عالقة تشير في

ِ
النص ،بل تنظر إلى عملية
اتجاه واحد ،تتم عبره عملية الستقبال عندما يفك القارئ َس َن َن
ِ
ِ
النص في إطار
النص إلى القارئ ،ومن القارئ إلى
القراءة كفعل يسير في اتجاهين ،من
عالقة تفاعلية.
ليكون السؤال المطروح:
كيف يسهم الجمهور المضمر في العمل في مقروئيته؟
وما هي الطرائق التي ُيس ِه ُم فيها الجمهور المضمر في مقروئية عمل ما؟
هل هي مسألة تحليلية؟ أم مسألة تأويلية؟
القراءة تؤدي دائما إلى عالقة جدلية بين إستراتيجية المؤلف النموذجي والقارئ النموذجي

بوصفه صورَة القارئ كما يتوقعها النص ،الذي هو في تصور أقطاب نظرية جمالية التلقي
بنية دللية افتراضية محققة من طرف هؤلء القراء المتعاقبين عليه ،وبالنسبة لهم يمتلك

النص قطبين أساسيين :القطب الفني باعتباره حصيلة الممارسة اإلبداعية لدى الكاتب

والمرتبط بدوره بجانبين :جانب موضوعي يشير إلى اللغة ،وهو المشترك الذي يجعل عملية
الفهم ممكنة ،وجانب ذاتي يشير إلى فكر المؤلف ،ويتجلى في استخدامه الخاص للغة ،وهذا

يرتبط بـ "تجربة المؤلف التي يسعى القارئ إلى إعادة بنائها بغية فهم المؤلف أو فهم

تجربته" ،26والقطب الجمالي الذي يحيلنا مباشرة إلى التحققات المرصودة من قبل القارئ

وبإمكانه أن يبدأ من أي جانب شاء ،مادام كل واحد من هذين الجانبين سيؤدي به إلى فهم

اآلخر ،وكالهما صالح كنقطة بداية لفهم النص ،الذي ل يقوم بجمع "شتات واقع ثابت[فقط]،

أو يوهم به دائما" ،27وإنما يطمح إلى تشكيل قارئه النموذجي الخاص ،ومسؤولية حدس هذا

القارئ النموذجي تقع على عاتق القارئ الملموس.

هذا القارئ النموذجي يرى أن معنى النص ليس هو المعنى الجاهز ،بل القصد هو

المعنى الذي ينشأ نتيجة التفاعل بين النص والقارئ؛ إذ "يوجد معنى حقيقي للنص ،ول سلطة
للمؤلف مهما كان الذي يريد قوله ،فقد َكتَ َب ما َكتَ َب وبعد أن ينشر النص يصبح أداة
يستطيع كل واحد أن يفيد منها على طريقته وعلى وفق وسائله" ،28هذا المعنى تحتضنه
قراءات النص ،لتتجاوزها إلى قراءة إبداعية مغايرة هي كتابة للقراءة ،تنشأُ كحوار ِ
ية ٍ
"لقاء بين
إرادة الكتابة التي تتضمن قوة وحركة محولة ،وإرادة التلقي التي تتضمن كشفا وتنوي ار وبحثا
ِ
النص"
عن حقيقة

29

ال ُمتجلى كنظام يستدعي القراءة وينعكس فيها ،ولول هذا لستعصى

إدراكه ،واستحال فهمه ولندثر معناه وغاب حضوره ،وألصبح وجودا من غير شاهد ،ومنتوجا

من غير إنتاج.

يتجسد هذا "في افتراض استحالة تفسير اشتغال أي نص ،بما في ذلك النص غير

اللفظي ،إلَ إذا أخذ بالعتبار –فضال عن لحظة تكوينه -دور القارئ في فهمه وتحقيقه
وتأويله ،وكذا الكيفية التي يتصور بها النص صيغ المشاركة هذه" ،30فالقارئ المعني هنا هو

القارئ المثقف الذي ينطلق في تفسيره للنص من وعيه بأفقه ،والقادر على توجيه غموض

النص وانكساراته ،أو ما يسمى فجوات النص ،ففي الرواية مثال "ينكسر مسار الحكاية فجأة

ويستمر من منظور آخر أو في اتجاه غير متوقع ،وينتج عن ذلك فراغ ينبغي للقارئ أن

يمأله ،لكي يربط بين األجزاء غير المترابطة" ،31وتلك الفراغات مهمتها رسم مسار للقراءة

حين "تضطر القارئ؛ ألن يكمل البنية [ لـ ] ُينتج بذلك الموضوع الجمالي" ،32على اعتبار
أن القارئ الفعلي يتحكم فيه مخزونه الثقافي ،في حين القارئ الضمني يخلقه النص وبه
يرتهن ،بصفته مؤهال لتجريب حدوسات ل نهائية.
 -1-1-1-1فولفغانغ آيزر (:)W. Iser

منطلقه لم يكن فلسفيا تاريخيا
له فضل كبير في تطوير نظرية التلقي ،وترسيخ أسسها،
ُ
كما فعل ياوس ،بل ارتكز على مرجعيات متنوعة اعتمدت على مفاهيم الظاهراتية التي تُ ِعد

الذات مصد ار للفهم ،وعلم النفس واللسانيات واألنثروبولوجيا  ...والجديد الذي خرج به آيزر
هو "إشراك الذات المتلقية في بناء المعنى ،بوساطة فعل اإلد ارك"

33

وفعل الفهم ،ألنها قادرة

ِ
النص بدورها المتشكل بفعل اإلدراك ،الذي يعتبر "مستوى حسي يعتمد على
على إعادة إنتاج

الحواس :الشم أو البصر أو السمع أو اللمس ،إدراك حسي لشيء مادي موجود في عالم

الواقع" ،34فالتعرف (اإلدراك) ببساطة ينطوي على عملية ذهنية تستكنه الطبيعة السيميوطيقية

لهذا الشيء ،فرغم أن هذا الم َُ ْد َر َك مادي ينتمي إلى عالم الواقع ،إل أنه ذو طبيعة خاصة،
إنه عالمة؛ أي ينتمي إلى نظام سيميوطيقي والعالمة تعتبر شيئا ماديا مزدوج البنية له
جانب مادي سمعي ،بصري ،لمسي وآخر معنوي هو الدللة ،وآلية الفهم كـ "محاولة فك

شفرة العالمات ،وهو المستوى األولي للتوصل إلى الدللة" ،35والذي يعد مستوى صعبا
يستلزم درجة تعلم كبيرة يقوم من خاللها القارئ بعملية الرد والتعليق وملء الفجوات لذا قام

بابتداع مفهوم إجرائي جديد يقوم بهذه المهمة ،أطلق عليه :القارئ الضمني ( Lecteur

ستحض ُر في ذهن المبدع أثناء فعل الكتابة ،ككائن تخييلي أنتجه النص،
الم
َ
ُ ،)Implicite
ُمهمتُ ُه تجسيد "التوجهات الداخلية لنص التخيل ،لكي يتيح لهذا األخير أن يتلقى" ،36فهو
تصور يضع القارئ في مواجهة النص في ِ
ص َي ِغ موِق ٍع نصي ،يصبح الفهم بالعالقة معه
صبح
فعال ،ومعناه تحقق فعل التلقي في النص من خالل استجابات فنية ،من منطلقه ُي ُ
المعنى بنية ُي ِ
شي ُدها المتلقي بتجاوز المعطى اللساني الواحد.

بطرحه هذا عوض آيزر مفهوم أفق النتظار ،أو القارئ الحقيقي التاريخي لدى ياوس

بمفهومه الجديد :القارئ الضمني ،الذي يمنح النص أبعادا جديدة قد ل تكون موجودة فيه

خلق من قبله أثناء عملية القراءة ،ألنه "يتمتع بقدرات خيالية ،شأنه شأن النص
وإنما تُ ُ
التخييلي" ،37وهذا الذي كشفته مقاربات القارئ المتعددة ،التي عكست حدا فاصال بين داخل
النص وخارج النص ،فهناك قارئ مندرج في النص ،وهناك قارئ ملموس ممسك بيديه
الكتاب ،وذاك القارئ األول المفترض ل يعدو أن يكون دو ار مرصدا للقارئ الثاني ،بإمكانه

قبوله أو رفضه ألنه "قارئ منتج ،دائم البحث عن فجوات في بنية النص يمألها" ،38لذا
تركيزه انصب على القارئ النموذجي الذي يختلف عن القارئ التجريبي ،كون األخير هو أنا

أو أنت عند قراءة نصا ما ،وباستطاعة هذا النوع من الُقراء أن يق أروا النصوص بطرق
مختلفة دون التقيد بقانون يحكم فعل القراءة؛ ألن النص قد يستثيرهم بالصدفة ،في حين في

القراءة ثمة قواعد محددة كلعبة ،والقارئ النموذجي هو من يتوق إلى ممارسة هذه اللعبة،

وهذا ما جعل آيزر يراهن عليه ،بمحاولة منحه القدرة على منح النص سمة التوافق (التالؤم)
باعتباره بنية من بنيات الفهم التي يمتلكها؛ ألنه "يفسر ليس وفقا لمقاصده (ها) وإنما وفقا

إلستراتيجية معقدة من التفاعالت التي تتضمن القراء كذلك" ،39لغرض تحقيق الستجابة
والتفاعل النصي الجمالي.
المرتهن بالواقع الذي
بهذا دعم آيزر طرحه النقدي ،الذي ميز فيه بين المؤلف الفعلي ُ
يشير إلى شخص المؤلف الحقيقي ،واآلخر ضمني تمثله الذات المتحققة من ذلك المؤلف

وبالمقابل كان التمييز بين القارئ الفعلي والقارئ الضمني المتحقق في فعل القراءة ،الذي
يتولى "الفراغات [ ]...التي يفترض [ ]...أن يمألها وهكذا ،فهو يوظف نقده الخاص من

أجل ملئها" ،40فالمبدع في لحظة إبداعه يترك في نصه برنامجا يسمح للقارئ الملموس أن
يستخلص منه مؤلفا ضمنيا ،قد يتطابق أو يتعارض مع القارئ الضمني ،الذي ُيعب ُر عن
ظ ُر
الستجابات الفنية التي يتطلبها فعل التلقي في النص ،وجمالية النص وثراءه المعرفي تَْن ُ

للقراءة على أساس أنها إستراتيجية كامنة في النص ،فهي "تشغل فراغاته وانقطاعاته وتستثمر

مرونته واتساعه الدللي ،وتولد طاقته" ،41فالنص مادة عالئقية ل ُيقدم سوى جوانب
مرسومةُ ،مخللة بفجوات وغيابات وبياضات ،تتحق ُق معه كـ "أشكال جمالية ذات صبغة
تشيدية" 42تَ ِهب نفسها للقارئ الضمني قصد موض ِ
عت َها في موقع للقراءة.
َ َ
ُ

يرى كذلك أن في النص فجوات تُمأل من قبل القارئ ،باعتباره "نسيج من الفجوات
والشقوق والقفزات والبياضات التي تستدعي فائض معنى يحمله القارئ للنص" ،43باستناده

إلى مقاربة التفاعل بين بنية النص ،وبنية الفهم عند القارئ لذا فـ "الفجوة لدى آيزر هي عدم
التوافق بين النص والقارئ ،وهي التي تحقق التصال في عملية القراءة".44
ولمأل الثغرات والفجوات في النص من قبل القارئ ،يقترح لنا آيزر عديد المفاهيم اإلجرائية
كالسجل  /اإلستراتيجية  /مستويات المعنى  /مواقع الال تحديد.
وطرحه هذا في مفهوم فجوات الال تحديد يتشابه كثي ار مع ما جاء به إنغاردن الذي صاغ

بدوره مفهوم فجوات الال تحديد  ،والفرق بينهما أن إنغاردن رفض النصوص التي تتسم بالال

تحديد ،في حين آيزر دافع ببراعة وتأكيد عن هاته النصوص ،خاصة الحديثة التي تتسم
بالال تحديد ،ألنها تساعد على برمجة القراءة ،و"التحقق الذي تفرضه [فجوات الال تحديد]

أن تغطي بشكل تام إمكانات النص"
على القارئ هو أن معانيه المتخيلة ل يمكنها أبدا ْ
في ارتباطه بالمعنى الذي ُيعيد اكتماله في كل قراءة تأويلية تهدف إلى "ترجيح المعنى الذي
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يرشحه الفهم واإلدراك ،من خالل محاورة بنى النص لسد الفجوات ،وتقديم بنية تأويلية

جديدة" ،46ألن الحوارية المستمرة بين القارئ والنص تمنح هذا األخير القدرة على الديمومة

والخلود ،وهذا ل يتحقق إل بتكثير المعنى للوصول إلى ل نهائية المعنى ،التي بحسب آيزر

قد تكون "تحققات حقيقية ،وتحققات زائفة للنص األدبي" ،47خاصة وأن الزعم بأن نصا ما ل
نهاية له ،ل يعني أن كل عملية تفسير تستطيع التوصل لنهاية سعيدة.
لذا فملء الفراغات وتوليد الدللت ،وتكملة ما يسمى بمواضع الال تحديد ،ل يتم إل عبر

حصول ذلك ،انطالقا من وعي قرائي ،والمعنى عند آيزر مشروط بالنص نفسه ،ولكن بشكل
يتيح للقارئ الضمني نفسه أن ُيظهرهُ؛ إذ جمالية التلقي في بحثها عن المعنى انطلقت منطلقا
يرى أن الفهم كعملية يضطلع بها هذا القارئ ،الذي ُيعد بنية من بنيات النص ،كون "الفهم
هو عملية بناء المعنى وإنتاجه ،وليس الكشف عنه أو النتهاء إليه" ،48والنص يحتوي على

مرجعياته الخاصة به ،والقارئ هو المساهم في بناءها عبر استخالصه للمعنى كون مهمته

"إعادة خلق ذلك السياق الجتماعي والثقافي نفسه الذي أحدث المشكالت التي ُعني بها
النص نفسه" ،49والذات القارئة عند آيزر ل تُعتبر فردا محددا ومتعينا تاريخيا ،بل هي مفهوم

إجرائي ُينم عن تحول التلقي إلى بنية نصية ،نتيجة للعالقة الحوارية بين النص والمتلقي،
التي تتجاوز التاريخ وفعالياته.
 -2-1-1-1هانز روبرت ياوس (:) H. R. Jauss

كان لياوس ( (Jaussفضل كبير في وضع الخطوط الموجهة نحو جمالية للتلقي،

بمحاولة إعادة النظر في التاريخ األدبي من زاوية المتلقي المرتبط أساسا بالعمل األدبي،
الذي هو نتاج عالقة تفاعلية بين النص والقارئ العادي ،بخلق حوار بين تشك ِ
ِ
النص
الت

المتحقق في
الماضية ،وترهينات القارئ بين ذخيرة النص والمخزون المعرفي القبلي للقارئ ،و ُ
إطار جدلية السؤال والجواب المستمر والمتجدد عبر السيرورة التاريخية ،ألن أساس وجود

صب اهتمامه،
األثر الفني هو جمهور القراء ،وتاريخ األثر هو تاريخ قراءته ،وبهذا السبب َ
وركز على تجربة القارئ العادي.
العمل األدبي في طرحه يتميز بقطبين :أحدهما فني وهو النص الذي أبدعه المؤلف،

باعتباره حصيلة الممارسة اإلبداعية ،واآلخر جمالي ُيحيلنا مباشرة إلى التحققات المرصودة
والمنجزة من ِقَب ِل القارئ ،ولكل من النص والقارئ أفق انتظار مخصوص ،فـ "تجربة التلقي

الجمالية تكمن في ذلك اللقاء الذي يتم بين األفقين ،وإن جودة العمل الفنية مشروطة
بالمسافة الجمالية التي تتحدد بمقدار ما ينزاح أفق العمل عن أفق انتظار القارئ"
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أساس نظر ٍ
ٍ
ِ
جديدة في
ية
لتدعيم موقفه النقدي قدم لنا ياوس عدة مفاهيم ،أصبحت َح َج َر
ِ
األدب ،التي في األصل ُمستعارة من مناهج نقدية سابقة لطرحه ،حيث منحها حياة
فه ِم
متوهجة في ُقدرات التلقي ،إليمانه الكبير بأن " ُكل نوع أدبي يفتح أفق انتظار خاص به"،51
طب ُق على
فخرج بمفهوم :أفق النتظار) )Horizon d’attenteالذي ُي َعد مفهوما إجرائيا ُي َ

وفضاء تتحق ُق من منطلقه عملية بناء المعنى الذي تتم
تجربة القراء األوائل لمؤلف ما،
ً
داخله ،بتفاعل التاريخ األدبي والخبرة الجمالية ،بفعل الفهم عند القارئ والذي هو؛ أي فعل

الفهم "تضحية بالمظهر الحواري المحرك والمفتوح ،الذي تقوم عليه العالقة بين اإلنتاج
والتلقي" ،52وأنظمة هذا المفهوم المرجعية ثالثة :أولها التجربة المسبقة التي اكتسبها الجمهور

عن الجنس الذي ينتمي إليه النص وثانيها شكل األعمال السابقة وموضوعاتها التي ُيفترض

معرفتها ،وثالثها التعارض بين اللغة األدبية (الشعرية) ،واللغة العملية( :التعارض بين العالم
التخييلي والعالم الواقعي).
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مفهوم أفق النتظار ُي َعد استنطاقا لمفهوم األفق التاريخي لدى غادامير المرتبط أساسا
ٍ
تكم ُن في تحقيق عالقة جدلية ومتجددة بين القارئ والنص،
بمنطق السؤال والجواب ،ألهمية ُ
وبطرحه هذا أراد ياوس أل يبقى بناء أفق التوقع رهينا داخل األدب ،بـ "وضع التطور خارج

البنية في السلسلة التأريخية للتلقي في تصور جديد لتأريخ األدب" ،54وهذا يوضح مفهوم

تأريخ التلقي بوساطة مفهوم أفق التوقع.

وعملية بناء المعنى على هذا النحو تتم داخل مفهوم أفق النتظار بتفاعل التاريخ األدبي،

والخبرة الجمالية بفعل الفهم عند القارئ ،وبفعل وبفضل التراكمات التأويلية ( أبنية المعنى )
عبر التاريخ نحصل على السلسلة التاريخية للتلقي التي تقيس تطورات النوع األدبي ،وترسم

خط التواصل التاريخي لقرائه ،لكن عند مفارقة النص لمعايير أفق التوقع أو النتظار عند
القارئ ،تحصل لحظات خيبة تسمى بخيبة أفق النتظارُ ،مشيدة من ِقَب ِل القارئ بقياس
التغيرات والتبدلت التي تط أر على بنية التلقي عبر التاريخ ،كلحظة من لحظات تأسيس
األفق الجديد فـ"التطور في الفن األدبي إنما يتم باستمرار باستبعاد ذلك األفق ،وتأسيس
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األفق الجديد"

الذي سيلعب دو ار مركزيا في نظرية التلقي ،على اعتبار أن النص عند

قراءته أو سماعه سيثير في القارئ أفق توقعات مرتبطة في اتصاله بنصوص سابقة،
ليخضع أفق التوقع هذا مع توالي القراءات إلى التغير أو التعديل أو التصحيح أو إعادة

اإلنتاج ،و "التغيير والتصحيح يحددان الحقل المفتوح أمام بنية جنس ما ،والتعديل وإعادة

اإلنتاج ُيحددان حدود امتداده" ،56وهذا ما يطلق عليه ياوس بمفهوم تغير األفق ،ليبني محله
أفقا جديدا تتحرك في ضوئه النحرافات والنزياحات عما يألفه القارئ ،فما يط أر من تغييرات

في الفهم يصب في إطار الخصائص النوعية لألجناس األدبية بفعل هيمنة القارئ الجديد

ودوره الفاعل ليخرج معه بمفهوم إجرائي أخر اصطلح عليه اسم المسافة الجمالية

ُ ،Distance Esthétiqueيقاس كمفهوم بأ ِ
ُفق انتظار القارئ والنص ،بالعودة إلى نوعية
العالقة التي تربط بينهما كالستجابة والتغيير والخيبة ،ويْق ِ
ص ُد به ياوس "المسافة الفاصلة
َ
بين النتظار الموجود سلفا والعمل الجديد ،حيث يمكن للتلقي أن يؤدي إلى تغيير األفق

بالتعارض الموجود مع التجارب المعهودة" ،57ألن الطبيعة الفنية لعمل أدبي ما تُحد ُد
بالمسافة بين أفق التوقعات والعمل وخيبة هذا األفق ،وبين التجارب الجمالية المألوفة سابقا
لرتباط " النص المفرد بسلسلة النصوص السابقة عليه ،التي تشكل الجنس األدبي [و الـ]

تابعة لسيرورة متوالية من إقامة األفق وتعديله" ،58التي تفرضه وتقتضيه الستجابة الجديدة
للعمل األدبي.

لنصل مع جهود قطبي مدرسة كونستانس األلمانية إلى نتيجة مفادها أن "كل نص ُيتلقى

ؤول ،وكل ٍ
تلق كيفما كان نوعه يرتبط ارتباطا وثيقا بالتأويل"
ُلي َ
قه
ُمهمتها :إيقاظ النصوص من سباتها ،قصد كشف وميض وقعها ،ورؤية غناها ،وهذا تُحق ُ
قيم عالقة حوارية بين القارئ والنص ،تسعى من خالله كممارسة
القراءة كوعي ،عندما تُ ُ
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الذي يتجلى كخبرة جمالية

"تشخيص طرائق إنتاج القيم وبيان اآلليات ،والمواقع النصية المولدة للحظة الرمزية في

التلقي" ،60ألن تشكل النص الستراتيجي ل يتحقق إل من خالل التكثيف واإلخفاء والكبت

والنسيان والذي فرضته الحياة النصية ذات الطابع التخييلي ،من جهة اشتمالها على ثالثة

تهم النتقاء ،والتركيب ،والكشف ،فـ "النتقاء بناء منمذج لألنساق األدبية
أفعال وظيفية ُ
والجتماعية والتاريخية والثقافية [ ...الذي هو]  ...تحويل للعناصر المرجعية ،وتكثيف لها،
وإشعال على حدودها وتقاطعاتها وتمفصالتها ،إضافة إلى جلوها قياسا إلى العناصر
والعالقات المطموسة والمسكوت عنها" ،61التي يؤسس النص معها حدوده الخاصة داخل

التجربة الجمالية ،كممارسة حرة  /مقيدة ،تزاوج بين اإلرادة  /الرغبة ،والقصد  /النتشار...

