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، وترمي به إىل ختوم املقاطبة حني حتيل إىل ما "املتخّيل التارخيي"املفارقة مصطلح تلّف 
ازي واملصطنع  " املتخّيل"جيمعه يف ذاته من دالالت متباينة؛ تشّكلها مفردة  مبا حتمله من داللة ا

باملفهوم اخلاص مبا هي الواقعة واحلادثة باملفهوم العام، والعلم" التاريخ"والبعيد عن الواقع، ومفردة 
وهو اجلمع الذي يبتغي مبفارقته إعادة إنتاج املعىن التارخيي الذي تنسب إليه احلقيقة بطريقة فنية 

"  هايدن وايت"مثلما قال " استحضار املاضي يتطلّـــب فّنا إضافة إىل املعلومات"جديــدة، ما دام 
ا مطلبا عزيزا وهدفا مشروطا ال يّدع ي أحد امتالكه ممن يبتغون فهم املاضي وما دامت احلقيقة ذا

.واستحضاره ومن مثة إعادة متثّله وإنتاجه

لقد أخذت التخوم اليت انصهرت فيها الّرواية مع التاريخ، ليشّكال مادة ختييلية جامعة، حّيزا 
مني به معتربا من كتابات النقاد، فُسّلطت األضواء على هذا التالقح اجلديد الذي سعى مجيع املهت

إىل استشفاف طبيعة احلدود فيه، بني ما هو حقيقي وما هو ختييلي، وذلك تأسيسا على رؤية تفرِّق 
بني ما يهدف إليه التاريخ حني سعيه إىل حماكاة املاضي مبقاربة أحداثه ووقائعه علميا، وهدف 

، متوّسلة ألجل ذلك الرواية املخيِّلة للتاريخ اليت جاءت بفنيتها لتفيد مما حفظه هلا هذا املاضي
خطابا سرديا ختييليا متصال باخلطاب التارخيي، باعتباره سندا جاهزا وسابقا يدعم نّصها ويشّكل له 
مرجعا ثرّا له إسهاماته يف تشكيل البنية وتوجيه الداللة، ومنفصال عنه يف الوقت نفسه، بالنظر إىل 

الناصةذات رت فيه الــاستشكال ما فكّ ساعية إىل،معنويةبنيوية و ما ميّيز الرواية من خصوصيات 
قد اسرديو احكائياصوغوهو ما يتطّلباملغاير للموقع الذي ينظر منه املـؤرخ قايفالثمن موقعها 
.ويسائلهثريهيتجاوزه ويكثريا ما ولكن  ي، ا حييل عليه احلدث التارخيحييل على م

إبداعيةمن هذا املنظور، ويف هذا املساق، انفتقت الّرواية اجلزائرية املخّيلة للتاريخ بطاقة
منالعالقة رها هلذه صوّ تم قدّ لتما هو جوهري يف عالقة اإلنسان بالتاريخ، استطاعت التقاط

ا املنتجةمنظورها الفين ا اخلاصة وسياقا ا .، تبعا ملوضوعا ومن خالل تشابكها مع التاريخ وتشّر
لوثائقه حاولت قراءة راهنها، ففّككت من أجله خطاب ماضيها، معيدة إنتاج الوقائع واألحداث 
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من جديد، رابطة بني املشكَّل املعريف السابق وبني املتشّكل التخييلي اجلديد بطرائق خمصوصة  
ا سؤال التحو  يل والتحوير، وسؤال املنسي واملقموع، وسؤال حاملة يف جوفها للباحِث عن تعالقا

وغريها من األسئلة اليت تشكِّل ... املركز واهلامش، وسؤال احملظور واملباح، وسؤال املاضي واملستقبل
املتخّيل التارخيي يف الّرواية "حافزا قويا للبحث يف املوضوع، وسببا وجيها لدراسته حتت عنوان 

التشّكالت السردية املختلفة ، وذلك من أجل تعّقب"نجز السرديجدلية املرجع وامل–اجلزائرية 
ا املرجعية، ويف دائرة أوسع، بغية حتّسس حكمة الروائيني اجلزائريني وسعة  ا التارخيية وارتباطا ودالال
م الفكرية املسؤولة عن طبيعة رؤيتهم للتاريخ إجيابا أو سلبا، بياضا  م، وكذا منطلقا فضاءات جتار

: وهي األهداف اليت اخرتت لإلجابة عنها السري وفق أسئلة معامل هي على النحو اآليت. واداأو س

الروائي وأين ينتهي؟أين يبدأ التاريخ يف النصّ -
ضمن املنجز السردي الروائي؟التارخييكيف يشتغل احلدث-
؟اجلزائريةى يف السردية الروائية إىل أّي مدى استطاع التاريخ أن يتجلّ -
؟ما هي دالالت هذا التجّلي؟ وما هي وظيفيته-
ما هي األسس اليت انبىن عليها ؟ -
؟واإلسالميالعريبواملستقبل اجلزائري و ما طبيعته بالنظر إىل احلاضر -

انتقى البحث جمموعة من الروايات وامتثاال ملقتضيات سردية تؤطرها طبيعة الّتخّصص،
اجلزائرية احلديثة واملعاصرة، لتكون له منطلقا أساسيا يف حتديد سياق العمل، ومتحّكما قاعديا 
وصارما يف الوصول إىل النتائج وتفعيل املقاربة، وقد ّمت انتقاء هذه املدونات بعد التحّقق من ختييلها 

. ا أبعاد مجالية وفكرية ختدم أهداف البحث الكّليةللتاريخ بشكل الفت، وتوظيفها له توظيفا ذ
واسيين األعرج : لـ" كتاب األمري"احلبيب السائح، : لـ" كولونيل الزبربر: ("وهذه النصوص هي

غدا يوم "الطاهر وطار، : لـ" الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي"أمحد محدي، : لـ" حومة الطليان"
"     شعلة املايدة"حممد العايل عرعار، : لـ" ما ال تذروه الرياح"عبد احلميد بن هدوقة،: لـ" جديد

).  حممد ساري: لـ" الغيث"إبراهيم سعدي، : لـ" بوح الرجل القادم من الظالم"حممد مفالح، : لـ
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حتليليامنهجا وصفياولتحقيق املنشود من هذه النصوص الروائية املنتقاة، اعتمد البحث 
فهم النصّ يف ضوئهاسيحاول من معطيات،البنيوية السردية ناء مراحله على ما توّفرهيستند يف انب

وهو االنتقال الذي يف كينونته املغلقة أوال ّمث يف حدود بنيته السياقية األكرب املؤطرة لعملية إنتاجه، 
.أويلمن آليات للقراءة وآفاق للتفسري والتمبا متنحه التوسيعية السردية البنيوية تكفله 

تكمن أمهية هذا البحث يف سعيه إىل إثارة إشكال التاريخ يف امتداداته حنو الّرواية اجلزائرية 
وحماولة اإلجابة عن أسئلة التداخل بينهما، مرجعا وتشّكال وإحياًء، إبرازا ألمداء االحتفاء باملاضي 

ُتسّجل ختّيال تارخييةمن وقائعما يُتمثَّلوذلك إميانا بأّن ، عند الروائيني اجلزائريني ومكانته عندهم
رواياتنا من األحكام املقزمة لص ّـ وهو ما من شأنه أن يقلبيد املبدع، وتوّطن بعده بقلم الباحث،

واملزايدات غري العلمية حول أبنيتها ومضامينها، وذلك من منظور زمين مهم ، اجلزائرية املخّيلة للتاريخ
وتأسيسا على هذه . إىل املاضي، إىل األصول، إىل فضاء التجربة املشرتكحياول إحالتها وجمتمعها 

، على يفرضه املوضوع داخل حّيزه العلميصت وفق ما األمهية، وحتقيقا هلذه األهداف، فقد حر 
.، وخامتة]ضّم كّل واحد منهما ثالثة فصول[بابني و ،مدخلمقدمة، و نة من وضع خطة مكوّ 

انب النظرية للموضوع، فتطّرق بداية إىل مفهوم املتخّيل التارخيي يف ظّل اجلو تناول املدخل
حماوال بعدها التأطري العالقة اليت جتمع الرواية بالتاريخ من جهة والروائي باملؤرخ من جهة أخرى، 

، هذا بشكل عام، وللتخصيص جاء لطرائق ختييل املرجعي وصيغ تضمينه داخل السرد الروائي
ثالث تضّمن التارخيي يف الّرواية العربية، ليأخذ هذا العنصر على عاتقه مسؤولية املدخل بعنوان 

إليه، وكذا ثقافة توظيفه فيها، متهيدا وأسباب اللجوءهذا املرجع يف النّص العريب،لصورالتأصيل 
ا البنيوية واملضمونية على ا لولوج عوامل الّرواية اجلزائرية خبصائصها وخصوصيا ّ .جزء من كلّ اعتبار أ

أّما بالنسبة للباب األّول، فقد اشتغل البحث فيه على النصوص يف جانبها األمربيقي 
مستخدما آليات بنيوية سعت إىل الكشف عن تشّكالت التارخيي وتفسري ختييالته السردية، وبغية 

الباب على مكونات انكب هذا قراءة السنن وحتليله لتفعيل املقاربة وتقييدها بالنص وموضوعاته،
:السرد، مقدما مقاربته هلا يف ثالثة فصول
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توّجه الفصل األّول صوب الّلغة الروائية باحثا يف البدء عن داللة العناوين الروائية مبا هي 
عتبات النصوص ومفاتيحها، لينصرف بعدها حنو تشّكالت أمناط التعبري داخل الروايات النماذج 

. احلوارحبثا فيها عن مالمح التارخيي وطرائق تقدميه من خالل لغة السرد ولغة الوصف ولغة

أّما بالنسبة للفصل الثاين، فقد خّصص لدراسة الشخصية واحلدث، حيث ّمت التطرق فيه إىل 
جتّليات الشخصية ذات البعد التارخيي مبا هي الذات الفاعلة يف النص والعنصر السردي الرئيس 

ر، احلدث من حيث الذي يتشّكل وفق طبيعته املتخّيل التارخيي، كما تناول أيضا، حتت مبحث آخ
.ميزته البنيوية، وعالقته برؤى الشخصية املدروسة سابقا

يف الفصل الثالث حاول البحث استشفاف دالالت التارخيي من البنيتني املكانية والزمنية؛ 
ا النصية يف ظّل  بالنسبة للمكان، ّمتت مقاربته من خالل الكشف عن التقاطبات البنيوية ودالال

مرحلتني؛ األوىل خاصة فقد ّمت تتبع مساراته التارخيية عربليت جتمع البنية باملرجع، أّما الزمن،العالقة ا
والثانية عامة مرتبطة بزمنية النص اليت حتملها فصول كّل رواية من مرتبطة باخلطاب السردي،

. الروايات النماذج

ل التارخيي يف بعده امل مع املتخيّ البحث للتعفقد انتقل فيه أّما بالنسبة للباب الثاين
حيث ترتبط البنية بسياقات اإلنتاج، والنّص باملؤلف، والدالالت مبجتمع القراءة اخلارج نصي،

ثالثة استفهامات قد ّمت ذلك بتوسلو وذلك عرب عوامل التأويل املنفتحة على كّل اآلفاق الثقافية، 
:مهمة شّكلت منت الفصول الثالث

ومدى ،حضور املرجع يف الروايةالذات املبدعة وعالقتها بأشكالل باألوّ الفصل ق تعلّ 
خضوع متخّيلها للوعي اإلبداعي ومقتضيات الرؤيا، ويف إطار هذه العالقة، وحتت غطائها، سعى 
الباحث من خالل هذا الفصل إىل ربط الدالالت النصية وموضوعات املتخّيل التارخيي باملراجع 

يها حني عملية التشكيل، ومن خالل هذا الربط ّمت وصل النص مبصادره التارخيية، مما وّلد املسَتند إل
سؤال املطابقة واالختالف، وسؤال التحويل والتحوير، وسؤال اإلضمار واإلعالن وغريها من للبحث
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األسئلة اليت حاولت الكشف عن طبيعة الوعي السردي الذي يتحكم يف تشكيل املتخّيل التارخيي 
.اجلزائري ودالالته

بعوامل الذات اجلزائرية يف أبعادها الثقافية املختلفة واليت عّربت عنها الثاين ارتبط االستفهام 
م الفكرية، وهو ما استدعى ملقاربتها  الرواية نّصيا من زوايا متعّددة تبعا لرؤى املبدعني ومرجعيا

ذلك من خالل استشفاف التأثيثات السردية اليت عنوانا أوال يرصدها يف ظّل حركية التاريخ، و 
على النحو ... متوضعت داخلها، لتتكشف أمام قارئها على شكل بىن اجتماعية وسياسية ودينية 

وملا كان االستعمار بشكليه، املباشر وغري املباشر . الذي أحالت إليه النماذج الروائية املدروسة
فوقه كّل النصوص، وتتقاطع عنده كل البىن الروائية، فقد العسكري والثقايف، مشرتكا روائيا تتصالب

االستعمارية وما بعدها، حيث سعى استحدثت املقاربة مبحثا خاصا ثانيا، لعرض جتليات التجربة
من ثقافة الغربية بلورته الاجلزائرية من وعي إزاء ماالكشف عّما قدمته الّروايةالباحث من خالله إىل

ذلك على أساس أنّ ها، مناطق العامل الواقعة خارج نطاقضدّ ستعمارية االاتوجهاعن نتاج يعّرب 
حيتاج إىل حتليل وتقويض، مما يفرض إعادة قراءة وكتابة ل يف جممله خطابًا متداخالً نتاج يشكّ ال

التاريخ اجلزائري من منظور جديد، يفضح خطاب اآلخر، ويكشف ادعاءاته، ويرّسخ أسس اهلوية 
ا احلديثة واملعاصرة، وهي الرهانات اليت اقتضت عنوانا خاصا سعى إىل قراءة واقع اجلزائر  ية ورهانا

.اهلوية اجلزائرية وآفاقها يف ظّل الثابت واملتغري الذي تنسجه حركية التاريخ
إىل االستفهام الثالث فيتعلق باملشروع الروائي اجلزائري الساعي من وراء ختييله للتاريخ ا أمّ 

حتقيق ما هو فوق التاريخ والتأريخ، ولإلجابة عما يطرحه من أسئلة متت مقابلة الرواية والتاريخ 
ا األّول التاريخ املخَتِلف الذي  والروائي واملؤرخ مرة ثانية، لكن من زاوية تطبيقية تعرض يف عنوا

اريخ السلطوي الذي يوثّقه تكتبه الرواية حني اهتمامها باملهّمش واملقموع يف نطاق شعيب يصادي الت
املؤرخ، وحتت عنوان ثان تتكّشف للقارئ اختالفات أخرى سعى البحث إىل تعريتها أمامه، تتعّلق 
بكيفية ترهني املستقبل من الزاويتني التارخيية والروائية وطبيعة النظر إليه وكيفيات استكناهه، لينتقل 

ّمت عرضه يف املبحثني السابقني بسطا لوظيفية بعدها حتت عنوان أخري جامع إىل حماولة إجياز ما 
.ختييل التاريخ والكشف عن أدواره الصيانية والتجاوزية



مقــّدمــــــــــة

و

ويف األخري اختُتم العمل خبامتة تربز أهّم ما توّصل إليه البحث من نتائج، متبوعة بقائمٍة 
.للمصادر واملراجع

االعتماد على جمموعة من املراجع كانت يل مبثابة أّما من الناحية التوثيقية للدراسة، فقد متّ 
: الطريق والدليل يف الرحلة، أمهها

الزمان والسرد لبول ريكور-
الرواية التارخيية جلورج لوكاتش-
التخّيل التارخيي لعبداهللا إبراهيم-
الرواية والتاريخ لعبدالسالم أقلمون-
الرواية والتاريخ حملمد القاضي-
الرواية والتاريخ لـنضال الشمايل-
لفيصل دراج"الرواية وتأويل التاريخ"- 

هود املتواضع، أكون قد حاولت على قدر فهمي واستطاعيت اإلحاطة مبناحي  ذا ا و
البحث وأسئلته املتشعبة اليت ال ميكنين ادعاء الكمال يف اإلجابة عنها، خاصة وأّنين قد واجهت 

ريف صوب صعوبة يف ضبط وتوجيه الرؤى املختلفة اليت تقّدمها الدراسات النقدية يف هذا املساق املع
ما خيدم هدف موضوعي ونوع مدونيت بشكل مباشر ومرتاتب، وهو ما يبقي عملي بذلك مفتوحا 

. على مصراعيه لإلضافة واالجتهاد

أشرف على هذا الذي،"زردوميليإمساع"الدكتورأستاذيفضلأنسىالهذا املقامويف
إىل الشكل العمليصالفإليه يرجع الفضل يف إ، العمل، وأعانين مبالحظاته وتوجيهاته السديدة

كما أتقدم مسبقا بكّل عبارات التقدير .نواالمتناالشكرالصخبلذا أتقدم إليه، انتهى إليهالذي 
والتبجيل إىل أعضاء جلنة املناقشة، على جتشمهم عناء قراءة هذا اجلهد املتواضع وحتملهم مشاق 

.ة واالحرتامتدقيقه وإثرائه، فلهم مين خالص املود



التاريخ؛ مطارحات نظرية) كتابة/قراءة(الرواية وإعادة 

الرواية والتاريخ/ الأوّ 

السرد الروائي وطرائق تخييل المرجعي/ ثانيا

واية العربيةالتاريخي في الرّ / ثالثا
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:الّرواية والتاريخ/ أوال

التاريخ ذاكرة مجاعية، تسعى إىل ختزين معارف ومعطيات املاضي األكثر بروزا، ليكون 
استذكارها لدراستها نوعا من مغالبة الزمن مبُضّيه، وصورة من صور تأبـــيد اللحظات اليت كان هلا 

لطبيعي حضور قوّي يستحق الرتسيخ والتوطني، فتنسكب هذه املعارف واملعطيات خارج حيز الزمان ا
. لتأخذ موقعها ضمن الزمان النفسي اجلمعي، فُتستحضر لتصبح دميومة متعالية ببقائها

وملّا كان التاريخ نزّاعا إىل الواقع، قادرا على إعادة تصوير الزمن بصورة تعكس سعيه للوصول 
طرف بعض املهتمني به إىل موضوعية جمردة تضارع موضوعية العلوم التجريبية، فإنّنا جنده قد اعُترب من 

خطابا سحريا له منهج قار يف استقصاء احلقائق، ومعاودة تكرار املاضي، كما هو، يف لفظ التأريخ "
ثانية بعد وقوعه يف الواقع أوال ليقابل مبوضوعية طرحه خرافية احلكي والقصة، وباحلقيقة اليت يبتغيها 

للمنتسبني إليه علما موضوعيا مربًأ من األهواء للمدافعني عنه أو "فتبّدى بذلك )1("الرواية واخليال
واملصاحل، له أسانيده ووثائقه واجلهود املتعّددة اليت أنتجت مناهجه، إّال أّن هذا املنظور الذي يريد أن 

، ولعّل أبرز هذه األسباب أنّه علم مل يستطع )2("يكون موضوعيا، يصيبه االرتباك ألكثر من سبب
ا، فكّل فريق يريد احلقيقة إىل جانبه، مبعىن أّن كّل فريق يريد أن اإليديولوجيا"التخلص من  ونزعا

يستدّل على نفسه بالتاريخ وعندما يتحّول التاريخ إىل حجة مصنوعة، فإّن العلمية فيه لن تكون شيئا 
)4(، لذا كان التاريخ علما سلطويا تتحكم فيه ثنائية النصر واهلزمية)3("آخر سوى صناعة التاريخ

املنتصر هو من يكتب التاريخ وينظر إىل املاضي نظرة استعالء واستكبار ويّوقع اهلزائم لغريه بأّي ف
صورة أراد، هذا وإن أضفنا طبيعة الوقائع البائدة يف بناء معمار املاضي الذي يستحق االستحضار 

1لبنان، ط-جلديد املتحدة، بريوتسلطان احلكاية وحكاية السلطان، دار الكتاب ا–عبدالسالم أقلمون، الرواية والتاريخ : ينظر-)1(
.09: ص. 2010

. 2004، 1املغــــــرب، ط–نظرية الرواية والرواية العربية، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء –فيصل دراج، الرواية وتأويل التاريخ -)2(
.82: ص

.13: ص. املرجع السابق-)3(
.وما بعدها82:ص. املرجع السابق: ينظر-)4(
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علميــة التاريخ من خلصنا إىل أنّ ... وإشكالية تصنيف الوقائع، ولغة الوثائق وعوائق فهمها وتفسريها 
املاضي "هذا املنظور ليست إّال مطلبا عزيزا وأفقا كّلما أُبصر ابتعد، وجاز لنا القول مع بول ريكور إّن 

.)1("هو ما حدث فعال، بعيدا عن متناول املؤرخ

ّد ويف هذا السياق، نلحظ أّن التاريخ وهو يتوّسل السرد لنقل الوقائع واألحداث اإلنسانية ميت
فيكشف بني الفينة "إىل ختوم متباينة يسوّغ فيها لنفسه ترصيع عامله باحلكايات واألخبار والطرائف، 

، وهو األمر الذي حدا مبجموعة من الباحثني إىل )2("واألخرى عن هوية ثانية توازي طبيعته الوقائعية
الواقعة اليت حدثت وبني طرح إشكالية نزوعه إىل املوضوعية بشكل أكثر حّدة، فحني مّيزوا بني 

اخلطاب الذي حياول توصيفها، وحني اهتّموا باملسافة القائمة بني املاضي املستحضر وبني طريقة 
الراوي، وتعّدد زوايا نظره، قد جعل علمية التاريخ تلتبس، وهويته /استحضاره، وجدوا أّن تدخل املؤرخ

لطاملا حاولت مثله العودة إىل املاضي تتداخل وهويات فنية حكائية أخرى، شكال ومضمونا، هوياتٌ 
الستكتابه، بل حىت لنقده ومساءلته، مسّلطة الضوء أكثر فأكثر على علميته وقدرته على نقل 

والرواية على رأس هذه الفنون احلكائية، وتسبيقها على غريها من فنون . احلقائق كما جرت يف الواقع
شاكلة الزمان واملكان لسرد ما كان، أو ما كان ميكن أن احلكي مرّده طبيعتها املتفردة النازعة إىل م

.يكون بدّقة وتفصيل

فما هي طبيعة هذه العالقة اجلامعة بني خطاب ختييلي يستند إىل التاريخ ليسائل من خالله 
الواقع ويستشرف املستقبل وخطاب مرجعي ينزع إىل املوضوعية متوّسال السرد طريقة أوىل لنقل الوقائع 

ليلها ؟ مىت وأين ترتسم احلدود بينهما ؟ فيم يأتلفان وفيم خيتلفان؟  وحت

إّن عباءة السرد جعلت الرواية وهي النّص اجلامع للفنون والبوتقة اليت تنصهر فيها الكثري من 
األجناس، والرافد لشّىت املعارف اإلنسانية، تنصرف إىل التاريخ مبا هو خطاب سابق عنها لتعّزز 

لبنان –فالح رحيم، دار الكتاب اجلديد املتحدة، بريوت / سعيد الغامني: احلبكة والسرد التارخيي، تر–الزمان والسردبول ريكور، –)1(
.157: ص. 2006، 1ط

.101:ص.لسالم أقلمون، الرواية والتاريخعبدا-)2(
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تها به، ولتقيم معه شراكة نفعية تثبت من خالهلا عمق العالقة بينهما، وقد تبّدت هذه الشراكة عالق
-1771" (والرت سكوت"يف رواية اإلجنليزي - حسب النقاد -ألّول مرة بطريقة فنية احرتافية 

والذي وّفق يف اجلمع بني الشخصيات الواقعية والشخصيات "، )1(1814عام " ويفريل) "1832
ا املصادر مفاصل امل تخيلة، وأحّلها يف إطار واقعي، وجعلها تتحرك يف ضوء أحداث كربى اعترب

، لتكون بذلك رواية سكوت من الروايات الطليعية اليت احتفت )2("أساسية يف مسار األمم والدول
جديد بالتاريخ وضّمته إىل نسيجها الداخلي بطريقة ختييلية فتحت أبواب الصناعة الروائية على باب

. من أساليب التشكيل وسبل القراءة

خطاب سردي بالدرجة األوىل، ومهما بالغنا يف "واخلطاب التارخيي شأنه شأن اخلطاب الروائي؛ 
إسباغ البعد املرجعي عليه فإنّه يظّل خطابا منجزا يف مقام حمّدد تتحكم فيه اعتبارات شّىت توجهه 

نسبة للرواية، فهي وإن بدت لنا خطابا ختييليا، ال تنقطع وكذا الشأن بال. وتضيء مسالك قراءته
بإمكان الرواية "،  وهو ما فتح باب التفاعل والتشارك بينهما، إذ صار )3("صلتها باملرجع انقطاعا تاما

أن تستقبل مواَد تارخيية لتشييد كيان سردي دال فنيا، وبإمكان التاريخ أن يستفيد ما حيتاجه من مواد 
والنتيجة أّن التخّيل يستعري من التاريخ والتاريخ يستعري من )4("يد كيان سردي دال تارخيياروائية لتشي

التخّيل، وهو ما وّلد هلما مرجعية متقاطعة، عربها ُتكِسب اخلاصية السردية الفعل اإلنساين زمنيته 
.)5(بوصفه مبدأ منظما لتجارب الواقع وعوامل السرد

التارخيي أكثر بالنظر إىل العالقة اليت جتمع الروائي /تيعاب الروائيويتبّدى عمق هذا االس
باملؤرخ؛ فالروائي يعيش جتربة الزمن مبا هو وعاء حيمل إرثا تارخييا من الضرورة مبكان أن يطّلع عليه 
فهو دونه سيؤّسس لعمل ضرير ال ميلك رؤيا تنفعه حني حياول تأمل حاضره بتغرياته السياسية 

لس األعلى للثقافة، القاهرة : ترالرواية التارخيية، ،جورج لوكاتش: ينظر-)1( .11: ص. ، دت2مصر، ط–صاحل جواد الكاظم، ا
.24: ص. 2008، 1تونس، ط–دراسات يف ختييل املرجعي، دار املعرفة للنشر، تونس -حممد القاضي، الرواية والتاريخ-)2(
.18: ص.املرجع نفسه-)3(
.102: ص. عبد السالم أقلمون، الرواية والتاريخ-)4(
.64:ص. 1997، 03: ، العدد16لد االقاهرة،عبد الفتاح احلجمري، هل لدينا رواية تارخيية؟، جملة فصول،: ينظر-)5(
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والثقافية املتسارعة، وال ساعة تبّصر مستقبله وفقا هلذه املعطيات املستمدة من تراكمات واالجتماعية
ا الذات الروائية حني عقدت صلتها بالتاريخ واملؤرخ هو مصدره األّول املنتج هلذه . معرفية خرب

فنياته اليت أّما املؤرخ ففنون السرد عموما والرواية منها متنحه إىل جانب تقنيات السرد و . املعرفة
حيتاجها يف سبك رؤيته وفهمه لوقائع التاريخ جانبا آخر يعّزز طرحه ممثال يف القدرة على فهم ما وقع 

كّل ما يف "فهما جدليا ميكنه من خالله ربط األحداث والوقائع باحلاضر ومن مثة باملستقبل ألّن 
تمع، واملشاعر، واملا )1("ضي، واحلاضر جزء من هذه احلياةاحلياة من اهتمامات الرواية، والنفس، وا

ناهيك عما يقدمه الروائي له من إشكاالت تارخيية تستحّق إعادة النظر والقراءة، واملؤرخ هو املسؤول 
، حىت وإن مل )2("حتقيق وسرد ما جرى فعال يف املاضي"األول عن موضوعيتها؛ ألّن دوره يكمن يف 

ي يف تقدمي ما يريانه حقيقة، أو يقدمان فهمهما يصل إىل حتقيق ذلك، فيشرتك بذلك مع الروائ
للتاريخ إىل املهتم به بواسطة سردية تعيد ترتيب تراكمات أحداث التاريخ وحتاول تشكيل احلياة مرة 

.أخرى بعد مضّيها

، املدرسة )(مدرسة التاريخ الجديدلقد أخذت عالقة الرواية بالتاريخ منحى تطوريا مع ميالد 
اليت رفضت الطريقـة اخللدونية يف كتابة التاريخ، فوّسعت مصادره، وفتحت جماله ليشمل إىل جانب 
ا يف ذلك شأن الرواية، فاملؤرخ التقليدي  الشخصيات الذائعة الصيت كـّل املغيبني واملهمشني شأ

1األردن، ط-إربد ث، حبث يف مستويات اخلطاب يف الرواية التارخيية العربية، عامل الكتب احلدي–والتاريخنضال الشمايل، الرواية -)1(
).بتصرف(109: ص. 2006

.9: ص. 1988، 2املغرب، ط–، املركز الثقايف العريب، الدر البيضاء ثقافتنا يف ضوء التاريخ،العرويعبد هللا -)2(
)(-مدرسة تأّسست بأوروبا يف النصف األّول من القرن العشرين وخباصة يف فرنسا، على يد جمموعة من الباحثني : مدرسة التاريخ اجلديد

أبرزهم جاك لوغوف، الذي نفى أن يكون زعيما للمدرسة،كما رفض تسميتها باملدرسة بالرغم من استقالهلا مبنهجها اخلاص يف 
موعة من الباحثني الذين يتقامسون املطامح نفسها يف جمال جغرايف وحضاري الكتابة التارخيية، واكتفى باالعرتاف بوجود جتمع 

.ميشيل فوفيل، أندريه بورغيار، جان الكوتور، جان كلود مشيت، إفلني باتالجني:أذكر منهم.خمتلف عن البيئة اليت أجنبت ابن خلدون
لبنان -حممد الطاهر املنصوري، املنظمة العربية للرتمجة، بريوت: جاك لوغوف، التاريخ اجلديد، ضمن تقدمي الكتاب، تر: للمزيد ينظر

.وما بعدها9:ص.2007، 1ط
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من موقـع املركـــز ال كان يؤّســس لطموحه يف كتابة تاريخ أصيل وكّلي")(حبسب جان كلود مشيت
اهلامش، وما غاب عن نظره ليس سوى بقايا غري جمدية أو خملفات جتاوزها الزمن، وصمت يقع 

سّد "وهو ما رفضه مشيت، وبدأ هو ومن حنا حنوه يف )1("تعهده بعناية أو هو جمرد صوت مكتوم
متشردون بسطاء، وجمرمون : ةثغرات التاريخ التقليدي، وذلك بإعادة املنسيني يف التاريخ إىل الذاكر 

التاريخ "مظهرين نزعتهم األنثروبولوجية، مؤمنني بأّن ) 2("مغمورون، وسحرة القرى أو مومسات
وهذا الطرح، هو ما مجع الرواية بالتاريخ . )3("مغمور، يعمل يف األعماق، ويف أغلب األحيان بصمت

اول الفرق بينهما مركزة على االهتمام أكثر وفق رؤيته اجلديدة، فبعد أن كانت الدراسات اليت تتن
باملهمشني واملقموعني واألحداث اهلامشية يف الرواية دون كتب التاريخ، فقد جتاوزت هذا الطرح نسبيا 

.إىل فروق أخرى تستند أساسا إىل طريقة الكتابة ودرجة التخييل

ق والكتابة للمشتغلني ص الضيّ ومن أهم ما أفرزه هذا االجتاه خروج التاريخ من دائرة التخصّ 
تخ يكتب للجميع، وأصبحفأصبح املؤرّ . مجهور عريض من القراءوحدهم، لالنفتاح علىالتاريخعلى

تمع وصار مثله، إذا بل وكأّن ما يكتبــــه بات يصـــادي ما يكتبه الروائـــي،،لهقرأ تكّل شرائح ا
، من النظري احملض إىل معاجلة الكثري من القضاياهم يف ساأغفلنا خصوصيات الرواية الفنية، فبلغته ي

.ياملعيش اليوم

بالرغم من هذا االتفاق، إّال أّن اإلقرار بأّن اخلطاب الروائي أكثر حتّررا من اخلطاب التارخيي يف 
عالقتهما بالذاكرة اجلماعية ال مناص منه؛ ألّن الروائي ميلك سلطة التخييل الالحمدود، كما أنّه ميلك 

رّكز على ما يعتقد أنّه مهم تركيزا القدرة على السكوت عما بدا له أمرا يستدعي الصمت، وباملقابل ي

)(-تم 1946أستاذ مربّز يف التاريخ، من مواليد سنة : جان كلود مشيت حبوثه باألنثروبولوجيا بفرنسا، له العديد من املقاالت والكتب، 
.التارخيية يف العصر الوسيط

.438، 437: صص. مرجع سابق،مشيني، ضمن كتاب التاريخ اجلديدجان كلود مشيت، تاريخ اهلا-)1(
.473: ص. املرجع نفسه-)2(
.166: ص. احلبكة والسرد التارخيي-بول ريكور، الزمان والسرد-)3(
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يوافق رؤيته، فَيهب هذه الذاكرة للقارئ يف حكي ميسور، وسرد مستساغ، خيتار هو مادته وينتقيها 
الرواية تعود بني الفينـة واألخـرى لتستلهم من أحداث التاريخ حكاية "دون أن تفرض نفسها عليه، فـــ 

، وبذلك يكون الروائي أكثر حرية يف اختياراته )1("العتبارتسقط عليها قضيتها املركزية وتدعو إىل ا
منطوية على واقع حمتمل ينفي القائم وال يعيد إنتاجه "للمادة التارخيية وطريقة سردها، فتنشأ الرواية 

ويوحي بأّن الواقع يوجد يف صيغة اجلمع ويتشّكل بال انقطاع من دون أن يلتقي بشكله األخري 
بة للمؤرخ فهو ال ميتلك كّل هذه السلطة، وإن أرادها لنفسه كانت يف حدودها أّما بالنس. )2("أبدا

م إىل قراء "الدنيا، لنزوعه إىل احلقيقة أكثر، والنتظار القارئ ذلك منه،  فاملؤرخون يوّجهون خطا
، وهو ما يعفى منه الروائيون )3("متشّككني يتوقعون منهم ليس السرد فقط لكن إثبات صحة سردهم

فله أن يروي كّل ما ميكن "طالبون به، فاإلثبات ووسائله من مقتضيات عمل املؤرخ، أّما الروائي وال ي
.)4("أو حيتمل أن حيدث، وبذلك فمجاله أرحب يف التعامل مع العموميات

إنّ للمادة سلطة على املؤرخ وعلى طريقة كتابته هلا، فتسرد تارة، وجتدول وتصنف كبايانات 
وهو ما مينح السرد التخييلي ممثال بالرواية يف مقابل السرد الوقائعي ممثال بالتاريخ، القدرة تارة أخرى،

على النبش يف تعالقات الزمان باملكان رصدا ملا مل يقله التاريخ، واجلرأة على حماورته والتعامل معه 
تصحيح ما جاء به املؤرخ وذكر "ــــــعلى أنّـــــه مادة تراثية جيــب فهمها وحتليلـها ّمث مساءلتها وجتاوزها ب

ال تفرتض بالضرورة متجيد املاضي ووضعه "، فالكتابة عن التاريخ بالنسبة للروائي )5("ما امتنع عن قوله
يف علبة املقدس، بل العمل عليه من أجل فهم املفاصل التارخيية املهمة اليت ميكن للرواية االستناد 

امسة يف كّل التغريات الالحقة، ليس بالضرورة عمال مغرضا أو معاديا إليها، فالتمحيص ملعرفة النواة احل

.316: ص. عبدالسالم أقلمون، الرواية والتاريخ-)1(
.145: ص. 2002، 2املغرب، ط–، الدار البيضاء الثقايف العريبفيصل دراج، نظرية الرواية والرواية العربية، املركز -)2(
.277: ص.احلبكة والسرد التارخيي-بول ريكور، الزمان والسرد-)3(
.19: ص. 2001، 1األردن، ط–نقدية يف الرواية العربية، مؤسسة محادة للدراسات اجلامعية، عمان إبراهيم الفيومي، قراءات -)4(
.06: ص. فيصل دراج، الرواية وتأويل التاريخ-)5(
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املؤرخ إن خيّــل يظّل متحركا يف جمال املرجع، أّما "، وبذلك يّتضح لنا أكثر أّن )1("للخطابات املتسيّـدة
يخ الروائي، فإنّه وإن رجع إىل الواقع ماضيا أو حاضرا، يظّل خطابه مندرجا يف حقل التخييل، فالتار 

ا إبداع وإنشاء  ّ يقّدم نفسه على أنّه انعكاس وصياغة لفظية ألحداث واقعة، أّما الرواية فتقدَّم على أ
.اخلطاب التارخيي عن اإلملام بهحنو يعجزبالتفاصيل علىما يصنع منها نّصا ملّماوهو،)2("لعاَمل حمتمل

واستلهامها له ليس تعالقا بريئا، إذ يتدّخل ومن هذا املنظور جند أّن تعالق الرواية بالتاريخ
اخليال يف صناعته، مما جيعل من املادة التارخيية حمكيّا ذا طابع فين مجايل، فتخضع الرتاكمات التارخيية 
إىل مقتضيات النص الروائي، وبذلك يرحتل التاريخ من الذاكرة إىل النص ليتحّقق وفق رؤية موظِّفه 

وأخرى فنية، أّما بالنسبة للفرتة التارخيية اليت ختتارها الرواية فهي متّثل يف فيؤّدي أغراضا موضوعاتية
احلقيقة ظروف حياة ممثليها، فتأيت الرواية جمّسدة هذه الظروف لتضعها أمام القارئ ليعيشها جمّددا 

ا السردية، وهو ما يسهم يف رسم تفاصيل مرحلة من مراحل تطور اجلنس البشري .بتمثال

تستطيع اعتبار "إّن الرواية املخّيلة لألحداث الواقعية املتمّيزة تأخذ وظيفيتها التارخيية حني 
احلاضر بصورة عامة نتيجة تلك األحداث اليت تؤّلف يف سلسلتها الشخوص أو األفعال املطروحة 

امتياز الثقافة ألّن الفن ال يوجد من أجل جمموعة صغرية مغلقة من القلة املتمتعة ب... حلقة جوهرية 
، فالرواية عادة تتعامل مع إنسان واحد ترّكز عليه، تعطيه امسا، وتضعه )3("بل من أجل األمة بأكملها

ضمن مجاعة يتقامسون معه املصري، وبذلك تتحّول دائرة الرتكيز من الفرد إىل اجلماعة لتتحّول سرية 
تمع، وتتشّرب الفرد إىل جمموعة خمتلفة من السري اليت تتوّلد عنها،  لتشمل بذلك شرائح خمتلفة من ا

، وهو )4("أن نشعر باالنسجام فيه... حنن املنتمني إىل عصرنا "وقائعهم كّلهم دون استثناء، مما ميّكننا 
.أيضا ما مينع توقف التاريخ املتخّيل أمامنا مندهشا كما لو أنّه أمام عامل غريب ال أثر له فيه

لبنان  –السـرد، اإلمرباطورية، والتجربة االستعمارية، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت -ل التارخييتخيّ عبداهللا إبراهيم، ال-)1(
.11: ص. 2011، 1ط

.09: ص. املرجع نفسه-)2(
.63: ص. جورج لوكاتش، الرواية التارخيية-)3(
.املرجع نفسه والصفحة-)4(
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رد إىل التاريخ التخييلي جيعل الروائي مصدرا إّن هذا االنتقا ل الروائي من التاريخ املعلوم ا
لنصوص ختّيل الوقائعي، فيبحث القارئ فيها عن الدالالت املعرفية اخلفية اإلنسانية واحلضارية واليت ال 

يف يظهرها النص على مستوى املادة التارخيية املقدمة وحسب بل يتجاوزها إىل مستوى أعمق ممثال
ا اخلاصة املتشّكلة من االنصهار احلاصل بني اخلطابني التارخيي  البنية السردية واليت حتمل دالال

وهو ما يؤّسس . والروائي، اخلطابان اللذان انفتقا من رحم السرد، وذلك وفق رؤية املبدع هلذا احلاضر
.لةلسؤال التعالق النصي احلاصل بينهما واملتضمن سؤال الكيف وسؤال الدال

: السرد الروائي وطرائق تخييل المرجعي/ ثانيا

ينشأ املتخّيل التارخيي يف منطقة تتوّسط التاريخ واخليال، حيث تنصهر خصائص كّل منهما 
لتعطينا تشكيال روائيا جديدا، مبكونات سردية جتمع بني عموميات الوقائع التارخيية اليت حفظها 

كّفل بامتثال املواد حبكة تت"التاريخ املعلوم وبني اخليال الروائي املهتم بسرد التفاصيل، وذلك يف ظّل 
ا احلقيقية واتصاهلا بسياقات جمازية  التارخيية لشروط اخلطاب األديب، وتضمن انفصاهلا عن سياقا

وما احلبكة إّال استنباط مركز ناظم . فابتكار حبكة للمادة التارخيية هو الذي حييلها إىل مادة سردية
.)1("لألحداث املتناثرة يف إطار سردي حمّدد املعامل

وفق ة فإّن احلبكةتصوير سردي يتضّمن بالضرورة إعادة تشكيل لتجربتنا الزمنيكلّ وملا كان  
جتربتنا فإذا كانت ،)2(عن طريق زمن نصيتشكيل وصياغة لتجربتنا يف هذه احلياةهي روّ ــهذا التص
اصيغبينهـــا مستخدما يف ذلكيوفق رد ـــالسمتضاربة يف أساسها، فإنّ ومكتسباتنا التارخيية يف احلياة

مادته من احلياةمستعريامنسجمة، فيعيد تصوير الزمن مرّة أخرى، رابطا حلقاته، سادا فراغاته،تعبريية
.عن طريق احلبكةمّتسقا متشابكا نّصايحّوهلال]والتاريخ جزء منها[

).بتصرف(06:ص. ل التارخييتخيّ براهيم، الإعبداهللا -)1(
.16: ص. تارخيياحلبكة والسرد ال–بول ريكور، الزمان والسرد : ينظر-)2(
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وهي البؤرة اليت يقع فيها التبادل "" اهلوية السردية" وعن فعل احلبك يتوّلد ما أمساه بول ريكور 
والتمازج والتقاطع والتشابك بني التاريخ واخليال بواسطة السرد، فينتج عن ذلك تشكيل جديد يكون 

فالتخييل السردي للتاريخ )1("قادرا على التعبري عن حياة اإلنسان بأفضل مما يعرب عنه التاريخ وحده
ا علم ال تاريخ الوقائع ومينحها قالبا فنيا جديدا قادرا على خماطبة يعيد تشكيل الصيغ اليت يقّدم 

ال اخلطاب السردي"القارئ بفهم خمصوص وبتأويل وفهم ذايت متفّرد هلذه الوقائع واألحداث؛ ألّن 
بل ينشئ املادة املعطاة يف اإلدراك عاملا مصنوعا سلفا، وحسب،يعكس فقط، أو يدوِّن تدوينا سلبيا

ا إىل ،وخيلق منها شيئا جديدال ويطّوعها والتأمّ  متاما مثلما يطوّع الفاعلون اإلنسانيون أفعاهلم وحيّولو
.)2("صيغ متميزة من احلياة التارخيية خارج العامل الذي يرثونه بوصفه املاضي الذي عاشوه

م أساسا يقتضي احلبك املخّيل للتاريخ من الروائي العودة إىل عامل الوقائع ألّن تأليف نصه يقو 
؛ ألّن إعادة )3("فهم قبلي لعامل الفعل، وبناه ذات املعىن، ومصادره الرمزية، وطبيعته الزمنية"على 

تشكيل زمن تارخيي معني بوساطة زمن متصوَّر، هو زمن النّص الّروائي، جيب أن تكون مؤّسسة 
ه لألحداث بعد ضبطها ومؤطرة برؤيا واضحة مستمدة مما َخِربه الروائي حني تقصيه األخبار ومعاينت

زمنا ومكانا، وإّال مل يستطع توصيف ما حدث إن أراد احملاكاة، أو مساءلته واستقراءه إن أراد مأل 
فجواته، أو جتاوزه حىت، ولذلك كان ختييل التاريخ أمرا ذا مشقة بالنسبة للروائي الذي مل يستطع 

صا هلا، وإحاطة بكّل املرجعيات اليت تشكيل رؤية واضحة لألحداث اليت يريد ختييلها، وفهما خمصو 
.تؤّسس هلا، وذلك بالرغم مما يقّدمه التاريخ املعلوم من مادة شبه جاهزة تنتظر احلبك

ا ال تفتأ وترفض سلطـانه، فــ  ّ ال "تنطلق الرواية املخّيلة للتاريخ من اخلطاب التارخيي، إّال أ
حىت ختـرج منه خطابا جديدا له مواصفات خاصة تستنسخه بل جتـري عليه ضروبا من التحويل

.06/07: صص. عبداهللا إبراهيم، التخّيل التارخيي-)1(
فلسفة بول –الوجود والزمان والسرد : ، ضمن كتابالزمان والرمز يف فلسفة التاريخ عند ريكور–هيدن وايت، ميتافيزيقا السردية-)2(

.200: ص. 1999، 1املغرب، ط–سعيد الغامني، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء : ريكور، تر
.98: احلبكة والسرد التارخيي، ص–بول ريكور، الزمان والسرد -)3(
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ا ، وهو حتويل يّتكئ يف )1("ورسالة ختتلف اختالفا جذريا عن الرسالة اليت جاء التاريخ مضطلعا 
. عمومه على ما يتمتع به الروائي من حرية يف اختيار وتشكيل مادته احلكائية املرجعية

رها الروائي لتغطية ما أراده من أحداث جند أّن النص الروائي فبالنظر إىل املدة الزمنية اليت خيتا
، فهو يظهر تارة حمّددا )2("زمن احلقبة القصرية للحدث، وزمن احلقبة الطويلة"يأخذ أحد شكلني، 

بفرتة قصرية قد ال تتجاوز عقدا من الزمن، وتارة أخرى ميتّد ألكثر من ذلك حىت يزيد على القرن يف 
ا البعيدةلتشم"بعض األحيان  وبناء على أحد اخليارين يتحّدد عدد . )3("ل أحوال احلضارات ومديا

. الشخصيات وعدد األمكنة وطبيعة األحداث املنتقاة وما إىل ذلك من مقتضيات السرد

ا داخل النص الروائي فإنّنا نشهد تقسيما  وبالنظر إىل طبيعة تشكيل املادة التارخيية يف حّد ذا
ناك روايات تستدعي وقائع وشخصيات تارخيية وأماكن حقيقية مستقلة عن العمل الروائي آخر، إذ ه

فيظهر التاريخ فيها عن طريق نصوص حتيل إىل املرجع وتقّوي صلتها به، بينما أخرى تكتفي 
يف أماكن قد يكون )4("مناخ تارخيي تضطلع فيه شخصيات ال تارخيية بأعمال متخّيلة"باستحضار 

هلا وجود خارج النص، فيتضاءل حضور التاريخ فيها وخيفت صوت املاضي ليظهر على ألسنة 
.الشخصيات بني الفينة واألخرى

وسواء أظهرت هذه املادة بشكل جلي مصرّح به أم بصورة خافتة، مثلما ّمتت اإلشارة إىل 
مدة قصرية، فهي إن نظرنا إليها من خالل التعالق ذلك، وسـواء أغّطت الرواية مدة زمنية طويلة أم

تعلن استنادها إىل حوادث "، جندها بعد أن ]باعتبارها نّصا الحقا لنصوص تارخيية سابقة[النصي 
ا السابقون، وبعد أن تعلن استمدادها لوجودها من الـدوران حول النصوص املاضية، مما  ماضية دّو

.87: ص. حممد القاضي، الرواية التارخيية-)1(
.279: ص.احلبكة والسرد التارخيي–بول ريكور، الزمان والسرد-)2(
.املرجع نفسه والصفحة-)3(
.47: ص. املرجع السابق-)4(
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ذه الوقائع دأ يف تشكيل هذه املادة مبا يتواءم وطبيعتها، فتعيد متثيل الوقائع تب)1("يكّثف صلتها 
ا نصوص التاريخ ، وذلك باختاذها منوذجا سابقا حيتذى به، حتت )2(الكربى على حنو قريب مما أورد

، وهو ما )3("بني شذرات من اخلطاب جاءت شّىت يف التاريخ"، أو تقوم بــاجلمع "احملاكاة"مسمى 
ا إىل التاريخ وأخذها منه قصاصات بلفظها ومعناها، بإشارة إىل ذلك أو دون إشارة، لكن يعين عود

، أو أن تلجأ إىل التفصيل يف احلادثة "اللصق"بطريقة ال تظهر نشازا بني سابق والحق، حتت مسمى 
ها ، فتنصرف حني استخدام)4(التارخيية واليت َترِد عند املؤرخني جمملة يف صيغة لفظية حمّددة الطول

هذه الطريقة إىل سرد التفاصيل بطريقة تشغّـــــل اخليال إىل أبعد حّد فيأيت على ذكر طبائع 
م، ويدخل تفاصيل تربز قيمة احلدث، وتوصيفات خمتلفة للمكان، حتت مسمى  الشخصيـات ومسا

رضها مركزة لع"،لغوية مقتضبةمرورًا سريعًا بإشارات ، أو أن متّر على فرتات تارخيية طويلة "التوسع"
بالقفز على فرتات زمنية والسكوت على "، أو "اإلجياز"، حتت مسمى )5("بكامل اإلجياز والتكثيف

.، وغريها من الطرائق اليت سيتّم التفصيل فيها الحقا"احلذف"، حتت مسمى )6("وقائعها

دة ختييلية، عادة ما ويف خضم اعتماد الروائي هذه الطرائق يف حتويله املادة التارخيية إىل ما
: إحداث تغيري يف اخلصائص املميزة للسرد التارخيي ، وهذه اخلصائص هي "يقوم بـــ

.هيمنة صيغة الفعل املاضي -أ
ا شيء مضى وانتهى- ب ّ .سرد األحداث على أ
.مراعاة التسلسل الزمين لألحداث - ت
.هيمنة ضمري الغائب - ث

.بتصرف. 09: ص. ل التارخييتخيّ عبداهللا إبراهيم، ال-)1(
.وما بعدها104: ص. حممد القاضي، الرواية والتاريخ: ينظر-)2(
.106: ص. املرجع السابق-)3(
.وما بعدها105:ص. املرجع نفسه: ينظر-)4(
.145: ص.2009، 2املغرب، ط–حسن حبراوي، بنية الشكل الروائي، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء -)5(
.156: ص. املرجع نفسه-)6(
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.)1("املؤرخ يف األحداث/ عدم مشاركة الراوي - ج

فبينما يعتمد السرد التارخيي على صيغة املاضي لسرد األحداث باعتبارها جزءا من ماض 
متجاَوز، فإّن السرد الروائي ينقلها إىل قارئه بصيغة منفتحة على احلاضر، وذلك مبزاوجتهما معا، أي 

ثلها كأن ال فاصل إعادة تصوير ما مضى بزمن نصي يضارع زمن القراءة، وهو ما جيعل القارئ يعيد مت
وإذا كان . بينه وبينها، لتحظى بذلك هذه األحداث بدميومة زمنية تتجّدد كلما جتّدد فعل القراءة

عن "التسلسل الزمين لألحداث ميزة من مميزات السرد التارخيي فإّن الروائي ينزع دوما إىل التخّلي 
ذا التتابع ويف الغالب، فإنّ . التتابع الطبيعي لألحداث وعدم التزامه به الكاتب ال حياول التمسك 

، فيقّدم ويؤخر كلما )2("ألنّه يستعيض عنه بالتحريف الزمين لألحداث الذي حيّقق به أهدافا مجالية
وإضافة إىل ذلك فإنّنا جند أيضا من باب املخالفة . عّن له ذلك، متصرّفا يف املادة التارخيية وتسلسلها

استخدامها للضمائر لتعّدد املتكلمني فيها، على عكس السرد التارخيي السردية أّن الرواية تنوّع يف 
.الراوي بأن يكون الشاهد الوحيد على األحداث/الذي يكتفي بضمري واحد غائب الكتفاء املؤرخ

ذه التقنيات السردية وغريها حياول الروائي تقدمي مادته بطريقة تتناسب وطبيعة فعل الكتابة  و
يف اتعمقم،يف قالب قصصي منتج يف احلاضرمرجعية، فيبعثها شخصيات معالروائية، متعامال
ا الداخلية،أبعادها النفسية عالقتها باملتلقي من خالل نقل بغواية السرد ل ليؤصّ ،مظهرا خلجا

يات أو لتثبيت معىن ما تقوله تلك الشخصمعلومة قد تكون مادة ثرية غفل أيّ شعورها يف إطار ال يُ 
.خمتلفمعىن آخرلصنع ما تقوم به يف ذهن القارئ أو 

وأهّم ما ينبغي التأكيد عليه بعد ما تقّدم هو أّن متّثل السرد الروائي للتاريخ، يهدف إىل نقد 
الواقع وجتاوز معطياته، بآليات سردية تعتمد اسرتاتيجيات وطرائق خمتلفة للوصول إىل أفق حيّقق فيه 

ا إلمكانيته يف استثمار التاريخ املعلوم مساره يف التطور التدرجيي، كما تتحقق إنتاجية النص تبع

. 2002، 1سوريا، ط-حممد رياض وتار، توظيف الرتاث يف الرواية العربية املعاصرة ، منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق -)1(
.111:ص