له ذا السبب فسحت المجال واسعا أمام الذات المستقبلة للدخول في فضاء القراءة

والتحليل ،بإعادة العتبار إلى القارئ كعنصر أساس في عملية التواصل بخروجها بمقاربة
نقدية تختلف عن المقاربة البنيوية للمعنى ،فالنص باعتقاد البنيويين يتضمن معناه في داخله،

ألن شكله اللسا ني يتضمن معناه بنفسه ذلك المعنى ويحتويه ،وهذا يعود إلى نظرتهم للنص،
على أساس أنه بنية محايثة مكتفية بذاتها؛ أي أن شروط تفسيرها تكمن في داخلها فقط ،في

حين جمالية التلقي انطلقت منطلقا يرفض فكرة أن المعنى كامن في النص األدبي ،وترفض

حصر المعنى بالنص ،وتميل إلى اعتقاد مطلق يرى بأن القارئ هو الخالق الحقيقي للمعنى

كذات ُمتجسدة كسيرورة ٍ
تلق مرتبطة بالنص.

ليصبح المتلقي مكونا هاما من مكونات النص الروائي:
الكاتب  -----النص  -----القارئ

هذه الخطاطة تقدم لنا القارئ في صلته الوثيقة بالنص ،ومن منطلقها استمدت نظرية التلقي
رؤيتها النقدية الجديدة ،بتقديمها بديال منهجيا ،حاول تأسيس أفق مختلف في مجال القراءة

والتأويل ضمن حقل النقد.
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دراسة تطبيقية في مادة مقاربات نقدية معاصرة
التطبيق الخامس :النقد االجتماعي
إعداد األستاذ :الوافي سامي
قسم اللغة العربية وآدابها
كلية اآلداب واللغات

جامعة العربي بن مهيدي -أم البواقي-

البعد االجتماعي في اإلنتاج الروائي لواسيني األعرج
(نماذج مختارة)
تمهيد:
ِ
ِ
ِ
وتحديد ُجملة اآلليات التي
بكشف
المختارة هنا،
سيرتب ُ
ط تحليُلنا لنصوص واسيني األعرج الروائية ُ
ِ
ِ
حدود عالقاتها بالموضوع المعرفي"،1
كل ظاهرٍة مالزمة لكل تظهير* ،وهذا بـ"االحتكام إلى
تح ّكمت في ّ

نصوص ِ
ِ
ٍ
النص ،استنادا إلى فرضية ُي ِّ
وجود
برُرها
تبني معانيها و"استناداً
ُ
المتش ّكل بفضل تتالي قراءات ّ
ُ
َّ
ص شروط إنتاج المعنى وشروط تداوله"،2
تخ ُّ
إلى قوانين ال ُيمكن الكشف عنها إال ارتكا از على تصورات ُ
ِ
ٍ
ِ
ِ
سندات
كم
بمحاولة ضبطها من خالل وصف هذه اآلليات السياقية ،المتجسدة في هذه ُ
النصوص الروائية ُ
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
بصفتها م ِ
ِ
ِ
ِ
انسجامه المداري النات ِج
وتحقيق
انتشار اإلظهارِ،
ساهمة في
لت
خاصة :مادية  /معنوية ،تش ّك ْ
ُ
أدلة مؤشر ٍ
األدلة إلى ٍ
ِ
ِ
ية ،كالتحو ِ
ِ
وعيات ِ
ِ
الت
جوهر
الحملية الكامنة في
الذهنية الالحقة بالن
عن التحويالت
ُ

ٍ
ٍ
الكبرى في الجزائر التي أثّرت فيه :السياسية  /االجتماعية ،و َّ
ثالث:
حروب
الملخصة هنا في
ُ

بعد
السوداء /
المعلنة :الثورةُ التحريرية /
العشريةُ
الحرب الصامتة :مرحلةُ ما َ
ُ
ُ
الحرب األهليةُ :
ُ
ُ
السوداء).

الحرب
( ُ
العشر ِ
ية
ُ

 -1سيرورة إنتاج المعنى:
دت في نصوصه الثالثة هنا ستحيلنا مباشرة على مراحل
جس ُ
الم ّ
تركيزنا على األدلة الذهنية المحايثة ُ
ِ
لحرص
المتراتبة معنى دقيقا،
إنتاجها التي ستحولها بدورها إلى أدّلة إظهارية ،ذلك بمنح المدارات السردية ُ
فيض المؤو ِ
ِ
تؤش ُر عليها،
الحد من
الت التجسيدية على الموضوعات الذهنية التي ّ
المبد ِع الكبير "على ّ
ٍ
وجهة" ،3على اعتبار َّ
أن
يهدد
أن ذلك
الفيض الطبيعي غالبا ما ّ
خاصة و ّ
َ
الم ّ
بطمر المعاني السياقية ُ

المبدع ،بصفته المسؤول المباشر عن تشكيل المراحل المحايثة الذهنية في
اإلظهار قد َّ
يتشع ُب انطالقا من ُ
َ
ِ
ِ
نعوت الشخصيات مثال ،التي من غير الممكن أن يكون قد ف ّكر فيها مسبقا؛ بمعنى
كأوصاف أو
النص،
ّ
بدع ينجذب إلى األبعاد األيقونية والمؤشرية لألدلة التجسيدية* بصفتها مظه اًر إنتاجيا منسجما مع
الم َ
أن ُ
ٍ
المجسدة ٍ
محسوبة للمدارات المحايثة.4
بدقة
باقي المؤوالت اإلظهارية
َّ
ِ
نصوص واسيني األعرج الروائية:
المدار السياقي الدليلي في
-2
ُ
ٍ
جس ٍد
المالحظ على نصوص واسيني األعرج الروائية ُخضوعها
لبناء ُم َّ
ُ
ِ
ِّ
جسد
كنص:
توظيف آلياته الذهنية المحايثة
الفصول ،المتحِّق ِق بواسطة
ُ
الحروب الخاسرة)  ،1997مملك ُة الفر ِ
ِ
ِ
ِ
اشة 2013؛ إذ
(كولونيل
الضرير
المحروقة)  ،1978مرايا
ُ
نص غير ٍ
ِ
ِ
كولونيل
الضرير:
كنص :مرايا
قابلة ألن
تبدو
َّ
تستقل بذاتها وبداللتها الكاملةّ ،
مقاطع ّ
كل ّ ٍ َ
ُ
ُ
ِ
وفرض الق ارر ِ
ِ
ِ
المرتبط بجنون
ات الباطلة ،وميول أصحاِبها لنزواتهم الشبقية في
السلطة
الحروب الخاسرة ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
سياقيا ديناميا ُي ِّ
الحك ِم
شرُح /
وضعا
معه هذا
ُ
خضوعهم غير الطبيعي للنساءُ ،ليش ّكل ُ
ً
فشل أشكال ُ
ً
يكشف َ
ِ
التعس ِ
ف والخضوِع اإللزامي لقوى المجتمع المسيطرة ،ليصبح دليالً متّصالً  /ممتلكاً ٍ
لدليل
القائمة على
ُّ
ُ َ
ُ
ُ
ِ
ِ
األول المش ّكل ّ ِ
ٍ
ٍ
تفكيري
للنص
األبدي
العود
مقصد المبد ِع،
خاص به ،نات ٍج عن
ومدار سياقي
ُّ
فمقطع َ
ُ
ُ
ِ
عدة عناصر زمنية ومكانية متضافرة كسياقات
يرتبط في مستوى اإلظهار بالحكاية
اإلطار ،انطالقا من ّ
ِ
السلطة وَفْقدها) ،فضالً عن تر ِ
أهم الفو ِ
ٍ
اعل فيها بـالذات
(تعاقب
إطار:
جزئية لموضوٍع دينامي
ابط ِّ
ُ
الحاصل في مر ِ
ِ
المركزية الكولونيل أمير زوالي ،هذا الترابط اإلظهاري
احل
انعكاس تلقائي لالنسجا ِم
ٌ
التفكير الذهني اإلنتاجي ،فالفصول الخمسةُ باتصالها المتر ِ
ِ
الحك ِم
ابط َّ
كونت صورةً واحدةً ،هي :طبيعةُ ُ
ُ
ُ
ِ
االستبدادي لصالح أطما ِع قوى
الضغط السياسي  /االقتصادي( :مافيا السياسة ومافيا المال).
على نظام المقاط ِع أو
ِ
الحر ِ
األجساد
ائق (ُنثار

ِ
المعطى إظهاريا يتصل
انسجام
لتُحّق َق هذه العالقةُ العميقة
فصول  /مقاط ِع بقية الرواية ،فالتراب ُ
ط ُ
َ
ِ
بثبات وجود ذات فاعلة (كولونيل أمير زوالي) في عالقتها بتطور األحداث مع فو ٍ
اعل أخرى
النص
في ّ
ِ
المفروض من ِق ِ
ِ
ِ
الدليل
بل
ليس إالَّ ِنتاجا لالنسجا ِم
طها بها صلة
ترب ُ
التجاور أو القرابة  /التماثل ،وهذا َ
ِ
ِ
ِ
الحكم :االشتراكية /
ستحضر
الم
للتأشير على سياقاته الدليلية (أنظمة ُ
التفكيري ومداره السياقي الموجود ُ /
اإلقطاعية  /الرأسمالية) ،ذلك أن السؤال المطروح في نص ِ
وصه هو :هل المسؤول عن التخّل ِ
ف طبيعةُ
ّ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
االقتصادية في الجزائر؟
السياسية و
األنظمة
ِ
مفروض من ِ
ٍ
الدليل التفكيري والمدارات
قبل
وجود انسجا ٍم
المدار السياقي يقتضي الستيعابه
هذا
َ
ُ
ود األبدي  -2إرادةُ القوِة َّ -3
ِ
الكائن  -4من أعلى
خف ُة
الع ُ
المعنونة بـَ -1 :
المحلية الخمسة الكبرى ُ
ِ
ٍ
ِ
نصوص أخرى له ،لذا لتقريب الفكرة أكثر
يصد ُق على
اء
الخير و ّ
نفسه ُ
القمة  -5ما ور َ
الش ِر ،والطرُح ُ
ِ
ِ
ٍ
ثار
الحروب الخاسرة /
كولونيل
نصوص تطبيقية :مرايا الضرير:
بثالثة
سنكتفي
ُ
جسد الحر ُ
ائقُ :ن ُ
ُ

األجساد المحروقة  /مملك ُة الفر ِ
ِ
ِ
بانسجامها و ِاتّ ِ
ِ
المدار السياقي* الذي
ساقها مع
لتماس ِك إظهاراتها
اشة،
ُ
ؤشر ِ
ِ
عليه( :متَّ ِ
ِ
بآليات االنسجا ِم الكبرى اإلظهارية).
صل ٌة
َ
وجد لكي تُ ّ َ
ُ

ِ
ِ
ِ
بآليات اإلظهار الكبرى وانسجامها ،ستُحيلنا بدورها
الثالثة في اتصالِها
للنصوص الروائية
ومقاربتُنا
الصغرى اإلظهارية ،انطالقا من توضيح حدود مسؤولية العملية اإلنتاجية
إلى مقاربة آليات االنسجام ُ
ٍ
ِ
خلص ِمن ِ
ُّ
َّ
تحضر في ِ
وعموميتها
كثافتها
المحايثة** ،التي ُ
المبد ِع بصيغة تكثيفية عامة ،تتطل ُب التَ َ
ذهن ُ
ُ
سياقات دينامية ،عبر مؤوالت تجسيدية إظهارية*** ،فهو [أي المبدع] يف ّكر في األدلةِ
ٍ
بتجسدها في
ُّ
ُ ُ
َ
ِ
ِ
اللغوية م َّ
ِ
المؤشرة
ركب ًة ال معزول ًة أثناء
الم ّ
اإلظهارّ ،
حددة ُ
ألن "التركيب وحده قادر على إنشاء السياقات ُ
ُ
5
َّن) إظهارًيا ُيوّلِ ُد في ِ
فك ّل دليل ُي َّ
موضوعه الدينامي،
ذهن المبد ِع
على الدليل المحايث"  ،لذا ُ
(يحي ُ
ُ
حد ُث ُ
ِ
انجذابه إلى تحيين بعض سياقاته الدينامية أو تحيينها ككل ،ليأتي دور المتلقي الم ِ
درك
يساهم في
ما
ّ
ُ
ُ
ُ

المحيَّنة إظهاريا لحظة إنتاجه عن طريق استنتاجها ،ليكون مستوى التحليل
آلليات االنسجام الصغرى ُ
التشعب
المنتجة ألغلب مظاهر
ُّ
مكتفيا باآلليات :السياقية ،لُقدرتها على وصف وتحديد العمليات الذهنية ُ
ِ
المحينة إظهاريا.
المحّققة للمدارات المحايثة ُ
ُ
 -1-2آليات اإلظهار السياقية:

ِ
النصوص
تصوِر حياة الذوات الرئيسية الفاعلة في
سينصب تركيزنا في هذا المستوى التحليلي على
ّ
ائق  /مرايا الضرير  /مملك ُة الفر ِ
ِ
(جسد الحر ِ
تصور المبدع واسيني األعرج الذي
اشة) ،وعالق ُة
الثالثة:
ُ
ِ
وفق ما
المتبلورة داخلها كأحكا ٍم ال تُ ُ
درك إالّ َ
تحكمت فيه ثقافته وذاكرته ومخياُله بمقاصد هذه الذوات ُ

انعكاسا
ضورها
تقتضيه
ُ
السياقات الثقافية المخصوصة بوض ٍع :سياسي  /اجتماعي متدهور ،ليكون ُح ُ
ً
فة ٍ
كشرط إلزامي "إلنتا ِج معر ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
لتصوِر ا ِ
التداول"،6
االستهالك و
قابلة للتجر ِيد و
لثقافتها الموسوعية،
لكاتب
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
تجسيد الموضوعات الدينامية
اإلظهار النحوية المسؤولة على
بآليات
التدالل في عالقتها
ؤس ُس لسيرورِة
تُ ّ
ِ
ِ
اإلظهار
الثالثة وتحديد سياقاتها المدارية ال ُمحايثة ،ولتوضي ِح دورها في من ِح
وخلق انسجا ِم النصوص
ِ
جسد الحر ِ
ائق.
سنحاول
اتساقه،
ظهرة من رواية ُ
انسجامه و ُ
ُ
انتقاء نماذج ُم ّ
ُ
َ

بتحيين المؤو ِ
ٍ
ِ
سيكو ُن
لمدار فرعي في
الت التجسيدية اإلظهارية
األو ُل
المختار متّصالً
ُ
ُ
األنموذج ّ
ِ
مهمة عانت منها الذات المثّقفة (رشيد  /كريم  /مريم) :التهميش االجتماعي
الروايةّ ،
يتحد ُد في قضية ّ
ِ
الفرص في ظل نظا ٍم سياسي ٍ
ط من ّ ِ
ِ
عدة
وعدم تكافؤ
فاسد ،كنواة تُستنب ُ
النص نفسه اعتمادا على مؤشرات ّ
ّ
متفرقة ،دالة فيه على قر ِار هجرِة األنا :رشيد  /كريم إلى فرنسا من أجل التحصيل وتحسين المستوى

يعد لنا
جسدة في عديد الملفوظات
ّ
النصية« :المشكلة يا خويا كريمو أنهم تقاسموا البالد ولم ُ
المعيشيُ ،م ّ
7
الدم كل األبواب وراءهم ،وهللا لو يعود الشهداء سيندبون
مكان حتى في البؤس» « /لقد أغلق ورثة الثورة و ّ
حظهم ويطلبون من هللا أن يعيدهم إلى الدنيا ،وسيكتفون بالعيش مع أوالدهم وزوجاتهم الذين يتّ ُموهم بغباوة

ِ
بانقالبين ،األول على الحكومة
في وقت مبكر ،ولن يطلبوا غير ذلك»« / 8األرض التي حلمنا بها ُسرقت
المؤقتة ،خاطرهم ضيق ،لم يتحملوا أن يحكمنا مدنيون لسنة واحدة ،قلنا وقتها إخوة ،لم يتعلموا كيف

تأسس لحظتها ،سرقوا منا ّأول
يديرون كفة وطن ،سامحناهم وكان يجب أن نحاربهم بقوة ،ألن كل شيء ّ
9
إن البالد في حاجة إلى اإلطارات
حكومة مدنية وعوضوها بشيء ال مالمح له مطلقا»  ...« /ألم يقولوا ّ

كونونا ليرمونا في حديقة
الم ّ
عربة ،ها قد اخترنا العربية وأحببناها ومن بعد؟ لم نجد أمامنا إالّ الفراغّ ،
ُ
الحيوانات طعما لجوعها ،ماذا تفعل بشهادة ليسانس في اللغة العربية؟ أعتقد ال شيء ،حتى إمكانية التعليم
سحبت من تحت أرجلنا» ،10تُ ُّ
حضور
يتطلب
الملفوظات مركزي ًة ،لتضمنها داخل بنيتها ما
عد هذه
ُ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
األثر َّ
ستقر
ملفوظين آخرين
الم ّ
يدعمان َ
الد َ
ال للملفوظ ّ
النصي المركزي على التحول باالنتقال من وض ِع ُ
ٍ
إلى وضع المر ِ
ِ
وتحيين
األم (الجزائر)،
انفصال عن
يتضمنه ذلك من
تحل (الهجرةُ نحو باريس) بما
الوطن ِّ
ُ
ّ
حدٌد على أنه مجال تَ ُّ
ِ
ِ
األول ُم َّ
باستعمال
ول ِد عالقة إرادة الذات
االتصال بعالمٍ آخر ُمغاير (فرنسا)،
فالوضع َّ
ُ
ُ
ِ
الجهد
موضوعها (اتخا ُذ قر ِار الهجرِة) في مرحلته األولى (مرحلةُ االقت ار ِح ومحاولةُ االقتنا ِع) ،من خالل
ِ
غير ُمتحّق ٍق
الحلم وال ُ
طموح ،باعتباره داالً على ما هو َ
الوسيط (الصديق رشيد) على مستوى تحقيق ُ
كل صباح
سنبحث عن مخرج ،وسنجدهُ،
التحقيق« :
يتطلب
حين)
ُ
(م ّ
ليفرحوا بهذه األرض التي يؤّكدون لنا ّ
ُ
َ
ُ
ُ
ومساء أنها ليست لنا ،وهللا لو يعود والدي من دمه سأوقفه عند شجرة الزيتون التي استشهد تحتها،
ِ
رملتها في سن
وأصرخ في وجهه :ماذا دهاك؟ ألم يكن من
األحسن َ
لك أن تهتم بأوالدك وزوجتك التي ّ
كل شيء يا أبي ،وها نحن كما ترى ،ال شيء سوى سطوة الفراغ
الثالثين؟ تركتها لمن؟ لقد استولوا على ّ
والخوف من مستقبل أصبح غامضا ،وسيزداد غموضا إلى أن ينقلب إلى كارثة مدمرة ،وحارقة لكل
11

شيء»

« /كنا ما نزال في البالد غطاؤنا سماء زرقاء ،وفراشنا أرض مليئة باألحالم والنوار ،جاءني

رشيد يومها يلهث في غرفتي الضيقة في حي بيري  ،Cité Perretفي بناية عمالقة أصبحت بال

الطي َب َة قد انزلقت نحو الرمادي:
مصاعد منذ السنة األولى من خروج المعمرين  ...سألته وأنا أرى مالمحه ّ
هون على نفسك ،خذ نفسا قبل أن تختنق العالم ليس بكل هذا االنغالق! قال وهو يشرب كأس الماء :يا
ّ

وكنا نأمل فيها
حبيبي عالمنا بدأ يمشي بالمقلوب ،كارثة ،الهجرة التي كانت مفتوحة على مصراعيها
ّ
كثيرا ،أصبحت تُعطى بالقطرة ،بل أصبحت شبه معدومة»« / 12منذ أن أصبحت أذهب عند رشيد ،لم
أن علينا أن نجد عمال يستر
أن البطالة كانت تأكلنا ،و ّ
تسألني مريم عما كنت أفعله ،كانت تعرف جيدا ّ
كل صباح
خوفنا من هذه الدنيا  ...سنبحث عن مخرج ،وسنجده ليفرحوا بهذه األرض التي يؤكدون لنا ّ

ُّ
أن دنيانا
أنها ليست لنا « / 13»...
أوتظن أنني ال أعرف صعوبة ما أنت فيه؟ أُدرك جيدا يا كيمو حبيبي ّ
كل شيء ،لهم وألوالدهم ،وطلبوا منا أن نصّفق
سرقها منا ورثة الثورة
ّ
المقدسة الذين استولوا على ّ
لخطاباتهم الجوفاء « / 14»...أنا ورشيد ُكّنا على شفا حفرة من اليأس كان مجنونا بهوس كان وحده

يثير في ّأية
حببني في باريس كمن يحببني في امرأة ،كنت في الحقيقة منكس ار بعمل لم يكن
سرهّ ،
يعرف ّ
ُ ّ
وحبها للغرباء  ...وألنهم
شجعني على غزو باريس ،حاول حتى الموت إقناعي بجمالها ّ
مرة ّ
شهية ،كم من ّ

غلقوا األبواب وراءهم ورموا المفاتيح في سابع بحر ،لم يبق شيء آخر غير أن نهاجر ،صحيح باريس
15

ليست لنا ،ولكننا سنعرف كيف نمارس معها غوايتنا ،أنت تعرف أنها مدينة الغرباء »...

« /يرحم

والديك ،خلينا نهمل أرض هللا واسعة ،القانون الجديد صعب ومقلق جدا ،لكنه ال يغلق باب الهجرة نهائيا،
كنت
أردت أن أخبرك بضرورة التحرك السريع قبل أن تُ ّ
سد األبواب وتذهب أحالمنا أدراج الرياح ،هذا إذا َ
ما تزال وفيا لجنونك» « / 16وألنهم غلقوا األبواب وراءهم ورموا المفاتيح في سابع بحر ،لم يبق شيء آخر
غير أن نهاجر ،صحيح باريس ليست لنا ،ولكننا سنعرف كيف نمارس معها غوايتنا أنت تعرف أنها مدينة
17
ٍ
سردية
مؤشر على نواة
ظ
حدد للوض ِع َّ
األولي يرتب ُ
الغرباء  ، »...هذا الملفو ُ
ط من حيث هو ّ
الم ّ
النصي ُ
ّ
ِ
ِ
الم ِ
ِّ
المتمثل في
بالملفوظ المركزي على مستوى االنتقال من وضع
أولى
هاجرُ ،
المرتحل ُ
المستقر إلى وض ِع ُ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
داخل
السياسية السيئة
الممارسات
بوصفه إطا اًر من
الحاضر المأزو ِم (الجزائر)،
قطيعة مع
إحداث
محاولة
َ
ِ
لتطل ِ
اجتماعي غير مالئ ٍم ُّ
الملفوظات النصيةُ السابقة ما
لتتضمن
الذات :رشيد  /كريم  /مريم،
عات
حي ٍز
ُ
ّ
ّ
ٍ َ ُ
ِ
الذات والحاضر
تشير إلى محتوى العالقة المتوترة بين
دع ُم هذا المعنى
الثقل والبطالةُ
ُي ّ
ٌ
عناصر ُ
فالعبء و ُ
ُ
ِ
ِ
المأزوم ،والهروب من الواقع واتخاذ قرار الهجرة ُي ُّ
لتحقيق
طا
موضوعا يتخذ من
عد
هدا وسي ً
السفر ُج ً
ً
ِ
ِ
الجهد
صديقه كريم بضرورة الهجرة) إلى جزٍء من
إقناع
ط (محاول ُة رشيد
ليتحو َل هذا
المبتغى،
الجهد الوسي ُ
ُ
َ
ّ
ُ
ِ
ِ
ِ
الحلم والطمو ِح).
الحاضر المأزو ِم
(االنفالت من
األساسي المرتبط بالموضوِع المركزي:
ُ
لتحقيق ُ
ِ
ٍ
الوضع الثاني َّ
صعيد الفكرِ ،بوصفه
تصور على
مجرَد
و
محدٌد على ّأنه ٌ
قبل أن كان ّ
حدث متحّق ٌقَ ،
ُ
طا« :يا رجل افرح شويةِ ،إ ْن َس الهم ينساك تذ ّكره يركبك ،هذا اليوم يوم عرس وحياة جديدة
موضوعاً وسي ً
[يقصد الهجرة نحو باريس]  ...يا سيدي أنت لن تذهب إلى الحرب ،كلها أيام قالئل وينتهي الزمن
الصعب وتعود منتص ار نحو مريم وتتزوجان ،تذكر فقط قسوة الحياة والخيبات المتتالية وستعرف أنك لم

18
أشتم
تخطئ في خيارك« / »...كان الرحيل قاسيا ،لم أكن أفهم اإلحساس الغريب الذي كان ينتابنيُّ :
رب ساكنيها الذين ال يعرفون إالّ الركض وراء األشياء
أرضا خانت حليبها وناسها وشهداءها ،وألعن َّ

الصغيرة ،لكني عندما وضعت رجلي اليمنى على مدرج الطائرة تذ ّكرت فجأة كم كنت مخطئا ،وكم كنت
يصعب بعدها
شعرت كأن جرحا قد ارتسم على جسدي وختمه القدر المجنون بنار
متعلقا بتلك األرض،
ُ
ُ
كعنصر أساسي لتدعي ِم ِ
ٍ
رتقها»19؛ إذ َّ
(اللجوء إلى
نشوء النو ِاة السردية الثانية:
النصي الثاني
يتحد ُد الملفو ُ
ظ ّ
ُ
الهجرِة).
ِ ِ
ِ
ِ
الهادف إلى
لمقترح صديقه رشيد
الم
ستحيل (ر ُ
ثر ٌ
فهذا األ ُ
فض كريم ُ
دال على تحويل ما كان في عداد ُ
ضرورة اتخاذ قرار الهجرة من أجل التغيير) ،إلى ممكن في طور التحّقق (موافقة كريم أخي ار على الهجرة
ِ
جعله
تصد ُق الذات فعال أنها في حالة سفر ،وما
نحو باريس) ،لدرجة ال ّ
ُ
ُ
الصفة هو :تأشيرهُ
يكتسب هذه ّ
ماثل في ِ
اقتناعه بضرورة الهجرة ،على أساس تحو ٍل ٍ
نقل الذات( :رشيد  /كريم  /مريم) من وض ٍع
وَقبوُله و ُ
ّ

ُم هو :الجزائر (البطالة التهميش والالعدل) ،إلى ٍ
حاضر ٍ
ِ
آخر ُمتطّلع إليه في
غير ُمستسا ٍغ في
وطن أ ٍّ
َ
مكونا من مكوناتها.
بديل ،ليصبح ً
مستقبل أفضل في فرنسا الملجأُ ال ُ
هيئة الحالِم الطام ِح إلى ِ
التحول من ِ
ِ
ِ
األمل وفشل تحقيق
يعيش خيب َة
هيئة من
األثر في
ُ
يتمثل هذا ُ
ِ
ِ
بالسفر من مجال الفكر و ِ
ِ
مجال التحّق ِق والواق ِع
الخيال ،إلى
عالقة اإلرادة
انتقال
الطموح ،ومعناه
ُ
ِ
ِ
مكن
إما القطيعة أو االستمرَار مع ما كان
صعب الحدوث إلى ما صار ُم َ
َ
المتمفصل بين حالتينّ :
ُ
ِ
مهدا للثاني الذي يتخ ُذ هيئ َة ُّ
ُّ ِ
توق ٍع غير
األو ِل
الحدوث ،وبالتالي يعتبر محّققا
ّ
وم ِّ
للتحول ّ
المحدد في الهجرةُ ،
متّض ِح المعالمِ.
ِ
مدار سردي ِ
ظ السردي  /النواةُ المركزية( :الهجرةُ إلى فرنسا) إلى ٍ
بعالقة
ط
نفع ٍّي ،يرتب ُ
ينتمي الملفو ُ
إر ِ
ِ
ِ
الهادف إلى تحويل الوضع من ٍ
حال إلى ٍ
آخر،
الذات( :كريم  /رشيد  /مريم) باستعمال الموضوع
ادة
ِ
ِ
الكينونة ال ُّ
ِ
ِّ
المهاجر الذي لم
المستقر إلى وض ِع
التحو ُل من وض ِع
التمل ِك؛ أي
حول
مدار ُ
ليكو َن ُ
الجهد َ
ّ
َّ
يصم األذنين،
طموحه« :أمشي ُيعاودني الحزن الغامض مصحوبا بأزيز الطائرة الذي أصبح
يتحقق ُ
ّ

أشواق سفرتنا األولى عندما أظلمت الدنيا في عيوننا المتعبة ،كنا في األعالي أنا ورشيد ،ولم تعد وهران

وجبل سيدي عبد القادر وسانتا كروز إالّ مساحات ملساء ممتدة على مرمى النظر ،تحيطها في الجوانب

المقطع اإلظهاري
الشمالية زرقة واسعة ظلت تمتد بهدوء حتى التهمت كل شيء ولم تبق إالّ هي» ،20هذا
ُ
تذبذب وض ِع الذات االجتماعي في مجرى التحوالت
ُيش ِّك ُل مدا ار سياقيًّا فرعيًّا انفتحت عليه الروايةُ ،وهو:
ُ

السياسية ،ويرتبط هذا المدار بالذات :ـرشيد وكريم ومريم ،التي تبدو مستفيدةً في بدايةِ ِ
السرد من قر ِار
ِ
إما
الوطن:
أرض
السبب القهري هو ما جعلهم يغادرون َ
ُ
الهجرة ،و ُ
(االختيار  /االضطرُار) ،فالهجرةُ تكون ّ
جهة قهر ٍ
بفعل إرغا ٍم صدر عن ٍ
اختيا ار أو اضط اررا ،ومع رشيد وكريم كانت ِ
(وضع اجتماعي سلبي
ية:
ٌ
َ َ
ضغوطات نفسية.)...
ظلم /
نجم عنه :بطال ٌة /
ٌ
ٌ
تهميش ٌ /
َ
فتكوين الملفوظ النصي المركزي( :الهجرةُ إلى باريس من ِ
ِ
التركيب :فمن
يتميز بنوٍع من
أجل التغيير)
ُ
ُ
ّ
ِ
ٍ
ِ
ِ
(االختيار) ،لتنشأ
السفر
الذات على
غم
َ
حي ُن الذات رشيد موضو َ
جهة ُي ّ
ُ
ع الهجرة لصديقه كريم لوجود ما ُير ُ
ٍ
(الطرف
جهة أخرى ُيحّق ُق كريم
تصدر عنها ،ومن
العالقة بموضوِع الهجرِة انطالًقا من الذات التي
ُ
ُ
ِ
ِ
السفر (االضطرُار)،
الذات على
لوجود ما ُيرغم
األول)،
ع الهجرِة لصديقه رشيد
َ
الثاني) موضو َ
ُ
(الطرف ّ
ِ
ِ
فالتحّقق هنا مرهو ٌن
مقابل الوجوِد هنا (وهران  /الجزائر).
بالوجود هناك (باريس  /فرنسا) في

ط (االقتناع بالهجرة) في عالقته بالموضوع األساسي (الهجرةُ إلى باريس) ،يقتضي
الجهد الوسي ُ
ُ
ِ
العودة إلى الجز ِ
ِ
ائر من دون
تحقيق األهداف المرجوة« :لن يهزم حلمي
عدم
بالنسبة للذات :كريم  /رشيد َ

سأعود محمال بحقائب الشوق والحب واألمل ،ستنظر إلي مريم بعيون عاشقة ،بدهشة من يكتشف وجه
ّ
21
شي ُد ُمدنا من اللذة
معشوقة للمرة األولى وستكون فخورة بي» « /هكذا نحن دائما في الجنوب المتعب ُن ِّ

ِ
هشة ومحروقة
دم ُر نفسها بنفسها ،وتنهار الصور القديمة وال تبقى إالّ رمال ّ
والنور وعندما ندخلها تُ ّ
كل شيء رماديا
يصعب جمعها من جديد  ...ومع ذلك يصعب علي أن أستسلم لهذه السهولة التي تجعل ّ

22
أن
وربما أسود» « /كل يوم تضيق الدنيا قليال ،ظروف العمل أصبحت ال تطاق ،لكني متأكد من ّ
23
الحلم والذاكرة ألدركت
الصبر والمثابرة يهزمان اليأس» « /لو تدري يا صاحبي المسافة الفاصلة بين ُ

بحاستك الحية قوة األشياء ومخابئها ،باريس هي كأية مدينة عظيمة وكبيرة تمنحك الحياة وتمنحك الموت

أيضا وليست في النهاية معنية بأي واحد إالّ بنفسها ،بنفسها فقط».24
ِ
بذلك ما هو ُمقتضى من ِقبل الصيرورِة السردية:
(اغتيال رشيد)ُ ،منافي ًة
بالموت
لتنتهي الروايةُ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
األساس (اتّخا ُذ قر ِار
تحقيق الموضوِع
مسارَها
يتضمن
الحلمِ) ،التي
الذات على
(إصرُار
ُ
َ
ُ
تحقيق الطمو ِح و ُ
ِ
أوج ُه أوالدنا تباع بالرخيص ،يذهبون مليئين باألحالم واألشواق ويعودون في
الهجرِة وَقبوله)« :كالعادة ُ
25
ظل يداري بها ُحزنا دفينا،
توابيت مقفلة» « /لم يكن رشيد يملك أكثر من عشقه ألرضه ،وخيبته التي ّ
وهم ُه
عشق باريس مثلما يعشق امرأة ال شيء في قلبها إالّ النور ودهشة الطفولة ،لم تكن مدينته ،كانت ُ
26

« /الدنيا بنت كلب ،ليست عادلة أبدا ،شيء فيها ظالم بقوة وإالّ كيف نفهم

الجميل وقدره القاتل»...
ُ
موت رجل طيب في ليلة عودته؟ ماذا كان يضيرها لو أمهلته يوما آخر أسبوعا أو حتى سنة أخرى؟ لم

يبق إالّ يوم أو يومان لتكون روعة التتويج« / 27»...كنت مهزوما إلى أعمق نقطة في ،دم رشيد كان
َ
ّ
المتتالية كانت الحرائق تنشب في ما
يغلي في قلبي ،أ ُّ
ُحس ّ
بأن شيئا قد انطفأ ومات ،وفي دورة الساعات ُ

كل شيء حتى الرغبة في مدينة عشقتها وأحببتها بجنون،
تبقى من حياتي ،فجأة شعرت كأني خسرت ّ
وحب
الحية تُشوى على عقارب الوقت،
أحس باالحتراق ،كانت األجساد ّ
تحمل في عذاباتها أنين اللحظة ّ
ّ
ُ
28
الوطن الغائب ال شيء ُينبئ بالخير» « /هذا هو عالم باريس الخفي عالم تشوى فيه األجساد البشرية
يبررها إالّ الرغبة المستديمة في
وتوشم بالنار والحديد المحمر ،فيه تختم الوجوه بتشوهات أبدية ال شيء ّ
الحياة ،عندما تكون غريبا عليك أن تعرف أن عالمك محاط بحدود قد تكون السبب األول في هالكك».29

ِ
ألسارير):
(منطق ا
المؤول الفيزيونومي*
-1-1-2
ُ
ُ
المؤول على موضوٍع دينامي ُمتَّصل بالعالم الداخلي للذات كريم (كما يتصورهُ المبدعُ)،
يؤش ُر هذا
ّ
ُ
األخالقية التي انتقاها ٍ
ِ
ِ
ِ
ظ أن
الجسدية /
تحديد الفوارق االجتماعية:
انطالقا من
بدقة بداي ًة باالسمِ؛ إذ ُيالح ُ
ِ
الرجل السمين
انتقاء االسمِ« :من حليليفة؟ من غيرهُ؟
حال كريم في الطائرِة مباشرةً بعد
المبدع قد
َ
َ
ُ
وصف َ
30
صغير
ًا
يشبه خنزي ار
الذي يلوي السيجار في فمه» « /نظرت إلى الشخص الذي كان ينام بجانبي ،كان
ُ
بمنخاريه المفتوحتين وحنكيه المنتفختين حاولت أن أنام ولكني لم أستطع  ...بدأت أشعر فعال بالملل من

المفردات التي كان يختم بها جمله :حنوني ،حبوبي ،عمري  ...ال أدري إذا كان يسخر مني أم كان

ِ
ترحن ،حتى الساعة الذهبية الخشنة في معصمه والسلسلة في رقبته ،البودرة
جادا ،طريق ُة كالمه لم
المكحالن والمرتبان باستقامة ،حركة يديه المشحونة بالدعوات الخبيئة ،وكثرة
الناعمة على وجهه ،حاجباه ُ

الخواتم التي تمأل أصابعه لم ترحن أبدا»« /31سألني وهو يحرك مؤخرته وصدره بنوع من الدل ِع :هاي

عمري  ...لم أتشرف بعد بمعرفة اسمك؟ محسوبك فتحي ،فتح هللا عليك أبوب الخير ،يناديني األقرباء

إلى القلب  Fatyوبعضهم يضيف حرف الـ  Aإلى اسمي ،فيناديني « / 32»Fatiaحليليفة عطاي ،وإذا

33
المبدع في
اتيجية
ر
إست
تبيين
نستطيع
فلكي
،
تحب تهذبها قل زامل حاب تفهم أكثر؟ تريد تفصيال أكثر؟»
َ
َ
ُ
ٍ
ٍ
ِ
أوصاف للحاالت
القيام بتجزئتها إلى
يجب علينا
المنتقاة بدقة في هذا المستوى اإلنتاجيُ ،
تنوي ِع األوصاف ُ
َ
ِ
ِ
بالملل /
أشعر فعالً
المنحرفةُ :
بدأت ُ
النفسية المتصلة بشعور كريم بالتذمر من تصرفات وسلوكات حليليفة ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
حلقه  /حمُل ُه بكل ثقله ورميه من الطائرة /
عمق
السيجار في
إدخال
بالقرب مني /
طردهُ من الكرسي
ُ
التلذذ لصر ِ
تحويل الطائرة وإخراج أس ارره  /دفن السيجار في مؤخرته و ُّ
نظرت
اخه المحموم من كثرة األل ِم /
ُ
ُ
ُ
أصبحت نانسي ؟!  /بدأت تتوالد لدي كراهية غريبة كانت مزيجا
إليه من جديد ،تمتمت بانزعا ٍج :خالص
ُ

من الرفض والحقد ،وصوال عند أوصاف حاالت الوعي المتصلة باإلحساس باألشياء :الساعة الذهبية

المرتبان باستقامة
الم َّ
كحالن و ُ
الخشنة في معصمه  /السلسلة في رقبته  /البودرة الناعمة على وجهه حاجباه ُ
ِ
الكِّلي:
الدالئل اإلظهاري ُة الجزئية
ط هذه
ُ /كثرةُ الخوات ِم التي تمألُ أصابعه ،حيث ترتب ُ
بالدليل اإلظهاري ُ
ُ
الفساد السياسي  /المالي« :يا لطيف [يقصد حليليفة] قد يكون واحدا من الور ِ
مهم ِة بي ِع
ثة القتلة مساف ار في َّ
ً
ُ
34
ِ
ِ
ما تبقى من َنَف ِ
ستقب ِل الذاتين :كريم  /رشيد على النتائج السياسية /
س البالد وأسر ِارها»  ،لتوُقف ُم َ
ٍ
ِ
غموض.
نجم عنه من
االجتماعية السلبية للوض ِع الراهن في جزائر ما بعد االستقالل ،وما َ
ِ
ِ
ِ
الم ِ
السفر /
يؤش ُر في ظاه ِره على:
االلتقاء
انتقى المبدعُ من بين ُفس ِح مكان
غلق الذي ِّ
فضاء الطائرة ُ
َ
ِ
ٍ
يؤكد أن إنتاج واسيني األعرج ِ
ِ
لمؤول ما فوق
خضع هنا
الفضاء المكاني قد
لدليل
الهجرِة /
االنتقال ،ما ُ
َ
ِ
للموقف
انتباها
عير
النص جعل
تسنيني  /بالغي هو :السخريةُ ،ألن
َ
ً
المدار الفرعي في ّ
الذات كريم ال تُ ُ
َ
ِ
ِ
ٍ
الم ِ
الموقف الذي وقع
كهروب من
النشغال ذهنه بالتفكير في حبيبته مريم التي فارقها
عاش في الطائرة،
ُ

ٍ
حاولت أن أتسلى بالصمت
غامض يعتريني،
الخوف من شيء
فيه« :في تلك اللحظات المرتبكة ،كان
ُ
ُ
والعزلة ،وأن ال أرى شيئا آخر إالّ وجه مريم حتى في عبثها وسخريتها ولكن حليليفة حرمني من ذلك

35
ٍ
كشعور غامض بالوضع السلبي :السياسي  /االجتماعي
تجس ُد
الم ّ
بتكرار سؤاله  ، »...فهذا اإلضمار ُ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
ذهنية حّفزها الشعور ِ
ِ
الحاضر
بثقل
صلت بأدّل ٍة
بحالة
(اإلحساس
الذات كريم:
يصف حال َة
خوف اتَّ ْ
ُ
ُ
َ
ُ
الغامض وتأز ِ
مه ،وهي استذكار مريم).
ِ ُ

ِ
لنصل إلى َّ
ينقل لنا
أن
َ
التزم في إنتاجه للمؤوالت التجسيدية لهذا المدار الفرعي ،بجعل السارد ُ
َ
المبدع َ
ٍ
حركات وأقو ٍ
الندم  /الحيرةُ /
(التذمر  /السخريةُ /
ال:
بصوت الذات كريم حالته الذهنية من
ُ
ُ
التأسف ُ /
الحزن  /الشرود الذهني) ٍ
دالة على االنهيار األخالقي من جهة وعلى الفوارق االجتماعية من جهة أخرى
ُ
ُ
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
ٍ
ٍ
النصية
الملفوظات
عتمد في
َّ
الم ُ
الس ُ
لتتجسد ُ
نن البالغي ُ
معه كمؤوالت سياقية لحاالت  /أدلة ذهنية ،أظهرَها َ

أعاله.