.115: ص. حسن حبراوي، بنية الشكل الروائي-)2(
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عناصر التاريخ وجعلها وسيلة لفهم احلاضر وحماولة جتاوزه، ويتأتى ذلك عرب مراحل ثالث؛ األوىل هي 
مرحلة االنتقاء، حيث ينتقي الروائي مادته مرّكزا على ما خيدمه، حمّددا األطر الزمانية واملكانية هلذه 

بعد أن تُعزل عن -خييل، وفيها تتمازج املادة املرجعية الوقائع، أّما املرحلة الثانية فهي مرحلة الت
بالنص الروائي وفق طريقة من الطرائق اآلنفة الذكر، ليصل هذا التمازج إىل - نصوصها األصلية 

مرحلته األخرية، هي مرحلة القراءة والتأويل، وتأيت بعد أن يأخذ التاريخ شكال جديدا داخل بنية 
ا داخل نصية جديدة، فينأى ساعتها ع ن الفكر األحادي واإلرغامات اإليديولوجية اليت كان ميّىن 

.خطابه األم ليستقّر مبعناه اجلديد يف نصه الروائي املنفتح بعالقته التأويلية مع القارئ

:في الّرواية العربية) (التاريخي/ ثالثا

ا منه  ا، فجاءت مشدودة إليه، تستقي ماد لقد ارتبطت الّرواية العربية بالتاريخ منذ نشأ
ا تعيـــش يف زمـــن أقّل ما يقـــال عنه أنّـــه زمن ضاعـــت فيه إنسانية  ّ جبرعـات وطرائـق خمتلفـة، مؤمنـة بأ

ليها ــ من موقعها ــ تعرية الواقع وتشخيص مهومه العريب بتضييعه لقَيمه التارخيية والرتاثية، فكان لزاما ع
وتتبع تغرياته بناء على املاضي الذي اختارته سبيال لتوطني الذات، وحال لتفسري املبهم، وعقال 
متجّذرا إلجياد أجوبة للوضع الذي صار إليه العريب، واملستقبل الذي سيتصّري إليه، فعادت إىل التاريخ 

ا كفيلة بتحقيق ما تصبو إليه، وقد العريب واإلسالمي مبضامين ه احلضارية والرمزية مستِمدة منه مادة رأ
:أّسست لذلك جمموعة من الدوافع، أذكر منها

ّدد األمة من :دوافع سياسية/ أ توّلدت هذه الدوافع نتيجة ما وعته النخبة املثقفة من خماطر 
، أو نتيجة رفضهم ألفعال )1(الداخل واخلارج خاصة يف مطلع النهضة اإلنسانية احلضارية اجلديدة

السلطة كّليا أو جزئيا يف ظّل هذه التهديدات، ناهيك عن سياسة اإلقصاء املمارسة عليهم، مما وّلد 

)(-والتمثالت لواقع ممكنمنظومة من األحداث : ائم، مّتجه حنو املاضي، والتارخييالت لواقع قمنظومة من األحداث والتمثّ : التاريخ
.متجه حنو املستقبل،خّيله الروايةمستمد من املاضي لت

.61: ص. عبد الفتاح احلجمري، هل لدينا رواية تارخيية؟: للمزيد ينظر
اء الدين للنشر والتوزيع، قسنطينة ساري، الرواية التارخييةواف أبو ن: ينظر-)1( .27: ص.2004، 1اجلزائر، ط–، 
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م التاريخ بديال يف  لدي هم إيديولوجيا الرفض والسعي إىل التغيري، وهو التغيري الذي استدعى يف كتابا
ا .  كثري من احلاالت، فعادوا إليه باحثني فيه عن حلول سياسية للمآزق اليت يعيشو

رية وذلك نظرا ملا تعيشه القوى االجتماعية العربية املنهوكة من حاالت مز : دوافع اجتماعية/ ب
وتدهور يف األوضاع االجتماعية، وهو ما دفع الّرواية العربية إىل التكنية عن هذه الصورة املعاشة 
ا، حمذرة منها أو داعية  ة من التاريخ، متتبعة ما آلت إليه األوضاع آنذاك، منّوهة  بأخرى مشا

ا الت ارخيية أن تدخل التنوع الكالمي إليها، فالّرواية العربية املخّيلة للتاريخ حتاول دوما عرب شخصيا
فتربز املالمح احليوية للعصر "االجتماعي إىل عاملها التخييلي، بشكل ميّكنها من حماكاة الواقع فنيا 

ا  ، وبذلك تعّرب )1("على عرض جوانبه اهلامة] الشخصيات[التارخيي وتشكيلته وبنائه، بفضل مقدر
.ي التارخيي الذي تريد توّصيفه ومقارنته مبثيله القائمالّرواية العربية حبرّية عن الواقع االجتماع

واملستقبل مبا يطرحه من ختّوفات هو مدار هذه الدوافع، إذ هو عادة من : حضارية/دوافع فكرية/ ج
وايــــة يأخـــذ بيــد الروائــي إىل التاريــخ مبــا هــو مرجــع يعــود إليــه الفضــل يف االستشرافــات اليت تقّدمهــا الرّ 

العربية، فإىل جانب أنّه السند واملتكأ الذي يلجأ إليه املبدع لينأى عن الوقوع يف أّي استشراف  
توقع يستدعي ضرورة فضاء للتجربة مستمد من املاضي الذي "كاذب، وذلك بالنظر إىل أّن أّي 

ذي اسرتجع منه املعامل ، هو يف الوقت نفسه املعني ال)2("خربته الذات واكتسبت منه معارفها التارخيية
ا أن تنبين عليها شروط النهضة، وذلك بعد أن آمن الروائي العريب بفشل األمة  والثوابت اليت من شأ

وهلذا حاول . يف املسار الذي تتبعه، فأصبح بذلك هذا املاضي مطلوبا يف ذاته، مستشرفا لغد أفضل
خيي، وحاولوا بعثه يف رؤاه املاضية مبا فيها من اسرتداد قيمة اجلهد احلضاري يف احلدث التار "الروائيون 

.)3("عّله حيفز أبناء اجليل الطالع للحياة للتشبه بأجدادهم القدامى. عظمة وجالل

.197: ص. ساري، الرواية التارخييةواف أبو ن-)1(
. 2006، 1لبنان، ط–سعيد الغامني، دار الكتاب اجلديد املتحدة، بريوت : الزمان املروي، تر–بول ريكور، الزمان والسرد: ينظر-)2(

.وما بعدها315: ص
.29: ص. املرجع السابق-)3(
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وتتلخص يف ابتكار طريقة جديدة يف التعامل مع التاريخ، إذ ظهرت للرواية العربية : دوافع فنية/ ج
ا ال التعبري عنها، ن اهيك عما ستقدمه هلا هذه املادة حببكتها، وهي النص مادة أمكنها التعبري 

السردي املرجعي، من ضروب مجالية ختلقها حني تعلن تداخلها والنص الروائي العريب، فبعد أن تقطع  
فهم املفاصل التارخيية اليت ميكن للرواية "الرواية النص التارخيي عن وظيفته التوثيقية تعمل على 

وعندما تتّم السيطرة على ... ملعرفة النواة احلامسة يف كّل التغريات الالحقة فالتمحيص. االستناد إليها
ا احليوية فهي تدرج الوقائع التارخيية ضمن متخّيل يعطي . كّل اخليوط املتشابكة، تصنع الرواية مسارا

ل عن ، وهو ما يصنع هلا أبعادا مجالية تقرن بني ما هو حقيقي عز )1("اإليهام باحلقيقة املوضوعية
.سياقه وبني ما هو متخّيل اتصل مبا هو واقعي مما ينتج لنا نّصا جديدا منفتحا قابال للقراءة والتأويل

يد الذي ال جيب أن يواريه ركام النسيان حفاظا : قومية/ دوافع وطنية/ ه وذلك إحياًء للتاريخ ا
اضي املشرتك، واستبقاء حلدود على الذاكرة الوطنية والقومية، وصونا لثابت من ثوابت األمة هو امل

ا، هلا معناها يف "فسرد . املصري اجلمعي قائمـة حاضـرا ومستقبال ايا بدايات األحداث التارخيية و
ويتمثل ذلك يف قدرة األمة على إحساسها بالوعي التارخيي، بوصفه الوعاء . احلس الوطين والقومي

ا االذاتية،الزماين الذي تتحرك فيه غايا .)2("على الوعي بتفسريه مبا فيه من إجيابيات وسلبياتكقدر

وتتعّلق هذه الدوافع بأحاسيس األديب، إذ قد يشعر بالتيه والضياع : ذاتية/دوافع نفسية/ ه
واالغرتاب وعدم املقدرة على االتصال بزمنه، مما قد يستدعي اتصاله باملاضي وانفصاله عن احلاضر 

ه إىل املاضي هي عودة اإلدراك إىل ما يفهمه هروبا من امللتَبس الذي مل يعد وعودت. استئناسا وتواصال
فهم الذات هو عملية تأويل، وتأويل الذات بدوره جيد يف السرد واسطة بامتياز "مفهوما لديه، ألّن 

والسرد يقتبس من التاريخ بقدر ما يقتبس من . مفضِّال إياها على بقية اإلشارات والعالمات والرموز
لقصص اخليالية، جاعال من تاريخ احلياة قصة خيالية، أو قصة تارخيية، شابكا أسلوب العمل ا

.12. 11: صص. ل التارخييتخيّ براهيم، الإعبداهللا -)1(
.151: ص. املرجع السابق-)2(
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، وهو ما من شأنه أن يصنع منفذا )1("التارخيي احلقيقي للسري باألسلوب الروائي للسري الذاتية اخليالية
هوالن يف ضوء للروائي ينّفس عنه اغرتابه أو يساعده يف التخّلص منه بتفسريه الراهن واملستقبل  ا

.املاضي املعلوم عنده

وتأسيسا على هذه الدوافع أو بعضها جاءت كثري من النصوص الروائية العربية مبا فيها من 
بوقائع مل يكتبها املؤرخون، متطلعة إىل "مغامرة وتشويق ومواقف درامية ممزوجة حببكة تارخيية مهتمة 

، من شأنه أن ، مقدمة قراءة معرفية حت)2("تاريخ سوي ّرك الدفني، متكئة على سجل عريب وإسالمي ثرٍّ
أثراها ومنح املبدع مادة طّيعة لتنوع وقائعه وتوزعها على حقبة طويلة من الزمن تعود كّلها إىل ما 

زاماته، ببطوالته وانكساراته  ... يسمى بالتاريخ العريب واإلسالمي، بكّلياته وجزئياته، بانتصاراته وا
املاضي إىل التاريخ املعلوم عرب وسائط خمتلفة / هذه املادة أّن جّلها انتقل من التاريخ العاموالعظيم يف

م العلمية الدقيقة اليت ال ينكر  يعود الفضل األول يف احلفاظ عليها إىل مؤرخني يشهد هلم بنتاجا
.فضلها أحد

وإذا كان احتفــــاء الرواية الغربية بالتاريخ قد سبق الرواية العربية بالنظر إىل زمن نضوج فن 
ـ 1802" (ألكسندر دمياس األب"و) 1832ـ 1771" (والرت سكوت"الرواية عندهم، على يد كّل من 

السرود العربية القدمية من هذا وغريهـــما، إّال أّن هذا ال ينفـــي إفادة الّرواية الغربية من ) 1870
ختييل التاريخ مل ينتظر القرن التاسع عشر أو القرن العشرين ليعلن حضوره يف األدب " اجلانب، فـــــ

العريب، فلدينا قدميا حكايات عنرتة، واجلازية، والبطال، وذات اهلمة ناهيك عن بقية السري والرتاجم 
، وهي نصوص حاولت تأبيد وقائع تارخيية )3("لة يف القدموكذا أيام العرب وغريها من النصوص املوغ

فردية وأخرى مجاعية كان هلا موقع يف نفوس العرب، وحظيت مبكانة مرموقة يف اخلزانة السردية العربية 
وإذا كانت الرواية الغربية قد عادت إىل هذه السرود وأفادت منها فإّن الرواية العربية قد . والعاملية

.251:هامش ص. 2005، 1لبنان، ط–جورج زينايت، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت : بول ريكور، الذات عينها كآخر، تر-)1(
.06: ص. فيصل دراج، الرواية وتأويل التاريخ-)2(

(3) - Henri Pérès, Le roman historique dans la littérature arabe, Annales de L'Institut d' Etudes Orientales,

faculté des lettres , Université d'Alger , Ed.15, 1957. P 05.
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ا، بل وحىت أفادت من اجلان بني فاستنبتت من تربة غربية بعضا من فنيات توظيف املرجعي يف روايا
، لكّنها عادت يف الوقت )(وإن أخذت الفكرة عنها إن أردنا تأييد من ذهب إىل ذلك من النقاد

العربية نفسه إىل تراثها واستلهمت منه شيئا من مادته التارخيية وطرائق التعبري عنه، والعودة إىل رواياتنا 
يكشف ذلك، فما كتبه سليم البستاين وجرجي زيدان وفرح أنطون وغريهم يرصد هذا التالقح 
والتناغم الفين يف أعماهلم، بني ما هو عريب أصيل وبني ما هو غريب، وصوال إىل الرواية العربية املعاصرة 

دخيل، أكثر من أّي اليت أصبحت تؤمن باجلمع بني املخَتلف واملؤتَلف، بني ما هو أصيل وما هو 
وبعض املهتمني باملوروث األديب "إكانيت كراتشوكفسكي "زمن مضى، وذلك على غري ما ذهب إليه 

الرواية التارخيية ال متّثل هنا منوا ": "الرواية التارخيية يف األدب العـريب احلديث"العريب، حني قال يف كتابه
من تربة أوروبية أعيد غرسه مأخوذالوسطى بقدر ما متثل نباتاللرواية العربيـة املنبثقة عـــن القرون اعضويا

وحجته يف ذلك أّن الرواية مظهر ثقايف استتبع كّل مظاهر التبعية الثقافية العربية )1("يف حقل عريب
لوبة من الغرب، مغفال جانبا مضيئا يف هذه الروايات العربية يتعّلق بارتكازها إىل سرودها القدمية  ا

ا األوىليف أكثر . من موضع فين، ناهيك عما أخذته الرواية الغربية عن هذه السرود يف أطوار نشأ

ودون أن نسرتسل يف هذا املوضوع الذي حيتاج مزيدا من البسط يف غري هذا املوضع، وبالعودة 
إىل رواياتنا العربية وتاريخ اتصاهلا بوقائع التاريخ جند أّن كثريا من النقاد قد أمجعوا على أّن التأريخ 

اليت صدرت " زنوبيا"بداية من للرواية املخّيلة للوقائعي بشكل واضح ينطلق مما كتبه سليم البستاين
، لرتدفها أعمال جرجي 1874سنة " اهليام يف فتوح الشام"و1872سنة " بدور"وبعدها 1871سنة 

)(-جذور الرواية التارخيية، وانقسموا يف هذا اإلطار إىل ثالثة اجتاهاتلقد اختلفت آراء النقاد احملدثني يف:
.القصصييرى أّن القصة التارخيية كانت تطوراً طبيعياً عن الرتاث العريب: األول
.فروع الثقافة اليت جاءتنا عن الغرب يف النهضة احلديثةد صدى وفرع منر بـأّن القصة التارخيية هي جمرّ يقرّ : الثاني
.الرتاث العريب القدمي وبني ما جاءنا من الغربالرواية التارخيية نشأت نتيجة مزاوجة بنييرى أصحاب هذا االجتاه أنّ : الثالث

وما بعدها09: ص. حممد رياض وتار، توظيف الرتاث يف الرواية العربية املعاصرة:للمزيد ينظر
وما بعدها11:ص.1982، 2لبنان،ط –التجميع، دار الشروق، بريوت عصر-فاروق خورشيد، يف الرواية العربية

1املغرب، ط–دار الكالم، الرباط عبدالرحيم العطاوي، : إكانيت كراتشكوفسكي، الرواية التارخيية يف األدب العريب احلديث، تر-)1(
.20: ص. 1989
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، استبداد املماليك 1891زيدان اليت غّطت ما كتبه البستاين كّما وكيفا، فأصدر اململوك الشارد 
مؤلفاته الكثرية حتت ما مسي ، وغريها من 1898، عذراء قريش 1895، جهاد احملبني 1892

، لتظهر بعدها نتاجات فرح أنطون ويعقوب )1914-1891(بسلسلة روايات تاريخ اإلسالم 
اليت أرادت نشر التاريخ يف شكل رواية ترغيبا للناس يف )1(وغريها من األعمالوأمني ناصرصروف

تاجات أوىل لرعيل أّول أوجد عتبًة وهي مبثابة ن[مطالعته واالستزادة منه، فجاءت هذه الروايات كّلها 
، معتمدة اعتمادا كّليا على التاريخ يف بناء حبكتها قاصدة ]تارخيية روائية لألجيال املبدعة الالحقة

متثيل الوقائع التارخيية متثيال يقرتب من احلقيقة، فال ُجتاوزها إىل املساءلة والتحليل إّال فيما ندر، 
الّرواية مبثابة املركز، أو بصيغة أخرى، قصة إطارا تدور يف فلكها فتمثلت أحداثا تارخيية كانت يف

م،  جمموع ما يقحمــه الروائي من مادة متخّيلة، قاصدة التعريف ببطوالت السلف ومآثرهم لالقتداء 
وتغذية النزعة القومية والوطنية، فاجته روائيو هذه الفرتة يف موقفهم من التاريخ اجتاها واحدا، فانصرفوا 

م ومنها التعرض "إىل  ذكر النوابغ واألبطال، وعرض أجمادهم، ومآثرهم، واإلشادة مبفاخرهم وبطوال
وذلك بعد أن توضع املادة التارخيية يف سياق )2("للمأثور من وقائع العرب، وإبرازها ناصعة مشرقة

ذا الصدد رواية تشويقا أّما حنن فنأيت حبوادث ال: "مشّوق يستقطب القارئ، يقول جرجي زيدان 
للمطالعني، فتبقى احلوادث التارخيية على حاهلا، ندمج فيها قصة غرامية، تشّوق املطالع إىل استتمام 
ا، فيصّح االعتماد على ما جييء يف هذه الروايات من حوادث التاريخ، مثل االعتماد على أّي   قراء

ا تقتضيه القصة من التوّسع يف كتاب من كتب التاريخ من حيث الزمان واملكان واألشخاص، إّال م
يصوغ- وإن مل يصرّح بذلك زيدان- وهو ما يعين أّن الروائي)3("الوصف مما ال تأثري له يف احلقيقة

ال ينقلها كما هي يف التاريخ، لكن يشرتط يف هذه الصياغة أن حتافظ فصياغة جديدة املادة التارخيية
.العمل األديبعلى جوهر املادة التارخيية املعاد صياغتها يف

لبنان–للدراسات والنشر، بريوت عبدالرمحن ياغي، يف اجلهود الروائية ما بني سليم البستاين وجنيب حمفوظ، املؤسسة العربية: ينظر-)1(
.وما بعدها159: ص. ، دت1ط

.27: ص. نواف أبو ساري، الرواية التارخيية-)2(
.املقدمة.دت، مطابع اهلالل، القاهرة، مصر، جرجي زيدان، احلجاج بن يوسف الثقفي-)3(
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وبالنظر إىل طبيعة تعامل هؤالء الروائيني مع املادة التارخيية سّجل النقاد ظهور جيل ثان 
االستلهام لألشكال "التاريخ العريب واإلسالمي، وكان هذا استلهم حلظات ومواقف قدمية من

مبستويات أدبية-والوطنية واالجتماعية واألخالقية والعاطفية جتليات أدبية واملوضوعات الرتاثية
ومن هؤالء عادل كامل وعبد) 1("حملاوالت إبراز الذات القومية يف مواجهة الغرب- وداللية خمتلفة 

وقدوغريهم، ... حديد وعلي أمحد باكثري وعلي اجلارماحلميد جودة السّحار وحممد فريد أبو
يف مناخ ثقايف جديد، وسياقات خارج نصية خمتلفة، تتمّيز باحتدام الصراع يات هؤالءصدرت روا

العريب الغريب وبظهور حركات التحّرر، وهو ما استتبع رواية تتخذ لتخييل الوقائعي وسائال جديدة 
ا ترّكز يف موضوعها على البطوالت  ّ تساوي بني ماهو متخّيل وما هو وقائعي، أو تكاد، كما أ

ة، أو روح االنتشاء باالنتصارات احملّققة مس ا يد لألمة، الباعث على بّث روح ا تدعيًة التاريَخ ا
االجتاه التارخيي "إّن : لدى الدول العربية املستقلة، يقول حممد مندور عن بعض مؤلفات هذا اجليل

من وسائله أوشك أن دد يف معناه وحدّ فجدّ وجاء بعده فريد أبو حديدالذي ابتدأه جرجي زيدان،
، وتبعه يف ذلك شاب ينبعث منه األمل وهو علي "زنوبيا"و"امللك الضليل"خيلقه خلقًا جديدًا يف 

.)2("جهاد اليت نالت إحدى جوائز وزارة املعارف"و" سالمة القس"و"أخناتون"أمحد باكثري كاتب 

يف فرتة ستلهموا نصوص التاريخ االذين العرب الروائيني الرغم من هذا العدد الوافر منبو 
م الكثرية واملختلفة، متقدمة،  املتصاعد أوجد جيال ثالثا من إالّ أّن املنحى التارخييوبالرغم من نتاجا

الروائيني خلف اجليلني بنظرته املخالفة، جيل معاصر ال يكتب التاريخ من أجل كتابته بل يأيت به 
على البوح مبا كان خيفيه أو على األقل بغري ما كان لكي يوظّفه يف سياقات نصية جديدة حتمله

يصرّح به، مقّدما قراءة واعية له، ال تنكر فضله لكن تسعى لتعريته من أّي وثوقية فكرية أو تضليل 
بالتاريخ لتعيد التعبري عما قاله بلغة أخرى، بل ترتبط به للتعبري "لغوي، فــال ترتبط روايات هذا اجليل 

ا، جملة فصول،حممود أمني العامل، الرواية بني زمنيتها وز -)1( .17:ص،1993، 1،ع12مج القاهرة، ما
ضة مصر، القاهرة حممد مندور، يف امليزان اجلديد،-)2( .39: ص.مصر، دط، دت–مكتبة 
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فتسائله وجتاوزه يف أكثر من موضع مستعرية وقائع تارخيية يف ختييل احلكاية الروائية )1("عما ال يقوله
تمع "معيدة تشخيصها  ا على اإلنسان وا مع حماولة فهم الواقع والتفكري يف ... بتمثل انعكاسا

ألوىل ، رافضة التصّورات ا)2("وجوده بأفق متخّيل اجتماعي وتارخيي قادر على احملاورة واالنتقاد
زيدان وأضرابه من املؤسسني هلذا النمط من "لتوظيف التاريخ يف الرواية العربية باملعىن الذي أشار إليه 

استنفدت طاقتها الوصفية ] فهي تصورات حسبهم[الكتابة، وكما جاراه يف ذلك كثري من النقاد، 
استحدثت هلا وظائف بعد أن جرى حتويل جذري يف طبيعة تلك الكتابة السردية التارخيية، اليت 

.)3("جديدة مل تكن معروفة آنذاك

ويف سياق داعم هلذه الفكرة أعيد النظر مرة أخرى من طرف الروائيني والنقاد يف حدود التاريخ 
واملتخّيل الروائي معتربين الزمن الفاصل بني الروائي العريب املهتم بالوقائع التارخيية متاسفا حيفظ له احلق 

بتمعن فيما سيخيله، وعندما قالوا بالتخييل قصدوا إخراج املادة التارخيية من دائرة اإلميان يف التأمل
واليقني إىل دائرة العقل والشك، حىت وإن صار النّص الروائي جزءا من الذاكرة اجلمعية، وفعال مؤسسا 

ا هذه الذاكرة، فجاءت هذه الروايات مبنطق ا لتجريب لتمثل يف نسق أكرب ملرويات كربى حتتفي 
منطلق هذا التحول اجلديد يف الّرواية العربية الذي حياكي بدوره الرؤية احلداثية للعامل، ومستهل تقدمي 

صنع اهللا ابراهيم: التارخيي بعيدا عن املفاهيم الكالسيكية للتاريخ املخّيل، ومن هؤالء الروائيني نذكر
إبراهيم الكوين ،اء طاهر،الطيب صاحل،اخلراطإدوار جنيب حمفوظ، ،مجال الغيطاينه،ا مينوحنّ 

، وهم وغريهم... واسيين األعرج، أحالم مستغامني،عبدالرمحن منيف،الطاهر وطّار،إميل حبييب
ذا التحّول البنيوي والداليل يف توظيفها ملادة التاريخ فصنعت لنفسها شكال  م  روائيون آمنت كتابا

مة للنسق الفكري الذي تقوم عليه الرواية، فجاءت أعماهلم خمّيلة جديدا يستأنس إىل التاريخ خد
، أكثر من انتصارها ملا كان، أي )4("متحررة من الوثيقة ومستندة إىل جتارب تنتصر للممكن"للتاريخ، 

.63: ص.عبد الفتاح احلجمري، هل لدينا رواية تارخيية؟-)1(
.65: ص. املرجع نفسه-)2(
.13: ص. ل التارخييتخيّ عبداهللا إبراهيم، ال-)3(
.64: ص. الفتاح احلجمري، هل لدينا رواية تارخيية؟عبد -)4(



التاريخ؛ مطارحات نظرية) كتابة/ قراءة (الرواية وإعادة  مدخــــــــــــــــــــل

28

ا انتصرت للخيال على حساب الواقعة التارخيية، وهو ما منح هذا اجليل مساحة كبرية من احلرية  ّ أ
طة التمييز والرفض والتصحيح والتحويل والتحوير، ناهيك عما منحته له من قدرة على خّولت له سل

بعث التاريخ احملظور، وإيراد التاريخ املغمور، والنبش يف ركام الوقائع، فاستنطق هذا اجليل ظالل 
نصوص سلطوية، مستشّفا ما عكسته من هوامش ومن هزائم ُسِكت عنها وطنيا أو قوميا، هذا إن مل 

.تجاوز جبرأة حتليال وتأويال هذا اجلانب إىل اجلانب املظلم من هذه اهلزائمي

وأخذا بالتخصص، بقي أن نسأل يف هذا املقام عن تشكالت هذا املتخّيل يف الرواية 
مبا هي نّص عريب تأخر ظهوره مقارنة بنظريه املشرقي، بالرغم من - وهي مدار دراستنا -اجلزائريـة 

ذا . سردي يف أرجاء هذه املنطقة تشرتك فيه مع دول املشرق العريبوجود تراث وما ميكن قوله 
الصدد هو أّن الرواية اجلزائرية بالرغم من تأخرها فإّن تطورها كان سريعا، ودخوهلا عامل ختييل الوقائعي 

ن العديد ميبدو جليا يفوهذا ما تشكيل احلادثة التارخيية عن طريق اإلبداع، تعادأمل يطل، إذ
األعمال الروائية اليت انتقينا بعضها للدراسة بغية تفعيل املقاربة والوصول إىل نتائج كلية نتوخى منها 
رصد نوع التاريخ املخّيل فيها وطبيعة تشّكله داخل النص وداللته يف ظّل العالقة اليت تربطه باملرجع 

.ق الفكري والثقايفوما يستتبع ذلك من أسئلة متعلقة باألفق املعريف والنس



وائي الجزائريالمتخّيل التاريخي وتشّكالت السرد الرّ 
البناء والداللة

الّلغة الروائية: الفصل األول-

الشخصية والحـدث: الفصل الثاني-

الزمـن والمكـان: الفصل الثالث -

تركيــــــــب-
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:مهــــــاد

ترتبط تشّكـالت الّرواية ومضامينها باحلياة على النحو الذي تتمثّله الذات املبدعة وعيا 
ا ووظيفيتها إعادة تشكيلها للواقع؛ وذلك  وختييال، فالرواية استعارة كربى تقتضي إىل جانب مجاليا

وفق رؤيته اخلاصة، وهو بإنتاجه يف سياق تركييب جديد يعيد سرد ما يعتقده املبدع مظلما أو ضبابيّا
ما يتيح الفصل بني ما هو ختييلي بزمنيته املميزة له وبتمظهراته النصية املوحية وما هو واقعي يف 

.مساقه الزمين الطبيعي، وذلك بالرغم من التواشج القائم بينهما

فإّن الروائي يعيد إنتاج زمن -مبا هو جزء من هذه احلياة - ويف تعامل الّرواية مع التاريخ 
الوقائع مرة أخرى بكيفيات وصيغ يقتضيها سياق النّص، ليسكبها بعد إعالن مرجعيته يف بنية 

ضروبــا من نطلق بذلك من اخلطاب التارخيي الذي جيـــــري عليهيروائية تتواءم ووعيه السردي، ف
. التحويــل والتحوير حىت خيـرج منه خطابا جديـــدا له مواصفات سردية مجالية خاصة

قبل التوّجه صوب التاريخ املعلوم الستشفاف وبناًء على ذلك، فإنّه يتوّجب على البحث 
ا لطبيعة السردية على مستوى اخلطاب، رصدعن متظهراتهطرائق التعالق الروائي وأبعاده، الكشف

التارخيي املوّظف فيه وتشّكالته املختلفة، وهو ما جيعل هذا الباب نزّاعا بفصول ثالث إىل التعامل 
مع الداخل النصي؛ وذلك باالشتغال على البنية السردية للنصوص الروائية املنتقاة، وفق تراتبية بنيوية 

يف الفصل الثاين، ّمث الزمن واملكان دف إىل دراسة الّلغة يف فصلها األّول، ّمث الشخصية واحلدث 
وسيحاول كّل فصل استنطاق السنن النصي احلامل لكّل ما هو تارخيي آخذا يف .يف الفصل الثالث

االعتبار عملية حتويله وإعادة إنتاجه، وهو ما يعين تفسري البنية السردية احلاملة للمتخّيل التارخيي 
ا ا وموضوعا ا ودالال .املختلفةبالبحث يف جتليا
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الّلغة الروائية: الفصل األّول

:تأطير

أعادت الدراسات الّلسانية والبالغية اجلديدة لّلغة الروائية قيمتها التعبريية، الشتغاهلا على 
الرواية ألوَّل مرة بطريقة مستفيضة أعطت اخلصوصية هلذا اجلنس األديب بعد أن كان وحلقب طويلة 

خلقت أدوات جديدة عالًة على النقد الشعري، فبعد أن ختّلصت من أدوات البالغة التقليدية، 
ا أن أنارت للساري السبل اليت جيب أن ينهجها لولوج  وترسانة معرفية ونقدية خاصة من شأ

. اخلطاب الّروائي بتمظهراته ودالالته

وعن األعمال " ميخائيل باختني"وقد نتج عن هذا العمل الذي استأثر بفضل السبق فيه 
: النقدية اليت جاءت بعده واحتذت حذوه مبا قد طرحته من مفاهيم روائية لغوية جديدة مثل

... د األصوات التهجني والباروديا واحملاكاة الساخرة واألسلبة والتنويع والصورة الروائية والتناص وتعدّ 
أن أخذت الكلمة الروائية النثرية مكانتها يف املقاربات النقدية، وبذلك صارت هذه األعمال مرجعا 
رئيسا للدراسات الشعرية والسيميائية ومجالية التلقي، وهي الدراسات اليت أقّرت بأّن الّلغة الروائية 

صاحبة اخلطاب مقّدمة له، بل هي من هي املادة اخلام اليت يتشّكل منها العمل، فهي ال تكتفي مب
فالّلغة ال تكّف عن مصاحبة اخلطاب، فهي تعرض "تشّكـل مساته اخلاصة وتولِّد قيمته اجلماليـة، 

يف بناء الرواية وتشكيل عاملها، إذ األساسالعنصرفكانت بذلك الّلغة ،)1("عليه مرآة بنيتها اخلاصة
ا أيضا يتعرف القارئ على ا تنِطق الشخصيات وتتكشَّف األحداث وتُرسم مالمح املكان، و

طبيعة التجربة اليت يعّرب عنها الروائي وعلى رؤيته من خالل ما يستعمله من مفردات وتراكيب، أو مبا 
فالرواية ما هي إّال إعادة تشكيل "يوظّفه من تعبريات تقريرية أو أساليب إحيائية أو إحاالت تناصية، 

.)2("ت منه وفقا لقوانني الّلغةللعامل بعد أن انسحب

.35/ 34: صص.1993، 1ط، حلب ـ سوريا،منذر عياشي، مركز اإلمناء احلضاري: روالن بارت، مدخل إىل التحليل البنيوي، تر-)1(
18: ص.1،2007لبنان، ط–العريب، بريوتمؤسسة االنتشارة،النسق والكاوس يف الرواية العربي-حممد بوعزة، هريمينوطيقا احملكـي-)2(
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ومن ضمن ما أطّرته هذه الدراسات وحاولت التنظري له واالشتغال عليه هي اخلصوصية 
الزمنية لّلغة الروائية، وذلك بالبحث فيما حتمله وجتّليه الكلمة واجلملة يف النّص السردي عموما 

أن يكون سياقا زمنيا هلما، حيكمه التذكر والتأمل والنص الروائي خصوصا، النصُّ الذي ال يَعُدو إّال 
فالكاتب يقف مليا قبل أن يشرع يف كتابة روايته؛ إذ ال بّد له أن "مبثل ما حيكمه االحتمال والتوقع، 

وال بّد أن يتساءل عن كيفية حتريك ... يتساءل عن كيفية توصيـل تيار احلياة املتدفق إىل القارئ 
.)1("األمام إىل الوراء؛ أي من احلاضر إىل املاضي، وبالعكساللغة حركات زمنية من 

يفعل الروائي ذلك ليصّور بالّلغة قلقه الزمين إزاء املاضي الذي يطرح نفسه أمامه على شكل 
أسئلة تنتفي معها فكرة التسليم واإلميان مبا يروى على ما قد وقع،  ومن الطبيعي أن يلجأ هذا 

القالب الذي حيمل إىل املتلقي الفكرة والعاطفة "غة لتحقيق مراده، فالّلغة هي الروائي إىل اللّ 
. )2("واجلمال، احلامل لرؤية الكاتب اإلنسانية، القادرة على جعل املاضي واقعا معيشا

إّن البحث يف الّلغة من حيث تشّكلها وداللتها يف هذا املساق يستدعي وفق ما متليه طبيعة 
تتّبع مواضع االتصال اللغوي باملاضي املتذّكر، وذلك من خالل رصد ما " ختييل التاريخ"موضوع 

ا إىل ستقّدمه لنا التمظهرات الّلغوية يف الروايات اجلزائرية املنتقاة من خصوصيات زمني ة حتيل بدالال
ما مضى، وهو ما يُلزم البحث من أجل الوصول إىل نتائجه بالوقوف عند األلفاظ والعبارات 
والصيغ السردية واملستويات اللغوية الدالّة على حضور التاريخ للكشف عن طبيعة توظيفها وعن 

.داللتها السياقية
خلصوصية موضوعه األخذ بإجراءات خاصة أو آليات حبثية جديدة يف البحثهذاوال يّدعي

ا اليت درجت عليها الدراسات السردية، لكن بتكييفها سيستخدمبللغة الرواية، اآلليات واملراحل ذا

.32: ص. مصر، دط، دت-مكتبة غريب، القاهرةنبيلة إبراهيم، نقد الرواية؛ من وجهة نظر الدراسات اللغوية احلديثة،-)1(
، غزة )سلسلة الدراسات اإلنسانية(، جملة اجلامعة اإلسالمية "حممد نصار"عبد الرحيم محدان، اللغة يف رواية جتليات الروح للكاتب -)2(

لد– .104: ص. 2008، 2: ، العدد16: فلسطني، ا
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وفق ما متليه طبيعته، حيث سيقدم أوال مقاربة يستنطق فيها اإلحاالت التارخيية لعناوين الرواية 
.السرد واحلوار: رية، مثّ سيتناول جتليات التارخيي يف منطي التعبري اللغوي عرب مبحثني حمورامهااجلزائ

:دالالت العناوين/ أوال

بالرغم من االرتباط العضوي للعنوان بالنص ومضامينه، باعتباره املفتاح الذي حييل القارئ إىل 
عوامل النص، إال أّن وظيفته ال تقتصر على جمرد اإلحالة، بل تتجاوز ذلك يف كثري من األحيان إىل 

ا أن توّجه فعل القراءة وتثريه، فالعنوان مب ا هو بنية لغوية اقتصادية التفّرد بدالالت مستقلة من شأ
يف تشكيل الّلغة الشعرية، ليس فقط من حيث هو مكّمل ودال "منفصلة  فهو يساهم / متصلة 

على النّص، ولكن من حيث هو عالمة لسانية هلا عالقة اتصال وانفصال معا؛ اتصال باعتباره 
ا الذاتية  وضع أصال ألجل نّص معّني، وعالقة انفصال باعتباره يشتغل بوصفه عالمة  هلا مقوما

)1("كغريها من العالمات املنتجة للمسار الداليل الذي نكّونه وحنن نؤّول العنوان والنّص معا

ألنّه املفتاح اإلجرائي "ومبا أّن العنوان هو العتبة األوىل اليت يلج القارئ عربها إىل النص، 
رموز النص، وتسهيل مأمورية الدخول يف الذي ميّدنا مبجموعة من املعاين اليت تساعدنا يف فكّ 

فإّن تقدميه حتت هذا العنوان مسوَّغ ومشروع الستنطاقه يف ضوء عالقته )2("أغواره وتشعباته الوعرة
بالتاريخ، وبذلك ميكننا حتديد أطر التفاعالت النصية اخلاصة بالعناوين التسع للروايات اجلزائرية 

ا الداللية بذاكرة النصوص ومن مثة مبا حتيل إليه تارخييااملنتقاة وذلك بربطها كبىن لغوية هل . ا مميزا

ا على  ّ بالنظر إىل العناوين اخلارجية للروايات اجلزائرية قيد الدراسة أمكننا القول بداية بأ
عالقة وطيدة مبضامينها، فتحاول اإلحالة إليها بطريقة مباشرة أو شبه مباشرة، حماولة استيعاب 

تغراق مفاصل العمل الروائي، وباالستناد إىل هذه املضامني يف إطار عالقتها بالتاريخ والتاريخ واس

.110: ص. 1998، 1ط،املغرب–البيضاءالدار ، أفريقيا الشرق، الشعر العريب احلديث؛ دراسة يف املنجز النصي، رشيد حيياوي-)1(
.90: ص.1997، مارس 03، ع25، عامل الفكر، الكويت، مج"السيميوطيقا والعنونة"مجيل محداوي،-)2(
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املتخّيل املبثوث يف ثناياها تأيت العناوين متساوقة معها فتأخذ أحد شكلني؛ إّما أن تأيت العناوين 
ا إىل التاريخ وال تقيم أّي حّد بينها وبينه ألّن مضمون الرواية  قائم أساسا على هذه املادة حميلة بذا

الوقائعية، فيسعى العنوان إىل إحالة القارئ على املضمون التارخيي وعلى التاريخ العام يف الوقت 
نفسه الستقالليته دالليا، وإّما أن تأيت غري مباشرة، فال حتيلك إىل أّي مادة تارخيية ألّن التاريخ جزء 

ت مادته هي املادة الوحيدة املستند إليها بناًء وداللة، من مشكِّالت مضامني الرواية وبنيتها، وليس
وهو ما يستدعي فعل التأويل لربط ما هو مبثوث من مادة تارخيية يف مضامني النص بعناوينها 

وميكننا من خالل هذا املنظور مقاربة عناوين الروايات اليت بني أيدينا يف عالقتها بالتاريخ . الرئيسية
.العناوين اإلحالية والعناوين غري اإلحالية: مهاومتخّيله حتت تصنيفني 

ا عناويـــــــن مباشــــــــرة :العناويـــــن اإلحالية–1 ّ مثلما ّمتت - وقد جاءت مضافة إىل هذه التسمية أل
فتستدعي التاريخ ليظهر يف سطحها الداليل، ويف هذا املساق أمكننا متييز أربعة –اإلشارة إىل ذلك 

:عناوين من أصل العناوين التسعة

كتاب األمير؛ مسالك أبواب الحديد:

الروائية وتأملنا عناوينها اخلارجية لوجدنا أغلبها يتسم " واسيين"لو عدنا إىل كتابات 
ا، فهي منطية، تتمظهر مجلة امسية مكونة من مضاف ومضاف شكليفعادةبالصفات البنيوية ذا

ية وروا. إليه، حتته عنوان فرعي مستغَرق يأيت لضبط املعىن ورسم إطار خاص ملضامني الرواية
مل خترج عن هذا النمط؛ فقد أضيف لفظ األمري إىل لفظ الكتاب وجيء بعنوان " كتاب األمري"

". كتاب األمري"لتدقيق وحتديد مسار اجلملة االمسية " مسالك أبواب احلديد: "فرعي له هو

واليت هي مبثابة خرب للمبتدأ [وبتفكيك مكونات هذا العنوان، جند أّن كلمة كتاب 
تشري إىل جمموعة من املعاين اليت حييل إليها فعل الكتابة ذاته "] هـذا"ذوف واملقّدر بلفظ احمل

فُيستدعى معها إىل الذهن فعل التقييد والتوثيق والتدوين وما إىل ذلك من املعاين املنتمية إىل هذا 
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نب الدالالت كمنجز منتٍه فإنّه يستدعي إىل جا" كتاب"احلقل الداليل، أّما إذا نظرنا إىل لفظ 
السابقة داللة احلفظ والنقل، حفظ ونقل تاريخ األمري قوال وفعال، فاألمري من خالل هذا العنوان 
هو مبثابة الشخصية اجلذع يف الرواية، وما سيحمله هذا الكتاب هو مبثابة كتابة لسرية األمري عبد 

ا الشيخ، فاألمري شخصية تارخيية القادر بن حمي الدين امللّقب باألمري وهي أبرز صفة عرف 
عبق التاريخ ومآثر اإلنسان الذي أحّبه الصديق والعدو على حّد سواء، والتصدير القارئيفتبعث

يف انتظار القيام مبا هو "يف الصفحة اخلامسة يعضد ذلك، يقول مونسينيور ديبوش يف األمري 
باستماتة يف نصرة احلق جتاه هذا الرجل أهم، أعتقد أنّه صار اليوم من واجيب اإلنساين أن أجتهد 

م خطرية ألصقت به زورا أو رّمبا التسريع بإزالة الغموض وانقشاع الدكنة اليت غّلفت  وتربئته من 
.)1("وجه احلقيقة مدة طويلة

إّن العنوان حميل بذاته إىل التاريخ مبا هو نّص مفارق ويف الوقت نفسه حميل إىل النص 
ذه العتبة املباشرة بقدر ما أعاد إىل األذهان صورة األمري الروائي امل يف "خّيل للتاريخ، واألعرج 

، بقدر ما يطلب منا إعادة قراءة الكتاب الذي سيحاول )2("أّول نص روائي يكتب حياته
تشكيل مالمح جديدة للشيخ عبدالقادر؛ فما يشي به العنوان من دالالت احتمالية ال يقوم 

تاج ما هو متعارف عليه، بل حيركه حنو األمام ليجتاز منطية الصورة واطّرادها يف على إعادة إن
األذهان لتتواءم ومنطق التاريخ، وهذا ما سينقله إلينا املنت الروائي على لسان األمري أو مصطفى 
بن التهامي أو مونسينيور ديبوش وغريها من األصوات املتكّلمة داخل نص األمري، والعنوان 

يؤكد ذلك ألّن الرواية سرتّكز على فرتة معينة من حياة األمري، فما "مسالك أبواب احلديد"الفرعي
ينفي بالضرورة حياة األمري صبيّا متعلما أو حياته بعد " مسالك أبواب احلديد"يتوافق من الزمن و

اب مسالك أبو "النفي إىل سوريا، ألّن الطابع العام الذي ميّيز الفرتتني ال يعكس دالالت 

.05: ص. 2013، 3لبنان، ط–، بريوت مسالك أبواب احلديد، دار اآلدابواسيين األعرج، كتاب األمري؛- )1(
.تصدير الرواية.املصدر نفسه: ينظر-)2(
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، وال يضارع فعل املقاومة ضّد املستعمر وفعل اإلخضاع للقبائل املرتدة، فزمن املسالك "احلديد
زامات واالنتصارات، ا، وتعكسه العناوين هو زمن اال وهذا بالضبط ما تصّوره الرواية بصفحا

.الداخلية
ليستوقف القارئ عند كّل مرحلة من " الوقفة"لقد اختار الروائي لعناوينه الداخلية الزمة 

مراحل كفاح األمري للتأمل والقراءة، وإعادة النظر يف صفات الشيخ وفعله، ويف الوقت نفسه 
وقت ليماهي النّص وصاحبه؛ فالوقفة تستمّد داللتها املركزية من القاموس الصويف، وحتيل يف ال

وقد جاءت . الذي عرف بانتسابه إىل هذا املذهب وإميانه بتعاليمه" األمري"نفسه إىل صاحبها 
ا /هذه الوقفات ، ورسم "مسالك أبواب احلديد"العناوين للتدليل على املراحل اليت مّرت 

الوقفات ورد تفصيل ملا جاء يف العنوان جممال، وقد/ مفاصل سرية األمري، وحتت هذه العناوين
:جاءت ونواة أحداثها وفق الرتتيب اآليت

وقد عرض الروائي حتت هذا العنوان سعي مونسينيور : مرايا األوهام الضائعة–الوقفة األولى * 
ديبوش إلطالق سراح األمري من احلجز بقصر أمبواز بفرنسا، لعدالة قضيته، واستكماال لعقد 

.أبرمه األمري مع حاكم فرنسا قبل تسليم نفسه وأهله
ويعيدنا هذا العنوان إىل زمن املبايعة حني ابتلي الشيخ :منزلة االبتالء الكبير- الوقفة الثانية * 

عبد القادر باإلمارة، حيث وجد نفسه جمربا على الوالية وقيادة اجليش ومواصلة اجلهاد، وقد 
.استتبع ذلك سؤال أهلية األمري وإمكاناته

يسرد األعرج حتت هذا العنوان تفاصيل التفاف الشعب : مدارات اليقين-الوقفة الثالثة * 
ة احملتل خاصة بعد عمليات اإلبادة  ا ائيا  باألمري، وإقرار القادة بضرورة اختاذ املقاومة حّال 

ا اجلنرال دوميشيل .اليت قام 
ق ينقل لنا هذا العنوان خيبة األمري يف مساعيه لتحقي: مسالك الخيبة-الوقفة الرابعة *  

السلم مع فرنسا، أو اإلبقاء على استقرار األوضاع دون خيانة من األهل، ناهيك عن الضعف 
.وعدم االستعداد اجلّيد للحرب 
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ويف هذا اجلزء أّرخت الرواية التفاقية السالم بني األمري : منزلة التدوين-الوقفة الخامسة * 
.والفرنسيني وسردت األسباب

يصّور هذا اجلزء من الرواية مواجع األمري والقّس : مواجع الشقيقين-الوقفة السادسة * 
.ديبوش، الشقيق الروحي، والصديق الويف لألمري

ويعكس هذا العنوان مضامني اهلزائم الكربى اليت : مرايا المهاوي الكبرى-الوقفة السابعة * 
.ناع الساسة الفرنسيني بشأن قضية األمريتعّرض هلا األمري وجيشه، وكذا فشل ديبوش يف إق

زام جيش السلطان املغريب أمام اجليش الفرنسي وهو ما : ضيق المعابر-الوقفة الثامنة *  ا
.ضّيق على األمري احتماالت االنتصار بل حّىت بقاء املقاومة

املغرب ختّلي سلطانوذلك حصيلة تداعيات: انطفاء الرؤيا وضيق السبل-الوقفة التاسعة * 
.على األمري وجيشه

استسالم األمري ونقله إىل ويف هذا اجلزء جند تفاصيل: سلطان المجاهدة-الوقفة العاشرة * 
.فرنسا عزيزا مهابا

االلتفات إىل قضية األمري وأمر نابليون : فتنة األحوال الزائلة- الوقفة الحادية عشرة * 
.بإطالق سراحه ومن مثة نقله إىل سوريا

عالقة األمري مبونسينيور ديبوش والتماهي : قاب قوسين أو أدنى-قفة الثانية عشرة الو * 
.احلاصل بني الرجلني

ام يبقى عالقا يف ذهن  باستخدام الروائي هلذه العناوين وبالنظر فيما تضّمنته يزول أّي إ
باب احملن األوىل (بواب ثالث القارئ منذ قراءته العنوان اخلارجي، فالعناوين الداخلية املؤطَرة بأ

هي مبثابة إجابة عن أسئلة يطرحها العنوان ) باب أقواس احلكمة، باب املسالك واملهالك
وهي أجوبة تضعنا يف مواجهة مباشرة مع ... اخلارجي متعلقة بالزمن واملكان والفعل واهليئة 

بدالقادر بن حمي الدين سّدة التاريخ احلقيقي والتاريخ املتخّيل يف الرواية منذ اعتالء الشيخ ع
.احلكم إىل مراحل كفاحه وصوال إىل استسالمه وقصة نفيه
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كولونيل الزبربر:

جيد القارئ نفسه حني قراءة عنوان هذه الرواية أمام ثالثة ألسن، الفرنسية والعربية 
ولو أّن حرف الكتابة عريب، فكولونيل لفظة غربية حتيل إىل "كولونيل الـ  زبربر"واألمازيغية، 

ا الكثري من الّلغات احلية، ووظّفها عديد من األدباء ، يقابلها )*(رتبة عسكرية مرموقة، استعار
، وهو اللفظ الذي ورد يف املعاجم مبعىن الشخص القريب واحلليف "عقيد"بالعربية لفظ 

الوظيفية فهو رجل ميدان، وواسطة مهمة وقريبة بني القيادة وبني أّما من الناحية ،)1(والسند
رجال العمليات ولو أنّه قائد من القواد مرموقي الصفة، فالكولونيل صفة لصيقة باملؤمتَن على 
تنفيذ املخّططات واحملنك عسكريا، وقد ُوظِّفت هذه اللفظة يف العنوان خربا ملبتدأ حمذوف تقديره 

لتجلية صفة بارزة من صفاته حتملها لفظة " كولونيل"الزبربر فمضاف إىل أّما. هذا وهو مضاف
ا ا . الزبربر بدالال التعريف العربية، وحتيل يف استعماهلا إىل " الـ"والزبربر لفظة أمازيغية اتصلت 

نوع من األشجار الغابية غري املثمرة املتواجدة يف املنطقة، وإليه نسب جبل الزبربر وما حييط 
قة األخضرية باجلزائر العاصمة املوالية لسلسلة األطلس التلي، واجلبل معروف جبغرافيته منط

.الصعبة ووعورته

لقد أضيف جبل الزبربر مبا هو العاصم للهارب واملقاوم والالجئ إىل الكولونيل للتدليل على 
ا من الناحية العسكرية، املقاومة للطبيعة  طبيعة الذات احلاملة هلذا اللقب، والصفات اليت تتسم 
واألعداء على حّد سواء، وما تستلزمه هذه الشخصية من قوة وصرب، وهو ما سنجده يف
ذه اإلضافة  شخصية جالل داخل املنت، حامل اللقب وصاحب الدور الريادي يف الرواية، و
املكانية للذات العسكرية يكون العنوان قد أشار مسبقا إىل املضمون الثوري الذي حتمله الرواية 

، ورواية لغابرييل غارسيا ماركيز"هلكولونيل من يكاتبدى اليس ل"ورواية ،أونوريه دو بالزاك:، للروائي الفرنسي"كولونيل شابريال":حنو-(*)
. حممود دولت أباديللروائي اإليراين "زوال كولونيل"للروائي اجلزائري واسيين األعرج، و" كولونيل احلروب اخلاسرة–مرايا الضرير"

.َعَقدَ : ، مادة02: ، ج2013، 2لبنان، ط–بريوت، دار الكتب العلميةعامر أمحد حيدر،: حتقيق،ابن منظور، لسان العرب-)1(
.684: ص
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عسكري إىل تاريخ اجلزائر، وبالضبط إىل حرب / فالزبربر لفظة حتيل حني وضعها يف سياق ثوري 
التحرير الوطين وما عرفته املنطقة من معارك، وإىل العشرية السوداء وما حصل فيها، حىت أّن 
جبال الزبربر قد صّنفت من أخطر املناطق، وهو ما جيعل العنوان حميال إىل التاريخ بطريقة مباشرة 

ارخيي إىل السرد الت" احلبيب السائح"بل ويفرضه معطى أوليا لفهم النص الروائي الذي اعتمد فيه 
أبعد حّد ميكن للقارئ أن يتصوره، فهي رواية يف انتقاء مضامينها التارخيية ال تبتعد كثريا عما 

".واسيين األعرج"فعلته رواية األمري لـ 

إّن مضامني الرواية تؤنس العنوان وتفصح عن احلربني معا، وال خترج عنهما، حرب 
ر ضّد احملتل الفرنسي، وحرب ضد اإلرهاب بذات املكان خاضها األب بوزقزة قائدا جببل الزبرب

يقودها كولونيل جالل االبن ضّد اإلرهاب يف تسعينيات القرن العشرين، وتؤكد بأحداثها الطبيعة 
احلربية اليت يشري إليها العنوان، أّما ما بينهما فيرتكه العنوان وال يفشيه ملقيا محل اكتشافه على 

.الروائيالقارئ حني اتصاله باملنت

حومة الطليان:
من حيث التشكيل عن نظريه يف رواية " أمحد محدي"ال يبتعد عنوان هذه الرواية ملؤلفها 

، فهو من حيث البنية اللغوية يّتسم باخلصائص نفسها، فالتقدير اإلعرايب "احلبيب السائح"
ونقصد ) حومة(مضاف وخرب ) هذه(يفصح عن مجلة امسية مكونة من مبتدأ حمذوف مؤّول بـ 