ِ
ِ
جسد الحر ِ
المالحظ َّ
المحروقة) تفاعلت مع الواق ِع
األجساد
ثار
نص:
ائق ُ
ُ
أن األدل َة التفكيرية في ّ
(ن ُ
ُ
ِ
االستقالل :األحادية الحزبية  /االشتراكية  /فترة ُحكم هواري بومدين) ،خاصة
بعد
الجزائري (مرحل ُة ما َ
ِ
ِ
ِ
ضت أغلب ِ
ِ
الرسمية
اإليديولوجيات
يف
آمال
فيما
قو ْ
وعر ْت ز َ
الشعبّ ،
َ
ُ
يتصل بالتحوالت السلبية التي ّ
ِ
الدليل التفكيري نحو
توج َه
اقع السياسي  /االجتماعي ،لهذا
(التجرب ُة االشتراكي ُة) التي َ
السبب ّ
ُ
فرضها الو ُ
لحدود المعادلة :االجتماعية  /السياسية ،وإلى ٍ
فكرة الدعوِة إلى ٍ
ِ
ٍ
ٍ
عميق :تاريخي  /نفسي /
تأمل
عميق
تأمل
ُ
ٍ
ِ
ٍّ
فكري؛ إ ْذ سادت هذه األدلةُ التفكيرية في ِ
انقالب هواري بومدين على
خاص بعد
بشكل
ذهن المبد ِع
ِ
شر ِ
عية الرئيس المنت ِ
أعقب
الحكمِ ،وما
وتوليه
عرف بالتصحي ِح الثوري)،
َ
خب أحمد بن بلة (ما ُي ُ
َ
مقاليد ُ
تغير ٍ
ات سياسية  /اجتماعية  /اقتصادية  /ثقافية.
الوضع من ُّ
َ
نصي مرايا الضرير ومملكة الفراشة:
 -3آليات اإلظهار الذهني في ّ
ِ
شتاء 1997
الحروب الخاسرة
كولونيل
نص ُه الروائي :مرَايا الضري ِر:
َ
ُ
كتب واسيني األعرج كذلك ّ
َ
ِ
(وض ُع الجز ِ
بعد
(الجزائر /باريس) ،في فترة العشرية السوداءُ ،منطلًِقا من واق ٍع ُم َّ
ائر في مرحلة ما َ
ظه ٍرْ :
ِ
خلف ِ
ِ
ِ
ِ
إنتاجه الروائي؛ إذ من
شكل
االستقالل) ،ما ساعدهُ ًا
المندرِج َ
كثير على استخالص الدليل التفكيري ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
خالل استقر ِاء ّ ِ
ِ
جليا َّ
لسبب
المبد ِع
ؤس َس
أن
النص ّ
يتبي ُن َلنا ً
َ
الم ّ
المتمثل في إدراك ُ
للمدار السياقيُ ،
الدليل ُ
ِ
ِ
االزدهار المجتمعي في الجز ِ
االستقالل:
بعد
التطور و
بل
ائر ( :مرحل ُة ما َ
َ
َ
قل ُس َ
الخلل الرئيسي الذي ُيعر ُ
ات
تمرد جماعة شعباني / 1963
ُ
انقالب هواري بومدين على الرئيس أحمد بن بلة  1965والتوتر ُ
ُ
ِ
الحرب
انقالب العقيد طاهر الزبيري الفاشلة على هواري بومدين / 1967
السياسية التي أعقبتها  /محاولةُ
ُ
يكمن في
الجزائرية المغربية بداية سبعينيات القرن الماضي  /انتفاض ُة أكتوبر  / 1988العشري ُة السوداء)،
ُ
ِ
ِ
ِ
الشعب لزما ِم ِ
ِ
أمره« :أمير زوالي! أيها الكولونيل
امتالك
التسيير الصحيح ،وعدم
لحكام لزما ِم
عد ِم امتالك ا ُ
الحروب الكبيرة التي أعطت ِعرقا مبتو ار وبال تاري ٍخ ،بدالً من أن تعطي ِعرقا
العظيم في األزمنة الضائعة و
ُ

مرة أخرى
صعود القيم الميتة،
خالدا! ُّ
كل شيء تافه ،هذا هو االنحطا ُ
َ
ط بعينه ،صع ُ
ً
ود الرعا ِع الذي يعني ّ
كل ما يمكنه أن يكون
إن ذهنية القطيع هي التي
ُ
يا لها من خديعة! يا لها من كذبة كبرى! ّ
تسود على ّ
ِ 36
ثم َة كان
استثنائيا في هذا البلد ُّ ...
كل شيء ينهار ،يا إلهي ،ما هذه التفاهة! ما هذا االضطراب»  ،من ّ
ال ال ِ
نتحرُر؟
نتطوُر؟ كيف ّ
سؤ ُ
مدار الجوهري :كيف ّ

التحرر الم ِ
اإلجابات المتّ ِ
ِ
ِ
مكنة منها،
وبأساليب
الحك ِم الديكتاتورية،
عديد
نص ُه هذا
ُّ
فرض ُّ
صلة ُبن ُ
َ
َ
ظ ِم ُ
ُ
ُ
ِ
الرتباط األدلة التفكيرية فيه ببنى فكرية خالصة للمبدع ،تفاعلت مع الواقع الجزائري بكل أبعاده ،خاصة ما

وعرت زيف اإليديولوجيات الرسمية التي فرضتها
اتصل منه بالتحوالت السلبية التي ّ
خيبت آمال الشعبّ ،
على النوايا الطيبة والخبيثة ،لذا اتجه الدليل التفكيري نحو الدعوة إلى تأمل تاريخي  /اجتماعي
ِ
جس ًدا معه إيديولوجية :محايثة  /مزامنة ِلفعلي :اإلدر ِ
اك واإلنتا ِج،
لإليديولوجيات السياسية والنفسياتُ ،م ّ
ُ
ُ
التي استلهمت حكاي َة الكولونيل أمير زوالي المخضرم -األداة الطيعة ِ
بيد النظا ِم العسكري الحاكمِ،
ْ
ُ ّ
ُ

ٍ
ِ
مرضية /
لتحقيق أغراضها ومخططاتها -بطريقة انتقادية سلبية ارتبطت بسلوكات انفعالية
ستخدمةُ
الم َ
ُ
ٍ
ِ
معه النزع َة
سادية ،خلَقها
الفكر المرتب ُ
المترتبة عنهُ ،مد ًينا ُ
ط باإليديولوجيا السياسية وبأشكال ُ
ُ
الحكم ُ
ِ
ِ
ِ
االكتفاء بالتعظي ِم الز ِ
المتحصنة بأوهامها الخاصة،
للذات
ائف
المتجسدة في
ّ
االنطوائي َة للشخصية البطلة ُ
ِ
ٍ
ِِ
قاتل
انطالًقا من ُبعد رمزي ُي َش ِّرُح مجمو َ
المتبناة من قبلها« :إبان الحرب العالمية الثانية َ
ع القي ِم الخاصة ُ

[يقصد الكولونيل أمير زوالي] إلى جانب الحلفاء  ...وفي أثناء الثورة الوطنية بعد أن هرب من الجيش

ضع تحت اإلدارة المباشرة لسي الحواس لكي يفعل مثله السيرَة نفسها مع الميصاليين ،ثم
وو َ
الفرنسي ُ
المتخيلة في منطقة بسكرة عندما
كل المغامرات الممكنة و ّ
الـ  MNAأعداء الـ  FLNاللدودين ،لقد عاش مع ّ
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ساعد [يقصد الكولونيل أمير زوالي] جميع
كان مع الـ  MNAثم ثار ضد عصابات بلونيس» َ « /
ِ
أحبهم جميعا وعمليا ،حتى لو حاول ُك ٌّل منهم أن يمحو اآلخر ،لم يكن هذا
الرؤساء الذين عرفتهم البالد و ّ
38

« /خالل انقالب عام  1965استدعي من الجنوب [يقصد الكولونيل أمير زوالي] لكي

عجه أبدا»
ليز ُ
التمرد قويا جدا ،ففعل ما
يتحالف مع بومدين ضد بن بيال ،فعل ذلك بال ّ
تردد وأُرسل إلى عنابة حيث كان ّ
أحد على القيام به ،لقد أباد وسجن جميع المعارضين الشباب الذين كانوا ما يزالون مؤمنين
لم يجرؤ ٌ
المدار المحّلِي المسؤول عن هذا المقط ِع اإلظهاري
بأسطورة رئيس خارج من الثورة العظيمة» ،39هنا ش ّك َل
ُ
ِ
ِ
المتسّلِ ِط العسكري المسؤول
انفتحت عليه الرواي ُة ،وهو
المدار الفرعي الذي
سياق
جزًءا من
ْ
ُ
تذبذب وضعية ُ
ِ
ـالشخصية
المدار ب
ط هذا
 /الحاكم في مجرى التحوالت الجيو سياسية
(تعظيم الذات ُ /نكران الذات) ،ويرتب ُ
ُ
ُ
ِ
بداية الرواية مستفيدةً من انتماءاتها ووالءاتها النفعية  /المصلحية ،لذا ولتمرير نات ِج
البطلة التي تبدو مع
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
للدليل ،والمتصلة
المحايثة
هذا الدليل التفكيري قام المبدعُ بانتقاء مدارات سياقية منسجمة مع اإليديولوجيا ُ
الجيش الجزائري أمير زوالي القذرة ،المستفيد من كل االمتياز ِ
ِ
ِ
ات
وسلوكيات الكولونيل السابق في
بمها ِم
ّ
ُ
ِ
والخير ِ
المال « :ذات صباح جميل وجد الكولونيل نفسه بال شيء ،وكأنه ولد للتو
اإلمكانات :السلط ُة /
ات و
ُ
ٍ
دير
في صحراء بال تخوم ،لقد جمع ثروة ال مثيل لها ،أوال من أبيه الذي كان أفضل أبناء مرشد روحي ُي ُ
ثم
المنتمين إلى الجيش الفرنسي َّ ...
زاوية للدرقاوة ،وكان أحد أكبر القناصة الجزائريين الملّقبين الـ تركو ُ
كانت هناك ُحروب ال يحتفظ منها إالّ بذكرى الرواتب التي كان ُيجبيها كل ثالثة أشهر»« / 40انزلق بهدوء

كرسيه وهو يثبت نظره على وجه سارة بريسكي  ...وعلى الصور القديمة لمصانعه ومشاريعه تلك
على
ّ
التي أثمرت وتلك التي بقيت في الحالة الجنينية  ...نظر بإمعان مشروعا تلو اآلخر ،من مصنع بالونات

األطفال حتى معمل الرخام الجنائزي ،ألن الموت غدا الثابت الوطني الوحيد» ،41الشيء الذي جعلها
ِ
ِ
ِ
ِ
ستبد في الجز ِ
ائر (فترةُ ُحك ِم
تُ ّ
الم ّ
السلطوي ُ
ؤش ُر رمزًيا انطالقا من آلية التمثيل على النظا ِم العسكري الحاك ِم ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
تحقيق
المتعاقبة في
ُهواري ُبو ِمدين وما بعدهُ)
ُ
ونتائجه الدموي ُة ،بكشف حقيقة فشل مخططاته السياسية ُ
ِ
ٍ
تدهور في القيمِ.
عنه من
لما أسفرت ُ
أهدافها (االشتراكية  /الرأسمالية)َ ،

ِ
السارد يدين بطر ٍ
ٍ
بصيغة
كمفرد
يقة مباشرٍة الكولونيل أمير زوالي
المبد ِع /
ِ ُ ُ
ُ
الملقى من قبل ُ
فالدليل ُ
الفساد :السياسي  /المالي  /األخالقي ،تجسد في ذهنهِ
ِ
ِ
لمظاهر
نوعيا
َّ
الجم ِع ،ذلك بتفجي ِره دليالً تفكيرًيا ً

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
لحظة إنتا ِج ّ ِ
خالل
من
المتسلطةُ
الصر َ
النص الذهني ُليظه َر بعدها ّ
اع النفسي الذي تعانيه الشخصيةُ البطل ُة ُ
آسفا على أنه لم يتخذ ق ارره بتحويلهم إلى ٍ
رماد أو غبار في
جدا
وبالغ االنزعا ِج و ً
تعبا ً
َ
المتأزم ُة« :كان ُم ً
ُ
ُ /
يقدرون كولونيال وهب حياته كلها للوطن
الوقت الذي كان يمتلك السلطة لفعل ذلك ،فهذا سيعّلمهم كيف ّ
ٍ 42
قدمها لي وكان يريد أن
أقدمه لهم سوى زجاجة ويسكي ،كان أحدهم قد ّ
تردد» « /لم أكن أملك ما ّ
بال ّ
43

ط ِ
س في
« /كان طعم حلمة نهدها كطعم السكر الممضوغ والمغ ّ

مرَر حليب لحظة إلى المغرب »...
ُي ّ
أبدا بمفردي ،ملذات الجسد ،لقد
إن سارة هي التي جعلتني
كنت ألكتشفه ً
أكتشف الذي ما ُ
ماء البحر ّ ...
ُ
خلوا من الممنوع ومليئا بالنور ،إنها ال تشبه أختها في شيء ،أختها التي أنسى اسمها كلما
كان رأسها ً

نت مع سارة أو رازحا تحت وطأة حبها»« / 44كان االنهيار قويا جدا ،لذلك اتّخذ ق ارره بأن ينهي حياته
ُك ُ
مرةً واحدة وإلى األبد ألنها لن تكون إالّ كريهة من دون سلطة ،لم يخطر بباله إالّ فكرة واحدة هي االنتحار

قرر أن يخيب آمال القتلة الذين كانوا يريدون أن يروه
 ...مكث طويال ُيف ّكر بما ينبغي له أن يفعل ،ثم ّ
قرر أن يبقى على قيد
يتحرروا من شبحه كما كانوا يريدون ،بكل بساطة ّ
متأرجحا في طرف حبل لكي ّ
45
ِ
ِ
المستحضر في ِ
الذات البطلة:
ذهن
الحياة»  ،فاآللي ُة اإلنتاجي ُة هنا ارتب َ
ط ُ
بناؤها بعالقة الدليل التفكيري ُ
ِ
بتصور المبد ِع لما يجري بالعال ِم الداخلي المتصل بها :لحظ ُة التوازِن  /لحظ ُة
الكولونيل أمير زوالي
اب ،ليتَّصل معه المدار السياقي بب ٍ
االضطر ِ
عد إيديولوجي سياسي  /حزبي  /اجتماعي ،حاول من خالله
ُ
ُ
َ
ِ
بمختلف شر ِ
ائحها( :سلبياتها وإيجابياتها) ،بتحويلها إلى أنموذ ٍج عام ُي ِّ
شرُح
تفعيل الرو ِح الجزائرية
المبدع
َ
ِ
ِ
بعد
اقع اإليديولوجيات  /االنتماءات الحزبية المتناحرة فيما بينها :مرحلةُ الثورِة التحريرية  /مرحلةُ ما َ
و َ
ِ
االستقالل.

أن تناظر الب ِ
ِ
غير َّ
يمنعه من
نصوص واسيني األعرج الروائية لم
عد السياقي  /اإليديولوجي العام في
ُ
َ ُ
ِ
فعل اإلنتا ِج  /التأ ِ
وعيه أثناء ِ
ِ
ِ
ليف بالر ِ
ِ
المتغي ِر :الذاتي للمبد ِع /
اهن
بسبب تأثُّ ِر
وتنوعها،
تمايزها
ّ
خلق ُ
َ
ٍ
له أظهرت الدليل
عد ِة
نجدهُ في ّ
السياسي  /االجتماعي للجزائر ،وهذا ُ
نصوص روائية أخرى الحقة ُ
نص :مملك ُة الفر ِ
ٍ
إنتاجية رمز ٍ
ٍ
ِ
أيقونية /
ية /
المباشر على قوٍة
اشة  ،2013الرتكا ِزه
أهمها ُّ
نفسه ُ
التفكيري َ
ائر ،تجسدت كرؤى ثابتة( :مرحل ُة ما بعد الع ِ
ٍ
مهم ٍة في تاري ِخ الجز ِ
الحرب
شرية السوداء /
اتّ ْ
َ ُ
ُ
صلت بمرحلة ّ
ظل الدكتاتوريات الطاحنة)
الصامت ُة وتبعات الفساد و ُّ
َ
التعصب الديني  /فوضى ثورات الربيع العربي في ّ
لغة الحلم والطمو ِح من ٍ
بعد تخييلي  /واقعي ،مزج بين ِ
اُستُحضرت انطالًقا من ٍ
جهة( :الشخصية البطلة:
َ
ُ

تتصل بالذاكرِة :الفردية
ياما  /فاوست  /زوربا /فيرجي  /كوزيت  /رايان) وشاعرية الكتابة  /اللغة التي
ُ
ٍ
المشاعر والجر ِ
ِ
احات
ط
تتبعا بذلك معها خيو َ
 /الجماعية من جهة ثانية( :المبدع واسيني األعرج)ُ ،م ً
ِ
ِ
العالقات
أمام تأزِم
الذات
تشعر بها
اإلحباطات واالنكسا ارت :الفردية  /الجماعية التي
واألحال ِم و
ُ
ُ
ُ
وتعيشها َ
ٍ
ٍ
اإلنسانية وقسوِة الواق ِع وتغير ِ
ِ
غامضة.
لنهاية
ات
الزمنُ ،ممهدةً
ّ

ِ
ِ
المتشظية هما المسار ِ
ظ في َّ
النص َّ
تكزت عليهما
األساسيان
ان
المالح ُ
اللذان ار ْ
أن الحو َار والذاكرَة ُ
ِ
ٍ
اآلمال الم َّ
المسلوبة و ِ
غلفة
الهروب إلى بقايا األحالمِ
ظي و
مالمح
معه
هوية ميزتُها التش ّ
ُ
الشخصيات ،راسم ًة ُ
َ
ُ
ُ
ائية القاتلة  /العز ِ
باالنطو ِ
عزف موسيقى
(عالم الفيبسبوك :مملك ُة زوكيربيرغ الزرقاء /
لة االفتراضية:
ُ
ُ
طم ُة للذ ِ
تعيش في ِ
العالم هو الذي
عالمها بل
ات ،كونها ال
المح ِّ
الجاز  /عالم ُ
ُ
الكتب) الفردية  /الجماعية ُ
ُ
يعيش في ِ
مثل فراشة
يحدث أن أغر َق في أحالمي وهبلي ...
ذهنهاُ « :
ُ
كل شيء ،وأ ُ
أحاول أن أنسى ّ
َعب َر َ
ُ
46
ِ
عت من على ظهري
فوق ألسنة النار ،أن أنام وسط ألوان يخلقها قلبي ويؤثثها جنوني الخفي» « /نز ُ

الكالرينات ،أحمله ا دائما بغمدها الجلدي الصلب وكأنها بندقية صيد ،وجودها يمنحني بعض األلفة مع
47
كل شيء
األشياء التي فقدتها في المدينة وبعض األمان» « /أتخفى في عمق الفيسبوك ،بحيث أرى ّ
ٍ
كل الخلق وال يراك أحد»/ 48
وأتابع الجميع وال يراني أحد جميل أن تتحول إلى إله صغير ،ترى أعمال ّ

أتقدم خطوة واحدة ولم
«أنا حيث تركتني حبيبي في المرة األخيرة ،ال أتحرك إالّ قليال في دائرتي القلقة ،لم ّ
أتراجع خطوة واحدة أيضا ،في مملكة زوكيربيرغ الزرقاء « / 49»...أنا ال أملك األسلحة الجبارة التي أقاوم

50
أشي ُد أوهامي
أكتب و ُ
أشتاق و ِّ
بها خرفي ووحدتي إالّ هذه المملكة الزرقاء التي تسمى الفيسبوك» ُ « /
ٍ
أنام فيها وأستيقظ فيها و ُّ
أحن إلى شو ٍق خفي هو من نواياي غير
الجليلة على أرض من ماءُ ،
الحرب
الصريحة»« / 51أنا امرأة من لحم ودم وكثير من الهبل الذي قتلته الحرب الصامتة ،بعد أن ف ّككته
ُ
52
أي نجم في السماء ،هل هناك سماوات خاصة
األهلية» « /ال شيء سوى الليل والسكينة وانطفاء ّ

بالحروب الصامتة وأدخنة الموت اليومي؟ أعتقد ذلك ،ألن بها رائحة الحرائق وطعم الرماذ ،سماؤنا القلقة
53

« /الحياة

خوف غريب يعتريني »...
أي سماء أخرى ،جوفاء مثل لعبة اُنتزعت عيناها،
ٌ
ال تشبه ّ
االفتراضي ة يا بابا ليست سيئة أمام حياة معطرة بالموت والدم واألشالء ،ومعطوبة في الصميم ،جميلة
تمر
ألنها تُشعرني بأننا مازلنا على قيد الحياة ،و ّ
أن قابليتنا للحلم لم تمت ،الكثير من الحيوات يا بابا ّ
بالضرورة عبر القراءة وعبر هذه العوالم السهلة والجميلة».54

ِ
ِ
اتصاله
األحداث -انطالقا من الملفوظات النصية أعاله-
المتسارِع من
المالح ُ
ُ
ظ هنا على هذا النمط ُ
طٍ
ِ
لتجسدها كاعتر ٍ
ِ
نة بـ:
افات ُمب ّ
لح ِة التي راودتهاُّ ،
الم ّ
الكّلي بهروب الشخصية البطلة ياما من أسئلة الذات ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
األمل؛ إذ ُمنطلقها كان شبكة
الخيبة  /الطمو ِح /
القلق /
الهزيمة /
العالقات التي حاكتها الشخصيةُ
ذاتها من ٍ
البطلةُ مع ِ
االسترجاع) ،ومع باقي الشخوص من جهة ثانية( :الحو ُار) ،فهي
(التذكر /
جهة:
ُ
ُ
فضلت الهروب من الواق ِع وإغراءاته الز ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اللجوء إلى
االنتماء /
حق
ائفة
منحها َّ
بخلق عال ٍم مو ٍاز ُ
له ،ما َ
َ
ِ
ِ
السبب سقوطُ جمي ِع من أحبتهم
الهشاشة:
الحل ِم و
(عالم الفيسبوك الخفي) ،و ُ
ممكلة الفراشة الزرقاء :مملك ُة ُ
ُ
ِ
ِ
وتعّلقت بهم كأور ِ
صديقها داوود (ديف) بطريقة مأساوية« :نسمي المكان الذي
موت
اق الخريف اليابسةُ :
ِ
الجاز المخزَن ،ألنه في األصل كان مكانا غير مستعمل ومهمالً ،فأعطيناه روحا جديدة
تتدر ُب فيه فرقةُ
ّ
نحن السبعة مهابل ،قبل أن يقتل داوود ،ديف كما أسميته ،عازف الهارمونيكا والقيثارة الكهربائية في

ظروف غامضة  ...منذ مقتله لم أعد إلى الفرقة إالّ في اآلونة األخيرة  ...كنت منكسرة من فقدان ديف

الذي فضل صداقتي على حبي ،واختار جنونه قبل مقتله» / 55موت و ِ
الدها زوبير (زوربا) بطريقة
ُ
ّ
ّ
المتحكمة في سوق األدوية التي حاولت ضرب مجمع
مأساوية وفي ظروف غامضة ،و ُ
السبب مافيا المال ُ
ِ
إفالسه« :عندما قتل بابا زوربا أمام عيني ،أصبحت أُف ّك ُر في الحياة بشكل آخر ،وتصّلب
صيدال قصد
قلبي قليال ،أخطر شيء في الحروب الصامتة أن يخسر اإلنسان األلوان التي في أعماقه وقلبه الحي،
ّ
بسرية ألكثر العظام قوة وصالبة»ُ / 56عزلة األم فريجة (فيرجي)
ويتحول إلى مجرد دودة قاتلة وناخرة ّ
ُ
أمي فريجة التي أصبحت في تسمياتي فرجينيا ثم فيرجي اختصارا،
نحو الموت والجنون بين الكتبّ « :
كانت ق د بدأت تدخل في عزلتها التي ستحولها إلى كائن غريب وكأنه ليس من هذه األرض  ...أمي

وتضر ار  ...اتّخذت ق ار ار نهائيا بأن ال تخرج من البيت ،ال تقف عند العتبة التي سقط
كانت أكثرنا هشاشة
ّ
عندها أبي ،ال تحادث أحدا ،ال تزور أحدا ،وال تخرج حتى للساحة المكشوفة خوفا من الظالل التي كانت
تراها على األسطح من حين آلخر  ...ماتت فيرجي في السكينة التي اشتهتها ،وانتهى كل شيء ،وسقط