.وهم الذين نسب إليهم هذا احلي" اإليطاليون"مبعىن ) الطليان(به احلي  ومضاف إليه 

اجلزائر  –ي تارخيي عتيق بقلب مدينة سكيكدةحأو حومة اإليطاليني، وحومة الطليان،
ذا االسم ألّن من بناه هم ملكان أميا املالطيون والطليان باخلصوص الذين أعجبوا با"مسي 

وختريب مبانيها اليت ) روسيكادا(إعجاب، إذ سرعان ما بدؤوا يف تغيري معامل املدينة الرومانية 
حتدت الزمن وهكذا تعاملوا مع اآلثار باعتبارها مقلعا للحجارة، حيث ّمت تفتيتها إىل حجارة 

ت البنايات صغرية لتصبح صاحلة للمباين احلديثة، وتستجيب ملقتضيات ذوقهم العصري، وبدأ
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ا . )1("النشاز تنهض متثاقلة على أكتاف األطالل - حبسب الرواية–وحومة الطليان منذ نشأ
، وتنوعت والعقائد والثّقافاتاجلنسياتغري متجانس من مزجياتفضمّ ، األجناسفيها اختلطت 

مشروعية وهو ما منح للروائي ،الّلغات والّلهجاتوضّمت العديد مناألعراف والّتقاليد، فيها
عنونة الرواية بامسها ملا حتمله من دالالت تارخيية ستعكس حتما مضامني الرواية مبا هي ذاكرة 

.حّية ودائمة ملدينة سكيكدة

قبائل بين مهين وبين بشري وبين إىل "سكيكدة"يعيد العنوان املـُطَّلع على تاريخ مدينة 
ا الّذين ،مالك ما أوتوا بكلّ ألجلها اجليش الفرنسي حاربوا موطنا هلم، و اختذوا احلومة وما قار

انطلق اهلجوم من جهة البحر عرب " إىل أنأراضي أجدادهم، نوا عمن قوة، وأبوا أن يتخلّ 
مضايق ليلو لتقام جمزرة شنعاء يف ليلة من ليايل الشتاء القارصة، فقد ّمت توزيع اجلنود بشكل 

ثة من كّل اجلهات، ودون سابق إنذار، ّمت البدء يف تنفيذ نزوة التفايف، لتتم حماصرة القبائل الثال
ايقطنهلتتحول املدينة اإلسرتاتيجية بعد هذه العملية إىل مستعمرة فرنسية)Valée")2املاريشال 

.كّل حسب رغبتهمواضعهماختاروا الذيننو األوروبيّ 

أّن العنوان حييل إىل تاريخ مدينة سكيكدة من كّل جوانبها يف تلك الفرتة اليت واملالحظ
وال حييل مثلما يظهر ألّول وهلة ... اختارها الروائي، االجتماعية والثقافية واالقتصادية والعمرانية

بذكرياته وتأمالته اإلنسان الذي يعيش فيهفهو يوّصف الفضاء،حسبو إىل املكان
حياة ليعكس بالتعاضد مع املضمون ، "ليانحي حومة الطّ "اختار املبدع ولذلكواستشرافاته،

ة عند مدامهة احلومة من طرف خاصّ ،كانوا عربا أم أوروبيّني أسواء كان داخل هذا احليّ السّ 
وكذا الدور البطويل جلبهة التحرير الوطين ريق،من جيدونه يف الطّ ني وتوقيف كلّ لفرنسيّ االعساكر

. 15:ص. 2010، 1اجلزائر، ط-، دار هومة، اجلزائرحومة الطّليان، أمحد محدي-)1(
.15: ص. املصدر نفسه-)2(
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ا داخل املدينة، وردود فعل املستعمر، وجرائم األقدام السوداء واليد وطرائق  تنفيذها ملخططا
احلمراء، وأحداث املدينة اليومية، وغريها من األوصاف واألحوال، وهو ما يشّوق القارئ 

.لالطالع على التفاصيل مبباشرة املنت قراءة وحتليال

شعلة المايدة:

ىالشمعة أو املصباح املوضوع علقراءة العنوان أّول مرة بأنّه حييل إىليتبادر إىل الذهن حني 
أنّ مبضامينه يّتضحلنصّ اولوج بتأمل العنوان يف حضرة التاريخ أو الصوان أو مائدة طعام لكن 

لفظة حتمل يف تضاعيفها معىن جمازيا يبتعد عن الظاهر ] مبا هي خرب ملبتدأ حمذوف" [شعلة"
ىاجلبل الكبري املطل علواليت حتيل القارئ إىل "املايدة"إلضافتها إىل لفظة املشار إليه وذلك 

ذ سنةسبان مناليت كانت حمتلة من طرف اإل، اجلبل الذي اتصل امسه بتاريخ املدينة مدينة وهران
، جبل )1571(نيئة وواحد وسبعاغاية ألف ومخسمإىل) 1550(نيألف ومخسمائة ومخس

، أّما غاية حترير وهرانىلإفوقه وقاوموا االحتالل بنور طلبة العلم الذين رابطو عرف تارخييا
الشعلة والرتباطها جببل املايدة يف هذا السياق اللغوي فمعادهلا املوضوعي ميكن استمداده من 

شعلة عجيبة يف قمة جبل "املنت الروائي، وبالضبط، من رؤيا الشيخ جلول الذي رأى يف منامه 
ا إىل الثلوج املرتاكمة على مدينة عظيمةاملايدة لتنتقل بنا األحداث بعد ذلك )1("وصلت حرار

وضع املدافع واآلالت احلربية على "من أحالم ورؤى الشيخ  إىل احلقيقة، وذلك حني يقّرر الباي 
.ومباشرة املعارك من على اجلبل إلذابة الثلوج املرتاكمة على مدينة وهران)2("جبل املايدة

مهمة حقبة زمنية جدّ اليت تناولت بطريقة مباشرة الوحيدة اجلزائرية شعلة املايدة هي الرواية 
أيام احلكم العثماين، وقد أولت هذه سباين للجزائر االحتالل اإلهي حقبة،من تاريخ اجلزائر

الفرتة أمهية بالغة فحاولت بعد تأرخيها لكثري من املعارك واحلروب بني الطرفني املستعِمر 
03:ص. 2010، 1، طاجلزائر-مفالح، شعلة املايدة، دار طليطلة، اجلزائرحممد- )1(
.116: ص. املصدر نفسه- )2(
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واملستعَمر، وعلى مرتني، أن تنقل خمتلف الصور االجتماعية والسياسية والدينية والثقافية السائدة 
هو ما يشري إليه العنوان مباشرة حني تأمله أو حني يف تلك الفرتة املهمة جّدا من تاريخ اجلزائر، و 

.وصله مبضامني النص إن خانت القارئ اطالعاتُه التارخيية يف عالقتها جبغرافيا اجلزائر

وقد اصطلحت عليها هذه التسمية ملا تستدعيه من فعل تأويلي :العناوين غير اإلحالية-2
ية اليت حيملها النص، فهي ال حتيلنا إىل التاريخ مباشرة الستنطاقها حبثا عن عالقتها باملضامني التارخي

:بل تفتح آفاق القراءة للكشف عن عالقاته بالنّص ومن مثّة دالالته،  وهي مخسة من أصل تسعة

بوح الرجل القادم من الظالم:
ه من احمليل إىل النص الروائي مبا حيمل-" هذا"يطرح هذا العنوان مببتدئه احملذوف املقدر بـ 

:على القارئ جمموعة من األسئلة، أمهها-مضامني 
مب باح الرجل؟-
من هذا الرجل؟-
.أّي ظالم قدم منه هذا الرجل؟-

:ولإلجابة على هذه األسئلة يتوجب علينا أوال تفكيك املعطى

ينبغي أن يظّل يف السرّ و هكشفملا هو ممنوعرق مبعىن اإلفصاح واإلفشاء واخلوهو :بوح* 
.وقد ورد خربا يف اجلملة وهو مضاف

والرجل صفة جتمع كثريا من اخلصال احلميدة مثل وهو مفشي السر واملفصح عنه،:رجلال* 
وهو ما جيعل فعل اإلفصاح فعال حيمل يف طياته صيغة إجيابية، وكأّن ... الفتوة والكرم والصدق 

ما عجز غريه عن فعله أي التصريح مبا كتمه -وهو مضاف إليه–الروائي بذلك يضيف للرجل 
.غريه وهو يستحق اإلفصاح
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هول سواء ارتبط باملكان أم بالّزمانصفة للرجل توالقدوم :من الظالمقادمال*  .وحي با
وشبه اجلملة من جار وجمرور تفتح الداللة أكثر مما تضع حّدا هلا، فالظالم حييل إىل الزمن وإىل

.املكان يف الوقت نفسه

مل يكن الرجل القادم من الظالم إال احلاج منصور نعمان، الشخصية الرئيسية يف 
من املمتدة زمن األحداث الرواية، شخصية جاءت حسب توصيف الرواية من زمن الظالم 

لها قبل حرب بكّل ما حتمله من آالم مل تعرف اجلزائر مثالّسنوات األوىل للحرب الّتحريرية 
العشرية السوداء  سنوات اجلمر أي مسّاه الروائي بعند ما بعد ذلك ليتوقف التحرير أو بعدها 

أن يقارن بني الوضعني التارخييني اللذين عاشهما وما مها " الرجل القادم من الظالم"وقد حاول 
احلواجز، التفتيش، انفجارات هي جزائرجزائر ما قبل االستقالل فظالم،/ عليه من تشابه

عموما وجزائر العشرية خصوصا هي جزائروجزائر ما بعد االستقالل ...، املؤامرات القنابل
وقد اعتمد ... ، الذبح، الرؤوس املفصولة اغتيال الفناننيو انفجارات القنابل، و احلواجز املزيفة، 

ه ما حدث يف الفرتتني بكّل السارد يف تصويره هلذه األحداث سردا بطيئا يوّصف من خالل
سوداوية، مستخدما ألجل ذلك األسلوب املنتهج يف كتابة املذكرات، وقد تطّرق نعمان حني 

تاريخ اجلزائر إىل كّل ما مل تنقله وسائل اإلعالم أو ما نقلته بتحوير معني، واقفا /سرده لتارخيه
خالل ما عاينه هو من وقائع، وما عند كّل ما مّس الشعب اجلزائري يف الفرتتني التارخييتني من 

ذا الصدد واحلّق أنّه ما تصورتين يف :"عاشه من أحداث وصلت فرتة طفولته بشيخوخته، يقول 
أحتدث فيه عن –يوم من األيام قد أرفع قلمي لتأليف كتاب سيكون بال ريب األّول واألخري 

... أّي شيء ولن أحجب أّي أمر نفسي، وإّنين ألتزم أمام اهللا، سبحانه وتعاىل، أّنين ن أغفل 
. )1("فإذا حدث وأن سكت على احلقيقة هنا أو هناك، فلن يكون إال بسبب النسيان أو اخلطأ

.07: ص.2000، 1، طاجلزائر-دار هومة، اجلزائرإبراهيم سعدي، بوح الرجل القادم من الظالم، -)1(
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ا، أو على األقل، باح مبا  لقد باح نعمان بأحداث من التاريخ مل يستطع أحد قبله البوح 
من ظالم السّر والكتمان إىل نور " جلالر "ال يستطيع كّل الناس البوح به، وهو الفعل الذي نقل 

معّلقا إىل جانب دالالت " ملاذا"املساق، يبقى السؤال املؤّسس بلفظ ويف هذا. احلقيقة والكشف
فهل قارن الروائي بني الفرتتني التارخييتني ووازى بينهما لتجرمي اإلرهاب مبثل جترمي فرنسا : العنوان

ا، أم لتصوير جر  ائم فرنسا بكيفية تقّلل من بشاعتها أمام ما قام به أبناء لقيامهما باألفعال ذا
هذا الوطن الواحد ببعضهم البعض؟ وإىل غاية اإلجابة عن السؤالني حني حتليل النص الروائي 
ا مميزين حميلني يف تعالقهما الداليل إىل أّن النّص حتما  يبقى اإلقرار واجبا بأّن الرواية وعنوا

.لك لن يتأتى حسب العنوان إالّ باإلفصاح والكشف والبوح أّوالسيعيد قراءة التاريخ، وذ

غدا يوم جديد :

لعبد احلميد بن هدوقة، هي آخر رواية يف مساره اإلبداعي " غدا يوم جديد"رواية 
وخالصة جتربته الثرية، وقد حظيت مبركزية سردية جزائرية تستحق من الدارس الوقوف على 
ا خصائص الّرواية اجلديدة؛ إذ  ا محلت يف طيا ّ ا أ ا البنيوية والداللية، فمن ضمن مسا مميزا

مت على التجريب وآمنت خبرق قواعد السرد املعروفة، وكانت من حيث املضمون نّصا ثائرا قا
فهي تنتصر "على الواقع رافضا له، فأعلنت انتماءها إىل زمن الذكريات بكّل ما حيمله من لذة، 

)1("هل هذا احلاضر األسود هو صورة ملاض ما ؟: لكّل ما هو تارخيي ومجيل، وجتعلنا نتساءل

يعلن ومضمره ) غدا(وعنوان الرواية على ما يظهره من فأل وبشارة بظرف زمان 
على خرب مقدم إلفادة القارئ بأمهية هذا الزمن وإحالته إليه من أّول كلمة يقرؤها يف ) حاصل(

ما خالصا إىل أقصاه، هو ) يوم جديد(الرواية، وهو خرب يؤكد املبتدأ وصفته  دافعا املستقبل 
لن يف الوقت نفسه عن تنّصله من احلاضر ليبقي على القادم زمنا معّلقا يتمىن فيه عنوان يع

... يطوي معه الزيف وتزوير احلقائق، الفردانية واالغرتاب والنفاق والكذب واالنسالخأنالروائي

.147: ص. 1993، مارس 1: الثقافة، وزارة الثقافة، اجلزائر، العددالتاريخ، جملة /واسيين األعرج، غدا يوم جديد مأزق الذاكرة-)1(
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ا بذلك تتمّىن  ّ وهو األمر الذي ُتسّلم به الرواية وتوطّنه يف ماضيها، وتنفيه عن حاضرها، وكأ
إعادة إنتاج التاريخ مرة أخرى ألجل زمن قادم ينكر القائم ويعيد استحضار املاضي بكيفيات 

رواية تقول حاضرها وماضيها، تريد بناء تارخيها حجرة حجرة " "الغد اجلديد"خمتلفة، فرواية 
لبحث والذي هو تاريخ الّرواية، ولكّنه تاريخ احلركة الوطنية أيضا منذ الثالثينيات وهي يف غمرة ا

فاالستعمار ، )1("عن طريقها الصحيح إىل يومنا هذا الذي نعيشه بقساوة ويعيشها باستخفاف
تمع مبنجزاته البعيدة عن املعيار  ا اليت ضّلت الطريق، وا وقساوة فعاله، واالشرتاكية بتمظهرا

ا  كّلها موضوعات من صميم... األخالقي والقيمي، والسياسة بنفاقها وضبابية تبصرا
.دالالت هذا العنوان يف عالقته باملضمون، وحمل مساءلة يف النص

عنوان مفارق يف حقيقته، فهو بقدر ما حييلنا إىل إميان الروائي بنهاية " الغد اجلديد"إّن 
األمس وباستحالة عودتنا إليه، إّال أنّه يرفض االجتاه إىل املستقبل يف املسار نفسه الذي ننتهجه 

، إنّه عنوان فرض )2("ركبنا يف حمطة االستقالل قطارا غري الذي كان علينا أن نركبه"اليوم ألنّنا 
داللته مبفارقتها ومل يقدم خيارا آخر حني مل يظهر الصبح ومل تتبّدى تباشريه، لذا فهو إيذان 
باستقاء القيم من املاضي لعدم قدرتنا على العودة إليه، ودعوة للنظر إىل املستقبل بأعني تارخيية 

تتجّوفه الرواية وتدعونا لالطالع جديدة ُتصلح األمر وتضعنا يف القطار املناسب، األمر الذي 
.عليه تشّكال وداللة

ما ال تذروه الرياح:

ْنیَا َكَماٍء أَنَزْلنَاهُ ِمَن َواْضِرْب لَُھم مَ ﴿: نستحضر مع هذا العنوان قوله تعاىل ثََل اْلَحیَاِة الدُّ

َماِء فَاْختَلَطَ بِِھ نَبَاُت اْألَْرِض فَأَْصبََح َھِشیًما  یَاحُ السَّ ْقتَِدرً ۗ◌ تَْذُروهُ الرِّ ُ َعلَٰى ُكلِّ َشْيٍء مُّ ا َوَكاَن هللاَّ

وما تذروه الرياح تفرقه وتطرحه، فتجعله شتاتا، وهي أوىل مراحل االنتقال من شكل إىل )3(﴾

.141: ص. التاريخ/واسيين األعرج، غدا يوم جديد مأزق الذاكرة-)1(
296: ص. 1992، 1، طاجلزائر-منشورات األندلس، اجلزائر، د احلميد بن هدوقة، غدا يوم جديدعب-)2(
.45: سورة الكهف، اآلية-)3(
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آخر وعتبة التالشي واالمنحاء، والروائي تشّرب من هذه اآلية بعض لفظها ووجها دالليا 
به النّص من ختييل للتاريخ االجتماعي والثوري الذي تتضمنه وقد نفى ليستعيض به عما يشي

لبحث داخل املاضي عنه هذا التشّتت واالندثار والنسيان، مستخدما ال النافية، دافعا القارئ ل
.ذاته التارخيية الثابتةتعرف فيه على املتخّيل لي

ا الروائي ملفرز عنوان يوحي بعملية" ماال تذروه الرياح"إنّ  ينسى جيب أنا سابقة قام 
ويرتك وما جيب أن حيفظ ويوّطن، وقد أوكل مهمة التأبيد للتاريخ فهو وحده كفيل مبهمة 

من املضيئة واملظلمةللكشف عن الزوايا فنية خمتلفة أساليب ألجل ذلكاّختذاالستبقاء، و 
اعيا إىل تصوير وضع استعماري بكّل س،قضاياهومعاجلةتعريته التاريخ الثقايف للجزائر حماوال 

تمعات املقهورة واملستعَمرةتفاصيله مرّكزا على وقعه النفسي واالجتماعي  .على أفراد ا

الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي:

بتفكيك مفردات هذا العنوان، الذي جاء طويال على غري عادة نظام العنونة يف روايات 
:جند" الطاهر وطار"
وهو مفتتح العنوان ومبتدؤه، وحييل إىل من تطّهرت روحه من دنس الدنيا، وصفت ":الولي"* 

املواظب على الطاعات (...) من توالت طاعته من غري أن يتخّللها عصيان "سريرته، فالويل هو 
ماك يف اللذات والشهوات  تنب للمعاصي، املعرض عن اال فيتواىل عليه إحسان اهللا (...) ا

.ويصري بذلك صاحب كرامات وحمّل إجالل وتبجيل)1("فضالهوإ
وهي صفة للويل جاءت مثبتة مليزة رئيسية من مميزات الويل، خمّصصة له بالعصمة ":الطاهر"* 

.من املخالفات واملعاصي
وهلذا الفعل . وهو فعل ورد بصيغة املضارع، يتضمن امتدادا زمنيا واستمرارية واستشرافا:يعود* 

، وعودة عيسى عليه "املهدي املنتظر"متعّددة سيميائيا فهو يعيد إىل األذهان عودة دالالت

.213:ص. 1،2004ط،مصر-القاهرة،فضيلةالدار حممد صّديق املنشاوي، : تحالتعريفات،معجماجلرجاين،حممدعلي بن:ينظر-)1(
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ففعل العودة حبسب السياق الروائي استدعى ... السالم، وعودة أوديس، وعودة أهل الكهف 
.فعل الغيبة، وهي غيبة تارخيية، واستلزاما، جاءت العودة تارخيية

معلومة صوفيا، يصل إليها املريد يف مرحلة من مراحل واملقام هو مرتبة: إلى المقام الزكي* 
صويفواملقام يف الّرواية مبثابة املكان الرمز، فبسببه انطلقت الشخصية باحثة يف وجد. االصطفاء

عن اليقينيات داخل زمن افُتِقدت فيه أو تكاد، ولفظة الزكي صفة هلذا املقام وتكنية عن مكانته 
.املرموقة ورفعته

يف هذه الّرواية صوفية ليكون انتقاهلا املكاين ) الويل الطاهر(لقد جاءت الشخصية اجلذع 
ا إىل املاضي اإلسالمي  لقراءته كومضة أو كحالة "والزمين له ما يسّوغه ويربّره، فقد عاد الروائي 

العلو مستخدما جمموعة من العناوين الفرعية واليت محلت معظمها مفهوم)1("بالتعبري الصويف
/ حماولة هبوط ثانية / حماولة هبوط أوىل / السبهللة / فوق السحاب/ حتليق حر [والتحليق 

، ويف هذه الرحلة اإلسرائية انطلق من قلب التاريخ ]هبوط اضطراري/ حماولة هبوط أخرى 
لقائم على فأقّر فعل القتل غري املربر وا)2("الواقع التارخيي إىل الواقع الفين"اإلسالمي لينقله من 

النزوة أيقونة بعاملنا، فقذف بالقارئ إىل نقطة عميقة من التاريخ حيث ّمت فيها االختالف بني 
املسلمني، وبالضبط بني عمر بن اخلطاب وأيب بكر الصديق رضي اهللا عنهما حول قتل صحايب 

ك يف من طرف خالد بن الوليد، ليطري مرة أخرى حنو حروب اخلوارج ّمث إىل زمن أقرب ليشار 
حروب شرق آسيا دون أن يعلم السبب الذي جيربه على القتال، ليعود بعدها إىل تاريخ الشعب 

الويل "، فالعشرية السوداء بتفاصيلها، حيث وجد 1988أكتوبر 5اجلزائري، عقب أحداث 
على رؤوسهم قلنسوات من صوف مزركش بعضه "نفسه طرفا مشاركا رفقة أشخاص " الطاهر

عليها معاطف إفرجنية ... يرتدون جالبيب رمادية  ... م حلى خمضبة باحلناء هل... أبيض وأسود 

.10: ص. 2004، 1، طاجلزائر-الطاهر وطار، الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي، موفم للنشر، اجلزائر-)1(
.09:ص. نفسهاملصدر-)2(



[ الجزائري؛ البناء والداللةالمتخّيل التاريخي وتشّكالت السرد الروائي  ] الباب األول

48

مشدودة بأحزمة، مل يفهم من لغتهم ومما هم يفعلون سوى إطالق الرصاص على أناس يف 
. )1("الطرف اآلخر من الوادي، هلم نفس اللحى ونفس اجلالبيب واملعاطف

رخيية ليصّور لنا اطّراد الوقائع احلاصل يف التاريخ إىل هذه األحداث التا" وطار"لقد عاد 
اإلسالمي، واجلرائم غري املربّرة بني أبناء األمة الواحدة، وقد أحال يف عنوانه إىل طبيعة الشخصية 

الذي اختارته العتزال الراهن املوبوء باعتباره مركز ) املقام(اليت ستقوم بعملية االستجالء، واملكان 
.اضي وذلك دون أن حييل مباشرة إىل التاريخ الذي ستتضمنه الروايةاالنطالق حنو امل

الغيث:
يعترب هذا العنوان بلفظته الواحدة األكثر اقتصادا على مستوى اللغة، واألكثر إحياء 
النفتاح داللته قراءة وتأويال حني حماولــــة استكناه معانيه وربطها مبضامني النص، فالعنوان بقدر 

رة بل يعمد اختزاله لفظيا بقدر غموضه ومباغتته، فهو ال يستنفد طاقته التعبريية بدالالت مباش
إىل حتفيز آفاق التلقي بأبعاد انزياحية غنية، عادة ما تؤّججها الشعرية والغرابة واملفارقة، على 

واهللا ... املطر النافع: " ،  فالغيث لغة"الغيث"النحو الذي نلمسه يف عنوان رواية حممد ساري 
ا الغيث ومنه احلديث ، وقد وردت لفظة الغيث )2("ادع اهللا يغيثنا: يغيث األرض غيثا إذا أنزل 

تشاور : "مببناها ومعناها يف مقطع واحد من مقاطع النص اخلمسة والثالثني حني قال السارد
اتفقوا على تنظيم . املهدي مع أصحابه الذين أضحوا ال يغادرون املسجد إال حلاجات ضرورية

روائية، لكّن وهو ما قامت به الشخصيات ال)3()"الغيث(صالة لالستسقاء، لعّلها جتلب 
م ودعاءهم مل يأتيا باملبتغى، والسبب حسب السياق العام للنص راجع إىل طبيعة قلوب  صال
م إىل دين اإلقصاء والتهجري  املصّلني املريضة واملنافقة، وإىل السبيل الذي انتهجوه لتبليغ دعو

ملعىن املبثوث يف والعنف، السبيل الذي اختاره هلم املهدي، إمامهم اللقيط التكفريي حبسب ا

.29: ص. الطاهر يعود إىل مقامه الزكيالطاهر وطار، الويل -)1(
.890: ص. غيث: ، مادة01: ابن منظور، لسان العرب، ج-)2(
.147: ص.2007، 1اجلزائر، ط-حممد ساري، الغيث، منشورات الربزخ، البليدة -)3(
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حممد بن "ثنايا النص، والذي استقاه من خمطوط وجده مبزار سيدي املخفي حيكي سرية 
ولذلك جند أّن دالالت الغيث مبا هو عنوان الرواية متوافر يف املنت لكّنه . التارخيية)1("تومرت

ن مضاد وارد بطريقة فنية تعتمد املفارقة سبيال، فتنبئ بغري ما سيحصل، وهو بذلك إعال
اعتمده الروائي للتدليل على تاريخ تقاطع مع داللة العنوان ومل يتعالق معه لفظيا، فوردت 

وبعض األحداث األخرى املتعلقة حبرب التحرير " املهدي بن تومرت"تأسيسا على ذلك قصة 
اهدين إىل متاع الدنيا متناسني قيم الثورة ومبادئها بعد االس تقالل الوطين وانصراف كثري من ا
.وكذا تاريخ اجلزائر السياسي واالقتصادي والثقايف الذي وِسم بالفشل يف كثري من مراحله

، ولد مبنطقة السوس، جنوب املغرب األقصى، أبدى نباهته يف طلب العلم )ه524- ه473(هو حممد بن عبداهللا بن عبدالرمحان، -)1(
دامت رحلته مخسة عشر سنة كان هلا ،الرحال إىل املشرق، فحج وطلب العلمملا بلغ من العمر سبعة وعشرين عاما شدّ منذ صغره، 

، عاد إىل مسقط رأسه حمّمال برؤيته حدث يف حياته وأكثره تأثريا يف أرائهها كانت أهمّ ، بل لعلّ وصقلهاال يف بناء شخصيتهاألثر الفعّ 
اجلديدة اآلمرة باملعروف والناهية عن املنكر، وبعد أن استقّر بسوس بايعه أصحابه على أنّه املهدي املنتظر، ليضع بعدها القواعد 

: له من املؤلفات. أعلن فيها عداءه للمرابطني مبراكش وقاد فيها الكثري من اهلجمات عليهماألوىل لدولة املوحدين، وهي الفرتة اليت
". املرشدة/ أعز ما يطلب"

يد النّجار، املهدي بن تومرت، دار الغرب اإلسالمي، بريوت : للمزيد ينظر .وما بعدها21: ص. 1983، 1لبنان، ط–عبد ا
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: التاريخي ولغة السرد/ ثانيا
السرد والعرض، ويتبّدى للباحث : ينبين احملكي لغويا على دعامتني سرديتني أساسيتني مها

حضور السارد "جوهر االختالف بينهما يف الرتكيز على ما يصطلح عليه بالوساطة، فالسرد يقتضي
ار، أمَّا ، فيكون بذلك هو الوسيط املتكّفل بالتقدمي واإلخب)1("مصدرا وضامنا ومنّظما للحكاية

العرض فيقصد به تقدمي الشخصيات أنفسها مباشرة دون وساطة السارد حيث يسعى الروائي إىل 
ولدراسة لغة السرد سيحاول . باستخدام املشاهد احلوارية)2("إعطاء كّل شخصية صوتا شخصيا"

د عالقة الصيغ السردية بالسار : مهاالبحث دراسة مفصلني مهمني مما يقدمه السارد للقارئ 
ومستويات لغة السرد، وحتت هذين العنوانني سيكون السعي لرصد تشّكالت ودالالت املتخّيل 

.الّروايات النماذجالتارخيي يف

:صيغ السرد وحضور السارد/ 1
الذات الفاعلة لعملية "السارد وسيط يتوّسله الروائي لإلفصاح عن رؤيته ووجهة نظره، فهو 

الشخصية التخييلية أو الكائن "عليه يف نقل املادة الروائية إىل املتلقي، وهو ذاته ، يُعتمد )3("التلفظ
الورقي الذي يستخدمه املؤلف لتقدمي عامل ختييلي، والقناع الذي يتبنّاه املؤّلف للتعبري عن رؤاه 

غته ويف ، ألّن للسارد من القدرات ما ال ميتلكه املؤلف، فهو املتحكِّم يف شكل القّص ول)4("اخلاصة
السرد بأبعادها الّلغوية والداللية، العليم بكّل ما حدث وما سيحدث، املتواجد يف كّل األزمنة طريقة

. هو احمليط بكّل شيء يف النص: املرتصِّد ألحوال الشخصية الظاهرة والباطنة، ويف عبارة ملِخصة

اهليئة العامة للمطابع األمريية عمر احللي، / عبداجلليل األزدي/ حممد معتصم: ترحبث يف املنهج، - جريار جينيت، خطاب احلكاية-)1(
.182: ص.1997، 2، طمصر-القاهرة 

.195: ص. املرجع نفسه- (2)
(3)  - Tzvetan Todorov, les catégories du récit littéraire, communications n0 08, seuil, paris 1981.

p 152.
(4)- voir: wolfgang kayser, qui raconte le roman, seuil, paris, 1977. p 71/72
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: بني ثالثة أشكال يتخذهاووفقا لتموضع السارد وطريقة تقدميه للحكي، ميكن التمييز 
، وينشأ عن القسم األّول سرد ذايت ألّن )1(السارد املشارك، والسارد الراصد، والسارد املشارك الراصد

الراوي يكون من املشاركني يف بنائها فيؤّدي دور السارد والشخصية يف الوقت نفسه، وعن القسم 
وعن الثالث سرد مزيج يأخذ من خصائص الثاين سرد غريي ألّن الراوي فيه مستقّل عن احلكاية،

تبعا - األّول وخصائص الثاين، وبني هذه التمظهرات ستختلف الصيغ اللغوية السردية، وتتعّدد 
.صور التدليل على التارخيي املبحوث عنه يف الّروايات املنتقاة- لذلك 

:صيغ السارد المشارك/ 1-1
يف الروايات اليت اعتمدت هذه الصيغة مثّة سارد رئيسي يروي أحداث الّرواية اليت تتشّرب 

حيث يؤدي باإلضافة إىل وظيفته السردية دور الشخصية ) أنا(التاريخ من خالل ضمري املتكلم 
، والزمن هو ذاته احملورية يف الرواية، وعليه يأيت املكان املروي هو نفسه املكان الذي يتحرك فيه البطل

أيضا، وهذه هي طبيعة هذا النوع من السرد؛ فالسرد الذايت يستدعي كّل هذه التوافقات ويستبعد 
. أّي متاسف قد حيصل بني السارد والشخصية، بني الذات املخِربة والذات الفاعلة

النوع من السرد وبالنظر إىل مضمون الروايات اليت تعتمد هذه الصيغة ورؤيتها، جند أّن هذا
السارد وقائَع /مبا يقتضيه من تشّكالت لغوية يأيت متساوقا وختييل التاريخ الذي تعرضه الشخصية

عاشتها، فيتوّلد عن هذه البنية كثري من التشويق، وتطفو على سطحها مالمح الصدق؛ فالسارد 
حا ذاتية وحرارة ُيكِسب النص رو " أنا"املشارك حني يروي األحداث باستخدام ضمري املتكلم 

ومصداقية تُقحم القارئ وتورطه يف احلكي، فالقارئ يرى ما حيصل بعني السارد اليت تنقل إليه 
.التجربة مشحونة بقلقها الزمين وتأزمها النفسي

تلجأ الرواية املخّيلة للتاريخ عادة حني توظيفها ساردا مشاركا إىل ما تقّر بداية أنّه مذكرات 
ثا تارخيية مهمة، أو سرية ذاتية حتكي وقائع شخصية، أو يوميات تنقل أهم ما حدث تدّون أحدا

.5ص . 1990، 1ميىن العيد، تقنيات السرد الروائي يف ضوء املنهج البنيوي، دار الفارايب، بريوت ـ لبنان، ط: ينظر- )1(
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يف حضرة الزعم باحلقيقة والنزوع التاريخمعسرية غريية تتقاطع وتتقاطبأولكاتبها يف املاضي القريب،
ل مؤرخها املشارك، وتتشّرب شك/ تفعل الرواية كّل ذلك حني تصرّح بساردها... إىل املوضوعية 

للتعبري عن متخّيلها التارخيي ] وقد تتعاضد مع أكثر من جنس[جنس من هذه األجناس األدبية 
حكيا استعاديا نثريا يقوم به شخص واقعي يصّور "وذلك راجع إىل طبيعة هذه األجناس اليت تعتمد

.يف تعالقه مع وجود وتاريخ غريه ممن تتقاطع حياته معهم)1("فيه وجوده وتارخيه اخلاص

لقد ارتكنت الّرواية اجلزائرية يف بنائها الفين إىل هذه األجناس األدبية حني ختييلها للتاريخ 
الساردة األخرى، مكتفية بالتقدمي ساردا مشاركا، تتزحزح أمامه الذواتفاعتمدت يف بعض األحيان

يف إعادة إنتاجه وتوليد له، والتأسيس ملا سيقوله، منتصرة إىل اإليهام مبا تريده واقعيا وموضوعيا
دالالته، وذلك بعد التمهيد بكيفية خمصوصة إىل أّن ما ستعرضه هو فعل جاء لكشف بعض 
احلقائق التارخيية وتسليط الضوء عليها نظرا ألمهيتها، أو المتناع نشرها يف فرتة من الفرتات التارخيية 

ا أن متنع ذلك، فيؤسس بذلك الفرش للسار  د الذي ينطلق يف عرض األحداث احلرجة اليت من شأ
.يف سرد ذايت بقالب سريي أو مذكرايت فيجمع بني ما هو تارخيي وإمتاع قصصي

إلبراهيم سعدي هذا النوع من السرد، فبدأت " بوح الرجل القادم من الظالم"اعتمدت رواية 
أكثر مضيبعده له وتفاصيل نشر ليه إكيفية وصول املخطوط يشرح فيه  من ناشر مفرتض بتقدميٍ 

فنان هو الوأبكمأصمرجل منلمها تسبأنّه قد امصّرحا،عشر سنوات من موت صاحبهمن
أو ما مذكرات هويف األصلواملخطوط]. إحدى شخصيات الرواية[تشكيلي اهلامشي سليماين  ال

يروي فيها قصة سنوات السارد، والذي/اله احلاج الدكتور منصور نعمانيشبه السرية، يعود خل
ذا الصدداجلحيم يف  عندما وصلين هذا املؤلف ترّددت كثريا يف قبوله : "اجلزائر، يقول الناشر 

فصاحبه مات قبل أكثر من عشر سنوات، أي يف تلك الفرتة احلالكة من تاريخ بالدنا، مرحلة 

1طاملغرب،–عمر حلي، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء : السرية الذاتية؛ امليثاق والتاريخ األديب، ترفيليب لوجون، : ينظر-)1(
.22: ص. 1994
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كما كتبها، حيث السارد  ة وبعد التقدمي افتتحت الستائر على سري . )1("التسعينيات السيئة الذكر
ا البالحمطات مرتبطة بأهم التحوّ سيعرض يف سياق احلديث عن ذاته  منذ زمن ما دالت اليت شهد

اي فريصد لقارئه مشاهد من حرب . فيهاتهقبل االستقالل إىل فرتة التسعينيات الدامية اليت كانت 
الصراع حول السلطة بعد االستقالل و زائر، اجلاستقاللإعالننتيجةالفرنسينيارحتالوطرائقالتحرير

التعاملوكيفيةالت االجتماعية اليت عرفتها البالد يف الثمانينيات التحوّ و احلرب مع املغرب، ونشوب 
.من خلفهواستقالة" حممد بوضياف"ومالبسات اغتيال الرئيسمع املثقفني بعد االستقالل،

الت ألوضاع والتحوّ لبتوّصيف دقيقامصحوبجاء ختييل التاريخ من طرف السارد املشارك 
ا اجلزائر،  هو تأليف كتاب يتصاحل فيه مع ذاته بالرغم من تصرحيه بداية بأّن هدفه اليت شهد

قّر عزمي على : "يقولوتطهريطهرٍ وسيلة تَ يف صدقها تكون فاألخطاء اليت اقرتفها ويعرتف بكلّ 
ليف هذا الكتاب، لكن ليس سعيا وراء شهرة أو مكسب أو خلود، فال خالد غري اهللا، بل حبثا تأ

، لكن وببداية املنت السريي سرعان ما يتقاطع اخلاص مع العام، وينثال السرد )2("عن راحة الضمري
ن عن من الذات إىل األطر التارخيية العامة اليت تستغرق السارد بفضائه اخلاص، ومن ذلك ما دوّ 

العشرية السوداء، كما عاشها ساردا مشاركا وكما انعكست يف نفسه ووجدانه، يقول مصّورا مشهدا 
قبل أن أحتّول إىل الرصيف املقابل، ألتفت ": دمويا من املشاهد الكثرية اليت عاشها وعاشتها اجلزائر

من أّول . الشحاذ األعمىأنا أّول من يقرتب من جثة . فّر اجلميع. الطريق خاٍل متاما. ميينا ومشاال
كان وجهه مغطى بالدم . أجل، إنّه ميت. نظرة أتيقن بأّن احلياة فارقته، لكن أجّس مع ذلك نبضه

أطلقوا عليه ثالث رصاصات، واحدة اخرتقت جبهته، الثانية قلبه . وصدره كذلك وبطنه أيضا
ويقول يف موضع آخر بعد انصرافه من مركز للشرطة، استدعي إليه للتحقيق معه . )3("واألخرية بطنه

أستمر يف املشي لصق اجلدار واألبواب : "نتيجة عثورهم على صورة إرهايب يف منزله، هو أخ زوجته

.03: ص.، بوح الرجل القادم من الظالمإبراهيم سعدي-)1(
.07: ص.املصدر نفسه-)2(
.135:ص. املصدر نفسه-)3(
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أرى . كّل املنافذ موصدة. بني احلني واآلخر ألتفت ميينا ومشاال، حبثا عن مكان ألوذ به. املغلقة
... مسلحني يركضان بسرعة الربق يف الطريق املقابل، خيتفيان، أمسع طلقات نارية متتالية شبحني

ا صدرت منهما؟ هل أصبحا جثتني أم قَتال غريمها؟ ال أرغب يف  ّ هل أُطلقت على الشبحني أم أ
.)1("التيقن من شيء

زائر اعتماد الرواية الضمري املالحظ يف االقتباسني اللذين خيّيالن معامل من تيسعينيات اجل
، وبذلك اندغمت الشخصية بالسارد، لتتناسب مع اندغامهما لغة السرد املثقلة باحلزن واليأس "أنا"

ملا كان عليه تاريخ اجلزائريني القريب، فالسارد يشعر بالتمزق وقلة احليلة مثله مثل شعبه، يف هذه 
فه يف هذا املقطع وغريه عند ضمري املتكلم املفرد الفرتة احلالكة من التاريخ وما يؤكد ذلك عدم توق

، وهذه الطريقة تؤكد اندغام اخلاص يف العام "حنن"بل جتاوزه إىل ضمري املتكلم اجلمعي " أنا"
منتقداوتالحم اهلم الفردي باهلم اجلماعي، واملاضي الشخصي باملاضي العام لألهل والوطن، يقول

نطالقا من الوضع املأساوي الذي وصلت إليه البالد ووضعها اجلماعية االذات اجلزائريةوجالدا
سنوات االعتباري الدويل من خالل النظرة اليت أصبحت لدى األوربيني على املواطن اجلزائري يف 

العامل بأسره صار يغلق . ال يوجد بلد أوريب يعطي يف هذه األيام تأشرية دخول ترابه جلزائري":اجلمر
وعن استخدامه هلذا الضمري أيضا .)2("كالطاعون الذي ينبغي الوقاية منهصرنا. أبوابه يف وجهنا

كان من العادة أن ال نغلق باب منزلنا باملفتاح أثناء النهار، شأننا يف ذلك : "يقول يف موضع آخر
كّل جارة تأيت لزيارتنا كانت تعلن عن قدومها وهي جتتاز . شأن كّل اجلريان، رغم حالة احلرب

املتكلم إىل " أنا"إّن أكثر ما جيذبنا يف هذين املقطعني السرديني انتقال السارد من .)3("العتبة
، الضمري اجلمعي املعربِّ عن روح اجلماعة، ذات املاضي واحلاضر املشرتكني، فكان اهلم "حنن"

ءا ودافعه إىل رصد الواقع املرير الذي عاشه وصار يف كتابته جز ) البطل(اجلمعي العام هاجس السارد 

.169: ص.إبراهيم سعدي، بوح الرجل القادم من الظالم-)1(
.232:ص. املصدر نفسه-)2(
.37: ص.املصدر نفسه-)3(
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من التاريخ، وقد انعكست هذه الروح اجلماعية يف الصيغ األسلوبية فجاءت األفعال خاضعة يف 
عدنا، اقتحمنا (ويف مقاطع سردية أخرى)وجهنا، صرنا، منزلنا، زيارتنا: (جّلها لتأثري ضمري اجلمع
.التاريخلتؤكد مجاعية التجربة، ولتشرك اجلميع يف صناعة ... ) فزنا، قهرناهم، ارحتلنا، 

وباستخدامه ضمري املتكلم املفرد واجلمعي يكون السارد قد وفِّق يف الكشف عن خبايا 
ا الذاتية  الشخصية الروائية عرب تصوير ماضيها وواقعها الداخلي الذي جند فيه أفكارها وتطلعا

قاطع فيها سرية الشيخ واجلماعية، وقد جاء هذا األسلوب موافقا ملوضوع الرواية يف األجزاء اليت تت
.السارد مع أحداث كربى تستدعي التأريخ والتأبيد من منظور عام/نعمان

وبرصد بقية الضمائر املسخدمة يف لغة السارد املشارك نلحظ يف بعض املقطوعات تراجع 
وذلك حني يعرض السارد" هم"حضور ضمري اجلمع إىل حّده األدىن أمام ضمري الغائب اجلمعي 

أرى : "لوقائع مل يشارك فيها أو حني يقّص أحداثا كان وزرها على غريه، يقول مصورا جمزرة تسعينية
أالحظ الدخان يعلو يف . أمسع أبواق سيارات اإلسعاف واملطافئ. الناس جيرون يف كّل االجتاهات

جثث . أخريا أصل إىل جهنم... يساعدين ذلك على حتديد مكان وقوع االنفجار . السماء
، وهنا تتفّلت األنا خارج )1("نار. دخان. صراخ. دم. أطراف حلم بشرية. أجسام ممزقة. متفحمة

ا وذلك ألّن كّل  اجلماعة نسبيا، لكن يبقى للتاريخ سطوته يف اجلمع بني الذات ومن حييط 
ا واالنتماء ذاته، فالسارد اية األالشخصيات يف الرواية تستغرقهم الوقائع ذا قصة مر يروييف 

.حميطة بهخرىأشعبه من خالل شخصيته وشخصيات 

، ال يفتأ يدرك شيوع الصيغ )البطل(إّن املتتبع لكّل الصيغ السردية يف عالقتها بالسارد 
، ويرجع استخدام هذه الصيغ إىل طبيعة احملكي املتخّيل الصادر )فعلت(اللفظية الدالة على املاضي 

ا؛ أي وق ائع قد عاشتها وخربت معانيها، فالسارد يستند يف حكيه إىل الذاكرة عن ذات حتكي سري
مصدرا أساسا ثرّا ومرجعية ممولة للصور واألحداث واحلاالت، ترفد النص السريي مبعطيات "بوصفها 

.29: ص. إبراهيم سعدي، بوح الرجل القادم من الظالم-)1(
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يبدو بعضها للوهلة األوىل غري ذات أمهية، لكّنه ما يلبث أن يكتسب أمهيته وخطورته يف نسيج 
ا إثر دخول اللغة ميدان الكتابة وحتّوهلا إىل احلركة اللغة السريية حني  يتفاعل مع ذاكرة اللغة ذا

وبذلك كان الفعل املاضي املنقضي املركز الذي تصدر عنه األحداث احملاكية ملا هو )1("والفعل
لصق اجلدار رحت أسري، وسط احلجارة املرتامية يف كّل . ويف األخري خرجت": تارخيي يقول السارد

.)2("، موليا ظهري ألفراد األمن، ناظرا باجتاه الشبان الذين ما برحوا يف كّر وفرمكان

وبرصد الّصيغ األخرى يف الرواية جند أّن الروائي مل يتوقف عند توظيف صيغة الفعل املاضي 
فقط، بل إنّه اتكأ يف نقل األحداث أيضا على صيغة الزمن احلاضر املعربَّ عنه باألفعال املضارعة 

تذَكر إىل ليثبت وجوده كسارد مشارك من زاوية قولية أخرى متّد حضوره من املاضي امل) أفعل(
احلاضر اجلزائري املر، يقول وقد خرج باحثا عن ابنه عبد العزيز يف مظاهرة املظاهرات اليت كانت 

توقفت عند منعطف، أفحص للمرة األخرية، وأنا ال أزال لصق ": ضّد النظام يف بدايات العشرية
النتباه فيه عدا كونه على مييين انعطفت، سائرا يف زقاق ال شيء يلفت ا. اجلدار، وجوه املتظاهرين

.)3("خال، هادئ، ال حركة فيه

املتأمل يف استخدام الكاتب للصيغ السردية يف الرواية، يتبّدى له جليا أّن الصيغ الدالة على 
املستقبل قليلة، إذا قورنت بصيغ املاضي مث احلاضر، فهو مل يعن باملستقبل كثريا، والسبب الرئيس يف 

عة املروي السري ذايت، الذي اهتم فيه بسرد ما جرى وما جيري يف العشرية اليت ذلك عائد إىل طبي
السارد إىل التاريخ، ليستمّد منه مادته، فأخذ / عاشها وهو يسّود صفحات كتابه فعاد بذلك البطل 

خصائص الكتابة التأرخيية، وهو ما طبع يف النّص سردا بأفعال تدّل على املاضي، وسردا ختّري ما 
به من أفعال تدّل على احلاضر، بينما غيِّبت الصيغ الفعلية الدالة على املستقبل لتتوافق ورؤيـة يناس

.السارد، فبقيت بذلك اإلحالة الفعلية إىل املستقبل شحيحة وغري مباشرة لتتماشى ونوع الكتابة

منشورات احتاد الكتاب العرب، قراءة يف جتربة حممد القيسي السري ذاتّية-ل السري ذايتابر عبيد، متظهرات التشكّ ــــحممد ص-)1(
.55: ص. 2005، 1سوريا، ط–دمشق 

.311: ص.إبراهيم سعدي، بوح الرجل القادم من الظالم-)2(
.312: ص. املصدر نفسه-)3(
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:صيغ السارد الراصد/ 1-2

/ غدا يوم جديد/ األمري/ شعلة املايدة[لقد اعتمدت جّل الروايات اجلزائرية قيد الدراسة
ساردا رئيسا غريبا عن السرد، يستخدم ]ماال تذروه الرياح/ حومة الطليان/ كولونيل الزبربر/ الغيث

يف تقدميه للحكي ورصده له ضمري الغائب، وقد أسعف هذا الضمري الروائيني يف التخّلي عن 
سرد الوقائع مبساحة تضمن حّدا من املوضوعية ذاتيتهم الساردة، فُأسبغت النصوص بروح مفارقة ت

كّل األنظار كانت مصّوبة :" حني مبايعة الشيخ حمي الدين" األمري"والواقعية، يقول السارد يف رواية 
لقد حتدثت عنه احلارات واألسواق الشعبية حىت أّن . حنو الشاب الذي كان جيلس مواجها لوالده

رأوه على حوايف مدينة وهران ينّظم . سيدي عبد القادر اجليالينالكثري من القوالني خيلط بينه وبني 
رجل الغبار املتصاعد . القبائل ويناوش الفرنسيني وحيّدد املواقع الضعيفة اليت ميكنه أن يدخل منها

يصف حال القائد موالي بوزقزة " كولونيل الزبربر"ويقول السارد املفارق يف رواية )1(..."والبارود 
البارحة، صّلى موالي بوزقزة :" ن املعارك اليت خاضها وفصيلته ضّد قوات احملتل الفرنسيبعد معركة م

لربه يف ظلمة الكازمة، وهو يف أشّد حلظاته ضعفا، أن يهتدي إىل كلمات جديدة ال تكّذبه يف ما 
جعل فريقا من جنوده ميوتون من أجله وفريقا آخر ما برح مستعدا لذلك، أو أن حيظى بنهاية 

إّن املقطوعتني تنمان عن استخدام النص الروائي املخّيل للتاريخ . )2("لة، كمن استشهدوا مجيعاجلي
لغة شاعرية تشي مبا ينشده من مجال، وقد استخدم الروائي فيه ساردا مفارقا ليصنع من الرواية نصا 

قائع الذي خيتار هذه تأرخييا بامتياز، فالرصد بسارد مفارق حمور يتقاطع فيه النص الروائي املخّيل للو 
الصيغة مع السرد التارخيي وذلك بوصفهما حقالن ينحوان إىل تصوير ماضي األحداث بآلية إجرائية 
قوامها التجرد من ذاتية التأليف واالتكاء على أكرب قدر من الشواهد املادية واملعنوية املالزمة لبعدي 

.وتة لصاحل التاريخ طبعاالزمان واملكان، ولو أّن األمر يتّم بينهما بنسب متفا

.87: ص.واسيين األعرج، كتاب األمري-)1(
.119: ص.2015، 1لبنان، ط–احلبيب السائح، كولونيل الزبربر، دار الساقي، بريوت -)2(
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إّن استخدام ضمري الغائب صنع من الرواية اجلزائرية شكال سرديا ينحو إىل اخلارج 
باستمرار، وهو ما يوافق الداللة الكّلية للرواية وخيدمها يف عالقتها بالتاريخ، فتسليط الضوء على 

برجها التاريخ اجلزائري خصوصا والعريب اإلسالمي عموما يستدعي ذاتا ساردة راصدة، تنظر من 
ومن مسافة بعيدة، حميطة، كثرية التنقل برؤيتها السردية، إىل ما وقع مبوضوعية وحياد لتصل يف بعض 
األحيان حّد مساءلة الشخصيات التارخيية املوظّفة يف النّص الّروائي عما فعلوه وما يفكرون فيه، أو 

قال يف مساق احلديث عن حني" كولونيل الزبربر"مساءلة القارئ ذاته، ومن ذلك ما تلفظ به سارد 
ملاذا صمت موالي بوزقزة، بعد أن ُأسكت العقيد شعباين رميا : ")1("العقيد شعباين"حادثة اغتيال 

اية هذا  بالرصاص قبل مثانية وأربعني عاما، كيال يقول شيئا آخر عدا أنّه كان رجع إىل الكازمة، 
مخسة قتلى يف صفوف عساكر كتيبة املشاة من احلرب، رفيع املعنويات حلصيلة 1957العام الثالث 

. )2()"األخضرية حاليا(إثر أّول كمني نصبه مع فصيلته قرب مدينة باليسرتو أسلحتهموغْنمالسادسة

وجتدر اإلشارة يف هذا السياق إىل أّن صوت الراصد يف هذا النوع من السرد قد خيتلط يف 
بعض األحيان بصوت املؤّلف يف بداية الرواية وميتزج معه، قبل أن ينفصل عنه لكسر احلاجز بني 

القناع؛ أي مبا عامل الفن وعامل احلياة، بني عامل املمكن وعامل الواقع، وهو ما يؤّسس ملقولة السارد
هو الكائن الذي قد يتخّفى الّروائي خلفه للتعبري عن أحاسيسه وأفكاره ورؤاه، وهو التماهي الذي 

حملمد ساري، الرواية اليت اختارت يف بداية تسريدها " الغيث"جنده على سبيل التمثيل يف رواية 
توسطها املؤلف يف حيث ، لبعض وقائع عنف العشرية اجلزائرية طريقة احلكوايت أو نظام احللقة

املؤلف خماطبا /البداية، قبل أن ينسحب لصاحل السارد يف باقي األجزاء والصفحات، يقول السارد

تلقى ناء الثورة التحريرية برتبة عقيد، جماهد وعسكري أثجنوب شرق اجلزائرولد بأوماش ببسكرة) 1964-1934(حممد شعباين -)1(
ليلتحق بعدها بصفوف جبهة التحرير الوطين  تعليمه مبسقط رأسه ّمث بقسنطينة يف مدارس مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني، 

على رأس املنطقة الثالثة من الوالية بعد ذلك إىل رتبة مالزم ّمث ضابط، ليعّني 1958ترقى يف ككاتب مساعد يف منطقة الصحراء، 
الفتنة داخل وبتهمة التمرد على السلطة وزرع .د وفاته على رأس الوالية السادسةبع"سي احلواس"خلف ، 1959السادسة سنة 