الجسر الثاني في مدينة قلبي» / 57مغادرةُ أختها مارّيا (كوزيت) البالد إلى مونتريال في ظروف قاسية
تعد تسأل عني من كندا ،منذ أن
ُمختارة المنفى بعد اصطدامها العنيف مع أخيها رايان« :أختي كوزيت لم ُ

قصة كوزيت أعقد ،وغيرتها
سافرت للمرة األخيرة وبشكل عاجل ،لم يعد هناك شيء يربطها بهذه األرضّ ،
إدمان أخيها رايان للمخدرات بإرادته
ضخمت أناها ،ولكني سعيدة أنها بخير»/ 58
من عالقتي بوالدي
ّ
ُ
ودخوله السجن بسبب جريمة قتل« :رايان كان في وضع أقسى ،وكان يحتاج إلى بعض النوم وإالّ كان
ق
دم ار رايان
المس ّكنات هي الوسيلة الوحيدة ،المحيط وحرب الموت هما من ّ
سيغر في الجنون ،فكانت ُ
59
ٍ
كحبيب افتراضي« :حبيبي
وتجس ُده
عد حبيبها الكاتب المسرحي فاوست (فادي) عليها،
ُّ
وجيله أيضا» ُ ،ب ُ
وسري الجميل واألبهى
فاوست عوضني عن هذا الغيابُّ ،
كل حبي ذهب نحوه ،فقد كان أبي وأخي ّ
مجرد صورة
صم َم فاوست أن
َّ
يحس به ٌ
يضل افتراضيا إلى آخر لحظةّ ،
واألشهى الذي لن ّ
أحد غيري ّ ...
ثم تنطفئ حتى في الشهوة ،كانت اللغة هي
أو عالمة خضراء في الزاوية اليمنى من الصفحة ،تأتي ّ

الحر ،مارسنا ل ّذتنا ذهنيا عن بعد ،كان خيالي هو منقذي الثاني لدرجة المرض ،ألنه لواله
جنوني ّ
ابتكار عصرًيا
ًا
الحية ،الجنس االفتراضي باللغة ،ربما كان
كل شيء
كل حواسي ّ
في ،ولذبلت ّ
الحترق ّ
ّ
ِ
خطير!» ،60لتكون النتيج ُة تش ّكل مالمح هوية متشظية ،تعكس انشطار الذ ِ
عالقاتها
خضم
ات ياما في
ًا
ِّ
َ
َ
ُ
ّ ُ
ِ
المشاكل  /األوجا ِع  /المآسي  /ضجيج الحياة.
كل:
الوهمية وس َ
ط ّ

ِ
سلطة الجذب على حبيبها الفايسبوكي
تحاول ممارس َة
فالذات ياما امرأة غير عادية ،مخلوق ُة كال ٍم
ُ
ُ
دته باالغتر ِ
ِ
عانته من ٍ
المعيش:
اب عن الواقع
االفتراضي فاوست الذي تعشُقه ،رغم ما
جس ُ
ُ
قلق وجوديّ ،
ٍ
ِ
ٍ
العالم
مغلق:
مظلمة في مكان
الجسد سجين زاوية
ومرها ،جاعل ًة من
األحالم /
الخيال  /الذكر ُ
يات :حلوها ّ
ُ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
فضاء البحث عن
يمثل
يمثل لحظة التذكر والصفاء  /مقر فرقة ديبو جاز:
الواقعي (غرف ُة البيت:
َ
ُ
ُ
ِ
التكامل واالرتو ِ
ِ
ط الذي َح َك َم
العالم االفتراضي (غرف ُة
اء اإلنساني) /
الدردشة في الفيسبوك) ،ألن الراب َ
ُ
ِ
عالقات الذو ِ
ٍ
الوقائع
األحداث و
جعلت
المتشظي ُة ،التي
ات بعضها
َ
َ
َ
المهيمن ُة ُ /
ببعض هنا هو :الذاكرُة ُ

رحيل و ِ
ٍ
ِ
ٍ
بلحظات ال ِ
التيه
منشودة ،اصطبغت
وطموحات
تتجس ُد كأحال ٍم عابرٍة
المعاشة :ماضيها  /حاضرها
ّ
ُ
الشخصيات مع
األشياء ،لتندمج
األشخاص  /األمكن َة وحتى
أصاب:
الح ّب والنسيان والخوف الذي
ُ
َ
َ
ثم ُ
ّ
َ
ٍ
التحرر  /االستعباد ،الدفء
المحبة  /الكره ،الصدق  /الكذب،
مشاعر:
بعض في وحدة وجودية ،عكست
ّ
ّ
َ

عرى مواقفهم في عالقتهم بالمكان
 /الجفاء ،الفرح  /الحزن ،األمان  /الخوف ،النظام  /الفوضى ،وهذا ما ّ
فاتن إيجابي( :البيت  /مخرن فر ِ
ٍ
كفضاء ٍ
ِ
الكتب  /المسرُح)،
عالم الفيسبوك/
قة ديبو جاز /
المغلق
ُ
ُ
ُ
ُ
ٍ
كفضاء ٍ
ِ
األماكن
عاكسا بذلك هذا التقابل بين
العالم الخارجي)،
ط/
وبالمكان المفتو ِح
مؤذ سلبي( :المحي ُ
ً
ُ
المحبة والحر ِ
ِ
ِ
ُحب الفيسبوك ،ألنه يربطني بالعالم الخارجي المغلق،
ية في
قيم:
مقابل الك ِره والفوضى« :أ ُّ
َ

تعبت كثي ار عندما يتكاتف
كل األوقات ،لدرجة أني أدمنته بكثرة ...
ُ
وأخافه أيضا ألني التصقت به في ّ
علينا الصمت والعزلة والخيبة»« / 61في األيام الصعبة كنت أقول في خاطري من المستحيل أن تستسلم
هذه المدينة للقتلة ،في أيام الحرب الصامتة لم أعد أعرف هذه المدينة وال أعرف بالضبط ماذا تريد؟ ألم
62

« /أصبحت مسافاتي محدودة ومسالكي واضحة ،الجامعة ،ديبو

الحرب األهلية؟ أتساءل بحسرة»
تنته
ُ
األهلية ،هي من كان
لمدة طويلة طوال ّأيام الحرب
أن الكهرباء لم تنقطع ّ
جاز والبيت ،كنت سعيدة ّ
ّ
جنتي الزرقاء والكتب»« / 63كلما تأزمت الدنيا في وجهي شعرت بانشداد كبير
يمنحني فرصة التخّفي في ّ
ألصدقائي في ديبو جاز! كانوا مآلي الجميل ،أشعر معهم بسعادة غريبة بالخصوص مع سليني بأناقتها

أشعر بأن اآلمال التي في دواخلهم كبيرة
في عزفها على الهارمونيكا  ...وماشاهو بصوته الجميل ُ ...
64
نتحول إلى ناس ناقصين من شيء ،هناك فراغ ينضاف من تلقاء نفسه
جدا» « /عندما نفقد من نحب ّ
ضيعت
إلى سلسلة الفراغات التي تمألنا بسبب الغيابات التي ال سلطان لنا عليها ،فقدت أبي ثم أميّ ،
أتحملها أختي كوزيت ،كم أصبحت بعيدة اليوم
أخي رايان في المبهم وأكلت األنانيات الصغيرة التي ال
ّ
طر
أن النور المع ّ
المدللة التي كانت ترتسم أمامها آفاق مستقبلية واسعة  ...ونست فجأة ّ
عن تلك الطفلة ُ
كل شيء
كل فجر فيه ،لم يكن إالّ برقا خفيفا تجّلت وراءه ظلمة كانت تنام في ّ
الذي كانت تراه وتستحم ّ
الكل إلى سراب كان يتّسع كّلما مشت طويال ،حتى المدينة أصبحت جاّفة
يتحول ّ
كقنبلة موقوتة ،قبل أن ّ

يسمي هذا المكان المحاذي للجسر
مثل أهاليها ،وال شيء فيها يوقظنا من دوار الخوف ،ليس عبثا أن ّ
65
حق ،المدينة أصبحت غابة متوحشة»/ 66
الكبير الحاّفةّ ،
ألن بعدها ال شيء مضمون» « /عندك ّ
بكل الظروف األمنية التي
«ماذا أقول حبيبتي ياما؟ ألومك أم ألوم نفسي ،أنت في تلك البالد أعلم مني ّ
أمك ،خبر
تتجاوزني ،أنت لم تفهميني يا قلبي ،أعرف ّأنك لم تكوني في يومك ،الحرب الصامتة ،موت ّ
كل المخاوف».67
حريق المستشفى والثكنة ّ
حركوا فيك ّ

الدليل التفكيري المؤسس للرو ِ
السوداء:
(العشري ُة
اية هنا ارتب َ
ائرُ :
ط بحقبتين مختلفتين ّ
مرت بهما الجز ُ
ّ ُ
ُ
ُ
الحرب األهلي ُة  /ما بعد الع ِ
ِ
بالحك ِم الال ديمقراطي
شرية السوداء:
َ ُ
ُ
ُ
الحرب الصامتةُ) ،خاص ًة في عالقتها ُ
الشر  /استبداد الس ِ
ٍ
لطة و ِ
الخير و ِّ
ِ
ِ
المال  /فوضى التطرف
مجموعة من
تجس ِد عبر
الصور :صراعُ
الم ّ
ُ ُ
ُ
ِ
ِ
طن ًة تدعو إلى متانة الرو ِ
ابط التاريخية واألخوية والدينية بين
معه رسال ًة مب ّ
التعصب الديني ،حامالً ُ
و ّ

ِ
الظروف القاهرِة
التسامح اللغوي ،رغم
التسامح العرقي /
التسامح الديني /
المسيحية واليهودية واإلسالم:
ُ
ُ
ُ
ِ
ض قاطنيها
عر َ
ائر ،نتيج َة الفساد السياسي  /المالي والتطرف الديني القاتل ،الذي ّ
التي ّ
مرت بها الجز ُ
ِ
ِ
متميزا ،ش ّكل إضافة جديدةً إلى
مملكة الفراشة عمالً روائيا
نص
االندثار ،وهذا ما
للذوبان و
ً
جعل من ّ
َ
ِ
الحقل اإلبداعي.
المباشر بالوض ِع :االجتماعي  /السياسي في
ما ّ
نص َ
وص واسيني األعرج الروائية ارتباطها ُ
مي َز ُ
ِ
ِ
وعيه ورؤيته للعال ِم اتصلت ُببنى فوقية َّ
الجز ِ
مت فيها الموسوع ُة
شكل
له ،ألن
تحك ْ
ائر ،بصفته ُمؤوالً ُ
َ
َ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
بفضاء
صلت
التعبير
ساعدته على
المعاش ُة التي
قضايا محلية  /كونية اتّ ْ
المباشر عن َ
ُ
المكتسبةُ ُ /
المعرفيةُ ُ

الجز ِ
ائر اإليديولوجي لحظ َة اإلنتا ِج.

ٍ
ٍ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
بصفتها
لت
الن
صوص َّ
كمسندات خاصة :مادية  /معنوية ،تش ّك ْ
فاآلليات السياقي ُة في هذه ُ
ُ
تجسدت ُ
ِ
ِ
م ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
بالنوعيات
الذهنية الالحقة
التحويالت
انسجامه المداري النات ِج عن
وتحقيق
اإلظهار
انتشار
ساهمة في
ُ
أدلة مؤشر ٍ
األدلة إلى ٍ
ِ
أهم التحو ِ
ِ
ِ
نجد:
جوهر
الحملية ،الكامنة في
ية ،ومن بين ِّ
الت ُ
الكبرى التي أثّرت فيه ُ
ُ
ٍ
ٍ
السياسية  /االجتماعية ،التي َّ
الحرب
الحرب المُعلنة :الثورةُ التحريرية /
ثالث( :
حروب
لخصها في
ُ
ُ
األهلية :العشري ُة السوداء  /الحرب الصامتة :مرحل ُة ما بعد العشر ِ
ية السوداء).
ُ
َ ُ
ُ
ُ
ِ
لنصل إلى َّ
أشكال وعي المبد ِع واسيني األعرج بالعال ِم
تغيرة بتغيُّر
أن المدارات السياقية الروائية هنا ُم ّ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
له ،خاص ًة عند اتخاذ قر ِار القيام ِ
بفعل الكتابة ،الناب ِع عن تغيُّر نمط وعيه بالعال ِم( :الواق ُع /
ورؤيته ُ
فية  /الفكر ِ
الته :المعر ِ
ط) ،انطالًقا من تحو ِ
ية*.
المحي ُ
ّ
ُ

ِ
ِ
ِ
ِ
إنتاجه
انتظام وتيرِة
السبب هو
األشكال المسؤولة عن
فكل
ُّ
التغيير ُمتجّلي ٌة في نصوصه الروائية ،و ُ
ُ
تغي ِر نتيج َة ُّ ِ
الكاتب ثق ًة
لك
تحوله الجوهري ،الذي سيعطيها شكالً ومضموناً ُمختلفاً ،خاص ًة عندما يمت ُ
الم ِّ
ُ
ُ
ِ
ِ
ٍ
ِ
استبطان العال ِم الخارجي انطالًقا من رؤيته**
عينه على
كبيرةً في ذاته كمبد ٍع وإمكانيات هائلة تُ ُ
أهم التحو ِ
الت
الشخصية ،ورغبته في امتالك تاريخه وتاريخ الواقع من حوله
للتحرر منه؛ إذ من بين ِّ
ّ
الجذرية التي أثّرت في وعي الروائي واسيني األعرج وعلى مواقفه نجد :السياسة والمجتمع ،خاصة تلك

المعلنة) والعشرية
األوضاع والتغيرات التي صاحبت الجزائر في مرحلة ما بعد الثورة التحريرية
ُ
(الحرب ُ
(الحرب األهلي ُة) ومرحلة ما بعد العشرية السوداء (الحرب الصامتة) ،وهي مدةٌ زمنية كافية
السوداء
ُ
ِ
لتشكيل ٍ
ِ
دليل فكرٍّي
جسد
ومقتضى
يتالءم
الم ّ
لهُ ( :
الحال (الر ُ
الم ّ
َ
بأو ِل نص روائي ُ
بدءا ّ
تغيُر ُ /
اهن ُ
تأزُم)ً ،
ُ
ِ
ِ
ِ
المحروقة***  ،)1978والمتّ ِ
ِ
ظا ِم الحك ِم في جز ِ
الحر ِ
ائر مرحلة
بسلبيات
صل
األجساد
ثار
ونقائص ن َ
ائقُ :ن ُ
ُ
ِ
وسوء
االستقالل" :التجربةُ االشتراكية  /التجربةُ الرأسمالية = (نسبيةُ إنجازاتها ومحدوديةُ مصداقيتها
بعد
ما َ
ُ
نص له( :مملك ُة الفر ِ
ِ
اشة  ،)2013والمتَّ ِ
آخر ّ ِ
الحكم عليها) ،وصوالً عند ِ
بسلبيات
صل بدو ِره
ّنيتها و ُ ُ
ِ
الحكم السلطوي و ِ
ِ
ِ
الفساد في جز ِ
الحرب األهلية
بعد
ائر مرحلة الحرب األهلية  /مرحلة ما َ
ونقائص نظام ُ ُ

المالحظة من خالل تطور
(الحرب الصامتةُ  /فوضى الفساد المالي والسياسي) ،فالتحو ُ
ُ
الت الجزئية ُ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
يستثير فيها مخزو َن ذاكرته ٍ
ودهاء؛ إذ
بمكر
الدليل التفكيري ظاهرةٌ في رحلته اإلبداعية هذه ،التي
أشكال
ُ
ٍ
ِ
ِ
بعدها
أصبحت
لدرجة
استحضار الواق ِع المتأزمِ،
صفحات الرواية األولى قدرتُه الكبيرة على
ما ُيدهشنا في
ْ
َ
ٍ
ِ
ِ
ُك ُّل تجار ِ
قدر ٍ
به على ٍ
ٍ
محسوبة،
دقيق وتراتُبية
تمظه ِر
الشفافية التي ال تخرُج عن
المصداقية و
كبير من
ُ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
المنتجة إبداعيا.
عبر مدارات سياقية صاعدة نحو اكتمال الفكرة ُ

الهوامش:
ِ
شكل
النصيُ ،متشاركا من حيث ُبعده العام مع ّ
المرّكبة [ ...و] ُ ...
"المعطى المادي للدليل ّ
كل األدلة ُ
* اإلظهار :هو ُ
ؤش ُر عليها (تلقائيا) هو الذي يعطيه صفة كونه إظها اًر روائيا ،ومن هنا ال بد من تمييز
وي ّ
جسدها (إنتاجا) ُ
المادة التي ُي ّ

ُّ
حددين لتراكبهما:
الم ّ
المادة وشكلها ،ومن أجل تمييزهما البد من افتراض مرحلتين تُش ّكالن مكانا ذهنيا لتحقق الدليلين ُ
تصور سيميائي،
النص الروائي :نحو
وهما الحكاية والسردية (أو الحبكة الروائية)" عبد اللطيف محفوظ :آليات إنتاج ّ
ّ
الدار العربية للعلوم ناشرون ،بيروت ،لبنان ،منشورات االختالف ،الجزائر ،ط ،2008 ،1ص . 218

 .1عبد اللطيف محفوظ :سيميائيات التظهير ،الدار العربية للعلوم ناشرون ،بيروت ،لبنان ،منشورات االختالف،
الجزائر ،ط ،2009 ،1ص .10

 .2سعيد بنكراد :السرد الروائي وتجربة المعنى ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،المغرب ،بيروت ،لبنان ،ط،1
 ،2008ص .07
 .3عبد اللطيف محفوظ :سيميائيات التظهير ،ص .17
* فاألدلة اإلظهارية تتغير إلى سياقات المدار المحايث رغم أنها مؤوالت تجسيدية.
 .4المرجع نفسه ،ص .18

ظهر ،إنه حال ُة عال ٍم فكر ٍ
ِ
الم ِ
ية ُمستنتجة من المتبدي
* المدار السياقي "صيغة لسؤال مسؤول عن شكل الموضوع ُ
ِ
لشكل الوعي بذلك العالم" عبد اللطيف محفوظ :المعنى وفرضيات
الواقعي ،وألنه كذلك فهو مرحلي ،وخاضع ومجسد
اإلنتاج :مقاربة سيميائية في روايات نجيب محفوظ ،الدار العربية للعلوم ناشرون ،بيروت ،لبنان ،منشورات االختالف،

الجزائر ،ط ،2008 ،1ص .44

ِ
أن المبدع أثناء عملية التحديد ال
المحايثة فقط ،والسبب ّ
** من الصعب اختزال مظاهر اإلظهار المنسجمة في مستوى ُ
َّ
َّ
ِ
المترابطة مع أدّلة الجنس الروائي.
ُيف ّك ُر بها إال عند اإلظهار نفسه بوصفه تجسيدا تأويليا لألدلة الذهنية ُ
ِ
لتشكيل مؤوالت دينامية للدليل المحايث.
يحتاج الدليل اإلظهاري تحديث عديد األدلة اللغوية بطريقة ُمرّكبة
***
ُ
 .5المرجع نفسه ،ص . 29
 .6سعيد بنكراد :السرد الروائي وتجربة المعنى ،ص .11
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* تكون مرتبطة بالتحوالت السياسية  /االجتماعية وانعكاساتها اإليديولوجية في وعي المبدع.

إسقاطه عليه.
المتكّلم والمخاطب ،الذي سيحاول القارئ فيما بعد
ُ
المبدعُ شجاعة البوح بضمير ُ
** قد يمتلك ُ
*** ُنشرت هذه الرواية ألول مرة في كتاب مستقل عام 2010؛ أي بعد أكثر من ثالثين عام من ظهورها بمجلة آمال
الجزائرية التابعة آنذاك لو ازرة اإلعالم والثقافة ،تحت عنوان" :جغرافية األجساد المحروقة" ،وهي أول محاولة روائية

للكاتب بعد سنوات عديدة من كتابة القصة القصيرة.

دراسة تطبيقية في مادة مقاربات نقدية معاصرة
التطبيق السادس :النقد الثقافي
إعداد األستاذ :الوافي سامي
قسم اللغة العربية وآدابها
كلية اآلداب واللغات

جامعة العربي بن مهيدي -أم البواقي-

السرد ما بعد الكولونيالي وتمظهر صورة األنا في مرآة تمثالت اآلخر
ِ
مسالك أبو ِ
ِ
الحديد أنموذجا
اب
األمير:
كتاب
ُ
ُ
"النص غير برئ!"
الرواية لم توجد للتسلية ،ألن
َّ

1

سعيد يقطين :القراءة والتجربة ،ص96
تمهيد:
ليست الرواية فن تسلية فحسب ،بل أكثر من هذا بكثير؛ إذ باستطاعتها أن تُحّقق لنا
وممر إيديولوجيا،
حوا ار حضاريا متنوعا ،باعتبارها أفقا ديمقراطيا بامتياز ،فهي "حاملة قيم،
ّ
ٍ
سائد" ،2والمجتمعات تعترف
نتقدة لوضع
وم َ
ومحرضة جماهير ،وناشرة للوعي َ
الجمعيُ ،
"بدور كتابة الرواية في تمهيد سبل التطور ،وتمرير قيم السلوك الحضاري" ،3لعدم تجانس
تحفل باالختالف والتناقض.
بنية المجتمعات هذه ،التي قد
ُ

كل هذا لماذا؟
ألن:
• "الرواية في المجتمع األوروبي حققت ما لم يستطع داروين وال لينين وال ماركس
تحقيقه ،من أجل كسب رهان التحرر واالنعتاق والتطور".4

• الرواية "إنجاز ،إلى جانب كونها نتاج وعي بحركية اإلنسان الوجودية وبأبعاد حركة
المجتمع التاريخية".5

• "الرواية ال تحاكي الواقع ،ولكنها تخلقه".6
نص كتاب األمير :مسالك أبواب الحديد للروائي واسيني
وهذا ما
يتضح لنا جليا في ّ
ُ
األعرج ،الذي عمد إلى خلخلة عديد القضايا الحضارية المتعايشة نقديا وفق منظور
إيديولوجي وبأسلوب إبداعي ،عاكسا بذلك رؤيته للعالم ،كفرد ينتمي إلى هذا السياق ،وجزءاً

ال يتج أز منه ،بتسليط الضوء على قضية جوهرية أصبحت اآلن موضوع الساعة في األوساط

الدولية ،وهي قضية التسامح أو التعايش بين الشعوب واألديان والحضارات ،وضرورة احترام
عزز هذا الطرح ،ويدافع
اآلخر ،وتقبل اختياراته دون إقصاء أو تهميش أو إلغاءُّ ،
ونص ُه هذا ُي ّ
ويدعمه ،وكأنه يقول ضمنا أن هذا اإلنسان ضحية التهافت السياسي والمادي الذي
عنه
ّ

أعمته المصالح الخاصة ،وهذا ينفي ما هو إنساني متدينا كان أو ملحدا ،مسلما أو مسيحيا،

وسط هذا المعترك من المفارقات والعصبيات التي تدمر صرح القيم اإلنسانية.
نصه على مستوى السرد في مناطق مظلمة من
فالروائي واسيني األعرج قام بحفر ّ
طرقه
أسئلة اإلنسان ،المرتبطة أساسا بقضايا متشابكة تهم انشغاالته الباطنية والخفية ،ب َ

بحكمة على ُقّبة المتراكم التاريخي ،الداعية وبشكل صريح إلى ضرورة اتخاذ القيم مرجعا
سلوكيا للنهوض بالمستوى الحضاري ،لتُش ّكل روايته انعطافا حقيقيا في مجال المتراكم

اإلبداعي ،بما تحفل به من مادة تاريخية ،وبما تنتهجه من رؤية فنية يستعرضها ،تحمل بين

عبرة عن
الم ّ
طياتها تلميحا ثقافيا يفرض على القارئ وجوب استنطاق مضامينه الحضاريةُ ،
نص
ومطم ٍح َجمعي ،مشحون بعديد القيم :الوطنية  /الثقافية ،المتصلة بالهوية ،ألنه ٌّ
َه ٍّم َ

أطروحة عبر حضارية تدعو للتسامح والتعايش.

 .1الوعي التاريخي وتشكيل صورة اآلخر:
الجمعية على رؤية المبدع ،بتقديمه صورةً لآلخر جاءت محكوم ًة في
هيمنت الذاكرة َ
تب بها َّ
النص ،فهناك
الغالب بالتاريخ وبالذاكرة ،لتُ ّ
عبر عن صراع ُمعلن ،تؤكده اللغ ُة التي ُك َ
أنتج لنا المبدع صورتين
مواجهة وتوتر بين األنا واآلخر ،وفي عالقة الذات بالوعي التاريخي َ
متعارضتين عن اآلخر وفق جدلية :المرئي والمروي ،الذي يدخل التاريخ معه ضمن خانة
يجعل اإلنسان محكوما بالزمن ،ومشروطا به،
الشروط القبلية المحددة للوضع البشري ،فهو
ُ

كونه الكائن الوحيد المنفرد بالوعي بالزمن ،لذا يستحيل عليه التخلي عن ماضيه والعيش
دونه ،فلماذا؟
كمح ّدد لوجوده وهويته ،ولنظرته لنفسه وللعالم الذي ينتمي إليه ولآلخر ،فاإلنسان
لتجسده َ
ّ
يصنع عالقة جدلية بين الماضي والحاضر ،وهذا عبر وعيه بالزمن التاريخي كحافز
لمواجهة الحاضر ،وكتجربة ماضية يمكن استثمارها.
فنظرتنا إلى التاريخ كعبء ثقيل يتركه السلف للخلف؛ أي كعائق ،أو كإرث نافع البتداع

ـ"مقوم لنا من مقومات
أساليب جديدة في مواجهة مشكالت الحاضر؛ أي كحافز ،سيكون ك ّ
الشخصية ،وعنص ار مؤث ار في نظرة كل جماعة إلى ذاتها وإلى العالم واآلخر" ،7فهذا هو
حدد توجهنا إما إلى الماضي أو المستقبل ،واإلنسان
الوعي التاريخي بالحاضر الذي ُي ّ
بطبعه يحرص بشكل وا ٍع أو غير واع على االنجذاب إلى الماضي التاريخي ،لالحتماء به،

أو كما يقول علي حرب "التاريخ هو مفتاح ذواتنا ،وكلما استغلق الحاضر على الفهم،

واستعصت مشكالته على الحل كانت العودة إلى الماضي أم ار ال غنى عنه لعقل الحاضر

8
بشدنا إلى أجوائه وعوالمه ،وهذا
وتدبره"  ،لكن التاريخ يصبح عبئا إذا أثر فينا وقبض عليناّ ،

نص :كتاب األمير لواسيني األعرج.
مس في ّ
ما ُل َ

تحدث واسيني األعرج عن األمير عبد القادر المقاوم وعن فرنسا االستعمارية من خالل

صور مرتبطة بماضيه (األمير عبد القادر) ،وماضيها (فرنسا) باسترجاع الزمنُ ،معتمدا

على محرك ومحرض لألحداث ،هو :الوعي التاريخي انطالقا من هيمنة الرؤية  /المعرفة،
والرؤية كانت محف از وباعثا على المعرفة ومعالجتنا للمتن الروائي ستتجه نحو عالقة األنا

باآلخر ،في سياق تاريخي مشحون بالصراع منذ العام  1830تاريخ احتالل الجزائر حتى

 ،1847وما ترتَّب عنه من توترات بين الطرفين.

نص كتاب األمير :مسالك أبواب الحديد ،سيسمح لنا بتأمل صورة األنا
إذن التوقف عند ّ
المستَعمر ،عبر لسان سارد هو خادم
في مرآة تمثالت اآلخرَ ،
المج ّسد أصال في صورة ُ

ومرافق القس ديبوش ،المسمى جون موبي الذي استحضر ذاكرته لسرد وقائع وأحداث بين
شخصيتين تاريخيتين هما :المونسينيور أنطوان ديبوش ( Monseigneur Antoine

 )Dupuchواألمير عبد القادر ،اللذان "مثّال فيها الوجه والقفا للعملة النادرة ونظام القيم
المثلى الذي ُع َّد أنموذجا لحياة اإلنسان" ،9لذا فهو ّ ٍ
كنص ُيشغ ُل القارئ على المتن التاريخي،
الذي ُق ّدت مادته السردية الحكائية من الذاكرة ،التي تُ َع ُّد هنا تيمة  Thèmeأساسية فيه.

تبدو لنا الذاكرة  Mémoireخزانا لمادة الحكي في استرجاع عديد المواقف واللحظات

التاريخية ،فمنها استمد الراوي األساسي (جون موبي) مادته الحكائية وهي مادة في أغلبها
مفككة ال تخضع لمنطق التسلسل والتتابع ،الرتكازها على السرد الطبقي ،الذي يحيط

بمحطات تاريخية متنوعة ارتبطت بمواقف وحياة شخصيتين تاريخيتين :القس ديبوش /

تم بشكل طوعي وموقفي من قبل
األمير عبد القادر ،والمالحظ أن اختيار الذاكرة كخزان َّ

الحر غير المقيد في ممارسة كتابة سيرية تاريخية،
المبدع ،وهذا أتاح له إمكانية االنطالق ّ
نهضت في تشكلها كعقدة على شكل سؤال ،استحضر الماضي ،كذاكرة بمضمون زمني
قيمي متصل بالحاضر ،وممتد نحو الماضي ،لخلق توليفة بديعة بين األنا واآلخر.
في بنائه يتكون متن نص كتاب األمير من ثالثة أبواب :الباب األول عنون بـباب ِ
المحن
ُ ّ
األولى ،والباب الثاني باب أقواس الحكمة ،والباب الثالث باب المسالك والمهالك ،لكل باب

تصل في مجملها الثنتي عشرة وقفة ،تتصل بمكان واحد هو مكان التذكر
وقفات
ُ
واالسترجاع ،سمي باألميرالية ،لتنتهي الرواية بإشارة من المؤلف ،كتنبيه للقراء ينفي عن
النص صفة الجانب التوثيقي التاريخي في قوله« :كتاب األمير :مسالك أبواب الحديد ،هو

أول رواية عن األمير عبد القادر ،ال تقول التاريخ ،ألنه ليس هاجسها ،وال تتقصي األحداث

والوقائع الختبارها ،فليس ذلك من مهامها األساسية ،تستند فقط على المادة التاريخية وتدفع

بها إلى قول ما ال يستطيع التاريخ قوله  ،10»...هذا التصريح يجعلنا أمام نص روائي

رحبا للقارئ حتى يستخلص المعاني المتوخاة
تاريخي ينتفي فيه التأويل األحادي ،فاتحا أفقا ً
من قبل المبدع ،فال يوجد "تلق بدون تأويل ،وكل ٍ
تلق كيفما كان نوعه يرتبط ارتباطا وثيقا
بالتأويل".11

والسؤال الذي يطرح من قبل القارئ هو :كيف تتستُّر الكونية باألقنعة المثيرة كحوار
الثقافات واألديان ،لتكون عنوانا نبيال تأتي بين طياته كل الدالئل على حقيقة أخرى ،هي
صراع الحضارات؟
وهذا ما سعى إليه الروائي واسيني األعرج ،الذي أتت كتابته "كممارسة تختلف عن

السائد ،وهي تبني اختالفها انطالقا من موقفها من السرد (القصة) ومن طريقة تعامل خطاب

12
عدة عناصر من لحظات تاريخية مهمة في حياة األمير
الرواية مع الواقع"  ،فهو استدعى ّ
الثائر ،وتوظيفها بشكل منسجم مع سياق خطابي وردت فيه ،ومن خالل هذا التوظيف ُق ّدمت

دالالت عميقة أسهمت في بلورة الخطاب ،بإعطائه أبعادا متميزة.

المالحظ هو تداخل هذه الخطابات وتفاعلها فيما بينها ،كالخطاب السياسي والفكري

واالجتماعي ،وبين بنيات خطابية فرعية منتظمة أخرى كالخطاب الديني والتعايش السلمي

نجدها مجتمع ًة قد تمت بنوع من التوازي والتكامل ،وإن كان
وحوار األديان ،هذه الخطابات ُ
ستوعب كلها داخل بنية
الخطاب السياسي واالجتماعي من خالل لغته يبدو طاغيا ،لتُ
َ

نص كتاب األمير.
خطابية روائية مهيمنة ،هي ُّ

 -1-1صورة األنا ومنطلقات رؤية اآلخر:
نص كتاب األمير ،كما أشرنا سابقا تجربة الكتشاف الذات واآلخر ،بل هو جسر رابط

لالنتقال من ثقافة إلى ثقافات أخرى ،وتمثيل صريح لفكرة التسامح الحضاري ،والحوار بين

العقائد (اإلسالمية  /المسيحية  /اليهودية) ،وتبادل االنتماء ،رغم وجود أشكال للتصادي مع
التعارض ،للصور المكونة عن األنا
اآلخر ،كل هذا ألجل الوصول إلى فهم مشترك ال يقبل
َ
انطالقا من اآلخر والعكس وهذا معناه وجوب قراءة اللقاء مع اآلخر على أساس أنه لقاء مع
الذات ،فال وجود لغيرية بال ذاتية ،وال وجود لذاتية بال غيرية ،والحديث عنهما حديث تفرقة

وجمع.
هذا األمر يقودنا إلى التساؤل عن أسباب التصادي ،وشروط االنفتاح ومالبساته ،وعن
الصيغ التي تم بها هذا التصادي واالنفتاح.
حدد لهما صفاتهما
قدمهما لنا؟ وكيف ّ
فكيف استحضر المؤلف األنا واآلخر؟ وكيف ّ
ومالمحهما؟ وكيف أصدر في حقهما أحكاما؟
النص عبر ذات السارد :جون موبي ،الذي نحت لنا األحداث من
حضر في ّ
كل هذا اُستُ َ
ذاكرته ،باسترجاع عديد المواقف والمحطات الهامة ،التي عاشها وعاصرها أيام كان خادما
ومرافقا للقس مونسينيور ديبوش أسقف الجزائر سابقا هذا األخير مّث َل هنا أنموذج اآلخر
يحب الماء والصفاء والنور والسكينة،
ال َخّير ،يقول عنه خادمه« :مونسينيور ديبوش كان ّ
تمنحه إالّ المنفى والجري وراء سعادة اآلخرين ،حتى
على الرغم من الظروف القاسية التي لم
ُ
نسي نفسه ،لقد منح كل شيء للدنيا ،ونسي أنه هو كذلك كائن بشري في حاجة لمن يأخذه

حسسه بوجوده».13
من الكتف بشوق ومحبةُ ،
وي ّ

عبر هذه الشخصية الدينية المرموقة ،وعلى لسانها سنستخلص العبر من صورة األمير

عبد القادر ،كما ُيمثلها بشخصيته القيادية ومواقفه البطولية وق ارراته السيادية الحكيمة،
انطالقا من مشاهد قبلية أصلية عابرة للتاريخُ ،بنيت على أساس براديجم السماع  /العيان،

وباالعتماد على تأثير شخص األمير اإلنسان في نفسيته ونظرته ،ومواقفه الدفاعية عنه،

لفك سجنه ،يقول الراوي متحدثا عن محاوالته الجادة لتحريره من سجنه ،وفك عزلته:
الساعية ّ
«ارتبط بهذه األرض ،فدافع عنها باستماتة ،ودافع عن رجلها الكبير األمير ،مثل الذي يدافع
عن كتاب مقدس».14

كنص
ومنه فمعرفة األنا
ّ
نص ،ال تكو ُن إالّ من خالل مرآة اآلخر ،ألنه ّ
وهويتها داخل ال ّ
"مقصدية سياقه المرجعي الواقعي ،باعتباره خطابا من الذاكرة  /العين ،إلى األذن /
أعلن عن َ
الخيال؛ [أي] من عين مشاهدة ،إلى أذن تتخيل" ،15والمالحظ في كالم القس مونسينيور

ديبوش ،أُسقف الجزائر السابق ،التأثر الكبير والترابط الروحي العميق ،الذي حدث بينه وبين
األمير عبد القادر ،حتى قبل أن يراه أو يتحدث معه وجها لوجه ،والسبب كان عفو األمير،

وسماحته ،يقول جون موبي ُمستذك ار الموقف الذي حصل بينهما ...« :ثُ ّم رآه وهو ُيقاوم
دمعته المنكسرة ،ويكتب باستماتة رسالته إلى األمير ُيناشده فيها إطالق سراح زوج المرأة التي

جاءته في ليلة عاصفة تطلب منه أن يتدخل إلنقاذ زوجها» ،16هذا الموقف والرد الحكيم

غير صورته عند القس ،التي كانت نمطية جاهزة بل ومن مواقفه ،خاصة بعد أن
لألمير ّ
أخبرته زوجة الضابط األسير لدى األمير بأن العرب الجزائريين همج يقتلون األسرى
للحصول على مكافآة مالية ،كقطع آذانهم أو رقابهم وإرسالها لقوادهمُ ،ليطمئنها القس برد
حكيم « :ما سمعته عن هذا األمير يؤهله لرتبة قائد وليس حراميا ،وال أعتقد أنه سيقتل زوجك
ما دام سجينا لديه ،الذين هربوا أو الذين أطلق سراحهم يؤكدون على قوام أخالقه العالية»،17

وجهها لألمير ُيفاوضه فيها ،طالبا
هذه الحادثة ستكون بداية االنفتاح على األنا عبر رسالة ّ
ته التوسط عنده ،يقول فيها« :سيدي
منه ّ
ترج ُ
فك أسر الضابط الفرنسي زوج المرأة التي ّ
الس لطان  ...أنت ال تعرفني ،ولكني رجل مؤمن متفان في خدمة هللا مثلك تماما  ...وسأقف
عند مدخل خيمتك وأقول لك بصوت لن يخيب إذا كان ضني فيك صادقا :أعد لي أخي

الذي وقع أسي ار بين أيديكم  ،18» ...ليكون رد األمير السريع والحكيم ذا وقع قوي على القس
الذي لم يكن يتوقعه« :مونسينيور أنطوان أدولف ديبوش  ...لقد بلغني مكتوبك وفهمت
القصد ،ولم يفاجئني مطلقا في سخائه وطيبته لما سمعته عنكم ،ومع ذلك أعذرني أن أسجل

مالحظتي لك بوصفك خادما هلل وصديقا لإلنسان :كان من واجبك أن تطلب مني إطالق

المسيحيين الذين حبسناهم منذ عودة الحرب بعد فسخ معاهدة التافنة،
سراح كل المساجين
ّ
مس كذلك السجناء
وليس سجينا واحدا كائنا من يكون ،وكان لفعلك هذا أن يزداد عظمة لو ّ
المسلمين الذين ينطفئون في سجونكم ،أحب ألخيك ما تحب لنفسك  ،19»...هذا الرد ش ّكل

بالنسبة للقس تأكيدا على سماحة وحكمة ووعي األمير ،ليعطي لنفسه عهدا بالسعي لتحرير

السجناء الجزائريين المكدسين داخل سجن قلعة القصبة ،يقول« :لن أنزل من هذه الهضبة
إالّ إذا تأكدت بضمان إطالق سراحهم».20

ؤص ُل لكثير من الصور اإليجابية لألمير (الحكمة
ليكون منطلق الرؤية ّ
األول إنسانيُ ،ي ّ
 /التسامح) ،كقول القس متحدثا عن مواقفة البطولية وأخالقه« :ما قام به تجاه اآلخرين ال
يمكن أن يقوم به إالّ رجل عظيم  ...ما سمعته من األمير جعله يكبر في عيني أكثر»،21

أن األمير من
عدوك بتسامح واحترام ،يبدو ّ
وقوله كذلك« :ليس من السهل أن تتحدث عن ّ
صنف آخر» ،22وقول "الكولونيل أوجين دوماس" ،واصفا حال األمير في سجنه (قصر

تسببوا في عذابه الكبير ،مسلمين
أمبواز) للقس« :ستجدهُ ساكنا في خلوته ،يعذر حتى الذين ّ
مسيحيين ،ويعزو كل ذلك إلى الظروف القاسية التي تتسلط فجأة على األفراد
كانوا أم
ّ
الشخصية ستضيفون عمال إنسانيا جديدا
والجماعات ،بزيارتكم لهذا الرجل النبيل واالستثنائي
ّ
إلى ما زخرت به حياتكم» ،23نجد كذلك صورة أخرى من صور األمير اإليجابية ينقلها لنا

"جون موبي" خادم القس ،الذي يصف الترابط الروحي السامي الحاصل بينهما« :األمير كان
العليا» ،24وقوله كذلك« :كل الذين اقتربوا منه يقولون نفس
وسيلته للوصول إلى المحبة ُ

الكالم» ،25وصورة إيجابية أخرى ُذكرت على لسان "الكابتن دو سانت هيبوليت"« :األمير
جيدا في أوروبا ،رجل زاهد في شؤون الدنيا،
رجل مدهش ،هو في وضعية أخالقية ال نعرفها ّ
ويظن أنه موكل من طرف هللا بمهمة حماية رعاياه ،حلمه ليس الحصول على مجد ،والهدف
ّ

الشخصي ليس من مهامه ،وحب المال ال يعنيه أبدا ،ليس ملتصقا باألرض إالّ وفق ما
يمليه عليه هللا فهو أداته» ،26ولتأكيد صورة األمير الحسنة في مرآة تمثالت اآلخر ،وجب

التركيز على صورة األمير لدى األنا كذلك (المجتمع الجزائري) ،فاألحكام اإليجابية التي
سرعت مبايعته كخليفة للمؤمنين أ ّكدتها التجربة ،وجعلت منه مختا ار باإلجماع ،اعتمادا على
ّ
المستحضرة هنا عند مرحلة التمهيد
كفاءته وشخصيته وحكمته وشجاعته ،ومن المشاهد ُ

لمبايعته ،بداية الترويج لتصديق رؤية الشيخ األعرج صاحب الكرامات والرؤى الصادقة،
القائل« :رأيت موالي عبد القادر الجيالني شاء هللا به في لباس أبيض فضفاض ،أخذني
نحو زاوية خالية وقال لي أغمض عينيك أغمضتهما ،وعندما فتحتهما كشف لي عن عرش

مد يده نحو سهل غريس وجاء بشاب ملئ بالحياة
ثم ّ
كبير في الصحراء ،قلت سبحان هللاّ ،
وصيا على العرش» ،27ليكمل الشيخ كالمه ،مؤكدا أن
في عمر سيدي عبد القادر ،ووضعه
ّ

ألح علي بأن أخبر
المعني بالرؤية والخالفة هو الشاب عبد القادر« :والهاتف الذي جاءني
ّ ّ
الناس بخصال هذا الشاب الذي سيقود هذه األرض نحو الخير» ،28ليؤكد الشيخ ضرورة

الوقوف مع األمير المنقذ في قوله« :كلها عالمات تقودنا نحو التكاتف حول هذا الرجل،

ا لذي تقول الرؤيا إنه سيغير الموازين ،وسترتعش األرض تحت حوافر خيله ،فال تتركوا

العالمة تنطفئ  ...ال تتركوا العالمة تنطفئ» ،29إذن كل الصور اإليجابية لألمير عبد

القادر جعلت منه مثاال ُيحتذى به ،ساهم في خلق صور إيجابية عنه لدى اآلخر.
 -1-1-1اآلخر بين الرفض والقبول:
منطلقات رؤية األنا لآلخر ارتبطت بعاملين هامين ،هما :التاريخي  /الديني السياسي،

فـالتاريخ أدى دو ار أساسيا في تشكيل صورة اآلخر وصورة األنا كما الحظنا سابقا ،والدين

حضورهما عن حضور التاريخ في تشييد صورة اآلخر ،بوصفهما
والسياسة كذلك لم ينفصل ُ
المؤسسة للرؤية الكونية للمؤمنين به ،فهو
وجهة لألحداث التاريخية،
الم ّ
ّ
من األنساق الرمزية ُ
يصوغ تصوراتهم عن ذواتهم وعن اآلخرين المختلفين عنهم ،لدوره الهام في تشكيل الصورة،

التي تتجلى بالنسبة للمجتمع الجزائري في حضور الصور النمطية الثابتة عنه ،باعتباره كاف ار
ال يأت ي منه الخير ،فهناك عديد الخصوصيات الثقافية لآلخر ،التي جاءت رؤيتها ملتبسة
بالتصورات القبلية ،حيث تم التعبير عنها في مواقف الرفض واإلدانة ،كاستنكار ما يفعله،