.، ونّفذ فيه احلكم مبدينة وهرانأي بعد سنتني من االستقالل1964اجليش اجلزائري حكم على العقيد باإلعدام سنة 
.60: ص. احلبيب السائح، كولونيل الزبربر-)2(
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ا متشعبة، وقودها الصرب ونفاذ البصرية، تعرفون ال شك أنّ ":القارئ السماع احلكاية طويلة ودرو
ين سأقص عليكم عل القص النبيل، إذ أنّ واالستمتاع يستوجبان اجللوس املريح، استعداداً للسفر مع ف

، أنا يف خدمتكم املستمعنيساديت":على هذا املنوالالتقدمي ستمر وي. )1("أحسن القصص وأمتعها
، سأضع أحالمكم األكثر جنونا على ئوا أنفسكم لإلقالعدوا طلباتكم باحلجم واللون، وهيّ حدّ 

ا منذ دهور خلت، سأدفن تردداتكم السكة اآلمنة، سأطهر أحشاءكم من املخاوف الكامنة 
وبالطبع، سأثلج صدوركم بأروع املواقف وأهدئ . وتّرهاتكم حتت ركام من عجائب القرن اجلديد

ىل االنتباه وتتبع إلكّن هذه الطريقة يف دفع القارئ ، )2("وساوسكم بأوضح الدالالت وأغناها
زمن يخربنا الحقًا أنّ سالسارد/املؤلفوسيلة خمادعة، ألنّ جمريات احلكاية ليست يف النهاية إالّ 

ال للسارد، فيباشر ما هو موكل إليه من احلكي يف األسواق انتهى، وهي العبارة اليت تفسح ا
حكي وختييل للتاريخ مستخدما ضمريا غائبا يسعى من خالله إىل استبطان ذات الشخصية التارخيية 

.يطها من أطر ثقافيةورؤيتها وتطلعها بقدر ما يسعى إىل تصوير ما حي

أّما بالنسبة للصيغ اللفظية فنجد أّن الروايات اجلزائرية اليت تعتمد ساردا راصدا قد راوحت يف 
ا الفعلية بني صيغة الفعل وصيغة الفعل املضارع الدال على احلاضر ) فـََعلَ (املاضي استخداما

ة الواحدة؛ ومها صيغتان اقتضامها السرد ، بل وقد ترد الصيغتان بنسب متقاربة يف الرواي)يفعل(
املفارق لريوي باألفعال املاضية ما قد وقع من منظور سردي حميط تقييما حلالة أو جتربة مكتملة، أو 
ا بني الفينة واألخرى حني عودته إىل تاريخ  ليستخدمها لالستذكارات أو االسرتجاعات اليت يقوم 

جوان 30ويف يوم اجلمعة ": "شعلة املايدة"د يف رواية فردي أو مجاعي أكثر غورا، يقول السار 
، وصل األسطول اإلسباين املرسى القريب من الضفة الشرقية لوادي احلراش، وقيل إنّه م1775

دهش بعض الطلبة حني مسعوا بتلك . ألف رجل25يتكون من عدد كبري من السفن احلربية، ومن 

.05: ص. حممد ساري، الغيث-)1(
. املصدر نفسه والصفحة-)2(
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جمسدا وضع البشري بعد " ما ال تذروه الرياح"ا سارد ، ويقول بالصيغ ذا)1(..."األخبار املفزعة 
ض يبحث عن شيء : "التحاقه باجليش الفرنسي رمى البشري اجلريدة بعيدا عنه، فوق الطاولة، و

مل يستطع أن يركز ذهنه على شيء ... فتح كتابا ّمث أغلقه ... فتح اخلزانة ّمث أغلقها . غري معروف
أحس بنفسه تافه القيمة ... شارد اللب .. ر بنفسه جمنونا شع... اضطرب وتضايق ... معني 

، وباملقابل تستعني الرواية أيضا باألفعال الدالة على احلاضر لتوصيف تاريخ )2("وال وزن لوجوده...
يف خضم " غدا يوم جديد"حيياه السارد فيدعم ما يقوله ويعاينه ويشهد عليه، يقول سارد رواية 

ّدد مشروع اجلزائر فرنسية حديثه عما وصل الدرك الف رنسي من تقارير حتّذر من تنظيمات جزائرية 
جنم مشال : (التنظيم األول يقول التقرير هو أخطره: تتعلق التقارير اليت بلغته بثالث تنظيمات"

الثاين يتعلق حبركة دينية هلا امتدادات وتعاطف . 20/11/1929، املنحل حبكم صادر يف )إفريقيا
م مصلحون دينيون، وهم اإلسالمية، وهي تعّد إلنشاءيف بعض البالد ّ منظمة جتمع دعاًة يزعمون أ

إلرجاع املاضي واخلالفة اإلسالمية، ويضيف التقرير بأّن احملّرك الرئيس هلذه اجلماعة هو " يعملون"
.)3(..."أّما التقرير الثالث فهو فيدرالية املنتخبني املسلمني (...) ابن باديس 

ض، فتح، أغلق(فاألفعال املاضية  وما حنا حنوها يف كّل )وصل، قيل، دهش، مسعوا، رمى، 
املقاطع السردية تنقلنا مع السارد إىل زمن ماض مفارق فنسرتجع معه بقراءات خمتلفة ما حصل أو 

يقول، يتعلق تتعلق، (أّما األفعال ، نتمثّله اسرتجاعات على مستوى زمن السرد أو زمن النص
وغريها مما تواىل على صيغة الفعل املضارع الدال ) تعاطف، تعّد، جتمع، يزعمون، يعملون، يضيف

على احلاضر، فهي ترصد صورة الواقع التارخيي الذي هو بالنسبة إلينا تاريخ مل نعاينه لكن وصلتنا 
ام أفعال دالة على حاضر أصداؤه، فالسارد يبعث إلينا بصوته من زمن ختييلي مل نعشه حنن، باستخد

ا وساردها ال حاضر مجهور القراءة .الرواية التارخيي بشخصيا

.45: ص.حممد مفالح، شعلة املايدة-)1(
.183: ص. 1982، 2، طاجلزائر-الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائرحممد العايل عرعار، ما ال تذروه الرياح، -)2(
.89.88: صص.عبداحلميد بن هدوقة، غدا يوم جديد-)3(
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ويف ختام هذا الطرح ميكن القول بأّن السارد املفارق أو الراصد، مبا يستتبعه من ضمائر 
اية غائبة ومبا يستدعيه معها من صيغ فعلية حاضرة أو ماضية، هو األكثر توظيفا على مستوى الرو 

اجلزائرية املخّيلة للتاريخ وذلك ملا مينحه من مساحة للروائي للتنقل بني األحداث، وملا يوفره من 
مسافة تساعد على استكناه الوقائع والغوص يف قلبها، وبذلك فإّن دوافع استخدامه من طرف 

ائعي وبني الروائيني تنوس بني ما هو شخصي يتعلق بالذات املبدعة وما يساعدها على توظيف الوق
.ما هو موضوعي يتعلق مبكونات السرد يف اندغامها مع ما هو تارخيي بكّل تشعباته

:صيغ السارد المشارك الراصد/ 1-3

من مقتضيات هذه الصيغ أن تتلّون بلونني سرديني مصدرمها واحد، لون أّول يقتحم فيه 
ه واملمثل يف الوقت نفسه، ولون تنسب السارد النّص بلغته فينقل احلدث من موضع هو املتكلم في

والروائي . فيه األلفاظ والعبارات إىل السارد نفسه لكن من موقع مفارق غريب عن مضامني النص
املفارق، لإلفادة من مزايا الصيغتني معا يف النص الواحد؛ فيستخدم اللون /خيتار هذا السارد املعانق

الالت النص وحني يبتغي إضفاء مصداقية عاطفية األول حني يريد أن يشارك القارئ يف صناعة د
وعلى . على مضامينه التارخيية، ويستخدم اللون الثاين إذا كان هدفه التعبري عن جتربة تارخيية مكتملة

قّلة هذا النمط املزجي بني الصيغتني إّال أنّه قد توافر داخل الرواية اجلزائرية، وبشكل واضح يف رواية 
.للروائي الطاهر وطار" ىل مقامه الزكيالويل الطاهر يعود إ"

اللغوية يكتشف أّن هناك ساردا وحيدا " الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي"إنَّ املتتبع لبنية 
أخذ موقعا جيمع بني املشاركة والرصد هو الويل الطاهر ذاته؛ فهو من جهة، الشخصية اجلذع اليت 

يز اآلليات حترك أز : "، تقول"أنا"تروي وتشارك يف صناعة احلدث، مستخدمة ضمري املتكلم 
ومن جهة . )1(..."استويت من موقعي، ومتنيت لو تتاح يل فرصة أداء ركعتني . العسكرية من جديد

" هو"أخرى يظهر كسارد غريب، فيكتفي بنقل األحداث اليت وقعت مبسافة أمان يضمنها الضمري 

.95:ص. الويل الطاهر، يعود إىل مقامه الزكي-)1(



[ الجزائري؛ البناء والداللةالمتخّيل التاريخي وتشّكالت السرد الروائي  ] الباب األول

62

الن، وسط قوم وجد نفسه عرض جبال ال يعرفها، تتخّللها وديان، غزيرة املياه، قوية السي: "يقول
مل يفهم من لغتهم ومما هم (...)على رؤوسهم قلنسوات من صفوف مزركشة بعضه أبيض وأسود 

.)1("يفعلون سوى إطالق الرصاص

بالنظر إىل مضمونه " الويل الطاهر"إّن املزج بني الضمريين يف العمل الواحد أضفى على نّص 
اشفة للحقيقة التارخيية، فالقارئ بعد أن يفرغ من قراءة تعابري الوجه الصادق، ومالمح املوضوعية الك

هذا العمل جيد نفسه قد خوطب وجدانيا وفكريا؛ فتعامل مع نٍص مجع بني متعة احلكي وحماولة 
التجذير لفكرة القتل وفكرة الضياع اليت رافقت التاريخ اإلسالمي والعريب حبسب الروائي وصوال إىل 

د يقحم ذات القارئ يف العمل ويفتح له آفاق املتعة فيجذبه إىل الداخل السار ) أنا(زمن القراءة، فـ 
) هو(للشعور مبا شعر به الويل حني إسرائه الصويف خارج الزمن، حيث توغل يف دهاليز التاريخ، و

الضمري الذي خيرجه مرة أخرى، لريى ما حصل يف التاريخ العريب واإلسالمي، وما حيصل، وما 
ةسيطّرد حصوله من أحد . اث مشا

وإذا كان الروائي قد أرّخ لفعل املوت والتيه اللذين أصبحا أقنومني عربيني وإسالميني، فإّن 
سيتخّيل معه ذلك أو قد يتجاوزه إىل ما هو أبعد، فالسرد -للمزج احلاصل بني الضمريين- القارئ 

م يف إعادة بالضمريين جيمع عاطفة القارئ بعقله، وشعوره بفكره، فُيعمل دالالت النّص ويساه
.  استكناه التارخيي ومساءلته بال هوادة

للصيغ اللغوية املستخدمة، فقد تراوحت هي األخرى يف هذا النص، فكان لصيغة أّما بالنسبة
حضور ) يَفعلُ (وصيغة الفعل املضارع املؤطر بأفعال بؤرية دالة على احلاضر ) فـََعلَ (الفعل املاضي 

يفارق فيه السارد النص ويكتفي بالرصد، ومن ذلك ما يقوله حني تصوير معركة قوي يف اجلزء الذي 
هتف الويل الطاهر وهو يصّوب مدفعه : "من معارك العشرية السوداء اجلزائرية اليت شارك فيها الويل

ضغط بإصبعه بقوة على الزناد، حىت أحّس به يكتوي حبرارة . الرشاش حنو طائرة، كانت حتوم فوقه

.29: ص. الزكيالطاهر وطار، الويل الطاهر يعود إىل مقامه -)1(
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بينما يغّلب السارد صيغ . )1(..."فما أن كان من الطائرة املغرية سوى أن وّلت الدبر احلديد، 
أو األفعال املضارعة الدالة على احلاضر يف ) َفعلتُ (املاضي الذي يدّل عليه استخدام صيغة الفعل 

ة ينقل السارد جتربته يف معرك. ، وذلك عند اندغام ذات السارد بالشخصية)أَفعلُ (بعض األحيان 
ة فيقول أخذتين رعشة، واعرتتين محى، ودامهتين غمة، فكربت ومشرت على ذراعي، وارمتيت : "مشا

ما يزيد عن أربعمائة جثة ... خلف بقايا جدران، واقعة، انبطحت على بطين، وواجهت امليدان 
.)2("مسجاة هنا وهناك

وبالرغم من أّن النّص الروائي مل حيتف كثريا بالفعل املضارع مثل احتفائه بالفعل املاضي إال 
أّن االنتقال من ماضي الويل الطاهر إىل حاضره املؤطّر بفضاء الفيايف وحّيز املقام وما لفهما من وباء 

لتاريخ اإلسالمي والعريب فّرت منه الشخصية اجلذع، جيعل القارئ، بعد أن يعود مع السارد إىل ا
حبسب الروائي، يستشرف أمداء فعلي القتل والتيه يف -املليء باملشاهد الدموية واملثخن بالغموض 

.املستقبل على حّد سواء، ولو أّن الصيغ اللفظية مل تصرّح بذلك

:مستويات لغة السرد/ 2
ا من التنوع الذي تتعّدد أساليب التشكيل الّلغوي بتعّدد أساليب السر  د، اليت تأخذ متظهرا

يؤّسس له اختالف ما يريده الروائي من أطروحات ورؤى، وميكن أن جنمل هذه األساليب يف ثنائية 
وهو ما يوّلد لغويا حني التعبري عن . واحدة يتقاطب فيها األسلوب املباشر مع األسلوب غري املباشر

. )3(ي تقدَّم به الفكرةهذه األفكار تباينا واضحا يف املستوى الذ

ا بعدا مضمونيا ينتمي إىل املاضي  وملا كانت جمموع املقاطع اللغوية السردية اليت حتمل يف طيا
ا وأن تتشّكل  املعلوم احملفوظ جزءا من كّل متثّله لغة السرد عموما، فقد حقَّ هلا أن تتلون بألوا

.31:ص. يعود إىل مقامه الزكيالطاهر وطار، الويل الطاهر -)1(
.92:ص. املصدر نفسه-)2(
.116ص ".حممد نصار"غة يف رواية جتليات الروح للكاتب عبد الرحيم محدان، اللّ : ينظر-)3(
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وفيما . املباشر وغري املباشر عن املاضي الذي تبتغيه الروايةبصورها، لتعّرب هي األخرى باملستويني 
.يأيت تفصيل لذلك وحبث لإلجابة عن سؤال املواءمة مع املضامني التارخيية املقدمة

:السردية اللغوية المباشرة/ 2-1

يلجأ الروائي يف استخدامه هلذا النوع من السردية اللغوية إىل التعبري عن متخّيله التارخيي بلغة 
صرحية ومباشرة، بعيدا عن أّي استخدام رمزي أو جمازي، فالّلغة املباشرة تضطلع باإلخبار والنقل 

... تنحو إىل الشفافية "فقط، فتكتفي بـدور الوسيط يف نقل التارخيي إىل املتلقي، فهي الّلغة اليت
ا بوضوح ويسر فتأيت شفافة تسعى إىل إيصال املعلومة السردية إىل متلقيها .)1("وتعربِّ عن حمموال

.بأقصر الطرق املمكنة

يف الروايات اجلزائرية قيد ] بشىت أنواعه ومبختلف صيغه اللغوية[لقد جاءت لغة السارد 
ومضامينها -إىل حدٍّ كبري -الدراسة حني حديثه عن التاريخ بطريقة مباشرة يف معظمها، متناسبة 

ا بالسعي إىل حتقيق موضوعية الطرح، وصدق اخلرب، وح رارة العامة لفظا وتركيبا، فاتسم بذلك خطا
التجربة، واحليادية يف التبليغ، األمر الذي جعلها تصل إىل القارئ متهادية تسعى إىل إقناعه ببساطة 

حني أراد السارد إقحام " ما ال تذروه الرياح"وهدوء، ومن ذلك على سبيل التمثيل ما ورد يف رواية 
ني ابتغائها جتنيد القارئ يف أجواء التفتيش اخلاطف الذي كانت تقوم به دوريات املستعمر ح

أخذت السيارات العسكرية تقرتب من البيت، كثرية الضجيج، وما هي إالّ حلظات قليلة : "اجلزائريني
إّن ما يهّم الفرنسيني هو ما ميتاز باحلركة والنشاط وينعم باحلياة . حّىت وصلت وتوقفت قرب الباب

ب الذي دفعهم إىل هذا املكان هو وإّن السب... يستطيع أن يفيد ويستطيع أن خيلق ... والشباب 
م رأوا فيه –بعد الدراسة –فقد وضعوا نصب أعينهم ... البحث عن ما يفيدهم  هذا البيت ألّ

ا، واليت تتماشى مع العمل الذي ميكن أن يوجه إليه )2("شابا، قويا، تتوفر فيه الشروط اليت يطلبو

.116: ص". نصارحممد "عبد الرحيم محدان، اللغة يف رواية جتليات الروح للكاتب -)1(
.16/17: صص. تذروه الرياحلعايل عرعار، ما الحممد ا-)2(
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واصفا أجواء محلة اعتقال " حومة الطليان"رواية ويف هذا اإلطار الّلغوي التقريري أيضا يقول سارد
طالت إجراءاته خمتلف أحناء Rafleقامت دوريات اجليش بإنزال مشّدد : "فرنسية حبومة الطليان

دورياتحومة الطليان، كما راحت هذه الدوريات تتوغل يف األزقة والطرقات واملعابر، من خالل
ادها متباعدين عن بعضهم البعض، موزعني على رصيفي أفر يكونأنعلىحريصةمع الشرطةمشرتكة

دف تأمني الطريق لوحدات االقتحام املكونة عادة من املظّليني  الشارع، حتّسبا ألّي طارئ، وأيضا 
ا دون عناء تأويلي )1("األشّداء ، بالنظر إىل هذين االستشهادين نلمس لغة شفافة توحي مبحموال

سردي الذي يؤمن بأّن استخدام الّلغة التعبرييـة اإلخبارية املباشرة، هو يذكر، ويعود ذلك إىل الوعي ال
ما سيقحـم القارئ ليعيش املاضي املستدعى كما يصـّوره النص، و ويؤكد أّن األساليب اللغوية 

.البسيطة هي ما يستوحي منها مجهور القراءة الشعور بصدق املخِرب يف نقله ملا حصل

إّن احلديث عن املضمون االستعادي للحوادث باستخدام مستوى تعبريي تقريري مباشر، هو 
بطريقة ميسورة ليضيف إىل عوامل -على اختالف مستواه الثقايف-ما يفتح األفق أمام القارئ 

، ويتّم ذلك الرواية دالالت جديدة مبا يوّلده بأسئلته من معان للوقائع التارخيية اليت ختّيلها الرواية
.  خاصة حني مطابقته بني العاملني املمكن والواقعي، وما يتوّلد عن ذلك من اتفاقات واختالفات

وما ميكن قوله يف ختام احلديث عن هذا األسلوب يف الرواية اجلزائرية، هو أّن الروائي اجلزائري 
خيية سرديا، وقد جنح يف توظيفه للتعبري عن قد غّلب األسلوب املباشر يف اإلفصاح عن مضامينه التار 

ختيالته لوقائع التاريخ اانتظمت وفقه)Orienté(متخّيله، فخاطب القارئ بصيغ تقريرية موجهة
فجاءت الرتاكيب املستخدمة بسيطة، والعبارات جزلة، واأللفاظ قريبة املأخذ، مما جعل الّلغة 

االستذكاري، وهـو ما خوَّل إشـراك املتلقي العريب يف املعتمدة تتساوق وتوظيـف هذا الوجه من السرد
.التجربة، وتوحيد تارخيه بالتاريخ الذي صّوره السارد

.41: ص. ، حومة الطليانأمحد محدي-)1(
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:السردية اللغوية غير المباشرة/ 2-2
از، فهي ا التارخيي على الرمز وا ا السارد "هي الّلغة اليت تعتمد يف تقدمي مضمو لغة مييل 

، فتُنتقى فيها الّلفظة والرتاكيب العامرة باإلحياء والرتكيب االستعاري )1("واالمتالءإىل االكتناز 
إذ تصري . السرد من نثريته الّلغوية إىل شعرية أسلوبية بنائية كثيفة"املناسب إليصال الداللة، فينقل 

.)2("لكّل دال حقول داللية متعّددة يتفّتح عليها ويستوعبها

ومبراجعة الروايات النماذج جند أّن لغة احللم أو لغة الرؤيا مبا حتمله فكريا من طاقة 
استذكارية، ولغويا من بناء رمزي، هي من مقاصد هذا الوجه غري املباشر من لغة السرد، فاحللم 

ة هذه الرسالة مبثابة رسالة رمزية ترتاءى للرائي يف املنام، واملؤّول هو وحده القادر على فك شفر "
" شعلة املايدة"ومن ذلك ما ورد يف رواية مفالح . )3("والكاشف عن حمتواها التبشريي أو اإلنذاري

لقد رأى نفسه يف املنام ميشي حايف القدمني على : "من رؤيا نسبت إىل الشيخ جلول، يقول السارد
ا إىل" املايدة"الثلوج، ّمث شاهد شعلة عجيبة يف قمة جبل  الثلوج املرتاكمة على مدينة وصلت حرار

وانتصب أمامه شيخ عمالق ... عظيمة فأذابتها حىت برزت بنايات ضخمة مصنوعة من الذهب 
ذو حلية بيضاء، تربّع على اجلبل ولّوح بذراعه اليمىن يف اهلواء وهو يصيح بلهجة آمرة وكأنّه يقود 

ا عصفور ّمث وضعها يف كّف يده ّمث التقط املدينة ال"... إىل األمام.. إىل األمام "جيشا  ّ ذهبية كأ
ا األّول  ، إّن نّص )4(..."اليمىن املبسوطة وتال بصوت جهوري سورة الفتح، وأعاد املدينة إىل مكا

لغة نص احللم ومادة : هذه الرؤيا ينّم عن كتابة عرفت كيف توّفق يف توظيفها للحلم بني ثالث
جاءت خالية من أّي تكّلف، مثرية، ذات إيقاع سريع، مليئة أّما لغة احللم فقد. احللم ووضع احلامل

بالصور املوحية، أّما بالنسبة ملادة احللم، فهي مادة رمزية تنبئ القارئ بأّن ما ستشي به مضامني 

. 2008، 1لبنان، ط- حممد سامل حممد األمني الطلبة، مستويات اللغة يف السرد العريب املعاصر، مؤسسة االنتشار العريب، بريوت -)1(
.62: ص

.120: ص". حممد نصار"غة يف رواية جتليات الروح للكاتب ، اللّ محدانعبد الرحيم -)2(
.238: ص.2006، 1مصر، ط–رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة اهيم وجتليات،مف–سعيد يقطني، السرد العريب -)3(
.03: ص. حممد مفالح، شعلة املايدة-)4(
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الرواية وما ستقّدمه ما هو إّال قراءة متأنية لتاريخ مدينة وهران، املدينة اليت ترقد على سفح جبل 
كانت ترزح حتت نري االحتالل اإلسباين الذي مّثل وصمت احلكم العثماين الثلج املايدة، واليت  

الذي رأى الشيخ زواله يف املستقبل، لتنهض على أثر ذوبانه مدينة وهران الذهبية من جديد حرّة 
مثلها مثل باقي املقاطعات اجلزائرية، وهو ما حصل خارج حيز احللم يف الواقع حني أمر الباي 

أّما ]. اآلالت واملدافع اليت تصادي الشعلة يف احللم[فع واآلالت احلربية على جبل املايدة بوضع املدا
بالنسبة لوضع احلامل، فهو الشيخ جلول، الرجل التقي الورع، املوثوق يف قوله وفعله، الذي تناسب 

ا حني أراد مكانته الروحية صدق الرؤيا وحتّققها، وهو ما يعضده قول السارد يف إمتامه لنّص الرؤي
األبيض ] الشيخ العمالق[ّمث أخرج من حتت برنوسه : "إبراز مكانة الشيخ جلول وثقة الناس فيه
واختفى داخل " احتفظ به حّىت تسلمه للفارس األمسر"سيفا ذهبيا وقال للشيخ جلول بصرامة 

.)1("الضريح ذي القبة ناصعة البياض

اشرا باملعىن العام للنّص الروائي، فلم تزد الرموز اللغوية لقد ارتبطت لغة هذا احللم ارتباطا مب
على أن أشارت بطريقة مجالية إىل ما سيحدث يف النص من أحداث تارخيية بطريقة تأخذ املستوى 
الثاين أو الثالث من مستويات الرتميز إذا افرتضنا أّن إليهام الرمز ودالالته العميقة مستويات تبدأ 

ا زادت كثافة املدلول وطاقة من املستوى األّول حن و املستويات األخرى، اليت كّلما غصنا يف طبقا
اإلحياء، فالقارئ احلصيف جيد بعض الصعوبة يف فّك شفرة هذا احللم الذي يفسره السياق العام 

. للنص، وما سيساعده على ذلك أثناء فعل القراءة بساطة نظام الرتميز املكّون منه

القارئ إّال عن طـريق الّلغة /لم من رمزية الصورة املرئية واليت ال تتأتى للمؤوِّلإّن رمزية احل
ا،فتكتسي هذه الّلغة بالرمزية والكثافة املستمدة من مادة لتكون نّصا قابال للتأويل، فالرموز احللم ذا

سورة / ياضالب/ الشيخ العمالق/ الذهب/ الثلوج/ الشعلة: (املستخدمة يف رؤيا الشيخ جلول مثل
لتعمل دائما على "، هي رموز انتقيت بطريقة واعية لتشكيل عناصر احللم، ...)السيف / الفتح

تكثيف التجربة الواقعية جبوانبها النفسية واخلارجية وإدراجها يف نسق إخراج جديد يفتح بعض 

.03: ص.حممد مفالح، شعلة املايدة-)1(
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اوزة للتجربة نفسها، إّما يف اجتاه التخويف أو التحبيب أو النصيحة ، وهلذا جند أّن )1("اآلفاق ا
تتوفر فيه شروط فهم النص ونقله من صورته "فهم احللم حيتاج إىل شخص هو املؤوِّل الذي جيب أن 

، ومن أهّم هذه )2("املضمرة إىل معناه الظاهر الذي بوساطته يتحقق مدلول النص ومرماه ومغزاه
ياس، والقدرة على متّثل أصول القدرة على اشتقاق الّلغة ومعاين األمساء، والتمكن من الق: الشروط
الرؤيا ومعانيها " دالالت"ذلك ألّن هذه املعرفة الواسعة هي اليت ستمّكنه من فهم "، )3(الكالم

. )4("انطالقا من ألفاظها

القارئ مبثابة املفتاح البؤري لفّك شفرة /وألّن لكّل حلم ألفاظه الرموز اليت تغدو للمفسر
احللم، فإّن الروائي احلذق املخّيل للتاريخ حياول دوما ختّري األلفاظ املناسبة ملا يريده من معىن و إّال 

تبتغيها الرواية مبضامينها التارخيية غدا احللم دون أّي قيمة داللية، ونّصه دون الداللة املطلوبة اليت 
. فلغة احللم من أكثر املواضع النصية اليت يُثبت فيها الروائي ثقافته وقدرته التوظيفية

وغري بعيد عن لغة احللم جند موضعا آخر للغة الرامزة غري املباشرة يف الرواية اجلزائرية املشتغلة 
ش هذه النصوص للمتخّيل بفرش يعلن للقارئ طبيعة التارخيي على معاين التاريخ، إذ كثريا ما تفر 

القادم، مستخدمة يف ذلك لغة متهيدية واصفة، لتبطيء احلكي وإلمداد السرد مبا يسنده من لوحات 
ومشاهد تضفي عليه إىل جانب التمهيد مسحة مجالية، ومن ذلك مثال ما استخدمه واسيين األعرج 

، يقول برمزية موحية موطّئا خلسارة "مسالك أبواب احلديد"اية يف بداية كّل مقطع من مقاطع رو 
على قمم جبال . كانت رياح اخلريف قد عادت من جديد بقوة: "األمري معركته أمام اجلنرال بيجو

تتمايل غصون البلوط والصنوبر احلليب عميقا . الونشريس، ال يسمع إّال حفيف األشجار وهي تئن
ا تقاوم موتا حمتوماحّىت تالمس األرض لتقوم من  ّ ، ويقول يف السياق نفسه مبوضع )5("جديد وكأ

.149: ص. 2007، 2املغرب، ط–محيد حلميداين، القراءة وتوليد الداللة، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء -)1(
.240: ص. اهيم وجتلياتمف–سعيد يقطني، السرد العريب -)2(
.6/7صص:  ينظر. 2006، 1اجلزائر، ط–ابن قتيبة الدينوري، تعبري الرؤيا، دار اهلدى، عني مليلة : ينظر-)3(
.248/249: صص.املرجع السابق-)4(
.310: ص. واسيين األعرج، كتاب األمري-)5(
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حامت الغربان على رأس خّيالة األمري قليال قبل أن تنسحب جمموعات جمموعات صوب : "آخر
ا ال تظهر إّال عندما تكون اجلثث . الغرب، تتبعها بعض الكواسر ّ حتّسس األمري منها فهو يعرف أ

، إّن كّل ما وظّفه الروائي من عناصر )1("ها، ولكّنه كتم أحاسيسهيف مرمى بصرها أو حاسة مشّ 
ة جاء متساوقا واملضامني التارخيية  الطبيعة يف هذين املقطعني وغريمها من املقاطع األخرى املشا

ا النصية  / رياح اخلريف[املطروحة بعدمها، فهزمية األمري حاكتها األلفاظ والرتاكيب برمزيتها ودالال
قبل أن يصل ...] الكواسر / الغربان/ املوت/ متايل األغصان حىت تالمس األرض/ األشجارأنني

ا أن خيدم متخّيله  القارئ إليها، وقد متظهرت بألفاظ جزلة، وصياغة راقية، استطاع واسيين 
. التارخيي السردي ويوّسع يف دائرة مجالياته

يف رواية " كتاب األمري"صيغا أسلوبية قريبة من صيغ وحتت هذه العباءة الوصفية نلمس 
حني أراد السارد وصف حالة الصحراء اجلزائرية بلغة شاعرية قبل التأريخ ألفعال " كولونيل الزبربر"

فيها، فجاء التوصيف استعارة كربى حتاول استشفاف الضياع احلاصل بعد " جالل"الكولونيل 
هناك يف : "ية وأهلها وزوارها من املدنيني ورجال اجليشاالستقالل لكثري من األراضي اجلزائر 

تندوف، أقصى غرب اجلزائر إىل اجلنوب، حيث  مولد الفراغ ومعقل الضياع وهول أشباح اجلنون 
املرتصدة أن تأخذك إىل العدم ويد نارية من فوق رأسك تصّب عليه لظى رصاصيا ومن حتت 

)2("صاصكقدميك ومن حولك أنفاس جحيم ظمآى تستعجل امت

ا أن تزيد من معرفة  إّن هذه املقاطع الوصفية املستخدمة لّلغة اإلحيائية غري املباشرة من شأ
القارئ مبجريات احلكي وتشركه يف ختّيل أحداث الرواية عموما واألحداث التارخيية خصوصا ومتنحه 

ذه السردية اللغوية غري حتتفي -خاصة املعاصرة منها - مدخال جديدا لتأويلها، والرواية اجلزائرية 
ا بديال عن اللغة املباشرة يف كثري من املواضع .املباشرة برمزينها وشاعريتها وتعرتف 

.363: ص. واسيين األعرج، كتاب األمري-)1(
.268: ص. احلبيب السائح، كولونيل الزبربر-)2(
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:التاريخي ولغة الحوار/ ثالثا

يتمّيز احلـــوار بدراميته وقّلة مستوى تدّخل السارد فيه ألّن الشخصيـــــة هي من تتكفل 
النصي لدى )1("وهم احلضور"نحاه اخلاص بنيويا ووظيفيا، وهو ما يقّوي بإجنازه، فيأخذ بذلك م

من الوسائل السردية األساسية لفنون القص، وهو يرتبط ارتباطا وثيقا مبستويات "القارئ، فاحلوار 
االتصال بني الشخصيات والعمل القصصي واملتلقي، ويسهم بشكل فّعال يف عـملية التواصل 

الشخصيات وتتـعاقب على اإلرسال والتلقي، كما أنّه ميتاز بديناميته العالية السردي، حيث تتبادل 
مما جيّسر التواصل للقارئ ملعرفة ما حتمله الرواية من )2("وعرضه للشخصيات واألحداث حبيادية

مادة تارخيية بطريقة ختييلية مباشرة تنأى بالنص عن الوقوع يف فّخ التسجيلية، وجتدر اإلشارة يف هذا 
لطريقة مجالية خاصة ملساق إىل أّن احلوار الروائي يتجاوز احلوار العادي يف طريقة التعبري؛ إذ خيضعا

وهو ما ) 3(متّيزه عن اطرادات احلوار اليومي بالرغم من اشرتاكهما يف وظيفيت التفاعل والتواصل
وال، وبعدها يقتضي من البحث رصد نظام سريورته النصية ودورها يف تأطري دالالت التارخيي أ

وطريقة تقدميه وفقا للصيغ اللغوية، ومدى توافقه مع مستويات سيحاول رصد داللة التارخيي
.الشخصيات املتحاورة

:سيرورة الحوار وارتحاالت الداللة/ 1
احلوار هو فعل عقالين آين هادف يظهر عادة يف شكل تعاقب مجلة من الرسائل وأفعال 
الكالم املرتبطة واملتوّلدة عن بعضها البعض، وبالنظر إىل هذه اخلصوصية، جند أّن معاين التاريخ  فيه 

لتارخيي يف ُتستدعى بطريقة خمصوصة ومتميزة عن استدعائها يف لغة السرد؛ فحني تتجلى دالالت ا
لغة احلوار نلمس انفتاق أطر احلرية اليت كانت تقّيده سردا، فاحلوار بقدر ما مينح الروائي القدرة على 

.132: ص. 1997، 1ط. لبنان–، دار صادر، بريوت بكر عباس: ، الزمن والرواية، ترمندالو. أ. أ-)1(
.76: ص. 2010، 1سوريا، ط–يادكار لطيف الشهرزوري، مجالية التلقي يف السرد القرآين، دار الزمان، دمشق -)2(
.96: ص. 2006، 3املغرب، ط–تنظري وإجناز، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء –مفتاح، دينامية النص حممد: ينظر-)3(
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هو يف الوقت نفسه كينونة نصية مرنة ] الذي قد يكون تارخييا بالنسبة للقارئ[عرض حاضر الرواية 
ومكانا بطريقة سلسة يف مساحة متّكن النص من التوغل أكثر يف جتاويف التاريخ واالنتقال زمانا

اوزة أو االعتبار وغريها من  نصية قصرية وبصيغ لغوية مكثّفة دالليا، وذلك بغية املقايسة أو ا
ا أو سؤال اآلخر بطريقة مباشرة أو غري مباشرة تتوّلد عنه  األغراض األخرى؛ فسؤال الذات ذا

ا أن تنقل إىل القارئ مادة تارخيية م تنوعة وثرية مقارنة مبا تقدمه لغة السرد اليت إجابات من شأ
تبقى مقّيدة بتوايل األحداث حمكومة بقانون املتواليات السردية املرتبط سابقها بالحقها، فتتلقف 

ا التارخيية فتفسرها وتؤوِّهلا وتسائلها يف بعض األحيان .بذلك الذات املخاطَبة مادة احلوار بارحتاال

ومن أبرز احلوارات املخّيلة للتاريخ الباحثة يف نتوفه الزمنية عن أجوبة ألسئلة الراهن الروائي 
:حوار األمري عبد القادر مع حاشيته يف املسجد بعد الصالة، يستأنف احلوار فيقول

وأجدادنا، قد أعرف أّن الزمن الذي عشناه مع أوليائنا. أمتىن أن يرزقنا اهللا وقتا لتغيري كّل شيء-"
ائيا وعلينا أن نقنع أنفسنا بأنّه ذهب وإىل األبد حّل حمله زمن آخر أسلحتهم فّتاكة . وّىل 

موقعة وهران بّينت لنا نقائصنا وقوتنا وجيب أن ال . وأسلحتنا مل تعد كافية للدفاع عن أرضنا
. نتوهم دوميشال ليس بواييه، دوميشال أكثر ذكاء وحساباته أدق

.نطق أحد اخللفاء من الزاوية اخللفية. الربيع كانت عائقا بيننا وبينهمأمطار -
مل 1833ماي 30القذائف اليت أطلقناها يف . صحيح، ولكّن األمطار كانت علينا وعليهم-

حتدث إال ثقبا صغريا يف حتصينات أورليان والبقية تعرفها جّيدا، مدافعنا انفجرت يف مواقعنا قبل 
ّددهم .أن 

.نّنا مل نكن منلك العتاد الالزم لذلكأل-
وهلذا أقول إذا قبلوا بالسلم، فنحن له وإذا عادوا إىل احلرب نكون قد جّهزنا ما يكفي -

)1("للمقاومة

.127/128: صص.واسيين األعرج، كتاب األمري-)1(
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بالرغم من [يرحتل الروائي يف هذا املقطع احلواري إىل أزمنة هي بالنسبة لزمن املنطوق ماضية 
، فعكس تاريخ حقب خمتلفة، منها القريب ذو األثر املباشر ]من القراءةبالنظر إىل ز ) احلوار(تارخييته 

فيما يعيشه األمري من أحداث، ومنها البعيد الذي ورد بصيغة املطلق للتقديس وأخذ العربة أو 
لألسى واحلسرة على ُمضيه مثل ما ورد يف بداية احلوار حني عاد الروائي إىل زمن األجداد واألولياء 

ل إشادة وتبجيال، ليقيس عليه حاضره املأساوي الذي تغّريت فيه موازين القوى فضرب به املث
وأمالت فيه الثورة الصناعية األوروبية الكّفة لصاحل املستعِمر، إذ صارت مدافعهم تدّك احلصون 

تساعدهم لقدمها باالنفجار يف وجوه مستعمليها، أّما بالنسبة للتاريخ القريب والقالع ومدافع األمري
زم فيها احلوار يف أكثر من مناسبة؛ ظهرقد عاد إليهف ذلك يف حديث األمري عن موقعة وهران اليت ا

جيشه على يد دوميشال، وعن أجواء املعركة وما لّفها طبيعيا من أمطار ورياح، وقد أرّخ احلوار 
ذا. 1833ماي 30للمعركة اخلاسرة بسبب قلة العتاد فذكر تاريخ  احلوار الوصوللقد أراد املبدع 

إىل نتيجة مفادها حتمية اجلنوح إىل السلم يف أّول فرصة تتاح لرتتيب األوضاع وإعادة منطقيةبرتاتبية
اية احلوار ليدّلل على اختتامه للحديث   ) املشورة(اسرتجاع األنفاس، وهي النتيجة اليت طرحها يف 

".إذا قبلوا بالسلم فنحن لهوهلذا أقول: "حني قال بصيغة لغوية شرطية تفيد املضارعة

حني مل ُيسمح " الغيث"ويف هذا السياق جند أيضا حوار املهدي مع صديقه سليمان يف رواية 
ما إىل تاريخ موغل يف القدم، تاريخ  هلما مبجاوزة احلدود اجلزائرية دون جواز سفر، فعادا يف خطا

ما واحدا، فلم الدولة اإلسالمية الواحدة املوحدة، الدولة اليت أعلت يف يوم ما شعارا واحدا وعل
ترسم حدودا، ومل تطلب جواز سفر، بالرغم من مساحتها الشاسعة املمتدة من الصني شرقا إىل 
ما وتوقهما إىل السفر برا بشخصية الرحالة ابن بطوطة  احمليط األطلسي غربا، املساحة اليت ذّكر

حني استبطانه سؤال املآل بادر سليمان صديقه. التارخيية ورحلته اليت مل تعرتضها إّال قسوة الطبيعة
: بعد رحلة التيه اليت خاضاها فقال
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اليوم، مل يعد أحد يسافر من بلد إىل بلد راجال أو على ظهر . لقد تغّريت األزمنة يا أخي-"
مل تعد األمة اإلسالمية على عهدها السابق أّمة واحدة، بال حدود، تلك البالد اليت . اجلمال

إىل الصني، بال جواز سفر وال تأشرية دخول، متاعه الوحيد قلمه قطعها ابن بطوطة من املغرب
.على ظهره النحيف)(وغندورة

ماذا سنفعل؟-
.)1("ال أعرف-

يعّد االستفهام من أجنع األساليب اللغوية اليت ينتهجها احلوار يف توليد الداللة التارخيية 
ا زمنا ومكانا، يعرفه  )2("هو طلب حصول صورة الشيء يف الذهن": فيقول" ينالتفتازا"واالرحتال 

وبذلك يسعى املستفهم إىل طلب غري املعروف عنده بأدوات خمصوصة هي أدوات االستفهام 
املتحاِور على السؤال منتقال بإجابته زمنا ومكانا وفقا لألطر اليت ترمسها البنية اللغوية /فيجيب املتلقي

الذي يطرحه على نفسه أو الذي )3("لم مبقدار حجم السؤالاإلنسان يتك"للسؤال، وذلك ألّن 
ومن باب التدليل، جند حوارا برز عن غريه من احلوارات األخرى اليت وردت يف .يطرحه عليه غريه

، والذي دار بني األخوين حيي والطاهر، الشخصيتان اجلزائريتان "شعلة املايدة"رواية حممد مفالح 
املعروفتان بشجاعتهما يف جهادمها مع األتراك يف كّل املعارك اليت دارت يف غرب الوطن، خاصة ما 

: منها بتحرير وهران من سطوة اإلسبان، يقول الشيخ الطاهرتعّلق
ما اجلديد يا احلاج؟-"
.لقد انتصر احلق على الباطل-

)(-ثوب تقليدي مغاريب، فضفاض،  يصنع من القماش أو الصوف، خفيف الوزن، يغطي اجلسم كّله، يرتديه الرجال وحده : الغندورة
.  حني الدفء ويضعون فوقه الربنوس أو القشابية أيام الربد، يصادي يف وظيفيته القميص عند املشارقة

.53: ص. حممد ساري، الغيث-)1(
لبنان-، املكتبة العصرية، بريوتعبد احلميد هنداوي: تلخيص كتاب مفتاح العلوم، حتقيق–سعد الدين التفتازاين، خمتصر السعد -)2(

.196: ص. 2003، 1ط
1لبنان، ط-لثقايف العريب، بريوتبسام حجار، املركز ا: مارتن هيدجر، إنشاد املنادى، قراءة يف شعر هولدرلن وتراكل، تر-)3(

.7: ص. 1994
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انتصر احلق؟ وكيف؟-
بال شك ختوف الداي ... حتّقق حلم سكان البايلك ... لقد ُعّني األكحل على رأس البايلك -

.من ردود فعل القبائل
اي خليل؟ ماذا جرى للب.. خربين -
ا، ّمث دفن مبقربة سيدي حممد السنوسي - لقد أصيب بعلة غريبة فحملوه إىل تلمسان اليت تويف 

بعد وفاة الباي إبراهيم امللياين ... لقد ظََلم الشيوخ وقسا على الصاحلني، كان رجال مغرورا ... 
أما اليوم فلم . باملالانتظر الناس أن خيلفه اخلليفة األكحل، ولكن خليل الرتكي اشرتى املنصب

.جيد الباشا من هو أجدر من األكحل لتويل منصب الباي
أظن أّن أمر اهللا قد حان-
مسعت بأّن األكحل أرسل خليفته  وقواده إىل شيوخ القبائل ليحثهم على مجع األموال استعدادا  -

.)1("حملاربة اإلسبان
املالحظ من خالل هذا املقطع، هو احلضور القوّي لالستفهام املعّرب عن حالة من القلق 
تمع اجلزائري أيام احلكم العثماين، وبالنظر إىل املوقف  والتوتر نظرا للوضع الذي آلت إليه وضعية ا

خ الطاهر قد الذي يتحدث يف إطاره املتحاوران جند أّن االستفهامات الصادرة معظمها عن الشي
حيث  ... حمكوما بشرطه األنطلوجي "سامهت وظيفيا يف بناء املقطع وضبط حلقيته جيدا، فجاء 

، فاملوضوع األساسي الذي انطلق منه النّص منا )2("كانت له قضية مركزية يتحاور فيها املتواجهان
ا )ملاذا/كيف/ما(وتغلغل تارخييا بواسطـة االستفهام الذي استخدم أدوات خمتلفة  ، استدعى 

إجابات حميلة إىل أحداث وأحوال تارخيية مّيزت تلك الفرتة، فقادنا احلوار إىل ما عرف من فساد يف 
احلكم، وانتصار إىل املال والنسب يف تعيني اخللفاء، ومنهما إىل الشرخ القائم بني احلاكم العثماين 

ها من األحداث اليت جاءت وبني رعيته، ناهيك عن أسباب عودة اخلالفة إىل األكحل، وغري 
.متدفقة يف تراتبية منطقية متساوقة وطبيعة الرواية املخّيلة للتاريخ اجلزائري أيام احلكم العثماين

.60/61: صص. حممد مفالح، شعلة املايدة-)1(
.99: ص. تنظري وإجناز–مفتاح، دينامية النص حممد-)2(
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إّن املرتصد لصيغ احلوار ال يلبث ويكتشف أّن أسلوب االستفهام املستخدم يف احلوار السابق 
ا دونه، فلو شاء قد ضاعف اإلنتاج الداليل للجملة احلوارية، ب الرغم مما تتميز به اجلملة احلوارية ذا

عن املعاين التارخيية، اليت ضّمنها يف احلوار السابق لوجد نفسه مضطرا الروائي التعبري باجلمل السردية
إىل تسويد العديد من الصفحات، مع ما يستتبع ذلك من ترهل يقلص من قدرة الرواية على إغراء 

توظيفا فنيا للتعبري عن املعىن "فاحلوار التارخيي يوّظف بارحتاالته الداللية وكثافته املتلقي بالقراءة، 
.)1("انتباهه أو حتفيزه لقبول الفكرةإلثارةبه غالبا إىل املتلقيالذي يريد اإلفضاء

):اللغة األجنبية/ العامية/ الفصحى(صيغ تقديم الحوار / 2
ال ميكن التوقف يف دراسة صيغ تقدمي احلوار عند مسألة أحقية الفصحى أو العامية أو 

إىل أّي حّد ميكن للروائي أن : األجنبية يف الظهور، بل يتعدى األمر ذلك إىل سؤال جوهري مفاده
مون الّرواية يقّدم لغات شخصياته يف املشاهد والّلحظات احلوارية مبا يعّزز واقعيتها، ويتناسب ومض

ا التارخيية، وينسجم مع مستواها الثقايف، واملهين، والعمري، وموقعها االجتماعي، وسلوكها  وتشربا
وطباعها املضمرة واملعلنة؟، ذلك أّن إنشاء صور تلك الّلغات هو املهمة األسلوبية األوىل للجنس 

فكالم . )2(وليس جمرد وسيلةهدفا بذاتهالذي يرى يف احلوار" باختني"الروائي على حّد تعبري 
الشخصية الروائية ال ميكن تقييده بالصيغة بل مبدى حضور املشَخص فنيا، عرب ذهنيتها، وبنيتها 

ا  ومن هنا ميكن لشخصية ... النفسية، وزاوية رؤيتها ودرجة تعليمها، ونوع مهنتها، وطبيعة مبتغيا
ا وألخرى أن تتحدث العامي ووفقا . ة ولثالثة أن تتحّدث بلغة أجنبيةأن تتحدث الفصحى مبستويا

الشخصية التارخيية أو تلك متلونا بلغة تفرضهاكان من الضرورة أن يأيت متخّيل هذههلذا املنطق فقد
ا، ليكون موافقا ملا ميّيزها .يف سياقها النصي، وموائما ملقامات القـول التارخييةطبيعة الشخصية ذا

.205: ص. 1990، 1مصر، ط–عبد الفتاح عثمان، األسلوب القصصي عند حيىي حقي، مكتبة الشباب، القاهرة -)1(
ءحياة شرارة، دار توبقال للنشر، الدار البيضا: مجيل نصيف التكرييت، مراجعة: ، شعرية دوستويفيسكي، ترميخائيل باختني: ينظر-)2(

.365: ص. 1986، 1املغرب، ط–
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إّن املستوى العام للغة احلوار يف الروايات النماذج قد اختلف من رواية إىل أخرى، فجاء 
:بصيغ ثالث متظهر التارخيي وفقها، هي على النحو اآليت

أّما الصيغة األوىل فجاءت، عربية فصيحة، مكثّفة، قد تصل إىل حدود الشاعرية، بدالالت /أ
كان الذي يدور فيه احلوار، وهي الّصيغة األكثر استعماال يف تعكس طبيعة الشخصية وطبيعة امل

ا مادة السرد  ا، وذلك وفاء للغة اليت تكتب  الروايات اجلزائرية اليت تتخذ من الّلغة العربية ماد
وضمانا لتفاعل القارئ العريب معها بعيدا عن اللهجات واللغات اليت قد ال يستطيع فّك رموزها 

قافة الشخصيات اليت يدير الروائي بينها احلوار التارخيي فتستدعي مع ثقافتها لغة وانتصارا لطبيعة ث
بني جالل وزميله عثمان يف " كولونيل الزبربر"تناسب مقامها، ومن ذلك ما ورد من حوار يف رواية 

: مدرسة األشبال اجلزائرية
كون هنا يف هذه املدرسة جالل، تصّور لو مل تستقل اجلزائر، وحنن يف هذه السن، هل كنّا سن-"

بالذات، اليت كان ال يدخلها غري أبناء الكولون والعسكر؟ 
كثري منا، رّمبا أغلبنا، كان افرتسه املرض أو صار مخاسا أو أجرب على رعي اخلنزير يف زرائب -

.الكولون، أو هو ميسح األحذية على أرصفة الطرقات
.)1("أو انتهى إىل التشرد أو قبع يف السجن-

ومن ضمن أمثلة احلوارات الفصيحة أيضا، ميكن متييز حوار جاوز بفنيته لغة السرد يف رواية 
اهد و" حلموشاعمرسي"دار بني الغيث وهو حوار خارجي الذي ميثل فئة امللتحني " املهدي"ا

" سي اعمر"املتعصبني من جيل ما بعد االستقالل، يقول املهدي خماطبا جماهدي املنطقة خمّصصا 
: بلغة حجاجية

...أمواتكم ليسوا شهداء -"
اشرح لنا يا املهدي ملاذا شهداؤنا ليسوا شهداء، مثلما تقول؟-
ا. يف سبيل اهللاإّن الشهيد جندي مات- .أما أنتم فإنكم جنود حياة الدنيا وملذا

.211: ص. احلبيب السائح، كولونيل الزبربر-)1(
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...مل نفهم -
أما الذين ماتوا من . إّن الشهيد يف اإلسالم هو الذي ميوت دفاعا أو ناشرا لدينه... سأشرح لك -

ا، وليس لدين اإلسالم م لألرض وملذا .أجل االستقالل، فأعطوا حيا
اجلبال ومحلنا السالح وتكبدنا ما تكبدنا من حمن وتضحيات أتظن يا شقي بأنّنا صعدنا إىل -

جسام للدفاع عن دين النصارى؟ 
ال تقل يل بأّن هؤالء حاربوا من أجل الدفاع عن ... والدليل، أّن الشيوعيني حاربوا إىل جانبكم -

اإلسالم، وأّن موتاهم يف اجلنة ؟
)1(..."وصلنا إىل آخر الزمان -

غة الثانية فعامية متفاصحة لكن مبستويات خمتلفة فتارة ترتفع فتحايث الّلغة وبالنسبة للصي/ب
الشاعرية، وتارة أخرى تعود فتنزل لتالمس احلديث اليومي يف لفظه وصياغته، فالنص الروائي 
ا الواقعية واليت تصنعها شخصيات  اجلزائري مل خيل يف توظيفه للتاريخ من تلك احلميمية بكّل دالال

ن عامة الناس، وبلهجة تعكس مستواها فتفصح عن تارخيها الشخصي بكّل جزئياته، وعن حملية م
تارخيها العام الذي تتقاطع فيه مع غريها مثلما تراه، ومما يصلح للتدليل يف هذا املساق ما قالته اللة 

وشاح "الزهراء يف وصيتها لألمري عبد القادر موصفة شغفه بالعلم حني عكف على تأليف كتاب 
أخدم يا وليدي، اهللا يعينك وينصرك على أعدائك وما -: "بلغة تتناسب ومستواها" الكتائب

ويف الرواية نفسها حوار آخر . )2("ما كانش اللي يُدخل. تشوفش موراك أبدا، أنا نعرف واش ندير
بالعامية له دالالت سياسية كبرية، دار بني الرباح وابنته يف حضرة الشاويش، وهو حوار يعكس 

املوقف الذي يتواشج [سخط عامة الناس من موقف األتراك إزاء قضية مقاومة االحتالل الفرنسي 
] حملمد مفالح" شعلة املايدة"أحداثه رواية أسبق، روتوموقف اجلزائريني من احلكم العثماين يف زمن

: قالت البنت

.199/200: صص. حممد ساري، الغيث-)1(
.287: ص. واسيين األعرج، كتاب األمري-)2(
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.الشاويش هنا، راه قدامك ويشوف فيك، عرفك-"
:يقول بصوت مسموع

قدامه احليطان ويفلق راسه إذا حب . هذاك املهبول اللي ما يعرفش بأّن الباي انتاعه كاله محار-
)1("هنا ما عندو ما يدير رانا يف بيت اهللا

ذا املستوحى من العامية ووصوله إىل هدفه وبدالالت عالية املستوى قد  إّن انطالق احلوار 
لتعبري عن الرؤية التارخيية اليت يريد الروائي نقلها، هذا يكون يف بعض املقامات أنسب أسلوب ل

فضال عن اتسامه بالعفوية والتلقائية، وبذلك ميكن القول بأّن توظيف التارخيي بنجاح يف الرواية 
يستدعي يف بعض األحيان العودة إىل احملّلي وتوسيط هلجته لتأيت الّلغة احلوارية متساوقة مع املوقف 

.ه يف سردية النص الروائي صانعا للتاريخ من موقعهالعامي املعرتف ب

م /ج أّما بالنسبة للصيغة الثالثة فقد حاول مبدعوها قدر املستطاع التوفيق بني طبيعة شخصيا
م، الفرنسية/والّلغة املتوسلة، فاستخدموا الّلغة األجنبية وهو ما خلق يف الروايات اجلزائرية يف حوارا

حومة "عا لغويا يفصح عن مدى ثرائها وتنوعها، ومن ذلك ما ورد يف رواية املخّيلة للتاريخ تنو 
م يف اهلامش " الطليان ألمحد محدي، الرواية اليت تكلم كّل الفرنسيني فيها بلغتهم وترمجت حوارا

:)2(بالّلغة العربية

- Vous êtes sur qu’il n’y a pas d’ autres moyens pour fair parler les gens ? ...
des moyens plus..