ط واضح:
يقول السارد« :رفع األمير الرايات البيضاء المختومة بيد مفتوحة ،كتب حولها بخ ّ

المصر على
نصر من هللا قريب» ،30نجد كذلك قول اإلمام الحاقد على الغزاة الفرنسيين ،و
ّ
تم مبايعة هذا السلطان ،الذي سيحارب فلول الغزاة الذين سرقوا
مبايعة األمير« :اليوم ستَ ُّ

الكّفار والمرتدين في السهول حتى حدود وهران ،سنذهب ُكّلنا إلى مقام
البالد وكرامة العباد ،و ُ
وموقف ممثل قبيلة لغ َرَابة المستنكر الرافض
سيدي عبد القادر ،انصروه ينصركم هللا»،31
ُ

لممارسات اآلخر الفرنسي المستعمر ،التي ال تتوافق في أغلب األحوال مع قيم ومعتقدات
المجتمع الجزائري ،إذ يقول مخاطبا األمير عبد القادر« :يا أمير المؤمنين كيف لنا أن

ق
لما
نصدق
ّ
روميا جاء يحاربنا؟ حر زرعنا ونهب أموالنا ،وسبى نساءنا ،واليوم يقترح علينا س ً
خسرنا فيه أكثر مما ربحنا» ،32يتجسد موقف الرفض المتكرر كذلك في كالم أحد الحاضرين
الداعمين لألمير ،والقائل علنا« :ثقتنا فيك كبيرة ،ألنك من ذرية الحسن والحسين ،وسنقضي
عليهم ببركة هللا واألولياء الصالحين ،سيدي عبد القادر سيجعلهم كعصف مأكول ،في يسار

سيدي النار ،وفي يمناه السالم ،ولهم أن يختاروا» ،33فاآلخر الفرنسي هنا َيحضر انطالقا
من الضمير "هم" الذي يخفي مواجهة وتصادما مع األنا (المجتمع الجزائري) ،وهكذا لم تكن
صورته السلبية مسبقة ،بل انطلقت من التركيز على أفعاله للحكم عليه.
قوي المفارقة هو أن اآلخر كذلك رافض للحرب ،ولوضع العرب في السجون
وما ُي ّ
النص لصورة مختلفة لآلخر إيجابية ،تتح ّكم
ؤص ُل لنا في ّ
الفرنسية ،وهذا الموقف المضاد ُي ّ

فيها عديد الخلفيات (اإلنسانية ،الدينية ،السياسية) كوصف الراوي لرد فعل القس ديبوش،

وهو يتذكر حال المساجين العرب في سجن قلعة القصبة« :امتألت عيناه بالدموع ،رأى
سجن قلعة القصبة الذي امتأل بالسجناء العرب المكدسين رجاال ونساء ،شبه عراة ،تتسلق

على صدورهم كائنات صغيرة مثل الدود المرتخي  ،34»...ومنه فصورة اآلخر ليست واحدة

وغير قابلة للحصر داخل قالب جاهز ،فالفرنسي ليس واحدا ،رغم سياسته القمعية تجاه
الشعب الجزائري ،ألننا قد نلتمس فيه الخير والسعي لخدمة وسعادة اآلخرين كالقس ،الذي

موجها له الكالم« :أنت ال تسعى إالّ للخير وهللا ال يحب إالّ سعادة البشر ...
يقول الراوي ّ
لتغير وجه العالم البئيس ،لكن  ،35»...باإلضافة إلى
لو كان كل الناس مثلك يا مونسينيور ّ

أن قلبك لن يتوقف عن فعل الخير» ،36هذه الشهادات
ما قاله األمير عن القس« :متيقن ّ
أتاحت لنا الفرصة الكتشاف :اآلخر في مرآة تمثالت اآلخر ،واآلخر في مرآة تمثالت األنا
حد ُدها صراع الماضي،
لتكسير الثابت في نظرتنا إليه ،ما سيساهم في خلق صورة إيجابية ي ّ
ٍ
مشاهد ماثلة في ذهن اآلخر (جون موبي ،القس ديبوش الكولونيل أوجين
اعتمادا على
دوماس) ،وفي ذهن األنا (األمير) ،انطالقا من صورة مقارنة "تتشكل وتُكتب باالعتماد على
مخططات وإجراءات ،توجد قبلها ضمن الثقافة الناظرة" 37لألنا ولآلخر ،مكونة بذلك خليطا

من المشاعر واالنفعاالت واألحكام التي ُيغ ّذيها الجانب المنطقي  /اإلنساني  /السياسي /
المتجّلي أصال في حضور التاريخ ،لدوره في تأصيل مزايا اآلخر.
العقائديُ ،

بعث صورة لألمير انطالقا من الوعي التاريخي الملتبس هنا بطريقة
كذلك المبدع حاول َ
ضمنية أو صريحة بالتمركز العقدي :اإلسالمي  /المسيحي  /اليهودي المهيمن( :التدين،

اإليمان ،التسامح والمغفرة) ،بجعله منفتحا على اآلخر المسيحي (القس ديبوش) ،واليهودي

(مستشاره ابن دوران) ،عبر الخروج من ذاته لفهم اآلخر في اختالفه ،فاإلمكانية الوحيدة

تم بالحوار الذي فتح
ليتعرف على ذاته تتحقق عبر نظرة اآلخر له ،ونظرته لآلخر ،كل هذا ّ
ديا ،كالمرويات والمركزيات العقدية  /السياسية
إمكانات كثيرة لقبول اآلخر المختلف َعَق ً

غيرت من
المهيمنة في أماكن عدة على تقديم المبدع لآلخر ،التي جاءت تقريبا صورة ّ
نمطيتها وثباتهاُ ،مك ّذبة مزاعم التصادي المطلق واالنغالق( ،الصراع الحضاري بين اإلسالم

"األنا" والنصرانية واليهودية "اآلخر") ،كانفتاح األمير المطلق على الدين المسيحي ،بمحاولة

ومستعد أن أمنح دمي إلنقاذها،
فهمه ،في قوله مخاطبا القس« :روحك أنت غالية علي،
ّ
ّ
38
ألتعرف على دينك وإذا اقتنعت به سرت نحوه»  ،ليندهش القس كثي ار من
امنحني من وقتك
ّ
كالمه ،وسبب االندهاش كان ُشعوره بشيء ما يعتمل داخل هذا الرجل ،خاصة بعد أن
« طلب من مونسينيور أن يساعده للحصول على كتب متخصصة في الدين ،وإلى كاهن

معرب يشرح له تفاصيل المسيحية في صفائها األول» ،39ليأتي رد القس الصريح المنفتح
ّ
بدوره على اآلخر المسلم« :ال أدري من أين جاءني كل هذا ولكني أحبك أكثر مما يمكنك
أن تتصور ،لك في قلبي مكان واسع ،وفي ديني متسع ال يفنى وال يموت» ،40نلتمس كذلك

صب في خانة حوار األديان ،كقوله
عديد المقاطع السردية األخرى لألمير في النص ت ُّ

القس« :بدأت أق أُر كتابكم اإلنجيل ،وفي فترة إقامتك بجانبي أتمنى أن تسمح لي
مخاطبا َّ

بمساءلتك عن بعض القضايا الغامضة ،لم تُتح لي الحروب والتنقالت المستمرة إالّ قراءة
مصمم على قراءته كامال وفهمه إن أمكن،
شذرات صغيرة هنا وهناك ،ولكني هذه المرة
ّ

ساداتنا القدماء فعلوا مثل هذا األمر بدون أن يختل إيمانه» ،41هذا معناه أن األنا (األمير)
يحمل في ذهنه مجموعة من الصور عن اآلخر (المسيحي) ،محاوال التأكد منها على مستوى

الواقع المعاش.
عين ابن دوران اليهودي كمستشار خاص به
نجد كذلك انفتاح األمير الديني ،جعله ُي ّ
مادحا:
قدما لنا صورة حسنة له في قوله
لكفاءته ،فلم يراع في انتقاءه االنتماء العقديُ ،م ّ
ً
«أنت يا ابن دوران أصيل ،ومالحظاتك تنور كل االلتباسات ،أنت وكيل يستحق كل التقدير

ثت عن عائلتك اليهودية حرفة التجارة والشطارة ،أنت اليوم بيننا وبين
واالحترام ،لقد ور َ
الفرنسيين ،ولم نر منك إالّ الخير ،هذه األرض أرضك ،وأنت سيدها مثلي ومثل أي واحد هنا
في البايلك الوهراني» ،42وهذا ما أتاح لألمير الفرصة الكتشاف ذاتها ،وإعادة النظر في
تمّثلها لآلخر وعالمه وعقيدته ،بتكسير الثابت في نظرتها إلى العالم واألشياء كمختل ٍ
ف.

صوَر األنا
أن النسق الديني لم ُي َ
ومنه نستخلص ّ
ظل حاض ار ّ
لغ ،بل ّ
موجها ،بتشييده تَ ّ
لآلخر ،الذي لم يقف عند حدود الوصف فقط ،بل تعداها إلى الحكم الصادر عن حوار
األديان ،وتلك األحكام ذات أهمية كبرى بالنسبة لوعي األمير المسلم ،وبالتحول الذي لحق

صورة اآلخر المسيحي َّ
(النصارني) إلى اإليجابي.
ّ

النص كان كبي ار في :رفض ما يتنافى  /وَقبول ما يتوافق مع
لذا فدوره كنسق في
ّ
مرتكزات وقيم ومعتقدات األنا المسلم.
ِ
ِ
اآلخر:
وتمجيد
الذات
نقد
ُ
ُ -2-1-1
مسألة المؤثرات األجنبية من المسائل الهامة جدا ،كونها تفرض الحديث عن منجزات

اآلخر وتفوقه ،لتوافرها على أبعاد متعددة على مستويات عدة ،والحديث عنها يعني الحديث
عن ظاهرة التأثر والتأثير ،وهي ظاهرة تفرض شروطا ،أهمها االحتكاك الحضاري ،واالتصال

بمنجزات اآلخر ،هذا االتصال إرادي وغير إرادي؛ بمعنى أننا ال نستطيع رفضه أو منعه،
وإالّ أصبحنا خارج العصر الذي نعيش فيه.
وكما هو معلوم فأول ٍ
يطبعه االندهاش واالنبهار بحكم ُبعده عنا ،لما
لقاء لنا مع اآلخر
ُ
ّ
ٍ
ثقافي وحضاري ،وقد يزول هذا االنبهار ،أو تخف حدته حين نقترب
تباعد
يتميز به من
ٍ

منه ،إما عبر االحتكاك به ،أو معرفته واالطالع على السر الكامن وراء إبهاره لنا بمنجزه

الحضاري ،وهو ما يفرض علينا االحتكاك به واالنفتاح عليه ولو بشكل جزئي ،بغية استيعاب
ما يجعله مبه ار ومتفوقا ،وذلك بالتسلح بإرادة المعرفة ،التي تساعدنا ليس على فهم السر

بمجاراته كذلك.
الذي يجعله مبعث إبهار وإدهاش فقط ،بل و ُ
أمة
لذا فطرفا المعادلة :مدى التأثر ومدى التأثير يخضعان لوضع األمة الحضارية ،أهي ّ

أمة منفعلة؟ وفي وضعنا الحضاري الراهن هل يمكن تقبل المؤثرات األجنبية بشكل
فاعلة أم ّ
محددة تُقاس بها لتتالءم مع البيئة المحلية؟
مطلق نستفيد منه؟ أو يجب أن تمر عبر مصفاة ّ
المتحّقق باللقاء االستعماري /
ولمعرفة الجواب ،وجب أن نعرف طبيعة هذا التفاعل ُ
الحضاري ،فقد دخل اآلخر الفرنسي ُمستَعمرا ،ومن النافذة نفسها تدفقت منجزاته الحضارية،
وهو ما أدى إلى انشطار الذات زمانيا نحو الماضي ُمرّكزةً في خطابها على اآلخر ،انطالقا
من قيمة ديداكتيكية (تعليمية) ،تنطلق من هدف إستراتيجي وضعه األمير عبد القادر ،وهو

ضرورة االحتذاء باآلخر واالستفادة من منجزه المتطور ،لحرصه الشديد على تنمية المجتمع

الجزائري تنمية مستدامة ،بتطويره حضاريا وعسكريا وثقافيا ،لهذا السبب جاءت صورته
مؤسس إل اردة المعرفة ،ساهم في خلق صورة إيجابية لآلخر
محكومة بنسق سياسي ّ
(الفرنسي) ،تُبرز تقدمه وتفوقه التقني والسياسي والعسكري واالقتصادي والعلمي ،صورة
الذات.
أساسها الوعي من خالل ما تدركه
ُ
ف صورة اآلخر تشكلت على أساس أنه متمكن من المعرفة والنظام ،وهذا ما كانت تفتقر

إليه الذات؛ أي العلم والمعرفة التي تُم ّكن مجتمعه من مواكبة الركب الحضاري ،وهو ما
يوليه أهمية ،ليترجم لنا األمير هذه الصورة في استغرابه من تخّلف المجتمع الجزائري ،ومن

تقدم المجتمع الفرنسي السريع ،وفي ذلك تصريح مباشر أو تلميح إلى الوعي بتأخر األنا
ّ
مقابل تقدم اآلخر ،كقوله لوالده محي الدين ُم ّنددا« :يا أبي وشيخي ُقل ألعمامي أن ُيقّللوا
الغزاة يملكون اآلالت التي ال
من مظاهر البذخ ،وأن يرتدوا ألبسة أكثر مالئمة للمعركةُ ،
نملك ،ونملك حيلة أبناء األرض التي تنقص من قوتهم وجبروتهم ،إذا عرفنا كيف نستغلها
تنظيم البالد يحتاج إلى وقت وإلى تفكير كبير ،ال نملك اليوم ال هذا وال ذاك ولكن باإلرادة
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عتبر اآلخر محف از لتشكيل صورة الذات
والنظام نستطيع أن نقاوم
ّ
ونتحرر»  ،فبالنسبة له اُ َ
أو استحضارها ،وعلى محاولة فهم السر وراء تقدمه مقابل تخلف األنا ،وهذا ما دفعه ليكون

حريصا على االبتعاد عن الصور النمطية ،التي تكون عادة عائقا أمام تحقيق غايته (بناء

دولة قوية) ،رهانه األساسي في ذلك وعيه التام بأسباب تقدم الفرنسيين ،وهو ما جعل من

الموجه لوالده خطابا نقديا َيجل ُد الذات ،يقول« :يا شيخي كالمك كبير ،ولكن الزمن
كالمه
ّ
تبدل ومعه تبدلت السبل والوسائل ،نحن على حوافي قرن صعب ،إنهم يصنعون المدافع
ّ
والبنادق والسيوف الحادة ،ونحن ما زلنا نراوح في أمكنتنا ونزهو كلما أقمنا مقاما جديدا في

سهل أغريس» ،44لكن هناك صعوبات شتى ستواجهه عند محاولته التغيير نحو األفضل،
كقول السارد متسائال« :كيف ينظم مجتمعا وقبائل ال ترى أكثر من سلطان رئيس القبيلة ،وال

حياة لها إالّ في الغنائم  ...وإالّ تأكل رأس من يحكمها» ،45ليكون منطلقه فكرة مؤداها أن

معرفة األنا ال تتأتى إالّ بحضور أو استحضار اآلخر ،ليقودها إلى معرفة ذاتها.

الجاد لتحسين صورة مجتمعه،
المنطلق الدفاعي المقاوم ،بسعيه
ّ
ميزة األمير كذلك هي ُ
قدم صورةً لألنا موسومة بالنقد ،تتصل اتصاال وثيقا بصورة اآلخر ،ألن:
انطالقا من ترمي ٍم ُي ّ

«الغير طريق إلى الوعي بالذات ،بقدر ما يوقظ الذات على حقيقتها» ،46بالسعي الحثيث

موجهة بإرادة المعرفة ،كل هذا سيتعلق بصورة المجتمع
للكشف عن أسباب هذا التأخر وهي ّ
القبلي الجزائري المف ّكك والمتخلف التي يرفضها األمير ،كل هذا سيتعلق بالرجة التي تركها

التقدم الفرنسي العسكري المنظم في نفسه ،حيث جعله يعيد النظر في األنا المتفككة بطريقة
حد النقد الالذع والتأنيب ،كنوع من الجلد للذات ،كوصف اآلغا المكّلف بمراقبة
تصل إلى ّ
قوته ونظامه« :عددهم يتجاوز الثالثة آالف
تحرك جيش "الجنرال تريزل" ( (Treizelل ّ
مدججين باألسلحة ،فيلق الفرقة  ،66فيلق المدفعية اإلفريقية فيلقان من اللفيف
عسكريّ ،
األجنبي ،الفيلق الثاني للرماة األفارقة على الخيول ،مدفعان متحركان وأربعة من النوع

الصغير السريع الحركة ،وأكثر من أربعين عربة ،ال نعتقد ّأنه جاء للعب أو فقط للتأديب»،47
ليعقد انطالقا من الوضع السلبي الذي يعانيه اتفاقية هدنة مع السلطات العسكرية الفرنسية

(القائد دوميشال) ،محاوال االستفادة من حالة االستقرار والهدوء الحذر ،إلعادة ترتيب بيته
ومراجعة حساباته ،خاصة أن السلطات الفرنسية لم يعجبها الحقا األمر ،بمحاولتها التراجع
عن ق ارراتها ،يقول األمير« :ترتيب الدولة يحتاج إلى قليل من االستقرار»  ،48لينتهز بذكاء

وحكمة حالة الهدوء الذي فرضته بنود اتفاقية الهدنة وثقته في القائد العسكري الفرنسي

دوميشال ،قائال« :األمور بدأت تتغير المعاهدة خطوة نحو البناء ،ويجب أن نلتزم بها»،49

فس َخ من قبل السلطات العسكرية والحكومة الفرنسية ،ألنهم «بدأوا هم كذلك يدركون
قبل أن تُ َ

أن االتفاقية لم تكن في صالحهم  ...حتى موقف وزير الحربية الماريشال موريتي ليس
ّ
أحسن من ممثليه في الجزائر ،فقد بعث برسالة ساخنة لحاكم الجزائر يفتح أمامه السبل
الموّقع عليها بالتراضي» ،50خاصة الجنرال "تريزل" ((Treizel
الختراق اتفاقية الهدنة ُ
المبرمة بوثيقة رسمية بين األمير والجنرال
الم ّ
صر على الحرب وإلغاء اتفاقية الهدنة ُ
ُ
وعّين مكانه الجنرال "تريزل" ،ألنه «في كل الحروب هناك من يجنح
"دوميشال" ،الذي ُعزل ُ
نحو السلم بحثا عن أرقى السبل للحفاظ على قدر من الكرامة والمال والعباد [كاألمير

والجنرال دوميشال وحاكم الجزائر درووي ديرلون] ،وهناك من يذهب إلى أقصى درجات
التطرف [كالجنرال تريزل ،ووزير الداخلية ،والحاكم الفرنسي الجديد ل لجزائر كلوزيل] ...

وراء األمير كانت القبائل التي تعودت على الغزوات والغنائم ،ووراء دوميشال كانت هناك آلة

مرئية تبحث كيف تستفيد من الحروب ومكاسبها في االشتعال الدائم ،وهي ال تدري أنها
تنسج أحقادا جديدة ال توقف الحرب ،بل تقويها وتعطيها كل مبررات االستمرار» ،51ليكون

تمسك األمير بالهدنة ضعف تسلحه وتشتّ ُت القبائل وعصيانها له ،يقول السارد واصفا
سبب ُّ
ُ
ضعف قوة وتسلح األمير« :عند الساعة الثانية صباحا بدأ هجومه بهدف المباغتة ،كان

تصليحه قبل بدأ الهجوم بقليل ،بعد مجهود
تم
ُ
يتقدم القوات مدفع محدود المدى ،وآخر جبلي ّ
كبير وقذائف عديدة ذهبت في الفراغ أُصيبت تحصينات القلعة بقذيفة واحدة ،لم تُحدث أي
شيء في الحائط ،باستثناء ثقب صغير ال يكاد يظهر ،رد الفعل كان عنيفا ،فقد ُووج َهت

52
حل
قوات األمير بوابل قوي من النيران من على أطراف التحصينات»  ،ليتأكد األمير أن ال ّ
حل يكتسب به قوة ،يقول السارد« :في الصباح عندما أشرقت
له سوى التراجع ،والتفكير في ّ
الشمس ،كان األمير قد اتخذ قرار العودة إلى معسكر بعدما تأكد أن أسلحته لم تكن قوية
53
تأم َل قليال المدفع الصغير
بالشكل الذي يجعله يواجه القوات الفرنسية»  ،خاصة عندما « ّ
والمدفع الجبلي الذي انفلق إثر ثالث رمية ،ف ّكر أن يترك كل شيء في مكانه ،ولكنه سرعان

غير رأيه ،فأمر باش طبجي بتهيئ حصانين لجرهما إلى مركز التصليح ،إلعادة
ما ّ
استخدامهما» ،54متخذا بذلك ق ار ار حكيما بضرورة التفكير فيما هو أهم من مجرد التصليح،

تغير ،55»...
لعلمه المطلق « ّ
أن الحرب التي يخوضها تحتاج إلى وسائل أخرى ،الزمن ّ
والحل يكون أوال :باحترام بنود المعاهدة ،يقول «وقعنا على معاهدة وسنحترمها ،المهم أن

دوميشال ما يزال على عهده ،واعتقد أنها رجولة كبيرة من طرفه» ،56وثانيا :بتنظيم المجتمع

قرُر
الَقَبلي الجزائري ،الذي يعاني الفوضى والالمسؤولية والجهل والخيانة ،سعيه هذا جعله ُي ّ
الخراج (الضرائب) على القبائل المنضوية تحت لواء
منع اإلغارات على القبائل وفرض َ

سيضطلع بها ،يقول السارد واصفا الوضع« :كان األمير
خالفته ،رغم صعوبة المهمة التي
ُ
ما يزال متعبا من الجراحات التي تلقاها وكادت تودي بحياته في موقعة الحنايا األخيرة ،هو

يعرف جيدا أن المشكلة ليست في توقيع معاهدة أو اتفاقية ،ولكن في كيفية إقناع الناس

بالمحافظة عليها ودفع الضرائب» ،57لماذا؟ ألنه سيدرك الحقا أنه أخطأ عندما أعطى الثقة
في أشخاص لم يخلصوا له ،ولم يتخلصوا من ذهنية أسيادهم األتراك ،ومن ذهنية اإلغارة