- Je sais, mon colonel,vous vouliez dire: plus propres. Vous pensez que tout
cela ne colle pas avec notre  tradition humaniste.

- En effet, je le pense.

.81: ص.واسيين األعرج، كتاب األمري-)1(
.107/108: صص. أمحد محدي، حومة الطليان- (2)
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- Meme si je partage ce point de vue, mon colonel, l’accomplissement de la
mission que vous m’avez donnée m’oblige à ne pas raisonner en termes de
morale mais du point de vue de l’efficacité.

- Et que faites-vous de vos suspects, après?
- S’ils ont un lien avec les crimes terrorists, je les abats.
- Mais vous vous rendez compte que c’est l’ensemble du FLN qui est lié au

tetrrorisme!
- Nous sommes d’accord.

لقد جاء هذا احلوار كاشفا جرائم فرنسا وطرق و أسباب تعذيبها للجزائريني، فبّث يف الرواية 
وزنا إضافيا رّجح الكفة للقضية اجلزائرية يف صراعها ضّد املستعمر، فما يقرؤه القارئ يتمثّله بلسان 

انزالق خفي يتحّول عربه "وبلغته وبثقافته، بالرغم من أّن استخدام لغة اآلخر ما هو إّال الفرنسي 
األنا إىل اآلخر، أو العكس، ويّتخذ التحّول صفة عفوية سريعة يف احلوارات اليومية وخمتلف أشكال 

تستغرق وقد. )1("االتصال اللغوي، أو يّتخذ طبيعته االستداللية ذات الطابع الفلسفي أو الفكري
هذه احلوارات مساحات نصية كبرية على حنو احلوار الذي أوردناه، وقد خيتزل يف بعض األحيان 

. فيؤدي وظيفته باقتصاد لغوي واضح، فيأيت حميال إىل التاريخ لفظا وداللة دون تفصيل يف الوقائع
: يقول لويس نابليون يف حواره املقتضب مع األمري ساعة إعالنه إطالق سراحه

-" Je suis venu vous announcer votre liberté.

:لريد األمري بلغته منهيا احلوار
سيدي الكبري، قد يكون السجن قد قّلل من حساسييت جتاه األشياء ولكن ال ميكنين أن -

.)2("أخطئ يف كلمة حرية، هذه الكلمة أعرفها جيدا يف لغتكم

.53: ص. 2003، 1لبنان، ط–صالح صاحل، سرد اآلخر، األنا واآلخر عرب اللغة السردية، املركز الثقايف العريب، بريوت -)1(
.566/567: صص. واسيين األعرج، كتاب األمري: ينظر-)2(
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ا كلمات فرنسية، معرّبة حرفا  ومن جهة أخرى تستخدم بعض الروايات اجلزائرية يف حوارا
يف حوار بني قدور، بطل الرواية الذي ال يتقن " غدا يوم جديد"مفرنسة نطقا، حنو ما ورد يف رواية 

:الفرنسية، ودركي فرنسي
مسيو، آمي موا آي مسيو- "

)1("تيه توا-

ا يف الّرواية هو مبتغى واحد يكمن يف منح اآلخر حّق الكالم  وما يوِجد هذه الصيغة وشبيها
ولو كان احلرف عربيا، كشفا لنواياه إبداعيا وربطا للنص بسياقاته املنتجة، ونقال للواقع يف صيغ 

.حوارية تعيد حتوير التارخيي بأفواه من يهمشهم التاريخ

القول بأّن صيغ احلوار قد توالت يف الرواية اجلزائرية املخّيلة للتاريخ فجاءت وختاما ميكن
مكتنزة بالداللة، مميزة، مراعية خلصوصيات لغة كتابة التاريخ، متساوقة مع موقعها يف النص ومع 
ا القارئ إىل البحث عما يقابلها املضمون الروائي العام، موائمة لطبيعة الشخصية، فبعثت مبستويا

وبذلك تكون قد أضفت بعدا تارخييا نابعا من الواقع اجلزائري بألفاظه من متظهرات يف الواقع،
ا عن غريه، فجاءت الوقائع بلغة مكثّفة، موحية، تتناسب ومستوى  وعباراته وتراكيبه اليت يتميز 

. الوعي السردي واألحوال الثقافية واالجتماعية والفكرية للشخصيات

.31: ص. جديدعبد احلميد بن هدوقة، غدا يوم -)1(
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الشخصية والحدث: انيالفصل الث
:تأطير

والتعبري عن اإلحساس بالواقع؛ فهيالتجسيد الرؤياملركزيةالوسيلة تعترب الشخصية 
ومناليت جعلت منها البديل عن اإلنسان يف الواقع، دراسات النقدية التقليديةوباعرتاف من ال

بغية السرديالوعيرّهنه )1("ألثر معنويبؤرة"،الدراسات احلداثية اليت جعلت منها كائنا ورقيا
احركيةالكشف عن  .احلياة وتفاعال

، إالّ )2("تليست كائنات من حلم ودم بل تشكيلة من الدالال"الشخصيةبالرغم من أنّ و 
ا تنصرف يف النص الروائي إىل ممارسة وظائف بشرية أساسية ترتكب منها احلياة ّ وألّن الروائي ال . أ

أن حتيا األفكار يف الشخصيات وسط "، فقد كان لزاما هذه احلياةيسوق أفكاره العامة منفصلة عن 
وعي العـام، يف مظهر من جمموعة من القيم اإلنسانية اليت يظهر فيها الوعي الفردي متفاعال مع ال

يهدف إليه الكاتب يف نظرته هلذه القيم، ويف أغراضه اإلنسانية، وال مظاهر التفاعل، حسب ما
سّخر، وهو الغرض ذاته الذي ي)3("مناص من اتساق هذه األغراض مع الغرض الفين السردي

ت احلياة، وعن نظرة وللتعبري عن فلسفة معينة من فلسفااحلدث،إلجنازالذات الفاعلة يف النص
خمصوصة إىل الزمن، النظرة اليت تأيت متساوقة مع طبيعتها املادية والنفسية، وطبيعة وعيها بالواقع 

.يا فيهالنصي الذي حت

ا  فهل ينطبق هذا الكالم على الرواية املخّيلة للتاريخ؟ ومنه على الشخصية التارخيية املتخيَّلة مبرجعيا
الثقافية املفروضة مسبقا؟ 

.16: ص. 1990، 1املغرب، ط–سعيد بنكراد، دار الكالم، الرباط : فيليب هامون، سيميولوجية الشخصيات الروائية، تر-)1(
.21: ص. 1988، 1تونس، ط–عبد الصمد زايد، مفهوم الزمن وداللته يف الرواية العربية املعاصرة، الدار العربية للكتاب، تونس -)2(
ضة مصرغنيمي هالل، النقد األديب احلديحممد-)3( .526/527: صص.2001، 1ط، مصر-، القاهرةث، دار 
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من مقتضيات الكلم يف هذا املقام االعرتاف بصعوبة تعامل الروائي مع شخصية جاهزة أو 
ا يف  شبه جاهزة حمّددة املعامل والث قافة مسبقا؛ أي مع شخصيات هلا حضورها احلقيقي، وهلا متثال

كتب التاريخ صفًة وفعال، أو مع شخصيات ختييلية مفرتضة وضعت يف سياق تارخيي يعيد حماكاة 
ما وقع ولو من منظور فكري خاص خاضع لرؤية املبدع ولسياقات إنتاج النص، ألّن ذلك من شأنه 

منفصل /معطى موضوعي متصلأطرا خمصوصة ألمداء حريته؛ فالتاريخ مبا هولهويرسمأن يقّيد املبدع
حيتم على الروائي اتباع مسالكه العامة أثناء إعادة صياغته سرديا أو حني مساءلته، وذلك ليحّقق يف 

فيقدم املاضي لنا بفهم جديد من خالل التعبريات "واقع نصي متميز ما يصبو إليه فنيا وفكريا 
. دون أن يشّوه احلقيقة التارخيية اليت يصبو إىل مقاربتها، ودون أن يقّوض الثابت فيها)1("الباقية

بنوعيها اجلاهزة املمتلئة [تتحرك الذات الفاعلة املخّيل للتاريخ داخل هذا الواقع النصيو 
، فتنصهر مع حركتها األحداث التارخيية يف ]دالليا وشبه اجلاهزة التخييلية املؤطرة بسياق تارخيي

مبدأ التجاوز واحلاجة امللحة الثابتة إىل تطابق أحسن "مسار إجنازي قوامه األحداث الفنية داخل 
رار يف هذا الواقع ليتفق مع مطالب اإلرادة مع الواقع اخلارجي، والرغبة اخلالدة يف الفعل باستم

ا بعث قيم تسعى إىل و ،)2("الواعية احلرة بوعي املاضي وحماولة جتاوز مفاهيمه توصيفاليت من شأ
واحملورية يف قيمته األساسيةاملاضييستمـد ومن هنا . أمهية ما وقع يف فهم ما يقع وما سيقعيقرُّ 

.خالل ما تقوله الشخصية الروائية وما تفعله وما تفكر فيهمن بّث يف النتاج ويالنصيالزمن 

مقاربةمن الروايات النماذج، سأحاول يف هذا الفصل التارخييومن أجل استجالء هذا 
الداللية اعتمادا على تهااملعنوية وأبنياإعادة تشكيل مسابعد تصنيفها و النصيفالفاعلةاتالشخصي
الكشف عن األبعاد الداللية التارخيية داخل الروايات يف النص، وهو ما سيسـاعديفالواردةالعالمات
ناهيك عّما ،والتأويلالتفسريتشكيل قاعدة بنيوية ميكن الركون إليها حني مباشرة فعلبغيةالنماذج، 

.28: ص. 2005، 7لبنان، ط–املركز الثقايف العريب، بريوت إشكاليات القراءة وآليات التأويل،،نصر حامد أبو زيد: ينظر-)1(
.20: ص. العربية املعاصرةعبد الصمد زايد، مفهوم الزمن وداللته يف الرواية -)2(
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تواليات املخمبوءإىل الكشف عن فيها سأسعىستقّدمه هذه القاعدة للمرحلة الثانية املكمِّلة، اليت
ايتها تشّكال وداللةسلسلة األحداث متتبعاالسردية املخّيلة للتاريخ .من بدايتها إىل 

الشخصية وأمداء تخييل التاريخ: أوال

ما خيربنا "جتدر اإلشارة بداية إىل أّن الشخصيات اليت سيشتغل عليها البحث، استنادا إىل 
، هي انتقاءات )1("نفسها أو ما نستنتجه من خالل أفعاهلابه الراوي عنها أو ما ختربنا هي عن 
موعة من الشروط، أمهها أن تكون ذات قيمة داللية تارخيية جلية، مميزة عن غريهـا مبا : خضعت 

تؤديه من دور يف النص، سواء استدعيت إليه من التاريخ بطريقة مباشرة أم بصيغة رامزة لوجود 
ا على دالالت ميكن االستناد إليها حني تقاطع سردي ما، هذا إضافة إىل اشرتاط توافر متظهرا

.حماولة فهمها يف مستوى داليل أعمق

: أنماط التمظهر/ 1
ميكننا حني النظر إىل جمموع الشخصيات املبثوثة يف الّرواية اجلزائرية املخّيلة للتاريخ من 

ة ة تارخييّ شخصيّ "خالل النماذج املنتقاة التمييز بني ثالثة أمناط رئيسية لتوظيف هذه الشخصية؛ 
)2("يف احلدثة مفرتضة ة تارخييّ وشخصيّ ،ة مقصاة عن احلدثة تارخييّ لة للحدث، شخصيّ عّ مف

يف الّروايات اجلزائرية، وبصيغ متفاوتة فرت اات قد تو خصيّ الث من الشّ الثّ األمناطهذه واملالحظ أنّ 
وباحتفاء اختلف من نّص إىل آخر، وذلك بالنظر إىل الوظيفة اليت تؤديها كّل شخصية من 

ق ه املتحقّ قدمّ يبني ما املمكنةوق ر الفاجلزائري الشخصيات، وهو التنوع الذي ألغى يف فضاء النصّ 
وفيما يلي تصنيف وحتليل ألبرز الشخصيات وكشف لطبيعة.وائيل الرّ يّ املتخينتجه ارخيي وما التّ 

ا وداللة هذه التمظهرات داخل النصوص النماذج، وفقا للرتتيب اآلنف الذكر . متظهرا

).بتصرف(12: ص. 2005، 1سوريا، ط–حممد عزام، شعرية اخلطاب السردي، منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق -)1(
.226: ص. نضال الّشمايل، الّرواية والّتاريخ: ينظر-)2(
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:ة للحدثفّعلة الماريخيّ ة التّ خصيّ الشّ / 1-1

ينشئها صاحبها انطالقا من شخوص ذات وجود "وهي الشخصية الفاعلة املتلفظة اليت 
فيليب "، وهي بذلك من ضمن الشخصيات املمتلئة دالليا باملفهوم الذي طرحه )1("فعلي يف التاريخ

ين ، وهو ما يع)2("على معىن ممتلئ وثابت حّددته ثقافة ما"حتيل ، أي هي الشخصيات اليت "هامون
ا وخصائصها منه، مما جيعل  ا مستوحاة امسا وقوال وفعال مما هو خارج النص، فأخذت بعض مسا ّ أ

ا متوقعة منتظـرة، وبعضها اآلخر بعيدا غري منتظر" ، كما أّن هلا أدوارا حمّددة )3("أعماهلا وعالقا
فوظ معني جيعل منها نقطة ترتبط قرائيا بدرجة استيعاب القارئ هلذه الثقافة، ألّن اندماجها داخل مل

.)4(إرساء مرجعية حتيل إىل النص الكبري لإليديولوجيا

من أصعب ما تقوم به الذات الناصة حلظة خصيات وع من الشّ هذا النّ التعامل مع يعترب
صناعتهايت سامهت يفة الّ ارخييّ التّ املنعطفاتجبلّ الكتابة، وذلك ملا تستدعيه من ضرورة اإلحاطة

الصعوبة اليت يالقيها املبدع وكذا السياقات اليت تلّف األحداث، ناهيك عن،اتخصيّ هذه الشّ 
يف حماولته تشكيلها حواريا وفقا ملقتضيات امللفوظ النصي الذي تستخدمه غة اللّ حني تعامله مع

ا للتعبري عن دواخلها؛ ا هي ةارخييّ املراجع التّ إذ ال ميكن ساعتها العودة إىلالشخصيات ذا ألّ
ا تفتقر إىل التفاصيل عليها حني توائم السياق العام يةلييختةغصبفيلجأ الناص إىل إضفاء ، ذا

.)5(الذي يشتغل عليه

وجيب التنويه يف هذا املقام إىل أّن النّص الروائي ال مينح للشخصيات التارخيية املفعلة للحدث 
ا، بل مينح لكلّ  شخصية دورا ميلك إمكانات التمايز مقارنة باألدوار اليت تقوم احلمولة الداللية ذا

.102: ص.1994، 1تونس، ط-الصادق قسومة، طرائق حتليل القصة، دار اجلنوب، تونس -)1(
.24: ص. فيليب هامون، سيميولوجية الشخصيات الروائية-)2(
.املرجع السابق نفسه والصفحة-)3(
.122: ص. املرجع السابق: ينظر-)4(
.227: ص. نضال الشمايل، الرواية والتاريخ: ينظر-)5(
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موضوع الرواية، وبنيتها الفكرية : ا الشخصيات األخرى، وذلك بالنظر إىل عّدة اعتبارات أمهها
والفرتة الزمنية اخلارج نصية اليت حياول منت النص ختييلها، ناهيك عن مدى بروز هذه الشخصيات 

. وقع امسها وفعلها يف الذاكرة اجلمعية جلمهور القراءةيف التاريخ الرمسي و 

بناء على هذا التصور ندرك أّن كّل ما تقوم به الشخصية املرجعية، يتحّدد ضمن نصني 
النّص الروائي والنص التارخيي، وأّي قراءة تسعى إىل فك السنن بشكل جيد لن : متداخلني مها

صني، وعلى هذا االعتبار سأحاول يف هذا املوضع إجراء مقاربة تتحّقق إّال بالربط بني هذين الن
ألبرز الشخصيات التارخيية املمتلئة على مستواها النصي، سواء تعلق األمر بالشخصيات التارخيية 
النامية داخل النّص أو اليت عادت الّرواية إىل زمنيتها للرتميز مبا حتمله من طاقة داللية، وذلك يف 

ا اخلارجية والداخلية وكذا أفعاهلا وأقواهلا، لتكون عملية التوصيف هذه متكأ جدول يرصد مواصف ا
.بنيويا صلدا ميكن الركون إليه حني مباشرة فعل التفسري والتأويل ربطا لداخل النص خبارجه
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كتاب األمير: رواية 

الشخصيات
المواصفات

األقوالاألفعال الوصف الخارجي 
والداخلي

االنتماء 
الثقافي

األمري
عبد القادر

/ أزرق العينني / أنيق 
نظيف / متواضع الطول

/ حازم/ بشوش/ اهلندام
/حكيم/ شجاع/صادق

/ شاعر/ قائد/ إنساين
م / بطل/ قارئ 

/ متسامح/ طاهر
شخصية أسطورية لدى 

.عامة الناس

صويف/ وطين 
إسالمي

مقاومة املستعمر  -
تأديب اخلارجني على -

.  الطاعة
االلتزام بالعهود واملواثيق-

سأحارب كّل من ينكر سلطاين "
الذي هو سلطان اهللا، وكّل من ساعد 

" أعداءنا فهو عدو لنا وعدو لدينه
)271: ص(

: ويف رد على الفرنسيني قال
مصّممون على خوض اجلهاد وال "

ميكنين إّال أن أكون جبانب الذين بايعوين 
فاستعّدوا للجهاد ... يف هذا املنصب 

)300: ص(" املعلن ضدكم

مونسينيور 
ديبوش

/ مثقف / عليل / قّس 
/ ويف / كرمي/  منفتح 
/ ي الطلعة / حمب

ناصر / مقّدر
للمظلومني

فرنسي وطين 
مسيحي

السعي إىل إطالق سراح 
األمري قوال وفعال إعجابا 
به وبانفتاحه الديين، وكذا 
بغية تزيني صورة فرنسا اليت 
وعدت األمري وأهله باحلرية 

.وأخلفت

أنا أريد أن أقنع رئيس :"قال لألمري
اجلمهورية وأريد أن آخذ كالمك   

أعرف أّن دينك . ةكحجة صادق
وسريتك  الكبرية حيتمان عليك الصدق 

".    وهلذا أسأل وأشّدد على السؤال
)132: ص(

مصطفى
بن 
التهامي

مستشار األمري وخليفته 
/ نصوح/وأمني سره 

/  شجاع/ ويف/ ذكي
.مرتجم / مثقف/ قائد 

مسلم/ وطين

مساعدة األمري يف حتقيق -
.املستعمرمبتغياته ضّد 

طاعة األمري واإلميان -
.بأهدافه

.محاية األمري-

م من ديننا يا سيدي، فلنمنحهم " ّ إ
)272: ص(" خمرجا على األقل

حنمد اهللا يا موالي على االنتصار "
األعداء . العظيم الذي مّن اهللا به عليكم

)272: ص(."قد عرفوا حجمهم احلقيقي

سننتصر بدون شّك، ولكنهم سيطيلون "
نفتح . رمضان على األبواب. مدة احلرب

هلم باب اخلروج ساملني، وإذا رفضوا، 
)273: ص(" سنحرق األخضر واليابس
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اجلنرال 
بيجو

/ شجاع/ قائد / حمّنك
حمبوب من / ماكر

طرف جنوده وكافة 
/ قاس/ املوالني لفرنسا
.صارم

فرنسي وطين

الدفاع عن مصاحل فرنسا-
إجهاض مقاومة األمري-
انتهاج سياسة األرض -

.احملروقة
التوسع االستعماري يف -

.اجلزائر
السعي إىل جتذير -

وترسيخ االستعمار 
.باالستيطان

جيب أن يظّل العلم الفرنسي هو "
العلم الوحيد الذي يرفرف على 

ال نفع من وراء ... املمتلكات اإلفريقية 
سأكون معّمرا . محلة بدون استيطان

متحمسا إذا استطعت أن أؤسس لشيء 
)303: ص(" دائم لفرنسا

فهو ميلك أسبقية . ال نستهن بالعدو"
ا منلك لكنّنن. املكان وطبيعة األرضمعرفة

)384: ص("القوة الضاربة واحلضارة والنظام

مصّمم أن أحسم هذه احلرب اليت "
عبد القادر سيحصر يف مربّع ... طالت 

عندما يغلق وسط كماشة ويشعر . ضّيق
وقتها . املغاربة بقسوة احلرب، سيطردونه

)  384/385: ص(" سنقطفه كالتينة اليابسة

رواية شعلة المايدة

حممد
بن عثمان 

الكبري

/ متوسط القامة / الباي
/ أمسر الوجه/ قوي البنية

مقّدر / سياسي حمنك
/ مقاوم/ للعلم وأهله

.مؤهل/ صارم / قوي

وطين 
)تركي/عثماين(

إسالمي

ملّ مشل القبائل باالستناد -
.إىل املشايخ والزوايا

.التحفيز على اجلهاد-
.إقناع الداي-
. قيادة اجليش-
حترير وهران-

سأعاقب كّل شخص يسيء للزوايا "
لن نعلن اجلهاد إّال إذا ... ومشاخيها 

سنحّرر ...قاده العلماء ومشايخ الزوايا 
)87: ص(الرواية " وهران

الشيخ 
أبو طالب

صاحب مدرسة مازونة
داع إىل / حمرتم / مرابط

/ حكيم/ اجلهاد
شخصية / خطيب

.مؤثرة وحمبوبة

)جزائري(وطين 
إسالمي

اإلشراف على تربية -
وتعليم الشباب الوافدين

توجيه الطلبة -
احلّث على اجلهاد-
مرافقة الطلبة يف محلة -

.طرد املستعمر اإلسباين
املشاركة يف حترير وهران-

سأكون مع الطلبة يف مقدمة "
من أجل الدين ... املرابطني جببل املايدة 
" النفيسوالوطن نبذل النفس و 

)102: ص(الرواية 

أعلم أنكم متشوقون ... أبنائي األعزاء "
إىل الشهادة يف سبيل اهللا، وها هي 

)102/103: ص(الرواية "حلظتها قد حانت
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اآلغا 
اجللودي

مه إال / وحش ال 
متقاعس عن / اجلباية

آداء واجباته احلقيقية 
/ متزلف)/ وهرانحترير (

مؤمن / متكّرب / منبوذ
.بالبهرج واملظاهر

عثماين/ تركي

جباية الضرائب-
قهر العامة -
السعي إىل إرضاء القادة-

لقد امتنعوا عن دفع الضريبة اليت "
ا غري شرعية ّ )83: ص(الرواية " يقولون إ

حنن األتراك خلقنا للحرب ولن ختيفنا "
ا "القبائل املنتفضة مهما كانت قو

)84: ص(الرواية 

رواية حومة الطليان

شارل بريدو

حمافظ شرطة بوالية 
سكيكدة إبان الثورة 

عدمي / جمرم/ التحريرية
خبري / متجّرب / الرأفة

/ عسكري متمرس
حمبوب لدى غالة 
األقدام السوداء 
.وعصابة اليد احلمراء

وطين/ فرنسي

جتفيف منابع الدعم -
جبهة التحرير الوطين على

بوالية سكيكدة والسعي 
.للقضاء على أنصارها

نسب أعمال اليد -
احلمراء إىل حزب جبهة 

.التحرير الوطين
التعذيب والتصفيات -

.اجلسدية دون أّي دليل

وجبهة ؟ذلكلكن كيف يتسّىن "
مكان، ويف نفس دة يف كلّ و حرير موجالتّ 

سيج ال ميكن القبض الوقت هي كالنّ 
مكان، فكلّ عليها، غري موجودة يف أيّ 

العرب فيما بينهم يتعاطفون معها 
م هلا ، ولكنّ ويقدّ  هم عندما مون اشرتاكا

ا، إذن ما جبني يشيكونون مع األوربيّ  و
)90: ص(الرواية "؟احللّ 

بول 
أوساريس

نقيب يف اجليش 
فخور / جمرم/ الفرنسي
/ عدمي الرمحة/ بإجنازاته 

.مغرور/ متجرب/ سادي

وطين/فرنسي

ابتكار وسيلة للتعامل -
مع اجلزائريني امسها الرعب 
املضاد والذي يقوم أساسا 
على التعذيب النفسي إىل 

.جانب التعذيب البدين
حماولة القضاء على -

الوطين وكل جبهة التحرير
.األطراف الداعمة هلا

تأديب جبهة التحرير الوطين جيب أن "
يكون منوذجا، حىت ال تتشجع على 

)121: ص(الرواية " ارتكاب جرائم أخرى
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بإحالة القارئ إىل الشخصيات املرجعية ذات املعىن الثابت واجلاهز املستقاة من تاريخ اجلزائر 
أيام التواجد العثماين يف رواية شعلة املايدة، ويف بدايات االحتالل الفرنسي برواية األمري، وبعد هذا 

قد رّهنت استنطاق الداللة الزمن االستعماري يف رواية حومة الطليان، جند أّن النّصوص الروائية 
مبدى اطالع القارئ على دور هذه الذوات يف صناعة التاريخ، ولذلك جند أّن الروائيني الذين 
ا، بل وحاولوا تسليط الضوء على  اعتمدوا هذا النوع من الشخصيات قد أولوا اهتماما كبريا 

اقات اليت سامهت يف صناعة جانبيها الداخلي واخلارجي معا، مع اإلشارة إىل كّل الظروف والسي
هذه الشخصيات، وبلورة أقواهلا وأفعاهلا، وقد سعوا يف هذا املساق إىل صّب كّل خزينهم الثقايف 
حول هذه الذوات الفاعلة تارخييا يف قالب مجايل نصي يبتغي إضافة إىل التغلغل يف دواخل التاريخ 

.يديولوجي الذي يبتغونه من أعماهلموختييل تفاصيله السماح بالوصول إىل اهلدف الثقايف واإل

املتأِمل يف التمظهرات النصية للشخصيات املرجعية املذكورة يف اجلدول أعاله،  يلحظ أّن 
ا وأقواهلا وأفعاهلا دفعة واحد، ومنذ البداية، مثلما حيصل ذلك يف الرواية  الروائي مل يقّدم مسا

راحل متعّددة، ويف مساحات نصية متباعدة، ويف سياقات التارخيية الكالسيكية، بل كشفها عرب م
خمتلفة، فتكّونت دالليا بطريقة تدرجيية مع األحداث اليت تعرضها الرواية، ليتلقفها القارئ شتاتا 

.موزعا يف النص وبصيغ إشكالية متقابلة

ذه  مل يكن هدف الروائي اجلزائري من خالل توصيفاته للشخصية املرجعية وتقدمي أدوارها 
األشكال هو إبراز األمساء اليت اشتغل عليها أو تقدميها للقارئ وحسب بل َهَدف إىل طرح سؤال 

ينيور ، حضورا وغيابا، فاستخدم وسيطا تارخييا إنسانيا ممثال بشخصية األمري ومونس"اإلنسان"
ديبوش واخلليفة األكحل والباي حممد بن عثمان الكبري والشيخ أبو طالب صاحب مدرسة مازونة 
ومن ضارعوهم قوال وفعال يف دفاعهم عن املستضعفني وطلبهم للحرية، وباملقابل استدعى وسائط 

التاريخ تصادي األوىل وختتلف معها، وهي مبثابة املعارض واملخالف يف النص، تشربتها الرواية من
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بكّل رج املستعمِ ذ ة أو منو ات األجنبيّ خصيّ الشّ وهي رها، وتطوّ وادثيف سري احلا فاعالدور ومنحتها
وعكسته ، األعمال الروائية اجلزائريةيف كبريازا  حيّ ذأخدالالته السلبية والالإنسانية، النموذج الذي 

من الرئيسي واهلدف وغريهم، ... يف كّل من شخصية بول أوساريس، شارل بريدو، اجلنرال بيجو
هو إبراز حقيقة واإلفصاح السردي عن أقواهلم وأفعاهلم اإلشراك والتوصيف الداخلي واخلارجي

ولة مبادئ الدّ دتفني، إضافة إىل عب اجلزائريّ الشّ اليت اقرتفها يف حقّ ر وفضح جرائمه البشعة املستعمِ 
من خالل بعض املشاهد أكثر ضح ذلك شعار العدل واملساواة، ويتّ تّدعيها حبملهايت ة الّ الفرنسيّ 
و ألة ات أخرى متخيّ شخصيّ مع بعضها البعض أو بينها وبنية ات احلقيقيّ خصيّ ة لبعض الشّ احلواريّ 

روائيون يف اختيارهم هلذه املشاهد الوقد بدا واليت قد مّثل هلا اجلدول اآلنف، ،مع نفسهايف حوارها 
.املختلفةةارخييّ املراجع التّ وجودهايت أثبتتات الّ خصيّ عبري عن هذه الشّ يف التّ ين كّل التحّررر متحرّ 

انثال النص الروائي إلجياد إجابات لسؤال اإلنسان إىل أغوار تارخيية مل يُبحث عنها يف 
التاريخ الرمسي الذي لطاملا اكتفى بذكر األحداث الكربى داخل دائريت اهلزمية واالنتصار، فجاءت 

الحرتام والتقدير، يف هذه الشخصيات املرجعية اإلنسانية مزيّنة باحملبة والطهر واملهابة والشجاعة وا
حني ظهرت الصفات األخرى مثل االنتقام واملكر والدناءة واألنانية والكذب مقرونة باألعمال 

يرمي من وراء "اإلجرامية االستعمارية، والروائي حينما يبين شخصياته على هذا النحو التقابلي فإنّه 
العامل كما يتصّوره أو يتخّيل أن ذلك إىل تقدمي رؤية للعامل الذي يعيش فيه من خالل خلق هذا 

ذه التوصيفات الداخلية ) 1("يراه، أو كما يراه وفق موقفه منه وهو يف مثل هذه النصوص و
رفض أو قبول اآلخر بالرغم من االختالفات واخلارجية والتقدمي لألفعال واألقوال، يعرض لنا أمداء

.الدينية والسياسية والثقافية القائمة بني الطرفني

.141: ص. 2001، 2املغرب، ط–سعيد يقطني، انفتاح النص الروائي؛ النص والسياق، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء -)1(
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:ة المقصاة عن الحدثاريخيّ خصيات التّ الشّ / 1-2

التارخيية اليت هلا وجودها املستقل خارج النص الروائي لكّنها توّظف خصيات وهي الشّ 
ا ُتستدعى من التاريخ ال لتحظى بدور يف صناعة احلدث بل يكون أي ؛بشكل غري مباشر ّ أ

، وقد يعود سبب ذلك الشرخ )1(معينة، ووظيفة معينةحمصورا مبساحة نصية يف العملتوظيفها
القائم بني الفرتة الزمنية اليت تغطيها الرواية وزمن الشخصية املستدعاة، أو لعدم توافق الرؤية الكلية 
اليت تنبثق عنها الرواية وطبيعة الشخصية املستدعاة، وبناء على ذلك تظهر الشخصية حتت هذه 

ال لغريها من ظيفتهاالعباءة بشكل رمزي، تؤّدي و  الداللية املوضعية ّمث ختتفي لتفسح ا
.الشخصيات اليت تصنع احلدث

ويف هذا املساق جيب التنويه إىل أنّه ال يشرتط يف العمل الروائي الرتكيز على أبرز 
الشخصيات واستدعائها بل قد يستند الروائي يف صناعته على شخصيات مل يذكرها التاريخ 

كل الكايف، ولتوافقات فكرية ُختتار إلثراء الداللة، وبذلك خيَتلف قانون االستحضار يف الرواية بالش
فتنربي شخصيات قائدة يف النص الروائي، ملتحمة حبياة الناس التحاما مباشرا فتكون أكثر "

واهلامش بذلك املركز هامشا يغدو ف،)2("احرتاما وإعجابا من شخصيات التاريخ املركزية املعروفة
ا الذاتمركزا، ويف هذا املقام تعاملها يف املبدعةتظهر مساحة من مساحات احلرية اليت تتمتع 

.تهجتاوز سلطمع التاريخ و 

فجاءت رمزيًة اجلزائرية،واية رّ اليف من الشخصيات التارخيية وع كثر استعمال هذا النّ لقد
تظهر لتبّث داللًة تتساوق ا منّ إو ،واية بشكل مباشرلرّ اأحداثصناعةتشارك يف موضعيًة، ال

ة خصيات بني جزائريّ عت هذه الشّ وقد تنوّ . وسياق النص يف موضع من املواضع الكثرية اليت خيلقها
:وظهرت باألوصاف اليت حيددها اجلدول اآليتةوأجنبيّ 

.230: ص. نضال الشمايل، الرواية والتاريخ: ينظر-)1(
.41:ص.ةارخييواية التّ ر ال،جورج لوكاتش-)2(
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الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي: رواية 

الشخصيات
المواصفات

األقوالاألفعال الوصف الخارجي 
والداخلي

االنتماء الثقافي

خالد
بن الوليد

انتهازي  / متجّرب 
عسكري / قوي 

الذهنية

إسالمي/ ديين 
عريب

توعد مالك بالقتل ووضع رأسه - 
.أثفية حتت قدر زوجته

أسر مالك -
.قتل مالك وحتقيق النذر-
الزواج من أم متمم زوجة مالك -

. بن نويرة

Ø

مالك
بن نويرة

شاعر / وسيم
سيد قومه / حمبوب

ومن كبار بين الريبوع 
/ فارس/ من بين متيم

.شريف

إسالمي/ ديين 
عريب

منع الزكاة -
االختالف مع خالد بن الوليد-
األسر والقتل -

Ø

أم متمم 
/ صابرة/ مجيلة

/ صاحبة شخصية قوية
/ مسايرة للطارئ
/ غري وفية لزوجها

انتهازية

إسالمي/ ديين 
عريب

وضع رأس زوجها أثفية حتت -
القدر  

جتاوز املصيبة-
الزواج من خالد بن الوليد-

Ø
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كولونيل الزبربر: رواية

العريب 
بن املهيدي

/ قوي الشخصية/ شجاع
/ قائد/ حكيم /  مثقف

.حمرتم/ مهذب

وطين
ة املستعمر- جما
الذود عن األهايل-
السعي إىل االستقالل-
القبض عليه وتعذيبه -

04/03/1957فاغتياله يف 

أال يبدو لكم : "قال لبيجار
أشد جبنا أن تلقوا على قرى 
بال دفاع، قنابل ناباملكم اليت 

... تقتل من األبرياء ألف مرة 
سيدي، طائراتكم أعطونا، يا 

"نعطكم قفاف نسائنا 
)105: ص(الرواية 

العقيد
بيجار

/ انتهازي/ صارم / قاس
منتصر لكّل الوسائل 

هضة للثورة متباه / ا
ومغرور

وطين/ فرنسي 

انتهاج سياسة األرض   -
احملروقة

تأليب اجلزائريني ضّد -
.بعضهم البعض

Ø

حممد العقيد 
شعباين

/ قوي الشخصية/ شجاع
معتز بنفسه / مثقف حمرتم
/أنيق/ ومببادئه

/حضوره قوي
قائد الوالية السادسة

متمّسك مببادئ / أصيل
الثورة

وطين

االختالف بعد االستقالل-
إدانة حل مجعية العلماء -

املسلمني اجلزائريني
رفض إرسال الوحدات  -

للقتال يف بالد القبائل
السجن والقتل-

"حنن رفعنا السالح لنكسر القيد"
)179: ص: (الرواية

أحب أن أرى آخر حلظة من "
أال تسمع . هذه الدنيا اجلميلة
".أهال بك: السماء تقول يل

)179: ص: (الرواية

من أجل ما ضحى من أجله "
".الرفاق، لن يثنيين أّي خطر

)276:ص: (الرواية

عمريوش   - 
سي احلواس- 
زيغود يوسف- 
عبان رمضان- 
مجيلة بوحريد- 

سي لطفي- 

الشجاعة
اإلخالص

القوة
األنفة

الصمود

وطين
املقاومة حىت النصر أو -

Ø.االستشهاد
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غدا يوم جديد: رواية

عبد احلميد -
بن باديس

حممد البشري -
اإلبراهيمي

الطيب العقيب-

/ دعاة/مصلحون
م دينية / ووطنيةمرجعيا

غري حمبوبني / معلمون
قادة / لدى املستعمر

الفكر التحرري يف 
.اجلزائر

وطين 
إسالمي

األمر باملعروف والنهي عن - 
.املنكر

. نشر الوعي- 
احلفاظ على اهلوية اجلزائرية - 

ا .بكّل مقوما

Ø

حومة الطليان: رواية

األمري 
عبد القادر

:عند الفرنسيني هو
/ اخلارج عن القانون/ احملتال 

املتسّلط على / ناكث العهد
اآلمنني

وطين  
ØØجزائري

الغيث

حممد/ املهدي
بن تومرت

هو الشيخ املوّجه والقدوة 
بالنسبة للمهدي، الشخصية 

اجلذع يف الرواية 
: ويف السياق النصي هو

/ الساحر/ املخادع املضّلل
املطبق ألحكام الشريعة 

.جبهل
/ المهديمتقمص صفة 

/ قاتل/ املكّفر للمسلمني
متقشف / عازب/ جبلي

.زاهد يف املأكل وامللبس

إسالمي

السفر وطلب العلم يف املشرق -
).السعودية(العريب 

العودة إىل املغرب اإلسالمي مبا -
.فيها اجلزائر

حماولة تطبيق أحكام الشريعة -
.بالقوة متحديا كّل األعراف

.الدعوة واستقطاب األتباع-
.حماربة املرابطني واعتبارهم كفارا-

سالم على سيدنا حممد بن "
عبداهللا خامت املرسلني الذي تنّبأ 
بظهور املهدي املنتظر يف أرض 
املغرب، ليعيد املسلمني إىل 

م األوىل  االسم هو ... عّز
"االسم والنسب هو النسب

)129: ص(الرواية 

إّن الذين يستشهدون وهم "
حياربون املرابطني الكفرة مآهلم 

)129: ص(الرواية "  اجلنة
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من الشخصيات التارخيية غري املشاركة يف األحداث بشكل الصنفهذا استخدامقد كثر ل
فمن بني ؛ةة وأجنبيّ جزائريّ إسالمية و خصيات بني عت هذه الشّ وقد تنوّ مباشر يف الرواية اجلزائرية،

أم "و" مالك بن نويرة"و" خالد بن الوليد"التارخيية اإلسالمية على سبيل التمثيل ات خصيّ الشّ 
لتكون قصتهم " الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي"، وهي شخصيات تضمنتها رواية "متمم

يف تراتبية توصيفية [الروايةتنطلق منهاة سرديةنقطة بداي-الختالف يف روايتهابالرغم من ا-التارخيية
بكّل ما حيمله من فجائع القتل واخليانة املاضي حميلة القارئ إىل ضبابية]يف اجلدول أعالهملخصها

مقتل ف؛يعيد نفسه" وطار"حبسب إىل احلاضر وما يقع فيه، فالتاريخ لتنتقل به فيما بعد، قياسا، 
صلدا مرجعاكان على يد خالد بن الوليد وزواجه من أم متمم  "مالك بن نويرة"الشاعر الصحايب 

، وشارك فيها اجلزائرالعشرية السوداء الدامية اليت عاشتها جمريات أحداث دالالت الرواية به قاست
رف من األطراف جماهدا دون أن يدرك مع من يقاتل وضّد من، وأّي ط/ختييال الويل الطاهر مقاتال

ذا الصدد موّصفا حالة الويل بينهم مل يفهم من : "هو على حّق، وأيهما على باطل، يقول السارد 
لغتهم ومما يفعلون سوى إطالق الرصاص، على أناس يف الطرف اآلخر من الوادي، هلم نفس 

)1("املسكالقلنسوات، ونفس اللحى ونفس اجلالبييب واملعاطف، ولرمبا تفوح منهم نفس رائحة 

هي حالة قتل خالد بن : "وهو النزاع الضبايب األحقية، املعربَّ عنه يف بداية الرواية بقول الطاهر وطار
الوليد، ملالك بن نويرة، ففي حني طالب عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، برجم خالد، وهذا رأي 

وخالصته، أنّه ... جتهد خالد مبدئي يف منتهى الصرامة والقسوة، قال أبو بكر رضي اهللا عنه، لقد ا
.)2("يشك يف إصابته، فله أجر واحد

ويف املساق نفسه جند شخصية حممد بن تومرت مؤّسس دولة املوحدين اليت تضمنتها رواية 
الغيث، وقد تشربتها باعتبارها شخصية مرجعية تارخيية متميزة، وضابطا توجيهيا اعتمدته شخصية 

.29: ص. الزكيالويل الطاهر يعود إىل مقامه الطاهر وطار،-)1(
.10: ص. املصدر نفسه-)2(
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تمع الذي يعيشون املهدي يف توجيه أهله  وذويه، إذ قرأ سريته وأمسعها هلم، حماوال إقناعهم بأّن ا
تمع الذي عرفه املهدي بن تومرت، وأّن زمن التطهري قد عاد، وأّن الطريقة ال بّد أن  فيه شبيه با

ا ا وأفعاهلا إمنا ّحياول التأريخ والتأصيل. تكون هي ذا والروائي بتوظيفه هلذه الشخصية بصفا
حممد "للتطّرف الديين احلاصل يف اجلزائر واملؤّسس ملا حصل من أحداث يف العشرية السوداء، و

يف استشفافه للتاريخ وتشرّبه حلوادثه " الطاهر وطار"ذا التوظيف يكون قد حنا حنو " ساري
.وشخصياته مقارنة وقياسا باحلاضر املأساوي

يف الرواية فقوي وطاغ، وذلك بالنظر إىل ةاجلزائريّ أّما بالنسبة حلضور الشخصية التارخيية 
انتماء النص الروائي إىل حاضنته الثقافية اليت يستمّد منها خزينه التارخيي، ومن بني هذه 

الرواية يف قدمته ذي البطل الّ يف رواية حومة الطليان، "األمري عبد القادر"ة شخصيّ : الشخصيات
وحشا، قاتال، ناكثا للعهد، خارجا عن القانون -من منظور فرنسي -سياق نصي مغاير، فُصّور 

ية بكّل ة اجلزائر ويّ اهلطمس لطاملا كان هدفهذي الّ الفرنسيّ التضليلفلم يسلم بذلك من... 
ذي راح اريخ الّ التّ ذوأستا"بومجعة"شخصية الطفل دار بني نصيا يف حواروقد ورد هذا معاملها،

ذا الشكل للكشف عما يبثّه "األمري"رة عن وّ ز يسرد معلومات م ، وقد قّدم الروائي احلوار 
.املستعمر يف أذهان الطلبة، واختبارا ملدى وعي الطلبة بتاريخ وطنهم آنذاك

هي يف واقعها ة أخرى ات تارخييّ شخصيّ شخصية األمري وظّفت الّرواية اجلزائرية إضافة إىل 
ا ومحلت اللواء ذاته ضّد االستعمار الفرنسي، أذكر منها : ال تقّل شأنا عنه، اتصفت بالصفات ذا

العريب بلمهيدي، عمريوش، سي احلواس، زيغود يوسف، عبان رمضان، مجيلة بوحريد، سي لطفي 
حماولة بطريقة رامزة إليهم" كولونيل الزبربر"أشارت رواية فهؤالء املناضلون العقيد حممد شعباين، 

م وأفعاهلم البطولية اليت  .ةة اجلزائريّ اكرة القوميّ ذّ دين يف الهم خملّ تجعلاإلحالة إىل صفا
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وغري بعيد عن هذا الدور البطويل الذي قام به مفجرو الثورة التحريرية والقائمون عليها، جند 
مش يف املقابل من كان هل م دور حتفيزي وإرشادي بنشرهم للوعي التحّرري أّن الرواية اجلزائرية مل 

م مرجعا جزائريا ال ميكن  يف نفوس اجلزائريني إبان احلقبة االستعمارية، بل عادت إليهم واعترب
غدا "ختطيه حني احلديث عن الثورة التحريرية أو االستقالل، وهو ما جنده مثال يف رواية بن هدوقة 

حني وظفتا شخصية عبد احلميد بن باديس " ة الطليانحوم"ورواية أمحد محدي " يوم جديد
وقد وردت هذه الشخصيات يف الروايتني متساوقة ... والبشري اإلبراهيمي، والطيب العقيب 

فاع ة الدّ على عاتقها مسؤوليّ يف النّص بأوصافها وأفعاهلا مع الدور الذي أدَّته يف الواقع؛ إذ محلت
أخرى هي القلم، فمؤسسو مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني باستخدام وسيلة عن الوطن وحتريره 

م حلماية الدّ سّخرواهم من وتصّدواتعريب اجلزائر، من أجلوناضلوا، ين اإلسالميّ حيا
.املواطن اجلزائريطمس هوية ومنعوه من للمستعمر 

شخصيات استحضرت بعض القد جند أيضا أّن الّرواية اجلزائريةات خصيّ إضافة إىل هذه الشّ 
، من خالل إشارات واألورويب بشكل عامّ بشكل خاص اريخ الفرنسي شهدها التّ اليت ة جنبيّ األ

وبعض الصفات واإلحالة إىل بعض األفعال ولعّل أبرزها شخصية مساء األذكر تكتفي يف العادة ب
صارمة قاسية، سعت إىل ، فتمثلتها شخصية "كولونيل الزبربر"اليت وظفتها رواية " العقيد بيجار"

خدمة وطنها يف توجهه االستعماري بانتهاج سياسة األرض احملروقة إلخضاع اجلزائريني، وبتأليب 
وجتدر اإلشارة يف هذا املوضع إىل أّن . الوطنيني ضّد بعضهم البعض للقضاء على الثورة التحريرية

ى حقيقتها؛ حكيمة وقت الّرواية اجلزائرية أنصفت هذا النمط من الشخصيات بإظهارها عل
حني " احلبيب السائح"احلكمة، عدائية وقت العداوة، وهو ما يتبّدى جليا ملن يعود إىل رواية 

. وغريه من األمساء، يف هذه الرواية أو يف غريها من الروايات" العقيد بيجار"حديثه عن 

تارخيية املقصاة من األحداث جند وبالنظر يف طبيعة توظيف هذا النمط من الشخصيات ال
يف إجناز احلدث بقدر اهتمامه بالدور الذي تهامبدى فاعليّ حني تقدميها للقارئ اوي ال يهتمّ الرّ أّن 
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تقوم به يف توليد الدالالت التارخيية وبعثها يف النّص بشكل رامز يساهم يف إيصال الفكرة واإليهام 
. ة العمل الروائيّ ة وواقعيّ مبصداقيّ 

: االفتراضية/الشخصية التاريخية المتخيلة/ 1-3
مل توجد فعال "وهي شخصيات مؤطرة بسياق تارخيي خمصوص حتيل على مناذج تارخيية معينة 

ا ومالحمها وأفعاهلا مستقاة من جمتمع  خارج القصة، وإّمنا هي ممكنة الوجود، باعتبار أّن بعض مسا
الشخصيات من صناعة الروائي، يوجدها للمشاركة يف صناعة احلدث ، فهذه )1("ذي وجود حقيقي

فهي ليست ،اريخ القدميةصوص التّ التارخيي املتخّيل لكن دون أن حتّدهم مرجعية ودون أن تقّيدهم ن
م،  بذلك هذه الشخصيات تكتسب ، فا وليدة متازج األفكار وتبلورها على حنو خاصّ ّ إوليد

.)2(ةمالمح واقعيّ 
إدراج بيكتفتالحيث حاضرا يف الّرواية اجلزائرية ويف كثري من أعماهلا جندههذا ما 

الشخصيات املرجعية املمتلئة أو الشخصيات التارخيية الرمزية غري املشاركة يف صناعة احلدث 
لتوسيع دائرة التأويل وإلعطاء الذات ، اخليال الروائيات أخرى من نسج سعى إىل إدماج شخصيّ فت
جيمع بشكل واضح بني ما هو نسيج مجايلّ تنفسا ختييليا، ناهيك عما متنحه من حلمة نصية و م

:وتوصيف حال هذه الشخصيات نرصده يف اجلدول اآليت.ختييلي وما هو وقائعي

.102/103: صص. الصادق قسومة، طرائق حتليل القصة-)1(
. 233:ص.اريخواية والتّ الرّ ،نضال الشمايل: ينظر-)2(
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كتاب األمير: رواية
األقوالاألفعالالمواصفاتالشخصيات

الوصف الداخلي 
والخارجي

االنتماء 
الثقافي

خادم مونسينيور ديبوش جون مويب
املخلص/ احملب/ األمني

فرنسي
مسيحي

خدمة مونسينيور ديبوش -
.ومرافقته يف حّله وترحاله

رواية ما وقع بني ديبوش -
مبثابة الشخصيةفهوواألمري،

.الواصلة يف النص

مونسينيور أنطوان ديبوش  "
كان أيب وأخي، كان كّل شيء 
يف حيايت، خدمته أكثر من 
عشرين سنة، جئت معه إىل هذه 
األرض حينما عّني أسقفا على 
اجلزائر وصاحبته يف كّل منافيه 

)11: ص(الرواية " إىل أن مات

الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي: رواية

الويل الطاهر

شخصية فاعلة متلك مقاما 
ا الكثري  للعبادة وجتمع يف ذا
من املتناقضات، فهي حتمل 

شخصية : شكل ودالالت
البطل الصويف بكّل ما يقوم 

به من طقوس وبكّل ما 
/ حيدث معه من كرامات

تائه ال يعرف / إنسان مسلم
/ حىت كيفية إقامة الصالة 

إرهايب يقتل / حاكم متسلط
مكنة األبرياء يف أزمنة وأ

.خمتلفة

صويف
إسالمي

العبادة وحماولة احلفاظ على -
.قدسية وسرية املقام

ابتغاء تعليم وتأصيل املريدين -
واملريدات إلنشاء جيل جديد مل 
ميسسه الوباء الذي أصاب األمة 

.اإلسالمية ماضيا وحاضرا
الدخول يف غيبوبات صوفية -

إىل فضاءات ومكانازمناواالنتقال
.تارخيية خمتلفة

كاجلرب َسـَرت عدوى الفسق"
بكّل واالستخفافوالفجور،

لكن الناس مل . قيم األولني
"يعودوا حيّكون جلودهم
)22: ص(الرواية 

التحق باملقام الزكي خلق  "
كثري، جتلبهم الربكات 
والكرامات، وحسن العبادة 
والدعاء، وانضّم حللقات 
الدراسة مائتا شاب ومائتا 

)22: ص(الرواية "   شابة
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كولونيل الزبربر: رواية

موالي 
الحضري 

"بوزقزة"

ضابط يف / اجلد واألب
اجليش الشعيب الوطين أيام 

/ قوي شجاع/ثورة التحرير
ليست له أّي / صبور/ قائد

/ كتوم/ أطماع سياسية
عسكري يف باطنه / مثقف

.وظاهره

وطين
جيل الثورة

ة املستعمر الفرنسي- .جما
.حترير اجلزائر-
اعتزال احلياة العسكرية -

والسياسية احتجاجا على 
قتل أصغر عقيد يف جيش 

حممد (التحرير الوطين 
).شعباين

املذكراتكتابة -
تسليم املذكرات إىل االبن -

.جالل

إن أنا مّت يوما فلبعض احلزن "
أيضا على إعدام عقيد حرب 
حترير بيد إخوة له، عمره ثالثون 

)272: ص(الرواية "  سنة

حنن نعيد تاريخ اجلزائر إىل "
"    مساره، حنن نصنع حدثه اجلديد

)61: ص(الرواية 

ي أضعته يف أريد وجهي الذ"
أبغي لباسا أنبعث . هذه األرض

به على أبدان الرجال والنساء 
سنزّف ... واألطفال املنتظرين 

"لك هذه األرض  لتكون ذاكرتك
)61: ص(الرواية . 