والسطو على القبائل المجاورة (حرب الغنائم) ،فهم سوف لن يفهموا جيدا مغزى عقد األمير

همهم كان سطحيا يلقي بظالل االتهام عليه ،يقول السارد« :الكثير من القبائل لم
للهدنة ،فَف ُ
تفهم فحوى االتفاقية واعتبرتها خيانة من األمير ،ودفاعا عن مصالحه التجارية» ،58وبهذا

السبب احتج ورفض الكثير من زعماء وأسياد القبائل االنصياع ألوامره ،الداعية إلى ضرورة

نم عن نيات مبطنة
ووجوب وقف اإلغارات ودفع الضرائب ،ألسباب واهية غير منطقية ،تُ ُّ
الجهاد ضد النصارى أوقفه األمير
تخص
أن الخراج (الضرائب)
ُّ
الجهاد ،و ُ
َ
غير صافية ،ترى ّ
(معاهدة الهدنة) ،فوجدوها فرصة للتمرد والعودة إلى حروب الغنائم الفوضوية (الطمع) ،هذا

تحسرا« :بعدما وجدنا سلما مع النصارى ،صرنا
الوضع أربك األمير وأخلط حساباته يقول ُم ّ
نتقاتل فيما بيننا ،نحتاج إلى وقت كبير لكي ال نخطئ في أنفسنا ،وفي اآلخرين» ،59ليكون
الحل األول بالنسبة إليه إقناع القبائل الرافضة لدفع الضرائب ،أو قتالها كحل أخير إلنقاذ

اتفاقية الهدنة ،يقول «علينا أن نقنع القبائل التي تنتظر في المسجد ،وإالّ على الدنيا السالم،
فال يمكن أن نعيش بالكالم ،الدولة تحتاج إلى الضرائب» ،60ليستغل فرصة صالة الجمعة،

ليؤم الناس ويقول لهم محاوال إقناعهم« :كيف لحكومة تستمر بدون ضرائب؟ كيف يمكن أن
َّ
صغر من
تصمد دون تفاهم مخلص ودعم من الجميع؟ هل تعتقدون أن أي جزء مهما ُ

إن ما أطالب به
خصص لنفقاتي الشخصية أو لنفقات عائلتي؟ ّ
الضريبة التي أطالب بها ُم ّ
يمّث ُل ما ُيلزمكم به شرعُ النبي ،وما يجب عليكم تقديمه كمسلمين صالحين ،وهو بين يدي
ّ
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الحق»  ،هنا نجد إصرار األمير الذي ال رجعة فيه على
أمانة ّ
مقدسة لنصرة اإليمان و ّ
ضرورة التغيير نحو األفضل ،وهذا ال يتحّقق إالّ بالنظام والعلم واستغالل حالة السلم
صرحا« :أتمنى أن يرزقنا هللا وقتا لتغيير كل شيء ،أعرف أن الزمن الذي
(الهدنة) ،يقول ُم ّ
وحل
عشناه مع أوليائنا وأجدادنا قد
ولى نهائيا وعلينا أن نقنع أنفسنا بأنه ذهب وإلى األبدّ ،
ّ
محله زمن آخر ،أسلحتهم فتاكة وأسلحتنا لم تعد كافية للدفاع» ،62هذا معناه أن األمير

السلم سواء طالت أو لم تطل ،على األقل إن عاد إلى قتال الجيوش
سيستفيد من حالة ّ
طور من قدراته العسكرية ،وأعاد النظر في بعض حساباته بتجهيز جيشه
الفرنسية يكون قد ّ
وتطويره باستغالل حالة الهدوء الحذر (الهدنة) ،كل هذا سيتم بتمزيق الصور النمطية

نظن أننا سنأكلهم في
المأخوذة عن اآلخر ،التي كانت تراه جبانا وسهل الهزيمة كقوله« :كنا ّ
ساعة ،أو أنهم جبناء ،وأجسادهم النسائية الرخوة لن تصمد أمام سيوفنا ،لكن كل يوم يؤكد

عدون للحرب ،كنا نتغنى بمجد لم يعد له أي وجود» ،63لتستفيق
لي أنه عندما كان الناس ُي ّ

ٍ
الضعيف ،والحل لمجاراته هو التغيير
يأكل
صعب
الذات من أوهامها على واقع
ُّ
َ
القوي فيه ُ
والنظام ،ليقول السارد كاشفا هدف األمير وغايته ،من زاوية نظر كاتبه الخاص "قدور
بحسه أن األمير كان مقدما على تغييرات جذرية في الحياة والمحيط
برويلة"« :يعرف ّ
والتسيير  ...أكد لبعض المقربين أن الوظائف نفسها ستتغير بعد مجيء بعض األجانب
واألتراك الصنائعيين واليهود الذين يستعدون لتسيير مصانع البارود والجلود وتربية الخيل،

واألسلحة والمدافع وطرق التموين ويفكر في تحويل مصانع تصليح األسلحة إلى مصانع
حقيقية لألسلحة وسيوقف مصانع إنتاج البارود األخضر الذي لم يعد نافعا ،وقد دخل

ممثلوه في الجزائر وجبل طارق في حوارات مع مختصين للمجيء إلى معسكر من أجل بناء
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مجهزون لحرب
المصانع والتعليم»  ،ألن المواجهات اليومية والغارات كشفت أن الفرنسيين ّ
سيدها األسلحة الحديثة والعربات التي تفتقدها الذات.
طويلة ّ

ليتقوض مشروعه بسرعة ،لسببين:
ّ
ميزتها األنانية والطمع المتفشي في
األول :يتصل بالبيئة والذهنية القبلية الجزائرية ،التي ّ
المجتمع الذي ينتمي إليه األمير ،ويتجلى في التصرف وفق المصلحة الشخصية ،دون إعارة
أي اعتبار لباقي الناس الذين تجمعهم به الحياة اليومية ،يقول األمير واصفا الواقع المرير

الذي يتخبط فيه مجتمعه القبلي ...« :لكن مصطفى كعادة أجداده األتراك ،عاد وغ از كل من

ليس معه ،الغنيمة والطمع» ،65والال انضباط وهو واحد من العيوب المستشرية في المجتمع

تعود على الغزو والنهب والتفكير في الحصول على مال
القبلي يقول األمير« :تربية شعب ّ
جاره ،ليس أم ار هينا  ...هذا النمط متأصل في النفس كما يقول ابن خلدون ،ويحتاج لالنتفاء
إلى تدمير أسسه األساسية :الطمع ،والجشع ،وغياب االستقرار» ،66والجهل واإليمان

بالخرافات ،كذكره لحال الناس الذين تن ّكروا له واتّبعوا رجال مجنونا خرق بنود الهدنة وخان
األمير وتعامل مع النصارى وأغار على القبائل األخرى المجاورة ،هذا الرجل هو موسى
خريج مدرسة محمد علي العسكرية ،كان مسيط ار على مليانة قبل أن يطرد منها
الدرقاني ّ
ليستقر بعد طرده باألغواط ،ليعمل مؤذنا ّيدعي على الناس
بسبب تعامالته مع النصرانيين،
ّ

وبخرافاته
أنه مول الساعة (المهدي المنتظر) ،الذي سيرمي الكفار في البحر ،ليؤمن به ُ

نشر أفكاره وإشاعتها ،يقول األمير« :كلما سمعت أن
أناس ُكثرُ ،لي َ
صبح له أتباع مهمتهم ُ
أشع ُر بهول المسافة التي ما زالت تفصلنا عن أعدائنا الذين
مجنونا اح ّ
تل عقليات الناسُ ،
تسيرهم المصلحة والعقل» ،67لكنه سيدرك الحقا أن تغيير الذهنيات أمر صعب ،لقول خليفته
ّ
مصطفى بن التهامي مخاطبا« :ألم تقل حجارة الصوان أهون لي من عقل متحجر يعوم في

عديد القبائل راضي ًة بها ،إذ بدأت تتصرف بطرق ال
الخرافة» ،68ألنه بعد المبايعة لم تكن
ُ

مشرحا ألخيه
تخدم األمير ،وال تصب في مصلحة ق ارراته ومخططاته التطويرية ،كقوله ّ
مصطفى بن محي الدين حال القبائل« :هل تعرف ماذا فعلت هذه المبايعة في الناس؟ ما
راك عارف والو ،الحاج مصطفى بن باي عثمان حفيد محمد الكبير يطالب القبائل الغربية

سيد الشيخ من ورائه ،والصحراويين
جر أوالد ّ
بالوالء للفرنسيين ،الغماري شيخ أنكاد يحاول ّ
لتعيين سلطان آخر معتمدا على قدور بن المخفي ،وقبائل الشلف ومصطفى بن إسماعيل
ضده سكان تلمسان يتهمنا نحن بالخيانة واألنانية وسرقة السلطان منه ،الجيوش
الذي ثار ّ
ضربت فج ار من
الفرنسية على األبواب ،تُ ّ
هدد بتدمير معسكر ،وحليفنا الكبير قبائل غرابة ُ
طرف دوميشال ،وأخذ مالها وهتكت أعراضها ،وسبيت نساؤها ،ونهبت أموالها ومواشيها،

ألول مرة يتذوق الغزاة في وهران طعم اللحم ،وأنتم هنا تتحدثون عن اقتسام الغنائم ،يبدو أن

الدرس لم يحفظ جيدا» ،69ولألسف الشديد وضع المجتمع الجزائري الَقَبلي الفوضوي واألناني
جعل األمير يشعر بالهزيمة ،لدرجة أنه ال يجد حرجا في تقديم صورة مهزومة عن الذات

ثم االنتصار في
ّ
بحس نقدي ،مع تطلعه دوما إلى التغيير (تطوير الجيش والتسلح) ،ومن ّ
معاركه ضد الغزاة ،معيدا بذلك لألنا ولو جزءا من كرامتها.
الثاني :يتصل باآلخر الفرنسي الذي بدا ُمص ّار على إلغاء اتفاقية الهدنة ،رغم ثقة األمير في
دوميشال ،وأمله الكبير في بقاءها ،يقول متحدثا عن تباين آراء ساسة وضباط فرنسا« :فإذا
كان دوميشال قد وافق على الهدنة ،فقواده وحاكم الجزائر وبعض الضباط ليسوا على الرأي

نفسه» ،70ليقدم له األمير األعذار ،ومع ذلك يبقى مسؤوال عن ق ارراته ،لقوله« :أنا أفهم

تردده ،ولكنه ال يستطيع أن يتنكر لما قام به أمام قادته ،نحن نتعامل مع دولة وليس مع
ّ
أفراد ،وإالّ لن يكون األمر جديا ،كدت أموت بسبب هذه المعاهدة ،عليه [يقصد دوميشال]
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ليرد عليه مستشاره ابن دوران بالقول« :لقد كدت تخسر
إذن أن يتحمل قليال خياراته" ّ ،
عمرك لحماية هذا االتفاق ،وعليهم أن يبذلوا الجهد نفسه من طرفهم ،هناك صراعات كبيرة

في الجزائر ،ولكني على يقين أن جناح السلم سينتصر» ،72وسبب إصرار السلطات الفرنسية

على تقويض اتفاقية الهدنة هو صراع المصالح في الجزائر وعلمها أنها ليست في صالحها،
بل في صالح األمير ،فهو كان «في حاجة إلى المعاهدة لبناء سلطان المسلمين في تلك

المنطقة» ،73ولم تكن لديه أهداف أخرى ،لكنه سيرضخ في األخير لصوت العقل ،وللظرف

أحرر بالدا تحت نير استعمار قاس على البالد والعباد،
الراهن ،في قوله« :كان في نيتي أن ّ
ولكني استرحت للحقيقة القاسية التي لم أكن متحكما فيها ،فانصعت ألقدار هللا ارتباك

السلطات الفرنسية نفسها في ذلك الوقت لم يسهل المهمة أبدا ،فقد كانت بين احتالل

شر القراصنة وتسهيل مرور تجارتها واالستيطان الكّلي» ،74خاصة بعد أن
السواحل التقاء ّ

قوضت السلطات الفرنسية بنود الهدنة التي أوقفت طبول الحرب ،لتبدأ الحرب الفعلية،
ّ
ولتدخل «المراكب الكثيرة الستقبال الركاب وعتادهم ،أربعة فيالق من المشاة والمدفعية ،وفرق

الخيالة الضرورية والخيام ،وكل األدوات الالزمة لنصبها ،والمستشفى الجديد» 75وعزمها على
ّ
وتعويضه
(المقتنع ببنود الهدنة)
احتالل وهران وضواحيها ،بتنحية قائد األركان "دوميشال"
ُ
ُ
َّ
(ضد اتفاقية الهدنة) ،وتنحية الحاكم العام للجزائر "درووي ديرلون" (المقتنع
بالجنرال "تريزل"
ببنود الهدنة) وتعويضه بالحاكم الجديد "كلوزيل" (ضد اتفاقية الهدنة) ،لنلحظ هنا تضاربا في

آراء ومواقف السلطات العسكرية والسياسية الفرنسية ،حول اتفاقية الهدنة المبرمة مع األمير،

ظل ملتزما بقرار الهدنة ،وكان يجب
متذم ار« :األمير ّ
كقول حاكم الجزائر المعزول "ديرلون" ّ
التذمر،
الحرب» ،76لكن ال جدوى من
نفرض عليه
أن نواصل في الخط نفسه ،وأن ال
ُّ
َ
َ
فالسلطة العسكرية الفرنسية عزمت على تأجيج الحرب ،لقول حاكم الجزائر الجديد المفروض

من قبل وزير الداخلية« :هذه المرة لن تكون مثل شبيهاتها في المرات الماضية ،نملك ما ال

يملكه عدونا ،اإلرادة الحضارية واآلليات الضرورية لحسم المعركة نهائيا» ،77لتبدأ معه
معاناة األمير المزدوجة برضوخه واستسالمه لألمر الواقع ،بعد أن كان ُمص ًّار على التغيير،
وهو متسلح بـإرادة المعرفة (العلم والنظام) ،كوصف السارد إلرادة معرفته« :صلى ثم انزوى

ورق كتاب المقدمة ،حيث تركه في المرة األخيرة في المنتصف تماما والمؤلفات
وبدأ ي ّ
العسكرية القديمة ،والخرائط التي جلبها والده من الحج ومصر وبغداد  ،78»...والسبب هو
ونقض معاهدة الهدنة
دم مصادره ومراجعه العسكرية ،التي لم تعد تتالءم ومقتضى الحال،
ُ
ق ُ
من قبل السلطات الفرنسية (السياسية والعسكرية).
يظل دوما موسوما بالمفاجآت التي تغذي
انطالقا من هذا نستخلص أن اللقاء مع اآلخر ّ
يعترف بالتفوق
فاألمير
فعلي الدهشة واالنبهار* ،الذي يقود إلى المعرفة واالكتشاف
ُ
ُ
الحضاري لهم بقوة رغم ثورته عليهم ،ورفض أفعالهم كمستعمرين ،انطالقا من النسق

المؤسس إلرادة المعرفة** التي جعلته يتوقف عند أسباب تقدمهمُ ،مرّك از على
السياسي
ّ
ثيمتين مهيمنتين على إدراكاته هما :العلم والنظام ،اللتان يعتبرهما قوة ما بعدها قوة ،حتى
لحة تقتضيها الظروف
المستعمر ،كضرورة تاريخية ُم ّ
ولو اقتضى األمر االنفتاح على اآلخر ُ
أساسه الرغبة في خلق حوار حضاري ُيستفاد منه في
الراهنة ،فاألمر كله متعلق بانفتاح
ُ
تطوير المجتمع الجزائري الَقَبلي المفكك.

أن األمير عند محاوالت التغيير اصطدم بعديد الخصوصيات الثقافية المختلفة لألنا
غير ّ
تم التعبير عنها في مواقف كثيرة بالرفض واإلدانة،
الملتبسة رؤيتها بتصورات قبلية َّ
ولآلخرُ ،

الموجه لألحكام على ثقافة األنا  /اآلخر ،يتراوح بين االستحسان واالستقباح،
جاعلة المعيار
ّ
المؤدي إلى تمزيق الصورة.
ّ
 -3-1-1تمزيق الصورة:
نقصد بتمزيق الصورة تلك التمثالت التي تشكلت لدى األنا عن األنا ،ولدى األنا عن
اآلخر ،ولدى اآلخر عن األنا أثناء صدمة اللقاء؛ إذ حاول السارد نقلها عبر الذاكرة ،انطالقا
من براديغم المرئي /العيان  /المسموع.
المبطنة في وعي  /الوعي األنا
تلك التمثالت تعود في أساسها إلى الثقافة واإليديولوجياُ ،
شيد في الغالب لـ"صورة اآلخر انطالقا من أنماط أصلية
واآلخر ،الظاهر أثناء اللقاء ال ُم ّ
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وج ُه هنا بمركزية ثقافية ،تجّلت في إصدار
الم َّ
عابرة للتاريخ ّ ...
تؤسس المخيال التاريخي" ُ ،
أحكام قاسية على سلوكات اآلخر وقيمه ،متجاوزة بذلك االختالف الثقافي.

نازعت نظرة الذات إلى اآلخر رؤيتان:
• األولى :تُمّث ُل اإلعجاب واالنبهار بمنجزاته ،كالتقدم العلمي والتقني العسكري.
كمستعمر ومختلف ثقافيا ،هذا التنازع نابع من
• الثانية:
ُ
تكمن في رفض اآلخرُ ،
صراع :داخلي  /خارجي توّلد لدى األنا ،وأصبح ُيش ّك ُل ُلب ًسا.
هناك شعور كبير بالمفارقة ،ناتج باألساس عن مركزية دينية وسياسية لدى األنا ،ترى

أن أي تقدم مرهون بتغيير الذهنيات.

بناء عليه تش ّكلت في هذا النص صورتان مفارقتان لآلخر الفرنسي ،صورة واعية بعدية
ً
نابعة من المالحظة واالطالع على منجزات اآلخر وسبب قوته (إيجابية) ،وصورة قبلية ال
واعية في ذهن األنا شكلتها ثقافته (سلبية) ،كـ"تَ َمُّث ٍل لواقع أجنبي ،يتمكن من خالله الفرد أو
الجماعة -التي كونته أو تقاسمته أو نشرته -من كشف وترجمة الفضاء اإليديولوجي الذي
تتموضع فيه" ،80لتتجلى هذه الصورة في ردود أفعال الذات أمام ما تراه ماثال أمامها من

إنجازات لدى اآلخر ،فهي ال تتكلم إالّ انطالقا من معرفتها بالعالم ،هذه المعرفة قائمة أساسا

ؤسسة في الغالب على ثقافته ،وهذا ما يطبع نظرته لآلخر بالذاتية أو الدناءة
الم ّ
على تمثالته ُ
الشركي بصفته
أو االستغالل مثال ،لتُنتج صورة الفرنسي السلبي :أخالقيا وقيميا (معتقده ّ
حق الجزائريين المرفوضة).
المستنكرة التي يرتكبها في ّ
كاف ار  /األفعال ُ

لتعمل الصورة الثانية (السلبية) على تشويه الصورة األولى (اإليجابية) وتمزيقها ،كنوع

من التخفيف من الصدمة التي واجهت األنا (الشعب الجزائري المقاوم ،الرافض للغزاة
الكفار) ،والصورة األولى (اإليجابية) كذلك تعمل على تشويه الصورة الثانية (السلبية)

وتمزيقها ،كنوع من التخفيف من الصدمة التي واجهت األنا (األمير) ،التي جعلت ثقافتها

مرجعا لتقييم مشاهداته ،وأساسا لبناء صوره عن اآلخر ،لينظر إليها الحقا من زاوية أخالقية
 /علمية ،تُغذيها مركزية األنا الواعي.
فالذات انطالقا من تمركزها حاولت إيجاد تفسير ُّ
لتقدم اآلخر ،على مستوى المنجز
العسكري الم َّ
نظم ،وهي محاولة لالحتماء بهذا الجانب ضد هزيمة األنا التي صارت وشيكة.
ُ
وهكذا نكون قد رصدنا في تطبيقنا هذا صو ار عديدة لألنا واآلخر ،تبعا للمواقف المتخذة

المتراوحة بين جلد الذات ،واالنبهار والرفض ،كما تراوحت الصور بين الثبات
منهماُ ،
كتباين صور الذات بين التمجيد واالعتزاز والحنين والنقد ،وذلك في ارتباط وثيق
التغير،
و ّ
ُ
النص.
بالسياقات الزمنية والتاريخية والثقافية التي أ ّ
طرت ّ

خالصة:
نص كتاب األمير مصدر لتفاعل األدبي المتخيل مع الوثائقي التسجيلي بقصد
ُّ

استخالص فلتات تاريخية توثّق للواقع الذي أُنتجت فيه (المحيط) ،فهو ُمستعار من الواقع
الذي تعيش فيه الذات وتتفاعل معه ،لذا فإن ما قام به المبدع واسيني األعرج هو جعل

موجهة ،وهذا يعتبر
كسبها راهنيتها ،لضمان قراءة ّ
المادة التاريخية ُمحيَّنة ،بمنحها زّيا ُمختلفا ُي ُ
من أبرز أهداف التأليف اإلبداعي الذي يعمد إلى تمرير أفكار ومالحظات وهوامش وإحاالت
على شكل لمحات سريعة أو برقيات خاطفة ،تنهض في توجيه القراءة على نحو يعتقد

أن ذكاء القراء الذين يدركون
ونياته ،غير ّ
المبدعُ من خالله أنه مناسب الستقبال أفكاره ّ
طرة من قبل المؤلف ،بامتالكهم لمصدات خاصة في
المس ّ
مساحات الخفاء في األهداف ُ
بسرية أو علن ،مما ُينشئ
المراد تمريرها ّ
احتواء األفكار والمالحظات والهوامش واإلحاالت ُ
تسهل على القارئ
حوا ار من نوع خاص بين أهداف التأليف وسياسات التلقي هذه هي التي ّ

إحالة هذا النص على مرجع معين في الواقع ،فهو يقدم لنا معطيات تاريخية ،نلتمسها في
عديد من اإلشارات :الحياة االجتماعية  /دخول االستعمار  /بنية الجزائر االقتصادية
والفكرية ،وأثرها السلبي في البنية االجتماعية الراكدة ،نتيجة التحوالت الطارئة.
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