الكولونيل
جالل

/ قائد متمرس/ ابن بوزقزة
/ قوي/ شجاع/ أكادميي
/ أنيق/ طموح/ حكيم

...وسيم 
وبعد تقاعده وفقدانه 
: زوجته باية وابنه ياسني

/ صامت/ مغرتب/ حزين
.مفجوع

وطين
اجليل األول 

بعد الثورة

.الدراسة-
االلتحاق باملدرسة -

).شرشال(العسكرية 
تشكيل فصيلة مهمتها -

.التصدي لإلرهاب
.النجاح يف التصدي-
.التقاعد-
.كتابة املذكرات-
تسليمها لالبنة الطاوس مع -

.مذكرات اجلد

تصورت دائما أّين تركت "
" مججميت ورائي يف جبل الزبربر

)17: الرواية ص(

ا وفظاعتها " حرب حترير، بقسو
وآالمها ومثنها، ال يكتب تارخيها 

)57: ص(الرواية " جبناء
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طاوس 
احلضري

عمرها أربعة / ابنة جالل
طبيبة / زوجة/ سنةوثالثون 
مؤمتنة على أسرار / أطفال

.جدها ووالدها

وطنية
اجليل الثاين 
بعد الثورة

اجلد (استالم املذكرات -
) واألب

رواية األحداث بعد ترتيبها -
وتنسيقها

ليست فحسب مسؤولية   "
كنت أحّسها أمانة أن أنّزل 
شاشة وخبشية  امللف، بارتباك، 
بته  أيضا، ليكون شهادة على ما 
من تاريخ رجال الشرف، أنانيات 
م إىل  الساسة وزحزحته حسابا

فها هي ذاكريت،  . عراء النسيان
كما جيلي بأكمله، تلطخها 
م املتعاقبة منذ مخسني  محاقا

)18: ص(الرواية "  عاما

قيزا

/ ابن قايد/ جزائري خائن
قاس يف تعذيبه / متزّلف
بدون / بدون قيم/ للجزائريني

/ متكرب/ حقود/ زان/ وازع
عارف باملنطقة / قوي

.وأهلها

خائن لوطنه 

االنضمام إىل سلك -
موعات املتنقلة للحماية  ا

.باجليش الفرنسيامللحقالريفية
عصابة /جمموعة تشكيل -

جزائرية ضد الثورة وجماهديها
اهدين بسياسة - ة ا جما

.الكر والفر
حتقيق جمموعة من -

.االنتصارات
قتل يف مرسيليا من طرف يُ --

.جبهة التحرير الوطين

. سأطهـــــر جبــــل الزبربـــــر منهــــم"
م يف املدينة على التزام  وأجرب أعوا
جحورهم ليموتوا فيها كما اجلرذان 

)150: (الرواية" أو خيرجوا مستسلمني

حتمل السالح : "خياطب جماهدا
)152: ص(الرواية " ضّد أسيادك

سأنتظر :يقول خماطبا قائدا فرنسيا"
اهدين( مثل أرانب وسألتقطهم).ا

اطمئن يا حضرة القائد، لن يفسدوا 
عليكم احتفاالت الرابع عشر 

)152: ص(الرواية ".  جويلية

غدا يوم جديد: رواية

قدور

/ اندفاعي/ متهور / قوي 
عامل يومي يف / غيور 
قاتل / مستَغل/ امليناء

/ ساذج/ بسبب غريته
.سليب

جزائري
القرية/ املدينة

العودة إىل الريف-
الزواج من مسعودة-
ا إىل املدينة- العودة 
التشاجر يف حمطة القطار-
ضرب الدركي غرية على -

زوجته سجن إثرها واختفى

هناك من يفكر يف . عجيب 
إشعال احلرب ضد فرنسا؟ 
الشيخ العقيب وكل العلماء الذين 
خيطبون يف الرتقي ال يتحدثون 

)63:ص(الرواية . ملاذا؟ . عن ذلك
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مسعودة

بسيطة/ زوجة قدور
تبتغي / حمرومة/ فقرية

/املدينة مكانا لإلقامة
عاملة بالبيوت األوربية
/ مستَغلة وظيفيا وجنسيا
اكتسبت خربة من 

ا .جتار

جزائرية 
قروية

.الرغبة يف احلياة املدنية-
.الزواج من قدور لتلبية رغبتها-
.الضياع والتشتت يف املدينة-
اهلروب بالذاكرة إىل الريف - 

. مرة أخرى
غري راضية عن ماضيها - 

.وراهنها
ا-  .قّررت أن تكتب مذكرا

مل تكن اهلزائم نصرا يف أّي "
جمتمع، وال يف أّي تاريخ، وال يف 
أي حرب، وال يف أّي لغة، إال يف 

كما أنه ليس ... اللغة العربية 
هناك أية لغة وال أّي شعب  

ستقبل بأغاين يتكلم عن امل
)253: ص(الرواية "       األمس

حبيب

درس / متعلم/ مثقف
/ رافض للواقع/ بالزيتونة

حمب / سليل أسرة حمافظة
مّتقد / للعلم والعلماء

.وسيم/ فصيح/ الذكاء

وطني

. الدراسة-
ممارسة نشاطات سياسية ضّد -

.احملتل الفرنسي
ة املستعمر- .جما

إننا ندرس مذاهب وأفكارا من "
القرن العاشر واختزلنا عشرة قرون  

إّن ما . كاملة من التطور البشري
ندرسه هنا ال يتقدم بنا إىل األمام 
إمنا يصعد بنا إىل أزمنة انتهى 

)225: ص(الرواية "   أمرها وفكرها

:الدركيان
األهلي 
والفرنسي

حيمالن / مستبدان/ ظاملان
/ ببدلة رمسية/ مسدسني
بدون رأفة أو / متعسفان

رافضان للهوية / رمحة
.اجلزائرية

الدركي األهلي املرتزق --
أكثر قسوة يف تعامله مع 
اجلزائريني مقارنة  بالدركي 

.الفرنسي

الدركي 
الفرنسي 

)وطني(

الدركي 
الجزائري 

)خائن(

فك الشجار بني قدور -
.ورجل احملطة

.التحقيق معهما-
.قدورإهانة -
التعرض للضرب والشتم من -

.طرف قدور
.االنتقام من قدور وسجنه- 

أثناء استجواب قدور يف احملطة 
: يقول الدركي الفرنسي للجزائري

"ال يظهر أنه يكذب.دعه "
)55:ص(الرواية 

ويقول الدركي اجلزائري مستفزا 
أنا لو كانت يل : " ُمظهرا تفانيه

زوجة، وخاصة إذا كانت مجيلة 
لتذهب .حلافظت عليها بروحي

"اجلزائر واجلزائريون  إىل اجلحيم
)66: ص: (الرواية

ويقول أيضا  خماطبا الدركي 
-شاف–أنا عندي : "الفرنسي

ال ينبغي . كّل العرب يكذبون
تصديقهم، وال تصدق حّىت 

م املدنية )60: ص(:الرواية"   بطاقا
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ما التذروه الرياح: رواية

البشير

/ متباه/ ساذج/قوي البنية
رافض / ال مبال / أبله 

معجب / لواقعه االجتماعي
/ غري مثقف/ بالفرنسيني

يعاين من عقدة / شبقي
/  فكريامستلب / النقص
يؤمن بقوة فرنسا / انتهازي 

وعدم املقدرة على الفعل 
.الثوري

جزائري  
قروي
خائن

.الزواج-
التجنيد اإلجباري الفرنسي-
.االنتقال إىل فرنسا-
إنكار أصله ووطنه وقيم -

.الثورة التحريرية
.حماولة تناسي األصول-
.تغيري امسه إىل جاك-
.التعرف على فرانسواز-
.إرضائهاالسعي إىل -
.رفض العودة-
.الشعور بالغربة-
الفشل يف التماهي - 

)غرب/شرق(

ملاذا خلقت؟ وملاذا وجدت يف "
" هذا العصر وهذا الوضع؟
)73: ص(الرواية 

أنا لست جزائريا واجلزائر ال "
مين، لقد أصبحت فرنسيا 

)70: ص(الرواية " مثلكم

المايدةشعلة : رواية

راشد

مسؤول عن / حنيل/شاب 
طالب / جمتهد/ العائلة

سليل / بطل/ جماهد/ علم
/ حمبوب/ أسرة جماهدة

متحمس / مرابط/ صبور
.للجهاد

وطني 
)جزائري(

إسالمي

طلب العلم-
املشاركة يف الرباط ضّد -

اإلسبان
املسامهة يف طرد اإلسبان-

لقد ... بني الفاحتني سأكون من "
أصبح اخلليفة يفكر يف تزويد 

اهدين باألسلحة الفتاكة "ا
)19: ص(الرواية 

لقد شاركت يف رباط املايدة "
اهدين ولكن  وكنت يف مقدمة ا

)126:ص(الرواية " اهللا حفظين
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محمد 
الشلفي

عريض / قصري القامة/ شاب
/ العضالتمفتول / املنكبني

يرتدي سرواال عربيا 
/ فضفاضا وعباءة وعمامة

/ طالب علم / جريء 
مثقف / مّتقد الذكاء

صبور يف كفاحه / متحّمس
ثائر / مرابط/ ضّد اإلسبان

على الظلم والقهر 
واالحتكار العثماين 

.للحكم

وطني 
)جزائري(

إسالمي

.طلب العلم-
.سعيه إىل النبوغ-
.العثماينإعالن رفضه للظلم-
املشاركة يف الرباط ضّد -

.اإلسبان
.املسامهة يف طرد اإلسبان-

ليكن يف علمك أّن جّل "
الصلحاء حتفظوا على حكم 
األتراك بسبب تعسف حكامهم 

العثمانيون وقفوا معنا ضّد ... 
وحنن حنرتمهم ... احلملة الصليبية 

هلذا السبب، ولكن أال ترى أّن 
األتراك احتكروا ألنفسهم كّل 
مناصب احلكم وحرموا منها 

)42: ص(الرواية ".  آباءنا

سيغادرون اجلزائر إن األتراك"
)43: ص(الرواية ".آجال أو عاجال

حومة الطليان: رواية

األخضر 
مهني

عريف متقاعد من اجليش 
ابن / جّند إجباريا/ الفرنسي

من قبيلة / مدينة سكيكدة
/ خبري عسكري/ بين مهين

/ بسيط غري متكّلف/ ملتزم
قوي البنية بالرغم / شجاع

.من كرب سنه

وطين

املشاركة يف احلرب العاملية - 
.الثانية إىل جانب فرنسا

.اكتساب خربة عسكرية- 
.التقاعد- 
االنصراف إىل الشؤون - 

).إنشاء أسرة(االجتماعية 
التعرض إىل االعتقال - 

.والتعذيب
املشاركة خبربته يف ثورة - 

التحرير الوطين إىل جانب 
ــــة صناعـــــــــ(رجال اجلبهـــة 

).القنابل

أقسم باهللا العلي العظيم "
بأن أصون األسرار وألتزم بأوامر 
جبهة التحرير، وأبذل حيايت من 

" أجل حترير اجلزائر
)314: ص(الرواية 
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بوجمعة

تلميذ / ابن األخضر مهين
/ جنيب/ هزيل/ يف الثانوية

يغار منه / مّتقد الذكاء
/  حمبوب/ الفرنسيون لذكائه

. حمّب لوطنه وألبناء وطنه

وطين

.الدراسة والتعلم-
.االعتقال-
.التعذيب-
.الفصل من الدراسة-
.البحث عن عمل-
اختاذ قرار االنضمام إىل - 

حزب جبهة التحرير 
.الوطين

إرساله من طرف اجلبهة - 
.ليواصل تعليمه باملشرق

أنا موافق على أّي شيء "
جبهة التحرير، وليس مينتطلبه

بالضرورة الدراسة، بل أرغب 
" يف اجلهاد

)322: ص(الرواية 

بوح الرجل القادم من الظالم: رواية

الحاج 
منصور 
نعمان

عايش خمضرم / ووالد/ زوج
ثورة التحرير والعشرية 

/ حمايد يف مواقفه/ السوداء
فقد ابنا / طبيب/ مرتجم

من أوالده بسبب عمل 
/ معتزل الناس/ إرهايب

صاحب ماض أسود عبث 
فيه بكل القيم الدينية 

يسعى إىل / واألخالقية
.خائف/ التكفري عنه

مسلم/جزائري

.كتابة مذكراته-
.استعادة ماضيه الشخصي-
.استعادة املاضي الثوري-
التأريخ للحظات اإلعالن -

.عن االستقالل
جتنب الوقوع ضحية -

األعمال اإلرهابية يف 
.العشرية السوداء اجلزائرية

اختالفه مع عبد اللطيف -
دفاعا عن ) اإلرهايب(

أخت عبد (زوجته 
).اللطيف

اغتياله على مرأى من -
.زوجته

جاء يوم االستقالل، السكان "
األوربيون راحوا يسرعون ملغادرة 
البالد بعد احتالل دام قرنا وربع 
قرن، تاركني وراءهم الديار اليت 

"        سكنوها واألمالك اليت مجعوها
)120: ص: (الرواية. 

الناس لديهم بيوت من "
حديد وخائفون، وأنتم الزلتم 

"بابا من خشبتستعملون 
)129: ص: (الرواية
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عبداللطيف

إرهايب معروف باسم
/ دون رأفة"/ أبو أسامة"

/ مطلوب لدى أجهزة األمن
جاٍن على أهله وعلى 

.شعبه

جزائري

الطرد من الدراسة بسبب -
. تطرفه الديين

االنتساب إىل اجلبهة -
.اإلسالمية

االختفاء بعد االنتخابات -
التشريعية والظهور باسم 

".أبو أسامة"

هذا النظام فاسد ال حيرتم شرع "
)287: ص(الرواية " اهللا

الغيث

المهدي

للمهدي صورتان؛ األوىل 
: ظاهرة جتعل منه اإلنسان

صاحب اللحية والقميص 
الطاهر / الورع /  القصري 

اآلمر باملعروف والناهي عن
املسلم امللتزم املطبق / املنكر

.  مكثر العبادات/ حلدود اهللا
: أّما الثانية فباطنة توّصفه

/ حقودا/ جمرما / ابن زنا
/ منافقا/ متكربا/ جاهال
.إرهابيا/ تكفرييا / ظاملا 

جزائري بثقافة 
دخيلة

السعي إىل تغيري الذات -
).إصالح داخلي(

السعي إىل التغيري اخلارجي  -
تمع( ).إصالح ا

االحتذاء باملهدي بن -
.تومرت

.إمامة الناس بالقوة-
حماولة إيهام العامة ببعث -

.اخلالفة
تمع -  حماولة إرضاخ ا

.ألحكامه بالقوة

اهدين احلقيقيني " إّن ا
يوجدون يف أفغانستان حملاربة 

ومن يتوىف هناك . الروس املالحدة
أّما أمواتكم . شهيد حقيقي

. شهداء على اإلطالقفليسوا
" وجماهدوكم ليسوا جماهدين

)201: ص(الرواية 

. باسم اهللا العظيم اجلبار"
باسم اجلماعة اإلسالمية، نأمرك 
باعتناق اإلسالم والتخلي عن 
ماركسيتك الكافرة ووضع حّد 
لنشاطك املدعم إلبليس لعنه 

)226: ص(الرواية "اهللا

اعمر 
حلموش

والد املهدي بطريقة غري 
جماهد قوي البنية / شرعية 

/ حمرتم/ مهاب / فارع الطول 
بالشرعية / ذو خربة عسكرية

الثورية وبالقوة حاز على منزل 
.أحد املستوطنني

وطين

اهدين - االنضمام إىل ا
.أثناء ثورة التحرير

.آداء الواجب الوطين-
بعد االستقالل، دخل إىل -

املدينة وبالقوة حاز على 
.أفضل منزل ملستوطن

.اكتساب احرتام اآلخريني-
. االنصراف إىل الشهوات-
.املوت-

خرجت فرنسا من اجلزائر "
اهدين ... ألنّنا طردناها حنن ا

... الذين أخرجناها بقوة السالح 
ابتداء من هذه اللحظة أنا سّيد 

)85: ص(الرواية "هذه الدار

انتهت احلرب، دعنا نعش 
حنن أسياد ... فرحة االستقالل 

البالد، وينبغي أن ننظر إىل 
املستقبل وال نتشبث بأحقاد 

)95:ص(الرواية "املاضي
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يّتضح من خالل هذا اجلدول الذي رُّكز يف استشفافه على صفات وأقوال وانتماء 
الشخصيات التارخيية املتخّيلة أّن الرواية اجلزائرية املستندة إىل التاريخ قد انتصرت إىل هذا الصنف من 

شخصيات -داخل سياق ثقايف تارخيي خمصوص -الشخصيات فأوجدت على مستوى بنيتها 
اضية ال وجود هلا يف الواقع وذلك للتملص إىل حّد معترب من تبعات الوثيقة التارخيية، والتصرف افرت 

ا دون أّي قيد مرجعي، وهي احلرية اليت َمنحت الروائيني اجلزائريني  حبرية يف وضع الشخصية وتلفظا
لنصوص مساحات إبداعية أتاحت هلم التعبري عن أفكارهم بطريقة أكثر سالسة، وأضفت على ا

.املوظّفة للشخصية التارخيية الواقعية مزيدا من التالحم

يستظهر النص الروائي يف تعامله مع الشخصية التارخيية االفرتاضية نظرا لتوافرها بقوة فيه 
أوجها شّىت هلذا الصنف، إذ جند الشخصية الوطنية احملبة لوطنها الغيورة عليه يف جّل الروايات 

اهد املناضل املدافع عن وطنه مثل شخصية بوزقزة واالبن الكولونيل جال ل يف رواية وشخصية ا
، وشخصيتا راشد وحممد الشلفي يف "حومة الطليان"، وشخصية اعمر حلموش يف رواية "الزبربر"

يف رواية احلبيب السائح " قيزا"، وباملقابل شخصية اخلائن لوطنه مثل شخصية "شعلة املايدة"رواية 
، وشخصية اإلرهايب "لرياحما ال تذروه ا"والبشري يف رواية " غدا يوم جديد"والدركي األهلي يف رواية 

، ويف "بوح الرجل القادم من الظالم"، وعبد اللطيف يف رواية "الغيث"اليت جّسدها املهدي يف رواية 
سياق آخر نلمس حضور الشخصية الصوفية اإلسالمية غري املؤمنة مبنطق الزمن أو املكان واليت 

ماذج جند على مستوى أرحب مثلتها شخصية الويل الطاهر يف رواية وطار، وعلى مستوى الن
الشخصية املتمدنة يف تقابل مع الشخصية القروية بكّل تفاصيل الصراع التارخيي على النحو الذي 

هذه الشخصيات وغريها أّسست لتنوّع عكس مدى اهتمام الروائيني ... عكسته رواية ابن هدوقة 
ذا الصنف من الشخصيات وانصرافهم إليه يف تعاملهم  مع املادة التارخيية أكثر من اجلزائريني 

.انصرافهم إىل الصنفني اآلخرين
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م أكانت حقيقية أاءسو الّرواية اجلزائرية املخّيلة للتاريخشخصيات نّ إ:ا سبق ميكن القولممّ 
مشاركة يف احلدث أو مقصاة عنه، قد جاءت مؤطرة بثنائية السلب واإلجياب وهو ما ،لةمتخيّ 

دف إىل إحياء ما وقع الّ الروايةة يف طبيعيّ ّية، وهذه خاصفةعكسته اجلداول اآلن اجلزائر يف فعال يت 
املستعمر ةسلبيّ بسببني، يف نفوس اجلزائريّ وكان له عظيم األثرمن أزماتعاشته، وما قدميا وحديثا

رجال عرفوا  بطوالت هو ما قابله الروائيون بو ووحشية املتطرفني يف العشرية السوداء، له،ابعنيوالتّ 
.ببلسم االستقالل والسعي إىل توطني االستقرار واألمن فيما بعداجلزائر جراحكيف يدملوا

:الشخصية المرجعية وإعادة إنتاج الداللة/ 2

إّن كّل شخصية من الشخصيات اآلنفة الذكر متّثل نصيا حلظة زمنية تارخيية، فتظهر يف 
الّرواية اجلزائرية على مستوى من الوعي الفردي حباضرها الذي هو بالنسبة إلينا متخّيل تارخيي مث 

يتحايث وحاضرنا، تعّممه اجتماعيا يف توجهها إىل املستقبل الذي قد يبقى تارخييا بالنسبة إلينا وقد
أو قد يتجاوزنا إىل املستقبل املستشرف، وهذا ما يصّور لنا وحنن نقرأ الروايات طبيعة احلركة اليت 

ا الشخصيات مبا ينسجم وصريورة احلدث . تقوم 

ا وأفعاهلا وأقواهلا انطالقا من رؤية فنية  لقد تقولبت صور الشخصيات وارتسمت صفا
حتاول قراءة التاريخ الثوري واالجتماعي والثقايف أّوال ومتثّله كوقائع موثّقة لتثري بعدها التجربة 

ا أن ترتجم السلوكات واملواقف إىل عمل مجايل يبحث يف األ صل عما هو التخييلية اليت من شأ
خلف الشخصية وخلف تارخيها املخّيل، وهذا ما جيعل التاريخ الذي تضمنته الروايات النماذج 

ا، فيأيت مزيفا / مركبا، صادقا/ غامضا، بسيطا/ واضحا : مرهونا بتمظهرات الشخصية وملفوظا
لنصية، فتغدو متماوجا بتموّج أحاسيس الشخصية ومواقفها ا... غري مقنع / موضوعيا، مقنعا/ ذاتيا

.بذلك الّلغة املرتبطة بالشخصية مرتعا لكثري من الدالالت
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ا التارخيي انطالقا من فكرة الصراع، فانبىن بذلك  حاولت الّرواية اجلزائرية أن تؤّسس خلطا
ا يف إطار ثنائية املستعِمر وتباين مواقف الشخصياتطابعها اإلشكايل على تعارض وسلوكا

، وما تفرزه هذه الثنائية من أطراف خمتلفة اآلراء، إجيابا وسلبا، فمن االحتالل اإلسباين واملستعَمر
، إىل االستعمار الفرنسي "مفالح"ملدينة وهران وحماولة حتريرها من قبل العثمانيني واجلزائريني يف رواية 

خميّـَلة يف كتاب يف صدامه مع شخصيات املقاومة الشعبية وعلى رأسها مقاومة األمري عبد القادر 
، وبعدها ممثلو جبهة التحرير الوطين يف صراعهم مع شخصيات نصية مثّلت اجليش "واسيين األعرج"

ورواية " كولونيل الزبربر"ورواية " حومة الطليان"الفرنسي واألقدام السوداء واليد احلمراء يف رواية 
رية السوداء مبا تضمنته من أطراف ، وصوال إىل العش"ما ال تذروه الرياح"ورواية " غدا يوم جديد"

ا شخصيات متخّيلةللصراع ". الويل الطاهر"ورواية " البوح"يف روايةواليت جسد

خطاب يقول "ومن وراء املنت الروائي اجلزائري، مبا هو خطاب أكرب من التاريخ ألنّه 
لتاريخ اجلزائري من منظورهم ، وبوساطة عرض أطراف الصراع، أعاد روائيونا مراجعة ا)1("العامل

م إزاء ما  اخلاص، وبتوّسلهم تقنيات السرد أعادوا تشكيل عوامل التاريخ مرة أخرى جمسدين فكر
وقع، وهو ما اقتضى تباينا يف طرائق الطرح وصيغ التشكيل؛ فمنهم من أعطى للشخصيات 

ل القراءة جتاه من املتصارعة حظوظ احلضور نفسها ومنهم من غّلب طرفا على آخر لتوجيه فع
وهو ما ... ينتصر هو إليه، ومنهم من غّيب اآلخر أو جعل حضوره يف النص حضورا رمزيا ال أكثر 

تلخيصه، وهي ترسيمات مقسمة زمنيا ] بتقدميها للشخصيات متقابلة[ستحاول الرتسيمات اآلتية 
:اذجحبسب األحداث التارخيية اجلزائرية الكربى اليت تناولتها الروايات النم

(1)- henri mitterand, le discours du roman, Paris, PUF, 1987. p 05:
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الجزائري/الصراع اإلسباني العثماني

االحتالل اإلسباين                      العثمانيون واجلزائريون

)اخلليفة األكحل/الباي(احلكم العثماين 
)  شيوخ الزوايا وطلبتها(اجلزائريون 

االحتالل الفرنسي ومقاومة األمير 

اجليش الفرنسي                              األمري وجنده

األمري عبد القادر : اجلنرال بيجو                             القائد: القائد
الضباط                                     حاشية األمري وجنده         

اجلنود اإلسبان
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االحتالل الفرنسي وجبهة التحرير الوطني

الفرنسي                            جبهة التحرير الوطيناجليش 

/                         موالي احلضري/العريب بلمهيدي: شارل بريدو                      القواد/ العقيد بيجار: الُقواد
زيغود يوسف        / سي احلواس / بول أوساريس                                  عمريوش.
حممد شعباين/ عبان رمضان.

األخضر مهين      / اعمر حلموش: جنود اجليش                     املناضلون/ الدركي الفرنسي: اجلند
)العقيب/باديسابن/اإلبراهيمي: (املصلحون)                    الدركي األهلي/ البشري/ قيزا (اخلونة 

صراع العشرية السوداء

اإلرهاب                        القائمون على األمن والشعب املتضّرر

الكولونيل جالل: عبد اللطيف واملهدي                             القائمون على األمن
منصور نعمان: األتباع                                    الشعب اجلزائري
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قيمة لعمود إّن الرتسيمات تكشف لنا استخدامها طرقا خمتلفة يف تقدمي الشخصيات امل
مبا هو النص الوحيد الذي تناول جزءا من تاريخ " شعلة املايدة"الرواية اجلزائرية، إذ نلحظ يف نص 

ا ّمهشت اآلخر ومل تعطه حقه يف الكالم فجاءت بصوت  الدولة العثمانية أيام تواجدها يف اجلزائر أ
ايتها، بينما عّلقت وفعل واحد يصدح حبكم اإلمرباطورية وقوة وصرب اجلزائريني من بدا ية الرواية إىل 

حضور اإلسبان اجتماعيا وثقافيا، ومل متنحهم فرصة الظهور إال يف وصف عام خّص به السارد 
جيوش احملتل البحرية وهي تتقدم حنو الشواطئ اجلزائرية، ويف موضع آخر متّثل بعض اجلنود الذين 

على اإلسبان وحرموهم من مغادرة أسوار ضّيق الطلبة : "غادروا حصنهم ضرورًة، وذلك حني قال
وهران لقضاء حوائجهم، لكن جنود العدو خرجوا مرة للبحث عن اخلضر والفواكه واملاشية يف 
بساتني الوادي، فوقع واحد منهم يف قبضة الطلبة، أما زمالؤه فقد فّروا حنو الغابة احملاذية للوادي 

ورهم يبحثون عن زمالئهم فالتقى الفريقان فافرتق الطلبة للبحث عنهم، وكان جنود العدو بد
إّن هذا احلضور احملتشم يكشف )1("وبدأت املواجهة الشرسة اليت قتل فيها عدد كبري من اإلسبان

تتنّزل وروح الشاعر العريب تطوف حوهلا، مؤمنة بالصوت املفرد املعّرب عن " مفالح"للقارئ أّن رواية 
ه يعود إىل رغبة املبدع يف توجيه فعل القراءة إىل مبتغى أفكار وعواطف األنا ال غري، وذلك كلّ 

واحد، يزيّن للذات فعلها وقوهلا ويف الوقت نفسه ال يسمح لآلخر بأن يتكلم للدفاع عن نفسه أو 
.حّىت لالعرتاف باخلطأ

لى اعتمدت كثري من الروايات اجلزائرية خاصة احلديثة منها هذا النمط من الكتابة، القائم ع
سياسة اإللغاء تبعا لتوجهها اإليديولوجي، وهو يف األصل ثلمة تُنقص من قيمة النّص الفكرية 
وجتسيد لرؤية دغمائية تفضح املبدع وتضعه ونّصه حمّل مساءالت ومزايدات كان من املفرتض أن  

يولوجي الذي يكون مبعزل عنها، فالرواية بالرغم من أّن بنيتها ليست بريئة يف متريرها للخطاب اإليد

.109: ص. حممد مفالح، شعلة املايدة-)1(
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ا أمام األسئلة "هو وليد  تمع  جمموعة من اخلطابات اليت تنتجها كّل فرتة تارخيية ليستضيء ا
ا تسرتعي مع ذلك تضمني اآلخر وعدم قمعه )1("املتناسلة اليت تفرزها الصراعات والتحوالت ّ إّال أ

. بشكل مصرح به ومفضوح أمام القارئ

وغري بعيد عن هذا السياق جند أيضا يف الروايات اليت هي بني أيدينا منطا آخر للتوظيف  
يقوم أساسا على إعطاء فرصة التكلم والفعل للشخصية املمثلة لآلخر، ال للكشف عما حيايث 

ا والتصريح عن دوافعها اليت جعلتها تقوم مبا قامت حقيقتها أو ملنحها احلّق يف الدفاع عن توجها
به تارخييا، ّمث حماكمتها بعد ذلك وتنفيذ احلكم عليها فنيا بالقتل أو السجن أو الطرد أو الزيادة يف 
الوحشية والتطرف وغريها من السبل اليت خيتارها الروائي سرديا للتعبري عن فكرته، بل فقط من أجل 

تعصبها وهذا / نزقها/ رعونتها/ الزيادة يف توريطها جبعلها تقول وتفعل ما ينّفر القارئ من وحشيتها
بوح الرجل "حملمد ساري وشخصيات " الغيث"ما يتبّدى واضحا يف متظهرات شخصيات رواية 

.إلبراهيم سعدي يف تصويرمها لإلسالميني" القادم من الظالم

بالعودة إىل الرتسيمات وتقابالت الشخصيات فيها، نلحظ جتاوزا واضحا هلذا التشّكل 
للشخصية يف بعض الروايات األخرى، واليت تعاملت مع طريف الصراع بطريقة إجيابية، وذلك النصي 

خبلق مسافة أثناء الكتابة بني الذات الناصة وذوات امللفوظ واإلجناز مما خلق توازنا بني الشخصيات 
ها اليت منحت الفرص نفسها تقريبا يف الكالم والفعل حىت وصل األمر يف بعض األحيان إىل جعل

" كولونيل الزبربر"واحلبيب السائح يف رواية " األمري"تنطق نصيا بلغتها األم؛ فواسيين األعرج يف رواية 
عرفوا كيف يوّجهون فعل القراءة بتوزيع لألدوار يظهر عادال " حومة الطليان"وأمحد محدي يف رواية 

ة، والنخوة والوفاء بالعهد للقارئ، وبإنصاف لآلخر املتطّرف، املعتدي، أو املمّيز خبصال الرجول
بالرغم من ظلم وطنه وجوره، واآلخر املعتدل احملب لوطنه واحملرتم لآلخرين ورغبتهم يف االستقالل 

.2010ماي 13. 9476: حممد برادة، أدب وإيديولوجيا، جريدة االحتاد االشرتاكي املغربية، العدد-)1(



[ الجزائري؛ البناء والداللةالمتخّيل التاريخي وتشّكالت السرد الروائي  ] الباب األول

114

ا، أو الذي ولد بوطن الروائي  واملغلوب على أمره، الفرنسي الذي أحّب اجلزائر وأراد أن ميكث 
ثقافة تسحبه سحبا إىل الرحيل وأرض وهو من أصل فرنسي فاختلط عليه األمر ساعة الرحيل بني
ا للجزائر " ردمان"تتشبث بذكرياته وال تسمح هلا باملغادرة معه، تقول املعلمة  ملنصور قبيل مغادر

أحد أساليف كان ضابطا برتبة كابنت يف . 1832عائليت موجودة يف اجلزائر منذ : "متحسرة وحزينة
هناك . بورمون، قربه موجود يف مقربة حسني داياجليوش اليت نزلت يف سيدي فرج مع اجلنرال دو

. وأنا ولدت حبسني داي. أيضا يوجد قرب كّل من جدي وجد جدي وأيب وأمي والعديد من أقاريب
اية... ومل أضع قدمي وال مرة يف فرنسا  أساليف دخلوا هذه . هذا هو التاريخ، قصة بال بداية وال 

.  )1("ن أحزم حقائيب بعد قرن ونصف قرناألرض، تغمرهم نشوة النصر، وأنا علّي أ

وأمام هذه األمناط املختلفة يف تعامل الروائيني اجلزائريني مع طريف الصراع يف الرواية، نلمح 
ا من طرف املبدع وكيفيات إعادة إنتاجها يف رحلة تبدأ  أمداء اإلحاطة باملعرفة التارخيية وطريقة قراء

وتنتهي إىل زمن التخّيل )2("إعمال الذاكرة اإلنسانية بشكل معقد"يستدعي بفعل التذّكر الذي
الزمن الذي حييي إشكاال ثقافيا حموره تصّور الغائب العصي على أن يكون حقيقة مطلقة وكيفيات 
استحضاره، ويف أتونه يطرح سؤال الشخصية وزوايا النظر إليها من طرف املبدع، وينتج يف خضم 

إنّه كّلما أنصف الروائي اآلخر حضورا كّلما كان ختييله أكثر : قارئ حكم مفادهال/ذلك للمتأمل
نضجا من الناحية الفنية، وكانت فكرته أكثر إقناعا، ونصه أكثر مجاال ملا يكتنزه من تنوع ثقايف 

ذي كان وباملقابل كّلما كان التأثري يف القارئ ممكنا لتحّقق النظرة التارخيية الصادرة من عمق الواقع ال
من املفرتض أنّه كان قائما على ذلك النحو، فترتمجه الشخصيات املدركة لتارخيها إىل القارئ، وهي 

.القضية اليت سيتّم طرحها بوافر من البسط يف الفصل األّول من الباب الثاين

.47/48: صص. بوح الرجل القادم من الظالمإبراهيم سعدي،-)1(
.219: ص. 2005، 67: كاميليا صبحي، جملة فصول، القاهرة، العدد: التاريخ، تر/التخييل /األنا : دانيال ريو، خورخي مسربون-)2(
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: الوقائعي ومتواليات اإلنجاز: ثانيا
مبا جيّليها من -على النحو الذي أطّره علم السرد -تتحّدد تشّكالت الشخصية نصيا 

ا املختلفة اليت تستغرقها  لفظ السـارد، أو مبا يفسحه هلـا من فرص لإلفصاح عن دواخلها بتلفظا
ا، ومن هنا يتنّزل حركة السرد بأفعال توّصف ما ينجزه متحرٌك فاعل داخل النص هو الشخصية ذا

وصف أفعال، يلتمس لكّل فعـل موصوفا عميـال، وقصدا للعميـل "أمام القارئ مبا هو ويتخّلقالسرد
، األمر الذي يرّهن فهم امللفوظ بعوامله )1("وحالة أو عاملا ممكنا، وتبّدال، مـع سببه والغاية اليت حتّدده

ناء املتعاقب حنو اكتمال صورة العنصر مجلة الب"الكائنة واملمكنة بطريقة تقدمي األحداث، اليت هي 
، وهو االكتمـال الذي يغدو مع الشخصية )2("الشخصي وموقع وجوده يف شبكة النص السردي

ا النصي الذي له يف الواقع ما يعضده حبسبأو تعيسةسعيدةايةالتارخيية أمداء ما حتّقق من مرغو
نهاية اليت انتهى إليها، وهو ما سينقلنا بنتائجه وفيما يلي عـرض لبدايات هذا املرغوب وال. من صور

.إىل املقارنة بني ما تقدمه الرواية من أحداث ومتواليات سردية وبني ما ينقله إلينا املؤرخ من وقائع

: حدود المنجز السردي/ 1
تنتظم املتواليات السردية يف مسار زمين يؤطره مبدأ السببية، والرواية من هذا املنظور امللزم هي 

ا موجهة حنو غاية، هذه األفعال منأواألحداثمنجمموعة" ّ اية، أي أ األفعال السردية تتوق إىل 
ة، كّل سلسلة يشّد أفعاهلا السردية تنتظم يف إطار سالسل تكثـر أو  تقّل حسب طول أو قصر الرواي

ميكن للعقل قطعه من األسفل إىل "فرتتبط بذلك األحداث بعضها ربطا .)3("رباط زمين أو منطقي
. وهذا شأن العالقة بني السبب والنتيجة)4("األعلى أو من األعلى إىل األسفل، بالرتاجع أو التقّدم

1لبنان، ط–أنطوان أبو زيد، املركز الثقايف العريب، بريوت : التعاضد التأويلي يف احلكاية، تر–أمربتو إيكو، القارئ يف احلكاية -)1(
.140: ص. 1996

.109: ص. 2010،  1بريوت، ط–تقنيات ومفاهيم، الدار العربية للعلوم، لبنان –حممد بوعزة، حتليل النص السردي -)2(
. 2007، 4املغرب، ط–دراسة بنيوية يف األدب العريب، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء –عبد الفتاح كليطو، األدب والغرابة -)3(

).بتصرف(39: ص
.253: ص. 2003، 1مصر، ط–روبري بالنشي، االستدالل، دار الكتاب احلديث، القاهرة -)4(
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تتجّلى أفعال الشخصيات التارخيية اليت ّمت تأطريها سابقا يف مسار سبيب، ترتاكـم فيه مرتاتبة 
وفقا لسريورة املتلفظ الروائي، فتظهر مشدودة بعضها ببعض، متسلسلة سببيا، سائرة حنو االكتمال 

اية بدايًة من وضعية منطلق، مرورا بسلسلة من اإلجنازات املتطلعة، وصوال إىل ن تيجة هي مبثابة 
املتوالية، وفيما يلي عرض هلذه الوضعيات احلَدثية يف كّل رواية على حدة بالرتكيز على أهم 

.الشخصيات الروائية التارخيية املنجزة بغض النظر عن طبيعتها املرجعية أو التخييلية

:كتاب األمير/ 1- 1
:األمير عبدالقادر/ أ

.مبايعة األمري وتوليه السلطة-:الوضعية المنطلق
.لنظام سياسي وعسكري جديد يتماشى وقوة املستعمرالتأسيسحماولة-:وضعيات اإلنجاز

).العبادة/ الكتابة/ القراءة(حماولة التخلي عن الوالية للتفرغ لـــ -
.القبائل املوالية على مبايعتهم له، فعزف األمري عن رأيهإصرار -
.لتقوية الدولة الفتية) أتراك يهود فرنسيني(توسيع دائرة التعامل -
.تأديب القبائل املوالية لفرنسا أو الرافضة لدعم دولة األمري-
.سقوط العاصمة تاكدامت-
.إعالن اهلدنة-
.إعالن اجلهاد ضد الفرنسيني وانقضاء فرتة اهلدنة-
. جلوء األمري إىل ملك املغرب-
بعد ختّلي امللك عنه طمعا يف احلفاظ على األراضي اخلروج من املغرب-

).العاصمة املتنقلة(تشكيل الزمالة - 
.القضاء على الزمالة- 

.فانتظار قرار الرتحيل إىل املشرق العريباالستسالم واألسر، - :  الوضعية الوصول
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:الغيث/ 1-2
:المهدي/ أ

. الوالدة املشبوهة من عالقة غري شرعية-:  الوضعية المنطلق
.  الطفولة البائسة مع والد ليس والده-

.التغيرياإلطالع على خمطوط حول حياة بن تومرت وتبين منهجه يف - : وضعيات اإلنجاز
.تشكيل اجلماعة اإلسالمية املتطرفة-
.استقدام ناقة لتحديد مكان إلقامة املسجد-
.واختاذه مقرّا" سوق الفالح"دخول الناقة إىل - 
.طردهم من طرف مصاحل األمن- 
].اإلصالحية يف نظرهم[مباشرة األعمال التخريبية - 
. جلد أخته اللقيطة باعتبارها زانية دون دليل- 
.قتل رضيع وحرق الزاوية اليت كان فيها والده قّيما- 

تمع واإلصرار على مواصلة أعمال العنف-: الوضعية الوصول . الفشل يف تغيري ا

اعمر حلموش/ ب
ون حيث اغتال أحد زائريها بسبب شجار حول فتاة-: الوضعية المنطلق .زيارة أماكن ا
.االلتحاق بعد حادثة االغتيال جبيش التحرير الوطين- : وضعيات اإلنجاز

اهدينالدفاع عن ال- .وطن مع ا
النزول بعد االستقالل من اجلبل إىل املدينة وبالقوة استوىل على أمجل -

.وأوسع بيت ملعمر باملنطقة
.اكتساب مهابة بسبب ما قام به أيام ثورة التحرير-
).الزنا(مبباشرة الرذائل مرة أخرى احلنني إىل ماضي ما قبل الثورة -

.املوت قبل إصالح أخطائه-: الوضعية الوصول
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:شعلة المايدة/ 1-3
: )محمد بن عثمان الكردي(الخليفة األكحل / أ

األكحل لقيادة بايلك الغرب بسبب تعيني خليل الرتكي بدل-: الوضعية المنطلق
.الرشاوى وتفشي الفساد

.إعالن الشيوخ والطلبة حّبهم لألكحل ومتنيهم قيادته للبايلك-
.بعد وفاة خليل الرتكي ّمت تعيني اخلليفة األكحل على رأس البايلك- : وضعيات اإلنجاز

.احتفال رجال الزوايا به حلبه هلم وتقديره ألهل العلم-
اجلزائريني بتخفيف دئة األوضاع والقضاء على شحنات غضب -

.عبء الضرائب عليهم
. العثماين لتحرير وهران/ قيادة اجليش اجلزائري -

.استسالم اإلسبان وحترير وهران-: الوضعية الوصول

)محمد الشلفي/راشد(طلبة الزوايا / ب
. استشراف العلم ورفض العدوان على وهران-:  الوضعية المنطلق
.راشد لطلب العلم قاصدا زاوية مازونةسفر - : وضعيات اإلنجاز

.والشيوخ األفاضل ومباشرة التعلم) حممد الشلفي(االلتقاء بالزمالء -
.الوعي بالظلم الرتكي للجزائريني خاصة فيما يتعلق بالضرائب-
.كحل مع زمالئه لتحرير وهرانرحيل راشد لالنضمام إىل جيش األ-
املرابطة حلصار وهران ومواجهة اإلسبان باملدافع بعد رضوخ الباي -

. إلصرار الطلبة والشيوخ واخلليفة األكحل على مواصلة القتال
.حترير وهران ومن مثّة مغادرة اجليش واملستوطنني اإلسبان-: الوضعية الوصول

:جديدغدا يوم/ 1-4
:مسعودة

ا -: الوضعية المنطلق .بداية السرد/ اختاذها قرار كتابة مذكرا
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اهلجرة مع / الزواج من قدور طمعا يف حياة املدينة : (ما قبل الثورة- : وضعيات اإلنجاز
اعتقال قدور وسجنه مبحطة القطار / قدور من القرية إىل املدينة 

)دينة واكتشاف مساوئهاالذهاب إىل امل/ وبقاؤها وحيدة 
.تصوير الساردة حالة املدينة والريف يف تلك الفرتة: أثناء الثورة-
بروزانقالبات وحتوالت بعد سرد ما حدث من: التاريخ القريب- 

منذ تاريخما حدث وخباصةصور الصراع يف فرتة ما بعد االستقالل
.والذي ميثل راهن الساردة) 1988(

تفضيل حياة الريف على حياة املدينة واختيار الكتابة حال -: الوضعية الوصول
.الستكمال فعل التطهري الداخلي بعد احلج

:بوح الرجل القادم من الظالم/ 1-5
:الحاج منصور نعمان

ا وتنفيسا هلا مما   اختاذ قرار كتابة املذكر -: الوضعية المنطلق ات تطهريا للذات من أدرا
.  ماضي اجلزائر/ حتمله من صور مأساوية مستمدة من ماضي السارد

.سرد ما جرى يف زمن طفولته وبدايات شبابه وما تضمنته من نزوات- : وضعيات اإلنجاز
الدموية الوعي مبا حدث يف زمن االستعمار وتصوير بعض املشاهد -

. من تلك الفرتة
بُعيد إعالن استدعاء الذاكرة أليام رحيل الفرنسيني من اجلزائر-

.االستقالل
العودة إىل تاريخ اجلزائر بعد االستقالل وما حدث فيها من مزالق -

.بسبب انتهاج سبيل احلزب الواحد
مبا جرى فيها من ) العشرية السوداء(قياس حاضر الروائي املأساوي -

.اغتياالت مبا فعلته فرنسا أيام االحتالل
.اغتيال السارد احلاج منصور نعمان على يد جمموعة من اإلرهابيني-: الوضعية الوصول
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:ما ال تذروه الرياح/ 1-6
:البشير

.التعايش على مضض مع الراهن اجلزائري أيام االحتالل الفرنسي-: الوضعية المنطلق
.التجنيد اإلجباري- : وضعيات اإلنجاز

.االنبهار باحلضارة الغربية-
وتناسي ... والتنصل من كّل ما هو جزائري ... االنتقال إىل فرنسا -

. بطه ببلده حّىت العائلةكل ما ير 
.دخول الشخصية يف صراع مع الذات وخباصة بعد االستقالل-
تمعالعودة إىل- .اجلزائر وإعادة وحماولة إدماجه من طرف العائلة يف ا

.انتصار األصول/ فشل التماهي يف اآلخر حضاريا-: الوضعية الوصول

:حومة الطليان/ 1-7
:بوجمعة/ األخضر مهني

توصيف أوضاع املدينة أيام االحتالل، ووضعية األخضر مهين -: الوضعية المنطلق
العريف يف اجليش الفرنسي املتقاعد، وبومجعة الطفل املتعلم وفعاهلما 

. اجتماعيا قبل االعتقال
. سيةاعتقاهلما من طرف القوات الفرن- : وضعيات اإلنجاز

/ انطالق ثورة التحرير ( إدراكهما لألحداث التارخيية اجلماعية -
إضراب الطلبة يف / مؤمتر الصومام / 1955أوت 20حوادث 

)أفعال األقدام السوداء وعصابة اليد احلمراء /1956ماي 19
.مرها بغية طرد احملتلاالنضمام إىل جبهة التحرير واالنصياع ألوا-: الوضعية الوصول
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:الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي/ 1-8
.البحث عن املقام-:  الوضعية المنطلق

]الشخصية اجلذع[العبادة واحلفاظ على املقام وما فيه من طرف الويل-
.على توجيههمتعليم املريدين واملريدات والسهر -:  وضعيات اإلنجاز

.عزل املقام عن الوباء اخلارجي- 
الدخول يف غيبوبة صوفية واالنتقال زمنا ومكانا بني أحداث احلاضر - 

. الروائي اجلزائري وأحداث املاضي اإلسالمي، قياسا ومقارنة
.تفشي الوباء داخل املقام-: الوضعية الوصول

:كولونيل الزبربر/1-9
:بوزقزة/ موالي الحضري/ أ

.حّب اجلزائر وترمجة ذلك باالنضمام إىل جيش جبهة التحرير الوطين-: الوضعية المنطلق
.الصرب على مكائد الفرنسيني ومن واالهم- : وضعيات اإلنجاز

ة املستعمر واملسامهة يف استقالل اجلزائر عسكريا- .جما
. وقوع قادة الثورة يف بعض األخطاء ورفضها من طرف بوزقزة-

.اعتزال العمل العسكري والسياسي والشروع يف كتابة املذكرات-:  الوضعية الوصول

:الكولونيل جالل/ ب
اختاذ قرار استكمال مشروع األب باحملافظة على مكتسبات الثورة -: ضعية المنطلقالو 

.التحريرية
.دخول املدرسة العسكرية بشرشال- : وضعيات اإلنجاز

. التخرج من املدرسة ضابطا-
.االلتحاق بصفوف العمليات ضّد اإلرهاب-
.االنتصار على اإلرهابيني يف أكثر من موضع-
.فقدان الزوجة واالبن ياسني-

.اختاذ قرار االعتزال حىت مما هو اجتماعي والتفرّغ لكتابة املذكرات-:  الوضعية الوصول
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قت يف صناعة ُتظهر املالحظة لسلسلة اإلجنازات السابقة أّن كّل الشخصيات قد انطل
ا والقيمة اليت  ا من وضعية منطلق أعلنت فيها مرغو أحداث الّرواية املخيلة للتاريخ أو التلفظ 

على شكل نسق من التطلعات والتوجهات والرغبات اليت منعها الواقع "تسعى إىل بعثها، فجاءت 
من خالل ما ، فسعت)1("على الصعيد اجلماعي أو على الصعيد الفردي. من اإلشباع الكامل

فعلته يف وضعيات لإلجناز إىل حتقيقهـــــا سواء أكانت أفعاهلــــــا بؤرية مركزيـــــــة أم اقتضائية تسري يف 
فلك الفعل البؤري الذي يستلزمها، وهو ما يبعث بروح احلاضر يف إعادة عرض ما وقع بعبقه 

إىل آخر، بشكل إجيايب أو التارخيي، وقد اختلفت النتائج من شخصية إىل أخرى، ومن منجز
سعيد أو حمزن، منذر أو مبّشر، وذلك تبعا لسلسلة اإلجنازات القائمة يف النص وطبيعة سليب،بشكل

.انتظامها يف تأديتها لوظيفتها الداللية، وكذا تبعا للقسريات الثقافية اخلارجية اليت خيضع هلا النص

ا الثالث؛ املنطلق[لقد جاءت األحداث يف جمملها  متساوقة ] الوصول/ اإلجناز/ بوضعيا
تشكيًال وداللًة والغرض الفكري الذي تبتغيه الروايات، مؤسسة على وقائع تارخيية استُثمرت من 

قتني؛ اعتمدت طرف الروائيني اجلزائريني بالنظر إىل تواشجها وختييالت املبدع، وقد ّمت ذلك وفق طري
األوىل على عرض جمموع األحداث يف سياقها التارخيي العام، حيث تتحايث الوقائع التارخيية 
وختييالت النص املبدَع، فتأيت يف معظمها مستوحاة من مرجعية ماضوية إطارها العام نّص املؤرخ 

اليت تتبعت سرية " مسالك أبواب احلديد: كتاب األمري"وهذا ما جنده على سبيل التمثيل يف رواية 
عبد القادر بن حمي الدين من فرتة توليه اإلمارة إىل غاية انتقاله إىل املشرق العريب بتفاصيل هذا 
التحول من الوضعية املنطلق إىل الوضعية الوصول بناء على ما سردته كتب التاريخ، وكذا األمر 

ا " شعلة املايدة"بالنسبة لرواية  حومة "االجتماعية والسياسية، ورواية بأحداثها احلربية وتوصيفا
الفرنسي، أّما الطريقة الثانية فتستند يف / بكّل ما حتمله من خزين ألحداث الصراع اجلزائري" الطليان

، مركز اإلمناء احلضاري، حلب      )دراسات يف املنهج(املنهج البنيوي لدى لوسيان غولدمان –حممد ندمي خشفة، تأصيل النص -)1(
.74: ص. 1997، 1سوريا، ط–
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بناء جمموع أحداثها التخييلية على بعض الوقائع التارخيية اليت تتماشى والسياق النصي العام املطروح 
ا إىل هذه الوقائع ا ملركزية رفضها للماضي وعدم اعتبار أحداثه أحداثا مقدسة هذا من لتعلن بعود

جهة، ومن جهة أخرى لتربّر رفضها للواقع، أو لتستشرف ما ستؤول إليه األمور بناء على ما وقع 
ا املختلفة يف رواية  ا ألحداث من " الغيث"وهي الطريقة اليت نستشفها ونستكنه دالال حني تشر

الطاهر "تأصيال للتطرف اجلزائري يف العشرية السوداء، أو ما استخدمه " تاملهدي بن تومر "سرية 
ا يف رواية " وطار حني استعاد أحدثا من " الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي"بناء على الفكرة ذا

.التاريخ اإلسالمي فقط لتجذير فعل الذبح الذي طال ويطال األمة العربية واإلسالمية

موع األحداث التارخيية اليت تضمنتها وال بأس أ ن أشري يف هذا املوضع إىل أّن فعل احلبك 
حني عرض الناص لسلسلة إجنازات ذوات الفعل -بطريقيت توظيفها -النصوص الروائية اجلزائرية 

التارخيية على املستوى األفقي قد اقتضى يف بعض األحيان ذكر حوادَث تارخيية أخرى أكثر عمقا 
ا حاضر روائي بالرغم من تارخييته بالقياس إىل من الن ّ احية الزمنية مقارنة باليت يتّم عرضها على أ

زمن القراءة، وذلك ليتضاعف حضور املادة التارخيية يف النص، فَتستغرق متواليات اإلجناز حادثة 
ا تارخيية أخرى أو جمموعة من احلوادث ضمن سياقها التارخيي العام الذي ختّيله، فتستد عيها وتتشّر

لتخلق للقارئ توالدا حدثيا دائريا يتجه من نقطة حمددة يف سلسلة األحداث املركزية ليعود إليها بعد 
ا، وهو ما من شأنه أن يثري الرواية  ربط داليل بينها وبني أحداث تارخيية أخرى هلا ما جيمعها 

ا ويضيف إليها أفقا جديدا للمعىن اآلتية حتاول توصيف كيفية االنتقال والرتسيمة . ويضاعف دالال
. بني زمنية أحداث النص التارخيية إثراء وتنويعا
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الســــــــــــرد الروائي التارخيـــــــــــي

احلادثة التارخيية

واسيين "ومن باب التدليل للحكم الذي حاولت الرتسيمة تأطريه، نلحظ يف رواية األمري لـــ 
انتقاله يف حديثه عن ضعف أسلحتهم مقارنة بأسلحة املستعمر، إىل زمن األجداد، زمن " األعرج

املعارك اليت الدولة العثمانية حني كانت املعركة حتسم بعدد اجلند وشجاعة الرجال، وكذا حديثه عن
ذا الصدد أعرف . أمتىن أن يرزقنا اهللا وقتا لتغيري كّل شيء: "سبق وخاضها ضّد الفرنسيني، يقول 

ائيا وعلينا أن نقنع أنفسنا بأنّه ذهب وإىل  أّن الزمن الذي عشناه مع أوليائنا وأجدادنا، قد وىل 
موقعة وهران . افية للدفاع عن أرضناأسلحتهم فتاكة وأسلحتنا مل تعد ك. الألبد وحّل حمله زمن آخر

الروائي قد ضاعف من إنتاج الداللة وبذلك يكون،)1("بينت لنا نقائصنا وقوتنا وجيب أن ال نتوهم
وهو التوظيف ذاته الذي جنده أيضا يف رواية . التارخيية يف نصه وأوجز سردها باسرتجاع عميق األثر

الل يف سياق نصي يعكس دهشته من أحداث حني استعادة الكولونيل ج" كولونيل الزبربر"
على يد إخوته، بعد مخس عشرة ساعة فقط من " حممد شعباين"العشرية السوداء حادثة اغتيال 

حماكمته متمثال حوارا كامال بينه وبني جالديه وبني الرئيس الراحل والساعني لإلصالح بني الرجلني 

.127: ص. واسيين األعرج، كتاب األمري-)1(
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الويل الطاهر "ورواية " شعلة املايدة"ورواية " الغيث"ة وهو ما اعتمدته أيضا رواي. )1(الثوريني الوطنيني
.يف أكثر من سياق سواء أشرت إليه يف وضعيات اإلجناز سابقا أم مل أشر" يعود إىل مقامه الزكي

:الواقعة التاريخية والحدث الروائي؛ االستدعاء والداللة/ 2
تستدعي عملية النسج بني ما ينتمي إىل التاريخ من أحداث وبني األحداث اليت خيّيلها 
الروائي وعيا كبريا مبا مضى من الزمن ووعيا ال يقّل عنه مبا حيصل يف زمن الكتابة؛ أي قدرة إبداعية 

دعة يف نص فريدة جتمع بني شتات ما حصل وتناهى إىل الذهن وبني ما حيدث وتأملته الذات املب
واحد تذوب عنده كّل الفواصل، فتنصهر لتتحّول إىل دوائر عرض وخطوط طول ال وجود هلا إّال 

.عند من يتومهها

يعتمد الروائي يف تشكيل خطابه التارخيي أساسا على احلدث مبا هو مركز سردي ينتفي 
ة فيعود إليه باعتباره مرجعا يف مظانّه النص الروائي بانتفائه، فيوليه أمهية قصوى قبل الشروع يف الكتاب

ومصادره التارخيية قراءة ومتحيصا كمرحلة أوىل، ويف املرحلة الثانية، يزيد تركيزه عليه أكثر حني تبدأ 
مرحلة قولبته ليتماهى وجمموع األحداث التخييلية اليت يتضمنها النّص الروائي وذلك مبا يتواءم فنيا 

رحلة ميكنه أن يعتمد طرقا خمتلفة يف هذا اجلمع بني الواقعة واحلدث ومنظوره الفكري، ويف هذه امل
لإليهام بالصدق ولسّد الفراغات اليت جيدها يف النص التارخيي، ومن ضمن ما استخدمته الرواية 

: اجلزائرية من خالل النماذج املنتقاة أذكر

ا أن تنقل دمج الوقائع التارخيية يف األحداث الروائية بابتداع أحداث وأقو *  ال ختييلية من شأ
للقارئ تفاصيل الوقائع، وتؤلف بني ما هو حقيقي وبني ما هو افرتاضي، وهو ما تعجز عنه 

. السرود التارخيية  البتعادها عن التخييل اإلبداعي
، حنو ]بتغيري نوع اخلط[دعم املسرود الروائي بالوثيقة التارخيية واإلحالة إليها باللفظ أو بالشكل *  

.ما  جنده يف رواية األمري يف أكثر من موضع

.وما بعدها273: ص. احلبيب السائح، كولونيل الزبربر: ينظر-)1(
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عرض الوقائع باستخدام احلوار وهو ما جيعل التنقل بني احلوادث بسرعة ممكنا على النحو الذي *  
.  متت اإلشارة إليه سابقا

نقل احلادثة التارخيية الغامضة أو املختلف يف روايتها بني املؤرخني بكيفية ضبابية لكي ال يوّرط *  
مثال حني " كولونيل الزبربر"الروائي نفسه يف تداعيات هذا االختالف، وهذا ما نلمسه يف رواية 

.احلديث عما فعله مصايل احلاج كشخصية إشكالية تطرحها كتب التاريخ
تغليب الفين على التارخيي بضبط إطار املتخّيل يف حيز الوقائعي لتفادي سؤال احلقيقة من طرف *  

كولونيل "ورواية " غدا يوم جديد"ورواية " ما ال تذروه الرياح"نلحظه يف رواية القارئ وهذا ما 
.وغريها" بوح الرجل القادم من الظالم"ورواية " الغيث"ورواية " الزبربر

الكثري من خالل حبكتها املتون السردية اجلزائرية وباستخدام هذه الطرائق وغريها، كشفت
، ال بذلك التسجيل النصيتفاعلاليوية و احلمن كثريا عليها  ىأضفمر الذياأل،من الوقائع التارخيية

العلمي األمني الذي تضطلع به كتب التاريخ، وإمنا باالستيعاب الواعي ملكامن تلك املادة، قصد 
ق أغشية الرصد التقديسي لوقائعها رفية النقل املباشر وخيرِ توظيفها توظيفا فنيا مجاليا، يتفادى حَ 

ببعضها البعض متعالقةوقد جاءت موضوعات هذا التخييل للمادة التارخيية ،ية عرب الزمنالتارخي
التاريخ أحداثوهي يف الوقت نفسه خمتلفة بالنظر إىل طبيعة جغرافيا الرتباطها بتاريخ اجلزائر، 

:على النحو اآليتموجزا ل والذي يعرضه الباحث املخيّ 
: الحدث الثوري/ أ

يعّد احلدث الثوري يف الّرواية اجلزائرية ملركزيته يف نفوس اجلزائريني هاجسا طال معظم 
األعمال، إىل درجة صار فيها امللهم الذي يصنع فعل الكتابة، واملوضوع الذي تأبّد سردا يف معظم 

ائري قد عرف أبا عن املتون الروائية، والواقع أّن هذه الظاهرة ال تدعو إىل أّي استغراب ما دام اجلز 
جّد الكثري من الثورات التحريرية يف بالده، وألجلها، ومنذ أزمنة موغلة يف القدم، وصوال إىل حرب 
التحرير األخرية ضّد االستعمار الفرنسي، واليت تعترب املعني الذي ال ينضب لكّل دالالت الشجاعة 

.بعه كّله حتريريوالبطولة، انتهاء إىل ما جيابه اجلزائري اليوم يف عصر طا



[ الجزائري؛ البناء والداللةالمتخّيل التاريخي وتشّكالت السرد الروائي  ] الباب األول

127

إّن الروائي اجلزائري والرتباطه باملكان الذي ولد وترعرع فيه، ولتعلقه الداخلي بأهله، استلهم 
موضوعاته من أرضه ومن تاريخ وطنه، وتتبع بناًء على ذلك كّل السبل اليت قادت إىل الثورة 

وحاول الكشف عن تفاصيل ما واالستقالل مبا مها أهم حدثني قد تعيشهما الذات اجلمعية، بل 
جرى يف تلك الفرتات من تاريخ اجلزائر، مستخدما يف ذلك طريقتني؛ يقوم حمور األوىل على سياسة 
اورة للحادثة التارخيية الثورية وحماولة عرضها بشكل مقّدس دون إثارة أّي صراع إيديولوجي قد  ا

ذا تتأت ا، و انشيدى هذه األحداث الثورية يف الرواية يثار حوهلا أو حول بعض أحداثها وشخصيا
حممد "ورواية " بن هدوقة"، وعلى هذا الصنمية انبنت أحداث كل من رواية جماداألتاريخ و الحيتفي ب

طاله النقد يالنشيد الذي /وهو املديح. "أمحد محدي"ورواية " حممد مفالح"ورواية " العايل عرعار
ومن ضمن املؤشرات النصية الدالة يف الغالباللون ردية و زاوية، وهي واحدةمن زاوية يكتبه ألنّ 

:على هذا النوع من الكتابة أذكر
اتفق معه على إشعال . املخفي بلمرابط كان على اتصال بعبد الكرمي اخلطايب وثورته بالريف املغريب"-

ختتطف أموالنظم مجاعات مسلحة يف اجلبال . وباع من أجل ذلك كّل ما ميلك. الثورة يف اجلزائر
.)1("قتل يف حادث املتفجرات باحملجروأشاعت أنّهلذلك قتلته فرنسا،. األغنياء لشراء السالح

كيف ميكن أن تكون اجلزائر اآلن؟  هل بقيت كما تركتها؟ لقد كانت رائعة يف ذلك الوقت، وال "-
ا أروع اآلن  ا طليقة حرة لقد كانت يف ذلك الوقت مكّبلة، مقيدة أّما اآلن... شّك أ ّ ا ... فإ ّ إ

ألّن السماء والبحر، أصبحا من ... أكثر من السابق . اآلن تعانق السماء وحتتضن البحر مبودة وود
ا حسناء العامل... ملء الفضاء ...إّن اجلزائر اآلن، ملء الكون. لقد كسبتهما...ملكها .)2("إ

د طلب ملك إسبانيا الصلح، ولكّن داي اجلزائر لق. جاء النبأ الذي أسعد راشد وسكان البايلك"-
، ّمت م1791ويف يوم التاسع من شهر ديسمرب . رفض ذلك إال بعد خروج العدو من أرض اجلزائر

.)3("االتفاق الذي نّص على انسحاب إسبانيا من وهران واملرسى الكبري دون قيد أو شرط

.103: ص. عبداحلميد بن هدوقة، غدا يوم جديد-)1(
.215: ص. حممد العايل عرعار، ما ال تذروه الرياح-)2(
.117: ص. حممد مفالح، شعلة املايدة-)3(
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نضباط والسلوك العام، واجبة التطبيق، وينبغي أوامر جبهة التحرير الوطين فيما يتعلق بقواعد اال"-
ا مظهر من مظاهر التعبري بااللتزام واالنضواء حتت لواء  ّ على اجلميع احلرص على تنفيذها، أل

.)1("الثورة، مما يعين املوافقة على مبادئ ومطالب جبهة التحرير الوطين املنادية باالستقالل

ا الروائية ويف املقابل، انربت بعض األقالم مصاديًة لتخّيل تاريخ الثورات اجلزائرية يف مدونا
باستخدام نظام احملاورة، أي حماورة احلدث التارخيي باعتباره رمزا ال صنما، وبناء الرواية بثقافة قوامها 

م وهذا ما  نلمسه يف ثقافة السؤال الذي قد يتصادم يف بعض األحيان مع ما كتبه املؤرخون ذا
لواسيين األعرج وذلك حني حاوال " األمري"ورواية " كولونيل الزبربر"أحداث رواية احلبيب السائح 

الكشف عن بعض األخطاء اليت وقع فيها من ال يستطيع أحد التشكيك يف وطنيتهم أو 
ا عن شجاعتهم، وذلك من باب حمايثة احلقائق من زاوية خمتلفة دون أّي مغاالة أو مغالطات، بعيد

الكتابات امللحمية، بل ووصل بالروائيني األمر إىل طرح أسئلة على القارئ لزعزعة ثقته يف املؤرخني 
كيف لقائد حمنك مثل بن بولعيد أن يقتله، يف العام ": "الزبربر"وما نقلوه، يقول السارد يف رواية 

ه، يف كازمة، ليجرب ، جهاز راديو مفخخ ألقته طائرة العدو جيء به إلي1956مارس 22: الثاين
، يف كمني نصبته له 1956سبتمرب 25: تشغيله؟ وبعده يقع القائد زيغود يوسف، يف العام الثاين
، ويقول يف موضع آخر جمسدا ما آلت )2("هو وسبعة من رفاقه دورية معادية يف أحد املنازل املعزولة؟

. حنن نواجه من داخلنا تصفية حقيقية":إليه جبهة التحرير الوطين إثر تزعزع الثقة بني رفقاء الكفاح
ا ال تويل هذا األمر ما يكفي من االهتمام لتجنب  ّ وقيادة اخلارج، يف تونس كما يف وجدة، يبدو أ

يار ، ويف هذا املساق أيضا يقول )3("الظرف يستدعي تعيني جلنة تقصٍّ لكشف خيوط املؤامرة. اال
أسوار التيجانيني مشريا إىل اخلطأ الفادح الذي وقع فيه أمام " واسيين"أحد خلفاء األمري يف رواية 

ة العدو احلقيقي هودات كبرية :"األمري بعد أن انصرف إىل مقاتلة القبائل بدل بناء الدولة أو جما ا

.126: ص. أمحد محدي، حومة الطليان-)1(
.128/129: صص. ولونيل الزبربركاحلبيب السائح،  -)2(
.131: ص. املصدر نفسه-)3(
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وهلذا أشعر يا . وحنتاج يا سيدي السلطان أن نّدخرها ملصلحة البالد وهذه الفسحة من السلم
م يلهوننا عن ع ّ ّمث ملاذا نقاتل من ال يعادينا ؟ هل . ملنا احلقيقي الذي جيب أن نقوم بهسيدي أ

هذه املدينة مهمة ملستقبل البالد املوحدة حتت رايتكم ؟ أليس من األجدر لنا أن نتكّفل ببناء الدولة 
إّن هذه املقطوعات وغريها كثرية داخل النصني، تعلن . )1("اليت نريد إنشاءها وننسى عني ماضي

ا لنصوص التاريخ عن بشائر ميالد رواية جزائرية جديدة ختّيل التاريخ الثوري وال تؤمن إالّ مبا مبحاو  ر
هو ثابت فيه، وسيحتفى بذلك من طرف القارئ مادامت حدود املبادئ اليت قامت عليها ومن 

.أجلها الثورات حمفوظة وبعيدة عن أّي تدنيس أو تلفيق روائي

: الحدث الديني/ ب
استلهم الروائي اجلزائري املوروث التارخيي الديين وطّعم به نصه مستحدثا آليات لقراءته 
وتوظيفه ليعّرب بأحداثه عن األفكار املركزية املطروحة يف الّرواية، وقد اعتمدت الروايات النماذج هذا 

وظيف يستند إىل النوع من التاريخ، فجاءت أحداثها مطعمة به إن تصرحيا أو تلميحا، ولعّل هذا الت
خلفية انطلقت منها الذات الناصة اليت اعتمدته، ألّن اخلطاب الديين جزء من الثقافة اليت ينتمي 
إليها املبدع وينتمي إليها مجهور القراءة األقرب إليه، وألنّه من جهة ثانية معني تراثي ثّر الدالالت 

.وتأويلهيكسب النّص قيمة أصيلة ويفتح يف الوقت نفسه آفاق قراءته 

لقد انتقى الروائيون بعض أحداث التاريخ الدينية ووظّفوها يف نصوصهم ال لغرض اجرتارها 
بل لتكون مرتكزا لتقدمي قراءة هلا وفق مقتضيات النص براهنيته اليت يوجدها السياق الذي حتيا 

تفاعل مع "أّي املعاين داخله، متوّسلني طريقة احملاورة والتحويل وحىت املعارضة يف بعض األحيان، ف
، أي الواقع )مبعناه العام(الرتاث ال ميكن أن يكون منتجا إالّ إذا كان يتفاعل تفاعال إجيابيا مع واقعه 

الذايت الذي ال يزال يتفاعل مع الرتاث باعتباره امتدادا ثقافيا وروحيا، ومع الواقع العام أي العصر 
.)2("الذي تنتج فيه متفاعالت نصية جديدة ومستمرة

.261: ص. واسيين األعرج، كتاب األمري-)1(
.230: ص. 2006، 1مصر، ط–سعيد يقطني، الرواية والرتاث السردي؛ من أجل وعي جديد بالرتاث، رؤية للنشر ، القاهرة -)2(
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وتبعا لذلك وردت األحداث الدينية يف الروايات النماذج إّما مماثلة لألحداث اليت وصلت 
إلينا عرب النص الديين ونص املؤرخ املؤطِّر هلذا اجلانب يف كتاباته أو خمالفة هلا؛ فتطابقت يف بعض 

قدميهما لسلسلة من يف ت" األمري"ورواية " شعلة املايدة"املواضع احلدثية حنو ما جنده يف رواية 
ا يف فعل املقاومة والثورات  اإلجنازات السردية املتضمنة دور بعض الزوايا والطرق الصوفية ومسامها
اهلادفة إىل حترير البالد، وكذا دور العقيدة اإلسالمية عموما بكّل ما تستدعيه من أفعال لتحرير 

، فضال عن األحداث )1("وحد القلوبهو م"الوطن من براثن االستعمار على اعتبار أّن اإلسالم 
وغريها من ... املتعلقة باملعامالت بني املسلميني واملسيحيني وطقوس العبادات عند كّل منهما 

وباملقابل جند حتويرا لبعض األحداث التارخيية . األحداث اليت ال تتعارض مع أي مصدر ديين 
حني ركز السارد على ما خيدم " الغيث"رواية الدينية مبا خيدم النصَّ وتوجهه الفكري مثلما حصل يف 

ا، مركزا على شواذ األخبار عن  رؤيته املعادية للحركة اإلسالمية يف بدايات العشرية بكّل توجها
، يف )2(وعالقتها باختيار املسجد) صلى اهللا عليه وسلم(وقصة ناقة الرسول سرية املهدي بن تومرت،

لصادر عن سذاجة تفكريهم حبسب النص، وهو ما جنده  أيضا التأصيل ألفعال اإلرهاب اجلزائري ا
ا مغلوطة " الويل الطاهر"يف رواية  حادثة قتل (حني اعتمد رواية تارخيية الراجح عند أهل العلم أ

مالك بن نويرة على يد خالد بن الوليد دون حماكمة، وزواجه بأم متمم بعد أن وضعت رأس زوجها 
.)3()املقتول أثفية حتت ِقدرها

: الحدث السياسي/ ج

:ده من مفاهيمما يطرحه من أسئلة ويولّ مل تنفصل الرواية اجلزائرية عن واقعها السياسي بكلّ 
حماولة رصد صوره بل أولت اهتماما كبريا به ،...، العدالةاحلرية، الدميقراطية، النظام، السلطة

ّ وإسقاطها يف بعض األحيان على راهنها، التارخيية تمع وتشنجاته أل هي  ا تدرك بأّن تأزمات ا

. 167: ص. واسيين األعرج، كتاب األمري-)1(
.وما بعدها71: ص. حممد ساري، الغيث: ينظر-)2(
.وما بعدها41: ص. الطاهر وطار، الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي: ينظر-)3(
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حتوالت كلّ جند أيضا أّن  الساحة السياسية، وباملقابل وتشهدها ا ات اليت شهدوليدة التغريّ كّلها 
تمع  .السياسيةراتتصوّ التأخذ شكلها من العميقة ا

ا تناولت احلدث تلئن كانو  ّ الرواية بالنظر إىل زمن ظهورها حديثة عهد باجلزائريني إّال أ
ه، مستخدمة لذلك طريقتني؛ األوىل على رأس املهتمني بقضاياالسياسي يف نصها بقوة، وكانت 

صرحت فيها عرب متواليات إجنازها عن موقفها السياسي، فصّورت موضع طريف الصراع ورؤيتهما 
، ويف سياق قريب "بوح الرجل القادم من الظالم"و" حومة الطليان"ورواية " األمري"ية السياسة يف روا

من هذا السياق، حاولت رصد متظهرات سياسة األتراك القامعة للشعب اجلزائري، املخضعة له 
بنظامها الضرييب، وموقف الوطنيني منها يف رواية شعلة املايدة، ورفض الرغبة اإلسالمية اجلزائرية يف 

، أّما الطريقة الثانية فباستخدام اللغة الرمزية املوحية، دون "الغيث"احلكم وتويل زمام السلطة يف رواية 
قضايا والتزامهم بالتصريح بالرؤية السياسية، ومعتمدو هذه الطريقة عادة ما يبدون للقارئ اهتمامهم

تمع، إالّ  صور القهر واالستبداد برمزيته يستظهر موضوعيةبرؤية النصاستكناه خبايا أنّ ا
وهو ما .اليت طرحت بعد االستقاللسياسة الشاكل املويشري إىل جمموع، الفرنسيالسياسي

حملمد العايل عرعار " ما ال تذروه الرياح: "نستشفه عند أصحاب الروايات اجلزائرية الطالئعية من مثل
متماهيةيهماالظاهرة السياسية يف نصاللذين تبّدتلــ عبداحلميد بن هدوقة،" غدا يوم جديد"و

واحدة، وهو ما سيورده البحث مفصال إيديولوجية بنيةيف يواالقتصادياالجتماعوجتليات الفعل
.حتت عنوان البنية السياسية يف الباب الثاين
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الزمن والمكان: الفصل الثالث
:تأطير

يعّد الزمن واملكان من املكونات الرئيسية اليت يقوم عليها عمود النّص السردي، فالنص 
السردي مبا هو الكينونة احلاملة للحدث مبتوالياته واملصّورة للحاالت والوضعيات اليت تتعلق بالذوات 

الزمن ونقطة نقطة انطالق يف"قتضي نقطتني ال غىن له عنهما؛ يالفاعلة يف النص، فإنّه ضرورة 
ومن هذا املنطق فقد توّلدت جدلية املكونني يف النص، فجاءت بصورة . )1("اندماج يف املكان

الزمن ميّثل اخلّط الذي تسري عليه "متالزمة حيث يستدعي فيها كّل مكون اآلخر؛ فإذا كان 
الذي تقع فيه األحداث، فإّن املكان يُظهر على هذا اخلط ويصاحبه وحيتويه، فاملكان هو اإلطار 

.)2("هذه األحداث

وبالرغم من أنَّ هذا البحث سيفصل بينهما منهجيا، فيقّدم كالَّ منهما منفصال عن اآلخر 
ما وما حتمله من معان تارخيية، إالَّ أنَّ اإلقرار  للخصوصية السردية واملمايزة الداللية، حبثا يف تشكال

غامهما أمر مسلم به مسبقا، إىل جانب التسليــــم بالنقص الذي يعرتي كّل دراسة باندماجهما واند
ما صريورة رؤيوية متكاملة يف عملية الكشف النصي ّ . ملهما على اعتبار أ

:الفضاء المكاني وتخييل التاريخ: أوال
:أصناف الفضاء المكاني/ 1

يتجاوز املكان بوظيفيته يف النّص الّروائي مفهوم اخللفية الصامتة ملا يقع من أحداث روائية، إىل 
ا النصية، فهو مبثابة املِفصل اعتباره  عنصرا مالزما وطرفا رئيسا يف تشكيل البنية السردية ودالال

ا اليت قام ألجلها الذي يربط أجـزاء العمل بعضها ببعض، واملكّون الذي يساهم يف تشكيل الرؤيـ
بل إنّه قد يكون، يف بعـض األحيان فهو يّتخذ أشكاال ويتضمن معاين عديدة"النص الروائي، 

.29: ص. حسن حبراوي، بنية الشكل الروائي-)1(
106:ص. 1984، 1طمصر، –املصرية العامة للكتاب، القاهرةاهليئةحمفوظ،دراسة مقارنة لثالثية جنيب-سيزا قاسم، بناء الرواية-)2(
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بل هو الّرمز السردي " ديكور"، فاملكان من هذا املنطلق ليس جمرد )1("اهلـدف من وجود العمل كّله
يقول عما يعنيه له " ن باشالرغاستو "الذي ال تنضب دالالته إالَّ بانتهاء العمل ذاته، ولذلك جند 

.)2("أنا املكان الذي أوجد فيه:"املكان وعما يعنيه للشخصية الروائية

ا الناص  تنبين األمكنة يف الرواية املخّيلة للتاريخ على حنو خمصوص مرتع بالقصدية ليحيل 
ا يف العمل، مما يعّدد  إىل ما يريده من دالالت، فيقوم بتوزيعها مبا يتوافق ورؤية الشخصيات ووضعيا

نسقا مرتابطا من األمكنة األمكنة وينوعها، وهو التعّدد والتنوّع الذي سيشّكل للقارئ فيما بعد 
النّصية احملّملة بدالالت تارخيية جزئية يتحّصل بلملمتها على ما يساعده على فهم املبتغى الكّلي 

.اسرتاتيجيا يفرضه كموضوع للفكر الروائيمن توظيف التاريخ يف الّرواية، وهو ما مينح املكان موضعا

ا أن سيعتمد البحث الستنطاق املكان يف ال نماذج الروائية املشتغل عليها أداة إجرائية من شأ
توصله إىل ما هو جوهري من الدالالت اليت يرومها منه، وهذا املفهوم هو ما تصطلح عليه الشعرية 

ا بالتقاطب؛ وهو ما يأيت عادة  ية جتمع بني قوى أو عناصر "يف تنظريا يف شكل ثنائيات ضدِّ
ات والتوترات اليت حتدث عند اتصال الراوي أو الشخصيات بأماكن متعارضة حبيث تعّرب عن العالق

ا النماذج الروائية قيد الدراسة، من حيث الوظيفة . )3("األحداث وبالنظر إىل األماكن اليت تزخر 
والداللة، أمكن التمييز بني ثالث ثنائيات ضّدية رئيسة ميكن االستناد إليها يف االضطالع مبهمة 

) املتصل واملنفصل(، )املفتوح واملغلق: [(ا التارخيية، وهذه الثنائيات هيالكشف عن إحاال
، التقاطبـات اليت سيجعلها البحث مطّية لالنتقـال من داللة املكان الواحد إىل )]القريب والبعيد(

جمموع األمكنة يف كلِّ رواية من الروايات، ربطا للداللة بعضها ببعض، واستجالء للتارخيي الكلي 
ي تواريه طبيعة العالقة اليت جتمع بني هذه األمكنة واليت ّمت اختيارها ملا مييزها عن غريها من الذ

.إحاالت تارخيية هامة
.33: ص.بنية الشكل الروائيحسن حبراوي، -)1(
.135: ص. 1984، 2لبنان، ط–غالب هلسا، املؤسسة اجلامعي للدراسات، بريوت : غاستون باشالر، مجاليات املكان، تر-)2(
.املرجع السابق نفسه والصفحة-)3(
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المدينة :
ا مبا حيويه من كثافة سكانية وما  املدينة فضاء جغرايف واجتماعي يصادي فضاء القرية وجتليا

اهيك عما يطبعه من حركة ونشاط إداري وإعالمي خيتزنه من عمران، وحواضر جتارية وصناعية، ن
ويف هذا الدرب ميكن القول بأّن فعل التمدن قافات، عوب والثّ األجناس والشّ فاملدينة هي ملتقى

ا بل ، قد غدا ظاهرة إنسانية منذ انصرفت إليه الطبيعة البشرية بقّوة نتيجة الثورة الصناعية وتداعيا
أماكن أماكن للتعليم و إفرازات هذه الثورة، فجاء فضاؤها موّزعا إىلوتقولبت املدينة بناء على 

ا وأماكن للبيع والشراء، وأماكن للسكن،لرتويح عن النفس،لللعمل وأماكن فلخصت بتمظهرا
تمع يف حّد ذاته .ا

ا  ّ اليت ميكنه ووسيلة من الوسائل الناجعة فضاء حضري، ُتدرك املدينة يف خميال املبدع على أ
ةيارو حني، و الناس يف حيز التقائهم املكّثفعن أسلوب حياة الركون إليها حني حماولته التعبري

ا أبدا عن همماضي م، ألنّه يعي بأّن املدينة ال ميكن فصل متظهرا م وكّل حتوالت حيا ومغامرا
ا .وجدان الذات البشرية اليت تعيش فيها و

ا التارخيية بإعادة متّثل مكوناته لقد قام الروائي ا جلزائري حني ختييله لفضاء املدينة يف سياقا
من هوية، وعناصر مادية ووظيفية كّل عنصر من هذه العناصر املكّونة للمدينة، وبعد أن يشّكلها 
يف ذهنه يعيد توليفها مبا يسمح لنصه بربط املكان مبضامني النص التارخيية، من خالل الغوص يف 

ا فيهالذا ا هلذا املكان وعالقا .ت الفاعلة يف النص وربط تذهنا

وبالنظر إىل االختالف يف طريقة توظيف فضاء املدينة من رواية جزائرية إىل أخرى، بل ومن 
ا تبعا لطبيعة موضوع الرواية واحلقبة التارخيية  مدينة إىل أخرى يف النص ذاته، فإّن البحث يف دالال

ن بعد معاينة املدن اليت حياول املبدع متثيلها يستوجب استشفاف سند ينظمها مجيعا؛ وهو ما اقرت 
املدينة مبا هي فضاء لآلخر أو مبا هي فضاء لألنا، وهو : يف رواياتنا قيد الدراسة بشقني رئيسني مها

:ما سيحاول البحث بسطه فيما يأيت
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:المدينة فضاء لآلخر/ أ

تّتسم هذه املدينة مبا يفرضه املستعمر عليها من صفات، فتظهر يف النّص مرتعا للخالف 
االختالف، ومنبتا للصراع على اكتساب الشرعية وحتقيق االنتماء، وموطنا لكسب الشرعية و 

بتسويق الوهم، ألّن كّل ما فيها يتسم بالكراهية واحلقد والظلم من طرف املستعمر ممتلك األرض 
.بالقوة، ووجه السيطرة املطلقة فيها

محد محدي بفضائها املكاين الذي كانت أل" حومة الطليان"ويف هذا املساق تنزّلت رواية 
صورة مقّدماورة األوىل خالل سنوات الثّ مدينة سكيكدة فيه مرتكز النص، فصّورها الناص للقارئ 

:مركزا على تفاصيلها من صفحات الّرواية األوىل، يؤرخ هلا فيقولعن املدينة جبميع أحيائها، 
على أنقاض املدينة الرومانية القدمية 1838سنة واملصادر التارخيية تؤكد أّن حومة الطليان أنشئت "

مرة تنهض كالعنقاء من مرتني أثناء غزوهم لشمال إفريقيا، ويف كلّ لالوندايت دمرها روسيكادا الّ 
يت الّ "رأس وقادة"ةواملدينة الرومانية هذه قد قامت بدورها على أنقاض املدينة الفينيقيّ ،رمادها

)1("سكيكدةصبحت بعد حتريفها اللغوي روسيكادا مثّ أ

ا الرواية - وقد عرفت املدينة يف الفرتة االستعمارية  بالتقسيم غري العادل -مثلما صور
من ذلك وما أراده االستعمار ، نياجلزائرييف حقّ اجمحفاتقسيمللمباين واألراضي واألسواق فجاء

وتشتيتهم، فبعد أن كان همأثري فيالتّ هو خدمة أهداف االستيطان وإثبات تفّوقه على األهايل و 
سكان املدينة قبل االحتالل يتمتعون حبريتهم ويعيشون نشوة امتالك الفضاء املكاين الذي يعيشون 

بدون ملتاحة،ورفضهم للعدوان بكّل السبل اأصبحوا بعد االحتالل، وبالّرغم من مقاومتهمفيه 
م، مستهدفة أصوهلم، وقد مثّلت هذه الفئة شخصية ، أرض، بدون انتماء األخضر "مهددة حيا

اشوارعهمتّثل، و اللذين وّصف املبدع بعينيهما مدينة سكيكدة" بومجعة"وشخصية االبن " مهّين 
.اوبيواتهوأزقّ 

. 13:ص. حومة الطّليان، أمحد محدي-)1(
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ته بل طّعمه ببعد ختييلي حاول من مل يتوسل املبدع فضاء مدينة سكيكدة خلفية لرواي
اإلنسان اجلزائري املتدّين األصيل املقاوم الذي جعل من املدينة الثورية مكانا بواطنخالله جتسيد

متصال بروح الثورة، قريبا منها، فحني صّور مدينة سكيكدة وحّيها العتيق حومة الطليان جّسد مع 
ما من أجزاء ما يقاسيه سكان املدين وطرد وتوقيفاتمدامهة اجلزائريني وما يذوقونه من ما يكّو

ونبذ واعتقال، على عكس ما يعيشه األوريب فيها من أمن وترف واستقرار، وبالرغم من كّل ما 
يكابده اجلزائري يف فضاء املدينة، وبالرغم من كّل الفوارق اليت تعرفها املدينة اجتماعيا وثقافيا بني 

نه بقي وفيا ملبادئه اليت أرادها املستعمر أن تضمر، مدافعا عن وطنه األهايل واملستوطنني، إّال أ
/Jeanne d’Arc/ Camp Péhau/ Austerlitz[الذي بدأت شوارعه تأخذ أمساء فرنسية
Les Allées Raymond Barrot...[ ، وعن لغته اليت أرادها املستعمر أن تزول، وعن دينه
مقاومة خفية قادها "كنائس طمسه وهو ما ظهرت ألجله الذي حياول الفرنسيون مبا يزرعونه من  

شباب سكيكدة الذين يعتقدون أّن اهلزمية احلقيقية هي اهلزمية الدينية، أّما اهلزمية العسكرية فستتم 
، وقد فعلوا ذلك داخل نظام تنسيقي يؤطره مركز قيادة جبهة )1("إزالتها طال الزمان أو قصر

دته يف اجلبل، املكان الذي كان يف الرواية مبثابة امللجأ والعاصم لكّل التحرير الوطين الكائن مقر قيا
.من كشف أمره لدى السلطات الفرنسية أو ُوضع حتت املراقبة من طرفها لكونه حمّل اشتباه

لقد رّكز الفرنسيون على املدينة باعتبارها مركزا متمّيزا بكثافته السكانية فهو خري مرتع 
وية اجلزائرية وخري فضاء لتشجيع التماهي، ولو افرتاضا، بني األهايل واملستوطنني لطمس اهل

عصابة األقدام السوداء و الفرنسيني، وقد ساعدهم يف ذلك إضافة إىل الشرطة واجليش الفرنسي
فقد ظهرت جمموعات"غري املنتمني ألّي قطاع مؤسسايتان األوروبينيبعض الشبّ و اليد احلمراء 

ات ون مليشيّ ل الّشبان األوروبيّ ة، حيث شكّ ة لتضاف إىل عصابة اليد احلمراء اإلرهابيّ ميّ وفرق إجرا
ا املقيمني، وتعمل على اتسعى إىل منع أّي عريبّ  تنكيل بأّي لمن دخول احلومة باستثناء سكا

وهو .)2("...اجلحيمهذا براثن العاثر يف هروب الّضيقة، يكون قد رماه حظّ ل أو ضائع يف الدّ متسلّ 
. 60: ص. أمحد محدي، حومة الطليان-)1(
.159:ص.املصدر نفسه-)2(
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ا  ا وكذا إدراك قاد ما يكشف لنا أمداء تساهل النظام الفرنسي مع من خيدم أهداف استيطا
.أمهية ما حيصل يف املدينة لتنفيذ مشروع القهر

مل يكتف الروائي يف توصيفه فضاء سكيكدة باملدينة الواحدة فقط بل سحب توصيفاته يف 
ة تعيش الوضع نفسه حنو مدينة وهران، جباية عملية استقرائية لتشمل مدنا جزائرية أخرى مشا

جيجل، عنابة، وذلك ألّن مستعمرها واحد وسياسته اهلمجية واحدة، وقد وّفق يف تصويره ملدينته 
مما أكسب نصه مزيدا من الكثافة التصويرية اليت حتتاجها كثري من رواياتنا اليوم وما ساعده على 

مجيع " أمحد محدي"كذا انتماؤه إىل هذه املدينة اليت يعرف ذلك هي قدرته على التخييل، و 
ا منذ فرتة االستعمار .تشكال

:المدينة فضاء لألنا/ ب
تندمج الذات الفاعلة يف النّص املخّيل للتاريخ مع أجواء هذه املدينة، فهي بالنسبة 
للشخصية مرتع للخري واألمن والدفء واحلرية، فاملدينة مبا هي فضاء لألنا هي الفضاء املكاين 
الذي مينحها الطعم وامللمح، ويورث فيها شعورا باالستقرار، ويضمن استحالة استبداهلا، وهو ما 

مدينة " معسكر"إىل اختاذ ] يف رواية واسيين أو حبسب ما نقلته كتب التاريخ[حدا باألمري 
وعاصمة للدولة ّمث تاكدامت فالزمالة يف األخري، فما تصنعه املدينة لإلنسان املنتمي إليها بالقوة 

هو ما والفعل، وما تقدمه له من تسهيالت معيشية جتعله يتماهى فيها، ويوحد مصريه مبصريها، و 
جعل األمري وحاشيته يفّكرون كّل مرة تسقط فيها العاصمة يف إعادة تأسيس جتّمع مدين جديد 
يقّوي اللحمة ويزيد من فرص البقاء يف حالة من اإلخاء واالحتاد، يقول السارد مصّورا حالة األمري 

لقد : "ةوهو متحسر على سقوط تاكدامت ومعسكر قبلها ومضطر إىل إجياد حّل بديل هو الزمال
لقد أصبحت كّل حركة غري . أمضى األمري أكثر من ليلتني وهو يفّكر فيما ميكن فعله لتجاوز احملنة

الزمالة مل تكن . الدولة كّلها صارت على ظهر اجلمال. ثابتة يف وضع، أّي ثبات فيه يعين املوت
ّل العواصم لقد سقطت كّل القالع أو دّمرت، وحميت ك. هي اهلدف ولكن ال خيار له يف ذلك
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ومل تعد إّال احلرب اخلاطفة والعواصم اخلاطفة، واإلقامات اخلاطفة، عاصمة يوم واحد فقط مثّ 
ذا املعىن هي بالرغم من إطارها وأسوارها ودالالت الثبات اليت )1("تنتقل إىل مكان آخر ، فاملدينة 

ي توطّنه نسائم التعاون حتملها مكان مفتوح حيمل عرب كواته نور التطلع إىل الغد املشرق والذ
واإلخاء والتكاتف االجتماعي، فاملدينة اجلزائرية جعلت األمري ومن معه يتجاوبون معها، وخّولت 

.هلم فرص التطلع لتحقيق اآلمال

لقد ارتبطت املدينة األمريية بطبيعة مشاعر األمري وأحاسيسه، وقد جتّلى ذلك يف 
ا عن املكان واليت تعكس دواخل الشخصية إجيابا أو سلبا، سعادة أو  األوصاف اليت ّمت التعبري 

دميا، فجاءت بذلك األلفاظ املصّورة للمكان منتقاة مناسبة لسياق األحداث اليت حزنا، بناء أو 
ا الّرواية .تزخر 

من دور املدينة يف الرواية اجلزائرية " غدا يوم جديد"ويف هذا اإلطار عّززت رواية بن هدوقة 
ا من بنات القرية، احلاملات  فربزت اجلزائر العاصمة فيها فضاء أكثر جاذبية لدى مسعودة ومثيال

ظافتها، وللتخلص يف الوقت نفسه من سكونية باالنتقال إليها توقا لرؤية شوارعها وأضوائها ون
هناك وراء ذلك األفق : "القرية وانغالقها، واليت عجزن عن التأقلم مع واقعها، تقول مسعودة

ا كّلهم يودون مهاجرة ... البنفسجي تقع مدينة اجلزائر  هذه املدينة اليت هبلت فتيات القرى وشبا
ا اجلنة .)2("قراهم إليها، كما لو أ

مل تتح املدينة للقرويني، فكانت هلم مبثابة احللم الذي ال ميلك تفسريه سوى قدور، الذات 
املدركة ألبعاد املدينة الواقعية، سندباد القرية املنتظَر، الشخصية اليت حتّولت وظيفتها السردية كّلما 

القرويني حبكاياته املفتوح بثقافته وفضاء القرية املغلق إىل راو يروي ضمأانتقلت بني الفضاء
:ومغامراته يف املدينة حيث يقطن، ويف امليناء حيث يعمل، تقول مسعودة عما رأته بعيين قدور

.312: ص. ألعرج، كتاب األمرياواسيين-)1(
.92: ص. عبد احلميد بن هدوقة، غدا يوم جديد-)2(
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أراها بأضوائها اليت حمت عنها الليل، خببزها . كنت أرى املدينة رؤية العني وهو يتحدث عنها"
.)1("األبيض الذي تتلقفه األبصار قبل األفواه، وأشياء أخرى

كشفت لقارئ الّرواية ثقافتني ) املدينة/القرية(إّن هذه العالقة القائمة بني الطرفني املتقابلني 
تارخييتني خمتلفتني، فكشفت املدينة مبظاهرها التمدنية اليت زحزحت القيم من أمامها وأسقطت 

ا املقّدس القروي أيام االحتالل الفرنسي، كما كشفت تقاليد القرية اليت بقيت حماف ظة على عادا
وقد مثّلت الرواية لذلك باللباس وطرائق ارتدائه، الطعام وكيفية تناوله، املنزل وطبيعة تأثيثه، وصوال 
إىل الوشم الذي يطبع النساء القرويات دون نساء املدينة، وحىت شكله الذي كان عادة ما يأخذ 

املكان قد استغّل استغالال وبذلك يكون ... )2("على اجلبني) اا"(على اخلدين أو (+) شكل 
.   جيدا يف صناعة الداللة وتوجيه فعل القراءة

القريـــــــة :

فضاء مغلقا لدى " غدا يوم جديد"ورواية " ماال تذروه الرياح"مثّلت القرية يف رواية 
الشخصيات اليت تنتمي إليه، وذلك بسبب ما ميّيزه من رتابة واطراد يف ممارسة مقتضيات احلياة فيه 

يم وجمموع األفكار وهو ما وّلد شعورا باالنعزال لدى القرويني الذين تربّموا ونفروا منه، فمنظومة الق
املّتسمة بطابع تقليدي، جعل من الشخصية املنتمية إىل هذا الفضاء عاجزة عن حتيني وعصرنة ما 
حيدث فيه على النحو احلاصل يف املدينة، الفضاء احللم بالنسبة هلذه الشخصيات وهو ما من 

ىل ضغط املستعِمر شأنه أن وّطن حمدوديته وانغالقه أكثر، فقساوة الطبيعة وخضوع القرويني إ
ووحشيته أكثر من أّي فئة أخرى، وسطوة اإلرهاب بعده حّد من حرية الشخصية وبعث فيها 
الرغبة يف االنعتاق من هذا الفضاء والتمّرد عن القيم القروية السائدة، وابتغاء فضاء أرحب هو 

ة دون مقابل عضلي  فضاء املدينة، املكان احللم، االجتماع البشري املتوافر على كّل شروط احليا

.35/36: صص. عبداحلميد بن هدوقة، غدا يوم جديد-)1(
.22: ص. حممد مفالح، شعلة املايدة-)2(
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على البقاء ال أحد تعرض عليه اجلنة مقاما فيصرّ ": "غدا يوم جديد"كبري، تقول مسعودة يف رواية 
ا الشتاء .يف النار ّ ا ليست الربيع اخلادع، وال اخلريف الشابع، إ أال تعرفون الدشرة؟ إ
يني قصور واسعة األرجاء من املدينة يف خيال القرو : "السياق ذاته يقول السارد، ويف)1("والصيف

قصور ألف ليلة وليلة، أو من قصور سيف بن ذي يزن، اليت بنتها له اجلن، بل هي أمجل، ما 
. )2("حكى عنها القرويون الذين زاروها ال يصل إىل تصويره أشّد اخلياالت حتليقا

اء القرية، ويطرح هذا يّتضح فعل املقارنة يف هذه املقطوعات السردية بني فضاء املدينة وفض
الفعل معه تقاطبا بني ما هو حقيقي وما هو متخّيل، بني ما تدركه الشخصية عن املدينة وبني ما 
حتلم به فيها، بني القائم واملأمول، وهذا كّله جاء نتيجة احلرمان والفقر واألمل الذي يعيشه القروي 

واصفا "ما ال تذروه الرياح"لسارد يف رواية احلاالت، يقول اهذهأمداءونتيجة رغبته يف التخفيف من
ندم أشّد الندم عن : "غبطة البشري بعد انتزاعه من أهله لتجنيده من طرف قوات املستعمر بالقوة

حينما اختفى يف اجلّب، ومل يقم فريحب باجلنود الذين ... العمل الذي كان قد قام به منذ ساعة
تأتى طلب تغيري الوضع يف الرواية اجلزائرية بإحلاح من ، وعليه فقد )3("جاؤوا لينتزعوه من عامله

.طرف الشخصية القروية بالسفر والتمدن، لكسر الرتابة واخلروج عن املألوف بأّي وسيلة كانت

أّرخت الّرواية اجلزائرية يف ختييلها لواقع القرية ملدى وعي القرووين براهنهم الذي اعتربوه 
ا بديال يف البداية قاتال، وللحياة اليت فقد ت عندهم وظيفيتها، فأظهرت النصوص املدينة مبلذا

لتعرض بعد ذلك مساوئها بغية تقدمي ما متتاز به حياة القرية بطريقة غري مباشرة، ولتعّرف القارئ 
يف الوقت نفسه باخلطأ التارخيي الذي أحدثته أفعال االستعمار، ومبا أنتجه من مفاهيم االستغالل 

املرتبطة بالقرية، وهو ما جعل اجلزائري يقّدم حياة الدعة والتواكل املدين اليت كان والتهميش 
يعيشها املستوطن على حياة الكّد والعطاء، احلياة اليت تشرتط لتوافرها فقط إعادة ترتيب املفاهيم 

.36: ص. عبد احلميد بن هدوقة، غدا يوم جديد-)1(
.129: ص.نفسهاملصدر-)2(
.33: ص. حممد العايل عرعار، ما ال تذروه الرياح-)3(
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ة على القائمة حول هذا الفضاء املغلق والتخّلي عن فكرة املركز واهلامش السائدة بغية فتح القري
.آفاق العمل لتغيري الوضع والتحّرر من كّل مظاهر التخلف والعبودية

الجبل:
لقد كان للجبل أثر عميق يف نفوس اجلزائرّيني، ملا له من دور يف حترير الوطن من 

حارس الثـّّوار و وعاصم القيم والذائد عنها،االستعمار، فهو بالنسبة إليهم رمز للتحدي والّصمود، 
وعنوان محاية مبادئ الثورة، والكيان املعّرب حبجمه وارتفاعه وتشكالته عن اهلويةومركز القوة،

.الشموخ اإلسالمي يف املنطقةاجلزائريّة و 

وألّن الّرواية وليدة سياقها الذي أنتجت يف كنفه فقد جاء اجلبل يف متنها اجلزائري فضاء 
اليت انبىن انتصار " شعلة املايدة"يصدح بصوت الثورات اليت عرفتها اجلزائر، انطالقا من رواية 

املدافعـان بللعدو دكّ "املايدة من مرابطة للطلبة واجلزائريني فيها على ما وقع يف أعايل جبل 
اليت ما فتئت تصف جبال املقاومة "األمري"، ويف رواية )1("قمتهعت على اليت وزّ واآلالت احلربية

حيث تضعهم اليت عّدت شخصية مساندة جلند ابن حمي الدين معارضة للمستعمر الفرنسي،
يف مأمن عمن يالحقهم إذ حيتاج إىل بذل جمهودات مضاعفة لكي يتوّصل إىل "دائما 

يلجأ إليه كّل راغب يف )3("معقال آمنا"اليت اعتربته "حومة الطليان"وصوال إىل رواية )2("باغتتهمم
.االنضمام إىل جبهة الّتحرير الوطّين 

وقد ة واالستقالليف احلريّ األملتحقيق ارتبط مسلك اجلبل عند الراغبني يف مقاومة احملتل ب
اتيت كان الّ الشجاعة اجلرأة الّروائي اجلزائري بيف النّص اقرتنت هذه الرغبة الشخصيات تحّلى 

الذائدة عن أرضها احملّررة لوطنها، حىت أّن القارئ يقّر حني قراءته كّل نّص من النصوص احملتفية 
ا صفات ّ .احلامسة من تاريخ اجلزائرالفرتاتني يف تلك كّل اجلزائريّ الزمتبالثورات اجلزائرية بأ

.116: ص. حممد مفالح، شعلة املايدة-)1(
.359: ص. واسيين األعرج، كتاب األمري-)2(
. 325: ص. أمحد محدي، حومة الطليان-)3(
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مركزة ، اتارخيياواقعيامكانوملا للجبل من مكانة عند اجلزائريني فقد صورته الرواية اجلزائرية
وما وسم به الثورة من وعورة وقوة بصمات بطولّية،يف نقلها لصورته على ما طبعه يف اجلزائري من

ى الذكريات ، وعلالذين قرب معظمهم فيههداء ات الشّ كما كان شاهدا على تضحيّ وحتّد ورهبة،
كانت رياح اخلريف : "أهلهم، يقول السارد يف رواية األمريعميقا يف أنفسأثرااألليمة الّيت تركت 

على قمم جبال الونشريس، ال يسمع إّال حفيف األشجار وهي تئن . قد عادت من جديد بقوة
ا تقاوم تتمايل غصون البلوط والصنوبر احلليب عميقا حىت تالمس األرض لتقوم من جديد وكأ ّ

مل  يستطع بوجو أن يصعد قمتها يف املرة األوىل . اخلريف على رأس الونشريس صعب. موتا حمتوما
ا شيء اورة بعد أن يئس من مالمسة قمتها اليت ال ينبت  )1("ونزل حنو جيشه يف اهلضاب ا

وبالنظر إىل هذه املقطوعة السردية وغريها من املقطوعات يف الروايات اجلزائرية األخرى ميكن القول 
بأّن فضاء اجلبل مل يوّظف من طرف املبدع لتوشيح الرواية اجلزائرية، إّمنا جاء ليكّمل هندستها 

طّورة له أيضا الواقعية ويضفي مجالياته عليها يف الوقت نفسه، فاجلبل مسرح للحدث وكينونة م
م، مغلقة على أهلها منفتحة على العامل، بعيدة على اجلبان  منفصلة عن الشخصيات متصلة 

.اخلائن لوطنه قريبة من كّل حمب لوطنه غيور عليه
السجن:

هو مكان مثّبط واستاليب، ضّيق يتصف باحملدودية، جيسد واقعا مرّا؛ هو واقع االنغالق 
فكري مع الذات وضّدها، ألنَّ املسجون بشّىت أصنافه سيعرف يف هذا املكان واالنصراف إىل الت

.الكثري من العذابات، أّوهلا االستالب وفقدان احلرية

فضاء إشكايل نصيا فهوعناية كبرية، اجلزائريونون وائيّ يت أوالها الرّ جن من األمكنة الّ السّ و 
املتعامل قورن حضوره مع حضور الفضاءات األخرىحضورا وتشّكال، إذا ما ،زةظاهرة متميّ و 

اهدين ر املستعمِ تارخييا؛ إذ استخدمهيربّره وكّل هذا له ما ، معها الذين رفضوا الفرنسي إلرضاخ ا

.310: ص. واسيين األعرج، كتاب األمري-)1(
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وهو يف هذا يتجاوز مفهوم السجن االجتماعي املعروف، اخلارج عن ثنائية وامره، ألاالنصياع
.)1("إضافة إصالحية أو مشروع تغيري لألفراد"الذي حيمل ؛ أي السجن ]املستعِمر/ املستعَمر[

ومن بني الروايات اجلزائرية اليت تضّمنت هذا النوع من الفضاءات بشكل الفت، رواية 
.لواسيين األعرج" األمري"ألمحد محدي ورواية " حومة الطليان"

حيث  ، أّما الرواية األوىل فحصرت أسبابه يف هلوسة املستعِمر وارتيابه من كّل اجلزائريني
وقيفات مرحلة التّ ":وقيف على مرحلتنيهذا التّ ، ويتمّ فيهمشكوككلّ يوّقف األمن الفرنسي  

ملنازل مرحلة إقحام ا، مثّ ريق بشكل عشوائيّ من يكون يف الطّ توقيف كلّ ة، حيث يتمّ اجلماعيّ 
ة ملدّ ميكثون فيه الستنطاق لبنقل املشبوهني إىل مركز العملية تنتهيل)2(".ةواحملّالت واملقاهي العربيّ 

وذلك للتحقيق معهم باستخدام شّىت السبل ، ، وهو أشبه ما يكون بإسطبلتتجاوز األسبوع
واألمساء اليت ستنقل إىل التعذيبية، وبعد عملية الفرز الوحشية يتّم حصر األمساء اليت سيفرج عنها 

.السجن الذي سيفقد فيه املسجون أدىن صفاته اإلنسانية

ا ضّد أملانيا وابنه بومجعة الذي  وهو ما حصل لألخضر مهين بالرغم مما قدمه لفرنسا يف حر
اعتقل وهو يف طريقه من املدرسة إىل البيت، حيث عرضت الرواية ما حصل هلما يف مرحلة الفرز 

. وىل، ناقلة أجواء السجن وتفاصيله اليت تثبت زيف املبادئ اليت قامت عليها الدولة الفرنسيةاأل

إّال أّن تصوير أجواء االعتقال والسجن والتحقيق مع املعتقلني يف الّرواية أعطى السجن 
بذلك دالالت جديدة أكسبته على انغالقه اهلندسي معاين االنفتاح على خربات اآلخرين، فرأى 

األب وابنه اجلزائر من زنزانتيهما بأعني اهلامش الذي ما هو إّال منت حرب التحرير الوطين، وهو ما 
زالء واملوقوفني واالستفادة عارف بني النّ داللة جديدة، ليصبح مكانا إلقامة التّ جعل السجن يأخذ 

م النّ  ّحتول وبذلك يكون الفضاء قد.أهيل اجلّيد للعمل الوطيننهم من التّ ة، الّيت متكّ ضاليّ من جتار

.237: ص. 1990، 1لبنان، ط–علي مقلد، مركز اإلمناء العريب، بريوت : والدة السجن، تر–ميشال فوكو، املراقبة واملعاقبة -)1(
. 46:ص.نلياحومة الطأمحد محدي،-)2(
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من مكان مغلق، يصادر حرية املقيمني فيه باحلجز والعزلة، إىل مكان يشعر فيه الّسجني حبرية 
فرتة اإلقامة يف السجن إىل فرصة لالتصال واالحتكاك ووعي حيّول افتقدها حّىت خارج الّسجن، 

:نزالء السجن لألخضر مهينواستكمال التجربة النضالية والدعوة إىل التجند، يقول أحد
أنت عسكري متقاعد؟-"
.نعم، العريف األخضر مهين-
.كثري من أمثالك طلعوا للجبل-
هل تغرف ماذا تقول؟-
وخاصة من اجلنود األقل منهم رتبة . نعم، فهم أناس حمرتمون، ال يقبلون اإلهانة من أّي كان-

اهدين  ...لذلك التحقوا با
طش السجانني؟أال ختاف من ب-
وماذا يفعلون أكثر مما هم فاعلون؟-
)1(...."كالمك فيه كثري من الصدق، وكثري من التهور -

لقد أصبح السجن بداللتني اثنتني يقودمها التقاطب إىل أبعد حّد؛ إىل الفضاء حبركيته 
وزمنيته، فـالنزالء العاديون، أصحاب املوقف العاجز اليائس، يعتربون السجن مكان انفصال، أّما 

بة بني املناضلون الفاعلون فيعتربونه مكان اتصال، ألنّه مكان الئق لفتح احلوار وتبادل التجر 
السجناء، فهو بالنسبة إليهم فرصة تستمّد منها املعرفة الالزمة اليت توّسع أفق الرؤية لألشياء والعامل 
يف أبعاده الزمنية الثالث وهو ما حصل بني األخضر مهين والسجني مثلما متت اإلشارة إىل ذلك 

.نيةوبينه وعمي رابح، ممثل جبهة التحرير الوطين داخل املعتقل، من جهة ثا

املختلفني إزاء عامل السجن، ميكن أن يؤّول بالفهم اخلاص الذي نإّن مبعث هذين الشعوري
حتمله الشخصية إزاء هذا الفضاء؛ أي من خالل الرؤية اليت جتعل له مكانة مرموقة، أو مكانة 

ذا املفهوم املادي املغلق هو مكا ن أُعدَّ فقط لعزل املعيق املشّتت لآلمال، املؤّخر هلا، فالسجن 

.130/131: صص. أمحد محدي، حومة الطليان-)1(
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وشّل قدراته، يف حني كان مع االجتاه اآلخر فضاء منتجا وحمفزا قد ينجح يف تغييب احلرية اإلنسان
.لكن دون أن ميلك القدرة على سلب اإلرادة وتدجني اإلنسان املناضل الذي يريد مستقبال أفضل

يها مساحة نصية كبرية، وميتاز فهو حيتل ف" األمري"أّما بالنسبة لفضاء السجن يف رواية 
، فهو حلقة مهمة من حلقات "أمحد محدي"بدالالت ال ختتلف يف جمملها عما دّل عليه يف رواية 

النضال األمريية ضّد غطرسة املستعمر، حيث أقام وعائلته قسرا بفرنسا يف ثالثة سجون، وقد 
ا لرتّدد فرنسا يف الوفاء بعهدها، وهذه ال قلعة المالق، قصر : سجون هيطالت مدة مكوثهم 

ذا الصدد. هنري الرابع، وسجن أمبواز " ... أمبواز"إىل " هنري الرابع"إىل " المالق"من : "يقول 
.)1("اإلمهال وغنب املنفى والفقدان

لقد عرف األمري يف مرحلة سجنه حالة من القلق والتوتر، حيث رداءة املكان والرطوبة 
هذه الدالالت بشكل كاف منح " واسيين"لمة والصمت والرتابة، وقد أبرز الشديدة والربد والظ

املكان قيمته احلقيقية، خاصة حني مجع بني السجن واملنفى وما هلما من أثر يف نفسية املقيمني 
فيه؛ ألنّه مل يكن سجنا للجسد وحسب بل سجنا للروح أيضا وحرمانا هلا من أبسط ما يكفله 

أّن األمري جعله مكانا مفتوحا للمذاكرة والكتابة وتبادل اخلربات بينه وبني العرف والشهامة، إّال 
. وكّل زائريه الذين مجعتهم به لقاءات ومناظرات وحوارات شائقة نقلتها الرواية" ديبوش"القس 

البيت:
إّن هناك تأثريا متبادال بني الشخصية واملكان الذي تقيم فيه، فالبيت من دون شخصية يكاد 
ال يعين شيئا، بل وال شيء يف البيت يغدو ذا داللة من دون ربطه باإلنسان الذي يسكنه ويتحرك 

بذلك فيه، فإذا وصـف الروائي البيت يكون قد وصـف ضمنا اإلنسان املقيم يف مساحته، فيعّرب 
أن يتوجب عليهمعن صاحبه بطريقة أو بأخرى، وهو ما يفعل فعل اجلو يف نفوس اآلخرين الذين

والبيت مبا هو املكان الذي ختتاره الشخصية لإلقامة فتسكنه برغبة منها ملدة زمنية .)2(فيهيعيشوا
.449: ص. واسيين األعرج، كتاب األمري-)1(
لس األعلى لرعاية الفنون واآلداب، دمشق : رينيه ويليك و أوسنت وارين، نظرية األدب، تر: ينظر-)2( سوريا –حمي الدين صبحي، ا

.288ص : ينظر. 1972، 1ط
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والتاريخ إذا حصل معينة يصبح النقطة اليت تنطلق منها لتعود إليها، فهو املرجع واملأوى والذكرى 
بينهما أي فراق واملستقبل الذي حتلم به إذا ما نظرت إليه مبا حيمله من جو ودفء أسري، ولذلك 

إنّه، كما قيل مرارا، كوننا األّول، كون حقيقي بكّل . البيت هو ركننا يف العامل": "باشالر"قال عنه 
.)1("ما للكلمة من معىن

ورواية " شعلة املايدة"كما قّدمتها الرواية اجلزائرية ممثلة برواية البيتصورةيُنظر إىلوحني
، ومها الروايتان اللتان كان للبيت حظوة ودور داليل فيهما فإنّه "بوح الرجل القادم من الظالم"

اليت الرؤية التجزيئية"يتوّجب على الباحث التفاته إليه إلماطة اللثام عن دوره بشكل جممل ألّن 
ي بإيراد التفصيالت العينية لفضاء البيت ستقوم عائقا أمام الفهم الشامل لوظيفة املكان تكتف

ازية اليت يتضمنها البيت باعتباره  وداللته وتصبح نتيجة لذلك، عاجزة عن إدراك التعبريات ا
. )2("مصدرا لفيض من املعاين والقيم

العالقة اليت جتمعه بساكنه بكيفية تطبع يف لقد قّدمت الرواية اجلزائرية البيت يف ضوء
فورد هذا الفضاء يف النصوص الروائية جمّزءا، على شكل ذهن القارئ مفهوم الفضاء االختياري، 

دفعات حمسوبة ومفكر يف شكلها وتوقيتها، وهو ما شّخص احلميمية القائمة بينه وبني راشد يف 
، فكان "بوح الرجل القادم من الظالم"مان يف رواية ، وبينه وبني الدكتور نع"شعلة املايدة"رواية 

بالنسبة إليهما وطنا آمنا، خاصة وأّن السياق العام الذي وّظف فيه هو سياق متوتّر بفعل 
.االضطراب املسّلح القائم الذي تعكسه مضامني الروايتني

ورد ارتباط راشد باخليمة يف مساق احلديث عن الثورة ضّد اإلسبان، حيث مل تلبث الرواية  
كثريا حّىت وضعت القارئ وجها لوجه مع تفاصيل املكان يف تواشجها مع البطل متأهبا للسفر إىل 

ويف : "ول الساردحيث بداية املسار لالنضمام إىل جمموع املرابطني احملّررين ملدينة وهران يقمازونة،
يوم مجيل من فصل اخلريف استيقظ راشد باكرا بعدما قضى ليلته متقلبا يف فراشه القدمي، مثّ أشعل 

.36: ص. غاستون باشالر، مجاليات املكان-)1(
.43: ص. حبراوي، بنية الشكل الروائيحسن -)2(
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ض خبفة، ارتدى جبّته اليت كانت معلقة بإحدى ركائز  الشمعة املثّبتة على حجرة صغرية ملساء و
وّجه إىل صخرة ضخمة خلف محل إناء طينيا سكب فيه بعض املاء من القربة، ّمث ت(...) اخليمة 

، جتّسد هذه املقطوعة مبا حتمله من تواشج بني )1("اخليمة فجلس جبانبها، توظأ بسرعة باملاء البارد
ا وبغريها من املقطوعات  راشد ومكّونات الفضاء العالقة العضوية اليت جتمعهما، فتكّف اخليمة 

ة بأعمدة وقماش، لتظهر كعامل من األخرى عن الظهور يف النص كمجموعة من األبعاد اهلندسي
األلفة املتأصلة واالرتباط احلميمي، وهو ما سيكون حافزا للعودة إليها فيما بعد خاصة إذا ّمت 

:ربطها باجلو األسري وما حيمله من دفء ومحيمية، يقول راشد بعد أن كّلمته أمه
...سنشتاق إليك يا بين -"

.)2("مةلن يهدأ يل بال حّىت أعود إىل اخلي-

فقد اقرتن حضوره بأحداث العشرية السوداء وما " البوح"أّما بالنسبة لفضاء البيت يف رواية 
طال شوارع املدينة من اقتناص لألرواح وسفك للدماء، فكان البيت أكثر الفضاءات استخداما 

متمّثال للتدليل على مدى أمنه، وللكشف عن اضطراب األجواء خارجه، يقول السارد املشارك
ضاوية حتاول محلي على البقاء يف . أترك مائدة القاعة مقّررا اخلروج إىل املدينة: "هذه األجواء

الريح تعصف يف . تعرف بأنّه ما دمت قد عزمت على مغادرة املنزل، فأنا على غري مايرام. البيت
وملالزمة شخصيات )3("املدينة واألمن منعدم أكثر من أّي وقت، مل أعد أخرج إّال عند الضرورة

ا، آخذة يف الكشف  الرواية لفضاء البيت فقد كان لتفاصيله أن طفت على وجه النّص بدالال
عن أمداء توتر أصحاب هذا الفضاء نتيجة ما حيدث خارجه فجاءت الرواية على ذكر املكتب 

ارد واصفا باب مبكوناته، والبهو واملطبخ والفناء، وصوال إىل طبيعة النوافذ واألبواب، يقول الس
ذه التفاصيل يكون )4("بسبب كثرة األقفال، متضي حلظات طويلة قبل أن تفتحه: "املنزل ، و

.21: ص. حممد مفالح، شعلة املايدة-)1(
.22: ص. املصدر نفسه-)2(
.197: ص. إبراهيم سعدي، بوح الرجل القادم من الظالم-)3(
.85: ص. املصدر نفسه-)4(
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الروائي قد خّيل ما كان يف العشرية السوداء من خوف وحيطة مّتكئا على ما حتيل إليه دالالت 
. الفضاء االختياري بالرغم من انغالقه

تصّور أنلقد كان لفضاء البيت يف الروايات محولة داللية كبرية، وكثافة رمزية استطاعت
وموقفها، وإحساسها باألمان يف ظّل ما يقوم به طبيعة الشخصية الفاعلة داخله، ومزاجها،

لرغم االستعمار واجلماعات املسلحة املتطرفة من أفعال مشينة، وهو ما جعله مطلوبا مرغوبا فيه با
من ضيقه وانغالقه ملا يزرعه من إحساس باالنتماء وما يبعثه من محيميات يتذّكرها املقيم فيه أو 
يعيشها أو ينتظرها مع من يشاركونه الفضاء ذاته، أّما ودون ذلك فإّن املكان اخلاص ما هو إالَّ 

هو الوطــــــــن، والوطـــــــن هو وهلــذا لطاملـــا اعتبـر البيت. جزء من كــــلٍّ يسكنـه اإلنسان ويستغّله
.البيت؛ فالعالقة بينهما جدلية حضورا وغيابا، ماضيا وحاضرا ومستقبال

الفيف:
، وقد كان "الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي"لقد أخذ الفيف مساحة وصفية كبرية يف رواية 

له فيها دور داليل خطري، فالفيف يف رواية الويل كان مبثابة املنجى واملأوى، فهو املساحة احمليطة 
ارتأيت، أّن اهلروب ": باملقام، هو العازل الذي حيول دون الوبـاء القادم ممّا هو خلفه، يقول الويل

نتضرع للموىل، عساه يفرج الكرب، فيضع نقيم يف هذا الفيف،. بدين اهللا، عنصر مهم يف املواجهة
ّرب ما نقوى عليه من الشبان إناثا  حّدا هلذا االكتساح للوباء ألمم اإلسالم، ويف نفس الوقت 

م الفيف، منشئني وبذلك كان الفيف . )1("أمة حمصنةوذكورا، نلّقنهم دينهم، ونزّوجهم، ونعّمر 
الدرع الواقي لكّل ما هو قدمي وأصيل فيما أراده أن ميكث لدى املريدين املتحصنني باملقام بعيدا 

واستخدام الراوي لكلمة . عن الوباء، ليكون بذلك وطن النسل اجلديد وأرض اجليل احملّصن بدينه
)2("االستواء والسعـةمعفيهامـاءالاليتاملفازة":هواتساع املكان وانفتاحه، فالفيفتدلّنا علىالفيف

وهـو بذلك إشارة إىل احلمايـة املطلقة من الوباء، وإىل أنَّ املساحة صاحلة بانفتاحها وبُعدها 

.23: ص. الطاهر وطار، الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي-)1(
.671: ص. فيف: ، مادة 5: ابن منظور، لسان العرب، ج-)2(
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يتوّسع حيثما أراد على رقعة جغرافية وانفصاهلا عن العامل والعامل العريب إلنشاء وطن بنسل جديد 
.بقاء االنفصال إىل أمد بعيدواسعة إىل حّد يضمن

لقد تطّعمت الّرواية دالليا خبصوصيات هذا املكان، فصورة الفيف جاءت متوافقة مع الرؤية 
الكّلية لزمنية األمة اإلسالمية، ماضيها، وحاضرها، ومستقبلها املنبثق منهما على النحو الذي 

رهن بالتمسك بكّل ما هو - حسب الويل -يؤطره مضمون النص، فنجاح املسلمني والعرب 
صيل مرتبط بتاريخ الذات، وباالبتعاد عما بثَّه الغريب من وباء، ومستقبلها من حاضر ملؤه أ

الكفاح بعيدا عن أّي دنس ميكن أن يلحق املريدين واملريدات، ممن سيملؤون الفيف ويعّمرونه 
ذا تشي بأّن جن. لتبدأ منه رحلة العودة إلخراج املستعِمر ونفث البياض بدل السواد اح والرواية 

ا شائبة  ا واالنطالق من جديد برؤية إسالمية ال تشو األمة يستدعي ضرورًة انكفاءها على ذا
.  املغّري لبناء اجليل الصاعد وتوجيهه/ يعتمدها الويل

المقام/ المسجد:

تأخذ أماكن التعّبد اإلسالمية يف العادة حني توظيفها يف النّص السردي داللة توجيه 
ذيبه، فهي فضاء للتعّبد والتعّلم وتالوة القرآن الكرمي، إّال أّن توظيفها يف الرواية اجلزائرية  السلوك و

ضافية، وذلك الرتباط املخّيلة للتاريخ اكتسى أمهية خاصة الضطالعها بأدوار ووظائف تارخيية إ
ذه األمكنة املقّدسة وإميانه بأّن االنتصار يف الشدائد ال يكون إّال بتوّسل املساجد  الفرد اجلزائري 

.واملقامات أداة وسبيال

أمكنة للصالة، ومراكز لإلعـداد، والشحذ " األمري"لقد وردت املساجد واملقامات يف رواية 
بية النشء، وتناقل األخبار، ولزف البشرى واالحتفال، وقد جاءت هذا والتشاور، والتخطيط، وتر 

الفضاءات سرّية متغّرية من مكان إىل آخر حبسب تنّقالت األمري وتغّري عاصمته، يقول السارد يف 
بدأ الناس يعربون الطرقات مجاعات مجاعات باجتاه ... عندما اقرتب الظهر: "تبيانه هلذا الدور
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ويقول يف سياق شيوع )1("اك استقبل من طرف السكان كاملنتصر الكبرياجلامع الكبري وهن
عندما امتأل مسجد البيعة باملصلني، تدّخل اإلمام الذي : "إشاعات بتخلي األمري عن املقاومة

نلتقي اليوم لتدارس ما حدث على أرض ... كّل القبائل موجودة ... توغل يف عمق املسجد 
فاملسجد هو مكان االتفاق واالجتماع )2("ي الدين احلفاظ عليهااإلسالم اليت مل يستطع ابن حم

واإلمجاع ملا حيظى به من مركزية تقديسية يف نفوس املسلمني بغّض النظر عمن حيضره أو يغيب 
عنه، فهو الفضاء الذي يتَّفق فيه على ما يُرى صوابا، وهو ما يفّسر اجتماع القبائل لتدارس 

.األمري ذاته حبَسِبه املرموق ومنصبه الراقي ومواقفه البطولية املتغريات ولو كان موضوعها

ا، وإىل جانبها رواية  ويف السياق نفسه ورد فضاء املقام بدالالته الصوفية يف الرواية ذا
النصان ، فأخذ الوظيفة الدينية والدنيوية نفسها اليت اسندت للمسجد، ليحيل"الويل الطاهر"

البيت الذي اضطلع به، فكان مبثابة املكان املغلق املختار، آخذا صفة من صفاتالتارخيي بالدور
املأوى بعد أن عثر /مربزا مكانة املقام" الويل"رها عادة النصوص الروائية، يقول سارد تصوّ مثلما

... تنفس الويل الطاهر من أعماقه، وقال بصوت منخفض :"عليه بعد حبث طويل وسط الفيايف
ّمث قّرر أن ينزل ... شّدد على كلمة أرضنا . ومحده ها حنن من جديد، نرجع إىل أرضناحبول اهللا 

.)3("فيصلي ركعتني حتية هللا وحتية لألرض وحتية للزيتونة مثّ أوال وأخريا للمقام الزكي

إّن البيت أو املقام أو املسجد ال ميكن اعتبارها جمّرد ركام من جدران وأثاث إّمنا املسألة 
هي اعتبارها أمكنة ميارس فيها اإلنسان أحالم اليقظة "" غاستون باشالر"اجلوهرية فيها مثلما قال 

ا جتد فيها تأثريا معينا وألفة )4("والتخّيل ّ ، فالشخصية ختتار بعض األمكنة الضّيقة املغلقة أل
، وتنشئ الشعورية تطمئنها على ماضيها وحاضرها ومستقبلها، ففيها تفّكر وتتذكر وتستشرف

.191:ص. واسيين األعرج، كتاب األمري-)1(
.194: ص. املصدر نفسه-)2(
.125: ص. الطاهر وطار، الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي-)3(
.58: ص.، مجاليات املكانغاستون باشالر: ينظر-)4(
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ا املضمونية من دالالت  النسل لتخرجه إىل الفضاء الواسع، ناهيك عما تكسبه للنص يف سياقا
. روحية تشي مبا كانت عليه يف زمن مضى

:تمظهرات المكان التاريخي وسؤال االنتماء/ 2
اعتمدت الّرواية اجلزائرية يف تصويرها للفضاء املكاين املساهم يف إظهار دالالت النص التارخيية 
على صيغ لغوية عديدة، وقد توّزعت يف جمموعها لتوصيف صنفني رئيسيني من األمكنة نشأت تبعا 

درها خياالت الرتباط الرواية بأحداث واقعية هلا ما يعضدها يف التاريخ أو بأحداث مفرتضة مص
. األمكنة املتخّيلةانبىن عليه للقارئ جمموعة من األمكنة الواقعية وجمموعة مناملبدع، وهو ما

وقد جاءت هذه األمكنة يف عمومها بصيغتني اثنتني األوىل شاملة وعامة حتاول وصف اإلطار 
العام الذي تدور فيه األحداث، فاختذت املدينة أو القرية أو اجلبال مطية لذلك، وقد امتاز هذا 

وصفات الفضاء بتوصيفاته الكّلية والذي عادة ما تعتمده الّرواية خلفية يف تقدميها للمشاهد 
الشخصيات الداخلية واخلارجية، أّما الصيغة الثانية فتتسم بالتدقيق والتفصيل يف نقل املشاهد 
ا الفاعلة أثناء  ا، وعادة ما تكون هلذه األمكنة دالال فتقرتب بذلك من األمكنة لتعرضها خبصوصيا

السجن واملسجد وكّل ما القراءة ملا متتاز به من عالقة قريبة جتمعها بالشخصية، فالبيوت والغرف و 
تقتضيه من أشياء ومساحات تكّون للشخصية ما نصطلح عليه ذاكرة املكان، وهو الناتج عما 
جيمع الزمن باملكان على مستوى وعي الشخصية يف عالقتها باملاضي سواء أكان فرديا متعلقا 

. بالذات وحدها أم مجعيا ينربي أمام تشكالته تاريخ اجلماعة

اية األمري مبا متتاز به من ارتباطات بالتاريخ العام ومبا حتويه من فضاءات عامة كانت من ورو 
أحسن الروايات استغالال للفضاء الشمويل، فقد خّصصت مساحة نصية معتربة يف عرضها 

ا : "لتمظهرات املدينة عموما ومدينة معسكر خصوصا، يقول السارد تبدو مدينة معسكر ببنايا
املنتظمة، كومة من احلجارة ذات ألوان بيضاء وترابية حائلة، ترتاّص ّمث تنفتح خمّلفة بني اجلريية غري

الكومة والكومة فضاءات وهواءات من اخلضرة أو الرتبة احلمراء تنام على حافة السلسلة اجلبلية اليت 
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خمارج املدينة حتيط مشاال بسهل غريس الذي ميتّد على مرمى البصر، ووادي تودمان الذي يتبّدد عند 
ائيا لينطفئ داخل احلدائق واملزارع الكثرية اليت حتيط  يف شكل سواق صغرية حىت يتضاءل 

، وعلى هذا النحو يبين مبدع الرواية فضاءاته الشمولية األخرى، مركزا على وصفها )1("باملدينة
بتخّيل املشاهد طوبوغرافيا، رامسا حدودها جغرافيا، من بعيد، ليشّكل للقارئ خلفية تسمح له 

التالية اليت يبقى عليه تأثيثها مبا سيحصل يف عالقتها اجلدلية باإلنسان، وهو التوصيف الذي وجده 
قاصرا على مستوى أعمق حني تصوره مشاهد الصراع الفرنسي اجلزائري فأضاف له ما " واسيين"

ر قدمي بعرض معسكر تطّوق نفسها بسو : "يثبت سبب اختيارها عاصمة من طرف األمري، يقول
)2("مخسة أقدام وعلو يصل إىل تسعة أمتار وحبصن مثلث اجلوانب يف املرتفعات احمليطة باملدينة

.وهذه اإلضافة جاءت لتربز مدى قوة وحصانة هذه األسوار

حني " الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي"ويف السياق ذاته ميكن االستشهاد مبا ورد يف رواية 
فوق التلة الرملية : "تشكيل خلفية للمقام الزكي من عل بأعني الويل الطاهر فقال الساردحاولت

عند الزيتونة الفريدة يف هذا الفيف كّله قبالة املقام الزكي املنتصب ها هنالك على بعد ميل، بشكله 
ف الذي جلأ ، ليواصل وصفه ّمث سرده ملا سيحصل مع الويل يف فضاء الفي)3("املربع وطوابقه السبعة

إليه حلماية اجليل الصاعد من الوباء الذي عّم ربوع الوطن العريب واإلسالمي، وهي طريقة التوصيف 
ا اليت التمستها رواية  يف متثّلها للحومة وتاريخ تشكيلها األّول يف بدايات احلقبة " حومة الطليان"ذا

إىل غاية يومنا هذا بصورة االستعمارية فجاءت على ذكر أسباب اختاذها الشكل الذي مازال
مشولية، مصّورة مترد اإليطاليني على الفرنسيني يف اختاذهم لقرار مظهرها العام بالرغم من األوامر 

لكن الطليان سرعان ما حّولوا املشروع إىل منط األحياء اإليطالية : "املوّجهة إليهم، يقول السارد
، ضاربني بعرض احلائط املخّطط العسكري اجلنوبية، يف صورة مشّوهة ألحياء صقلية الشعبية

الفرنسي، وقد ساعدهم يف ذلك كثرة املنعرجات والعقبات واملرتفعات وبالتايل فقد صارت الطرق 
.65:ص. واسيين األعرج، كتاب األمري-)1(
..املصدر نفسه والصفحة-)2(
.11: ص. الزكيالطاهر وطار، الويل الطاهر يعود إىل مقامه-)3(
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املتجهة حنو البحر مستقيمة وخالية من املرتفعات يف حني أّن الطرق املتجهة من الغرب إىل الشرق 
ا تّتجه حنو جبل بويعلي أو سبع ّ أبيار، فمن الصعب أن متّر عربها العربات بل وتكثر أو العكس فإ

.)1("فيها الدرج الصاعدة والنازلة

وبالعودة إىل العرض التدقيقي لألمكنة يف الّرواية اجلزائرية فإنّنا جندها هي األخرى تسعى يف 
عرضها إىل اإليهام بواقعية املكان قدر املستطاع، فتبسط أمام القارئ فنيات صهرها ملا هو واقعي مع 

على " شعلة املايدة"ية ما هو متخّيل يف شكّل فّين تنمحي فيه كّل الفواصل، وهو ما تعكسه روا
النحو الذي ّمت فيه البسط حني حديثنا عن فضاء البيت وما يتضمنه من أشياء عكست أحاسيس 
ورؤية راشد إزاء أهله ووطنه، فاألشياء تأخذ يف العادة أبعادا فكرية ترمز إىل عالقة وجدانية بني 

وى الرواية اجلزائرية من خالل الشخصية وفضاء املنزل مبكوناته، وهو ماجنده حاضرا أيضا على مست
وصفها لفضاء البيت وفضاء املسجد وفضاء السجن وما تتضمنه من أشياء وألبسة وأواين وطعام 

. وغريها مما يكّون هذه الفضاءات املسّلط الضوء عليها واحمليلة برمزية حتما إىل نسق فكري معني
يف تشخيصه لفضاء بيت عمة " جديدغدا يوم "ومن ذلك على سبيل التمثيل قول السارد يف رواية 

الباب اخلارجي الذي هو عبارة عن ألواح غليظة قدمية تشّدها إىل بعضها ألواح أخرى أفقية :"قدور
" الغيث"، ويقول السارد يف رواية )2("ومسامري غليظة فصارت بابا تتصارخ ألواحه ألدىن حركة

هجر املنزل العائلي باجتاه ":ه املهديمشّكال للقارئ صورة عن مزار سيدي املخفي الذي اعتكف في
. ضريح سيدي املخفي، اجلامث على قمة الرابية املطّلة على حّي حوش الرومي، بقرب واد الناموس

... وهنالك بداخل املهجع املظلم، جبانب الضريح املغطى بأقمشة متعددة األلوان، قضى بقية الليلة 
إىل حائط الرتاب املدكوك، غارقا يف أحالم كان املهدي جالسا بداخل الضريح، مسندا ظهره

اورة  ، وعن الطعام ورد يف رواية )3(..."متموجة يهدهده صرير احلشرات املنبثق من غابة الصنوبر ا
وهو زيت نبايت فظيع " الصانغو"يف العشاء جيء جبفنة طعام مدهونة بزيت : "قوله" بن هدوقة"

.16: ص. أمحد محدي، حومة الطليان-)1(
.110: ص.عبد احلميد بن هدوقة، غدا يوم جديد-)2(
.38: ص. حممد ساري، الغيث-)3(
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جيء بثالث جفان خشبية، كان املرق (...) ئذ كبريا الطعم يف الكسكسي مل يكن عدد الطلبة حين
. )1("الذي يسقى به الكسكسي يتكون من ماء وقرع

ا الداللية يف ظّل  وبعد هذا الفرش الذي أراد استشفاف متظهرات هذه األمكنة وانبناءا
:سياقها النصي العام أمكن استخالص ما يلي

مكنة اليت تعكس املرجع الثقايف اجلزائري، وغّلبته لتواؤمها مع رّكزت الرواية اجلزائرية على األ* 
. الشخصية الفاعلة يف النص

أظهرت الرواية احتفاءها ببعض األمكنة دون أخرى تبعا لتوجهها الفكري املرتبط أساسا بالرؤية * 
. اليت ينطلق منها املؤلف

. الشخصيات الفاعلة داخل النصكان لألماكن املغلقة الغلبة من حيث التوظيف تبعا لطبيعة* 
حظي املسجد واجلبل باهتمام واضح من طرف الروائيني اجلزائريني ملا هلما من وقع يف نفوس القرّاء * 

.اجلزائريني خصوصا والعرب واملسلمني عموما
مل يكن ألماكن الرذيلة صدى داخل النص الروائي اجلزائري املخّيل للتاريخ إّال فيما ندر * 

.والقتضاءات نصية مجالية ال غري
عرضت بعض الّروايات األماكن بشكل تقابلي متقاطب لتبيان صراعات الذات مع نفسها ومع * 

اآلخرين الذين خيتلفون معها من حيث الثقافة، استيضاحا للدالالت وتأصيال لبعض 
.االختالفات القائمة بني املتسلحني بإحدى الثقافتني

دمة يف التصوير املكاين تشّكالت الفضاء واختلفت صيغ تعبريها باختالف عكست الّلغة املستخ* 
.األمكنة وبتغّري زاوية النظر

مل ترّكز الرواية على التوصيف الشمويل لألمكنة، وذلك لتغليب معظمها التخييل على ما هو * 
من مرجعي، وهو ما جعل النظرة التفصيلية تطغى على متون الروايات مما أفقدها يف كثري

.األحيان اخليط التواصلي بني املبدع والقارئ العاجز عن صناعة خلفية مكانية لتأثيثاته التفصيلية
. ارتبطت جودة الوصف ارتباطا وثيقا بثقافة الكاتب التارخيية* 

.216: ص. عبد احلميد بن هدوقة، غدا يوم جديد-)1(
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ا مجيعا تشي بعضوية املكان يف بنية  ّ إّن املتأمل يف هذه االستخالصات ال يلبث ويلحظ أ
الروائي اجلزائري وبتأثره الواضح بعناصر البنية السردية، التعالق الذي تبّدت معه اهتمامات النص 

عاجل من خالهلا الروائيون إشكالية هوية الفرد اجلزائري الرواية اجلزائرية املخّيلة للتاريخ مبدارات معرفية،
فما يتسم به اجلزائري فردا . ومقومات هذه اهلوية اليت لطاملا سعت قوى تارخيية معارضة إىل طمسها

ومجاعة من مسات ثقافية واجتماعية وجغرافية، ومبا ميتاز به من لغة ودين وتاريخ وانتماء فكري 
وحضاري، كان كّله حمّل مساءلة من طرف النص الروائي اجلزائري حني ختّريه لألمكنة وربطها مبا 

ا قد انتصرت للهو  ّ ا تقوله الشخصية وما تفعله، واملالحظ أ ية اجلزائرية اإلسالمية العربية حني عود
مميز )1("واقع دينامي تأرخيي زمين"تارخيي وذلك على اعتبار أن اهلوية هي /إىل كّل ما هو مكاين

م معه زمنيا وعليه فقد جاءت الرواية على ذكر املسجد . لإلنسان ذاته عن غريه ممن تتقاطع حيوا
ا والدور الروحي الريادي الذي كان يقوم به  / التوجيه/ تربية النشء(بكّل إجيابياته اليت ُعرف 

نحو الذي عرفت به على ال...) األفعال اخلريية / مجع التربعات/ اإلفتاء/ االستنصاح/اإلصالح
مساجد زعماء اإلصالح يف اجلزائر وبعض الزوايا إبان احلقبة االستعمارية، وتناولت إىل جانب 
املسجد، املدرسة وما يسمها من استبقاء لّلغة والدين، والبيت القروي بدفئه األسري وكّل تقاليده 

اليت بقيت على -حتالل وبعده أيام اال-الوطنية اليت يقتضيها حضوره النصي، واملدينة اجلزائرية 
ا تعبق برائحة احملافظة واحلياء، واليت أرادها احملتل من قبل ومن بعد أن تزول، وكذا األمر  انفتاحا
بالنسبة للسجن الذي غدا مركزا للتوجيه الثوري وتصحيح مسار السلبيني، واجلبل وما ساهم به من 

ة، والفيف مبا هو فضاء لإلصالح واالستنبات أجل حترير الوطن الذي ال تستقيم دونه أّي هوي
ون وغريها مما مل  ناهيك عما استثنته من أمكنة مرتبطة بالدناءة واخلسة كاملواخري وبيوت اللهو وا

.يعط أّي قيمة نصية تذكر يف سياق تارخيي جزائري حاولت الرواية إبقاءه مقدسا، رمزا ال صنما

ا أكثر متّكنا من قراءة أعماق املكان باحت الرواية مبا استخدم ّ ته من فضاءات مكانية بأ
وجتليته كمقّوم تارخيي، فالتاريخ املعلوم ال يستطيع رسم املشاعر وتأثيثها على النحو الذي تقوم به 

.28: ص. 2004أكتوبر،551: العددالكويت،واهلوية الوطنية، جملة العريب،إدوارد خراط، األصالة الثقافية-)1(
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الرواية، فهي األكثر قدرة على استنطاق األمكنة يف عالقتها بالذاكرة، ومن هنا كان توظيفها 
املتسلسلة املنتظمة يف عالقته برتاتبية ما يصدر عن الذات الفاعلة هو ما جعل لألمكنة بشاكلته

واإلسالمي يف الرواية اجلزائرية املخيلة القارئ يتحّسس موضع اهلوية الوطنية واالنتماء الثقايف العريب 
ركينة، ما فوق اهلوية اليت انطلقت مؤمنة بالتغيري يف كّل شيء إّال الثوابت اليت أبقتها قوية ،للتاريخ

باالنتماء تارخيية، غري متغرية بتغّري األزمنة واألمكنة، ألّن الثوابت وحدها من جتعل الفرد حيسّ 
م فضاءات مكانيةمن ينتمي إليهميشرتك مع ل، والوظيفية من سلسلةيف زمانية / وجتمعه 
إىل ثقافة بانتمائه هو األمر نفسه الذي جيعله حيسّ ، و وسلسلة من املرامي واألهدافاإلجنازات

اخلاصة نظومة اإلنتاج احلضاري تقبل اآلخر وتقبل التثاقف معه، فيشارك بذلك يف التأسيس ملبة مركَّ 
.ي الذي يشرتك وجمموعته فيهوبناء الرتاث العاملمبجتمعه 

:النسق الزمني وتشّكالت التاريخي: ثانيا
يعّد الزمن املبلور الرئيسي لشكل البنية الروائية، والباث املركز للداللة من خالل التشّكالت اليت 

فالزمن حيّدد إىل حّد بعيد طبيعة الرواية ويشكلها، بل "يصنعها مبا يفشيه من حركية داخل النص، 
لذا فقد غدت الرواية ، )1("إّن شكل البنية الزمنية يرتبط ارتباطا وثيقا مبعاجلة عنصر الزمن

خبصوصيات الزمن فيها شكال أدبيا متميزا، وغدا هو بذلك روحها املتفتقة، وقلبها النابض، ناهيك 
عن عالقة هذا الزمن الداخلي بالزمن اخلارج النصي الذي يؤطره زمن الكتابة وزمن القراءة مما خيلق 

. ا عن التاريخ املوضوعي الناشئة يف كنفههلا زمنيتها اخلاصة وتارخيها اخلاص الذي ال ميكن فصله أبد
فهي ليست جمرد . تاريخ متمّيز ذا زمنية خاصة داخل التاريخ املوضوعي"والرواية من هذا املنظور 

سرد أديب للتاريخ املوضوعي يف بنيته احلدثية اخلارجية، بل هي التاريخ اإلبداعي الوجداين العميق 
ما يدور يفاوز هذه املظاهر احلدثية اخلارجية ليغوص يف أعماقاملتخّيل هلذا التاريخ احلدثي الذي جي

واجلماعات والطبقات، واألحداث، والوقائع اجلزئية والعامة األفرادويف باطن، وفيما بنيما وراء،
. )2("والذاتية واجلماعية من مشاعر وهواجس

.26: ص. دراسة مقارنة لثالثية جنيب حمفوظ-سيزا قاسم، بناء الرواية -)1(
ا-)2( ).بتصرف(15: ص. حممود أمني العامل، الرواية بني زمنيتها وزما
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ا، فإّن تشّكالته البنائية يف وبالنظر إىل طبيعة الزمن الروائي املتقطعة واملتحّولة يف  صريور
الرواية املخّيلة للتاريخ له ما ميّيزه، ولعّل حماولة دراسته استيضاحا للخصوصيات السردية يف الروايات 
اجلزائرية النماذج يستدعي بداية استشفاف طبيعة النسج القائمة بني زمن احلكاية وزمن اخلطاب 

ال مبعىن التتابع والتوايل الزمين، وإّمنا مبعىن ما يعرتي هذا ّن للخطاب الروائي تارخيه اخلاص، أل"
، ومن مثة سيسعى البحث إىل الكشف عن )1("اخلطاب من حتول وتغري وتطور يف بنيته الدالة

التقنيات املستخدمة يف عملية النسج هذه، حيث سيحاول من خالهلا إىل استظهار مدى قدرة 
.  الروائيني اجلزائريني على ختييل التاريخ وصياغته زمنيا مبا يناسب رؤيتهم للوقائع املنتقاة

:  بناء الزمن وسؤال التخطيب/ 1-1
حظ عند النقاد أّن تعامل الروائي العريب مع الزمن قد مّر مبراحل ثالث؛ مرحلة أوىل من املال

انبىن فيها بشاكلة تسلسلية تتابعية، حيث يظهر فيها خاضعا ملبدأ السببية، فتأيت حمموالته احلدثية 
مرتبط الحقها بسابقها بشكل تواصلي متتابع، فيتساوق يف عرضه زمن احلكاية وزمن اخلطاب 

عرضان نصيا كوجهني لعملة واحدة إّال فيما ندر، وقد عرف هذا النوع من البناء الزمين يف متون في
أّما املرحلة . بواكري الرواية العربية خاصة ما اتصل منها بالسرود العربية القدمية وحاول بعثها وإحياءها

استثمرت يف تشابكاته الثانية فقد استدعت شكال جديدا تداخليا جدليا، عرفته الرواية العربية و 
ومفارقاته إىل أبعد حد، فهو البناء الذي يتداخل فيه احلاضر واملاضي واملستقبل، ليتّم انصهارهم يف 
بوتقة واحدة تقّدم بشكل ال يتحايث فيه زمن احلكاية وزمن اخلطاب على النحو الذي عرفناه مع 

ال للروائي يف صناعة نصه ول لقارئ يف التمتع بالقراءة واالنفتاح على البناء األول، وهو ما يفسح ا
ويعّد هذا البناء أكثر األشكال بروزا يف الرواية العربية احلديثة، وميكن  "آفاق تأويلية جديدة، 

:تقسيمه إىل
.البناء التصاعدي املتداخل للزمن-
.البناء الدائري للزمن-

.7: ص. 1980، 1العراق، ط–جنيب املانع، دار الرشيد، بغداد : ويليام فان أوكونور، أشكال الرواية احلديثة، تر- )1(
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.البناء التزامين-
.البناء التضميين-
.)1("الزمنيةبناء املتوازيات-

العربية، حيث يف الرواياتاستخداماأنواع البناءاتفهو أقلّ للشكل الثالث واألخري،بالنسبةأّما
تتشظى األزمنة وتتكسر، ويغيب املنطق بتسلسالته املألوفة ليقوم مقامها منطق احللم يف ارحتاالته 

)2("النص وصياغته من منطلق رؤيته ووجهة نظرهيعيد خلق "الالسببية، فيتخّلق معها القارئ راويا 

.ألنّه لن يستطيع القبض على تالبيب الزمن بيسر على النحو الذي جيده يف البناءين األولني

وباعتماد هذا التقسيم املتتبع لتطورات البنية الزمنية يف الرواية العربية والذي أطّر الرواية اجلزائرية 
لنصوص النماذج مجيعها قد خضعت يف تشكلها الزمين إىل البناء التداخلي مبراحله أيضا، جند أن ا

اجلديل بشىت صوره، وذلك تبعا للموجة الفنية اليت ما عادت تعىن بعرض الشخوص وتقدمي 
األحداث بقدر اعتنائها باملتغريات النفسية اإلنسانية اليت تتحكم يف إيقاع الزمن، فتفتقت تبعا 

ا التقليدية لتوّلد إيقاعا جديدا يتناغم مع الواقع اجلزائري والعريب يف لذلك اللغة الروائية ب استخداما
عالقته بالتاريخ الذي وّطن آثار النكسة وجراح االحتالل وكّل الوقائع السياسية واالقتصادية 

ا التاريخ يطفو كثري /واالجتماعية والثقافية اليت كان هلا أثر يف صناعة احلاضر، وهو ما جعل املاضي
وأبرز ما اعتمدته الرواية اجلزائرية يف ختييلها للتاريخ . على احلاضر السردي اجلزائري ويستدعيه ضرورة

:ما يلي من البناءات

يف هذا النوع من البناء تنطلق الرواية يف سردها لألحداث من : البناء التصاعدي المتداخل-أ
ا ختلق بني الفينة واألخرى ثلمات زمنية تتنصل فيها من احلاضر  ّ احلاضر بشكل تصاعدي، إال أ
مولية وجهها حنو املاضي املتذكَّر أو املستقبل املستشَرف، فتخضع بذلك للتسلسل املنطقي 

.72: ص. 2004، 1لبنان، ط-مها حسن القصراوي، الزمن يف الرواية العربية، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت-)1(
.111: ص. املرجع نفسه-)2(
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اخلطاب لتخالفهما بعد ذلك يف مرحلة سردية معينة لتعاود والتطابق بني زمن احلكاية وزمن
.)1(مطابقة حركتهما يف مرحلة سردية الحقة تبعا لزمن املتلِفظ داخل النص

غدا يوم / كتاب األمري/ شعلة املايدة[لقد اعتمدت معظم الروايات اجلزائرية قيد الدراسة 
هذا النوع من البناء يف عرضها ملتخيلها ] حومة الطليان/ ما ال تذروه الرياح/ الغيث/ جديد

تذكارا التارخيي، فتبّدى زمنها متصاعدا يبتغي طريقه بيسر، متداخال حني يستدعي السياق النصي
.يتطلب غوصا يف املاضي أو استشرافا مستقبليا للتمهيد أو اإلعالن عن الالحق

وألّن الروايات املذكورة تعاجل يف حاضرها فرتات تارخيية عرف فيها اجلزائري صراعا مع 
تبه احملتل اإلسباين أو الفرنسي فإّن اسرتجاعها للماضي ما هو إال عملية تأصيل للتاريخ الذي تك

فينقب فيه املبدع عما يوطن رؤيته أكثر، فاملاضي املستدعى يؤتى به وظيفيا لربط سلسلة 
ام وإجابة للقارئ عن سؤال حمتمل، فيتعّزز بذلك حاضر  األحداث مع بعضها البعض إزالة لإل
الرواية ويسند باملاضي على النحو الذي يتخّلق يف وعي اإلنسان اسرتجاعا واستشرافا، ومن ذلك 

من اسرتجاعات تارخيية واليت من املؤكد أنه قد يف روايته "أمحد محدي"هوظّفعلى سبيل التمثيل ما
مبدينة وأخرى متعلقة، 1955أوت 20جومات تارخيّية متعّلقةمصادرعلى اطلع لتخييلها 

املشّرف ضّد االستعمار الفرنسي؛ فالروائي يف اسرتجاعاته اخلارجية ظهر ملما وتارخيها سكيكدة 
يف هذا : "بعد االحتاللاسرتجاعه حلالة حومة الطّليانبكّل تفاصيل املدينة وتارخيها، يقول حني 

املكان املشحون بغرائب وعجائب وخرائب التاريخ، تعفف الفرنسيون أن يقيموا فيه، حيث ضربوا 
م  يف الضفة األخرى من وادي الزرامنة، لكن مل جيدوا األمر سهال، إال بعد أن عملوا على خميما

...إبادة قبائل بين مهين وبين مالك وبين بشري اليت رفضت التخلي أو التفريط يف أراضي األجداد 
هزائم الذي جاءته الفرصة لالنتقام من الذين كّبدوهnégrierبتنفيذ اجلنرال ... متت علية اإلبادة 

ويف اسرتجاع تارخيي آخر أعمق منه غورا يتحدث عن القبائل .)2("نكراء على أبواب قسنطينة

.وما بعدها72: ص. مها حسن القصراوي، الزمن يف الرواية العربية: ينظرللمزيد-)1(
. 14:ص.حومة الطّليان،محديأمحد -)2(
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كانت قبيلة بين بشري ": العربية املشكلة للمدينة قبل االستعمار الفرنسي وأنشطتهم الفالحية يقول
فصاف اّلذي دي الصّ اتقوم بالفالحة عرب سفح جبل بوعّباز إىل ضفاف واد الّزرامنة وصوال إىل و 

خيرتق مرج الّذيب من أعايل جبال العالية، ومن هناك من اجلهة الغربّية تنهض قبيلة بين مالك 
.)1("لتنافس بين بشري يف اإلنتاج الفالحّي، وتقف حارسة الطّريق الرّئيسّي حنو مدينة القل

20ويف املساق نفسه استخدم الروائي جموعة من االسرتجاعات األخرى واملتعلقة حبوادث 
ومراكز التعذيب، ومواقع السجون، وموقع الكنيسة من املدينة ومن نفوس ،1955أوت 

األوروبيني، وشكل املستشفى ومكانه وغريها مما حفظته الذاكرة واسرتجعته حومة الطليان بنية 
ا اسرتجاعات خارجية سابقة عن زمن الكتابة، جاءت لتمأل فراغات النص وهي مجيع. وداللة

التارخيية املخلدة ملدينة عاشت الويالت إبان احلقبة االستعمارية قبل أن تبعث من الرماد بعيد 
.   االستقالل من جديد

ايته مع بدايته"وهو : البناء الدائري للزمن-ب إميان املبدع ، فيعكس )2("البناء الذي تنطبق فيه 
باطراد األحداث اليت يعرضها، حيث تتطابق املقدمات مع النتائج، ال لشيء سوى لتنفتح مرة 
أخرى على أفق ينتظر املقدمات نفسها ليقدم النتائج نفسها، وبذلك تتجادل األزمنة داخل النص 

الدائري ينطوي يف فاملعمار "لتعّرب عن استمرارية املاضي يف احلاضر مؤكدة امتداده إىل املستقبل 
بعد من أبعاده على درجة ثبات العامل واستمراريته على منوال متكّرر شبه ساكن، ال ينتاب التغّري 

وهو ما خيلق للرواية أقنوما تدور حوله وتوطّنه زمنيا يف فرتات )3("فيه اجلوهر بقدر ما يعين املظهر
.زمنية خمتلفة

هذا املعمار السردي، وهي تتشاكل " عود إىل مقامه الزكيالويل الطاهر ي"لقد اعتمدت رواية 
فيها لفعل مركز طال " وطار"حملمود الورداين، حيث يعرض " أوان القطاف"يف ذلك مع رواية 

. 17: ص.أمحد محدي، حومة الطليان-)1(
.93: ص. 1999، سبتمرب 09: عبدالرمحن بوعلي، أشكال املعمار الفين، جملة عالمات، مج-)2(
لد،02: العدد، القاهرة، الطويلة، جملة فصولعبداهللا صربي حافظ، قصص حيي الطاهر -)3( .205: ص. 1982، مارس02: ا
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تاريخ األمة اإلسالمية والعربية هو فعل القتل، الفعل الذي يؤصل له بقصة استمدها من التاريخ 
، حيث اختار من الروايات املتعددة حول "الك بن نويرةم"و" خالد بن الوليد"اإلسالمي، قصة 

مقتل الشاعر اجلفول رواية قتله عمدا من طرف ابن الوليد، ليستكملها بزواج خالد بأرملة مالك 
يف إشارة غري بريئة لسبب القتل، وهو الفعل الذي سيعيد الروائي فتح دائرته بعد أن أغلقها أو كاد 

اية ا لقصة األوىل هي نفسها نقطة بداية للقصة الثانية اليت تضمنت أن يفعل، لتكون بذلك 
ة يف أزمنة الحقة مبجموعة من الدول اإلسالمية  ، لتأيت قصة )باكستان/ أفغانستان(أحداثا مشا

اجلزائر من خالل العشرية السوداء كآخر قصة، وقد اختار الروائي لذلك كله شخصية صوفية 
ا الزمنية يف اال .نتقال التارخيي عرب هذه األزمنة واألمكنة املختلفةساعدته تنصال

القتل أقنوما اطّرد ظهوره لتوافر األسباب املؤدية إليه مما جعل التاريخ /اعترب وطار فعل الذبح
يكّرر نفسه كّل مرة يف الدول العربية واإلسالمية عموما، ويف اجلزائر حني التخصيص، من خالل 

ليه األمر ومل يعد تصوير النص ملعركة من معارك العشرية السوداء اليت شارك فيها الويل، واختلط ع
ميّيز احلابل من النابل، ليطرح جمموعة من األسئلة مستمدة من عمق التاريخ، ممتدة إىل املستقبل ما 

من يقتل من؟ ملاذا؟ ومن ِمن الطرفني املتصارعني على حق؟ : دامت مقدمات فعل الذبح متوافرة
لى، وال أحد يعلم عما تنام عليه مدينة اجلزائر تبدو من بعيد، نورا يتوهج حنو األع:"يقول السارد

يف ظلمة ال تشقها سوى، رصاصات حممرة، ختيط ... من نواقض الوضوء، ومن تدابري عاصفة 
وجدت نفسي، مضطرا إلصدار األوامر، فرحت ... الفضاء، أو هليب منبعث يف منزل من املنازل 

م كانوا يشنو ... أفعل دومنا تردد  توزعوا على كّل ... ن حربا مل أكن أعرف القوم، لكن يكفي أ
بيت، وال تبقوا، ال على من جرت عليه املوسى، وال من مل جتر عليه، من حاضت ومن مل حتض 

.)1(..."عدا من يعّن لكم سبيهن 

.84/85: صص. الطاهر وطار،الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي-)1(
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، فتنشأ )1("إدخال قصة يف قصة أخرى"يقوم هذا البناء على: التزامني-البناء التضميني-ج
متضمَّنة داخل القصة اإلطار، وهو ما يشّكل زمنا عنقوديا للقارئ قصة إطار وقصص فرعية 

مكّونا من زمن إطار عادة ما يكون هو ذاته الزمن احلاضر نصيا وأزمنة فرعية ماضية تساهم يف 
تشكيل هذا الزمن وإعطائه دالالته املبتغاة، وهو ما جيعل األحداث متصلة بعضها ببعض بالرغم 

.نتهامن اختالف مضامينها واختالف أزم

وبالعودة إىل اخلزانة السردية العربية جند أن هذا النوع من البناء مستخدم فيها، ولعله من 
يتقّبلها منطق القارئ، حني عملية االنتقال زمنيةحريةللمبدع منملا مينحهاستعماال،أكثر األساليب

مضاعفة للداللة، ونّص ألف ليلة وليلة سرديا من تشويق ومن زمنية إىل أخرى، وملا ميتاز بهمن فرتة
ا حني احلديث عن هذا النوع من البناءالعربيةوبعض املقامات .خري األمثلة اليت ميكن أن ُحياَجج 

من النصوص اجلزائرية املعاصرة اليت يتلّمس فيها القارئ " كولونيل الزبربر"إّن رواية 
ا قصصا شائقة غري اليت كان يسمعها الطاوس احلضري، ويت: شهرزادا أخرى هي ابع بلسا

شهريار، هي قصة اجلد بوزقزة واألب جالل، حيث قدمت قصتيهما من خالل ما قرأته من 
ما بشكل مفصل، وبشكل تزامين؛ حيث عرضت يف الوقت نفسه قصتني تارخييتني  مذكرا

بع ضّد املستعمر، والثانية وقائع مستمدة من سنوات اجلزائر الس/خمتلفتني، األوىل تضمنت أحداثا
سنوات اجلمر وما اقتضته من عمليات اغتيال لألبرياء مستخدمة يف االنتقال بني القصتني املكان 

. ذاته هو جبل الزبربر

املادة "حمور هذا البناء تعّدد األزمنة، وتقدميها بشكل متواز ألّن : بناء المتوازيات الزمنية-د
وهو ما مينح لكّل متوالية سردية استقالليتها، وعادة ما ) 2("كثر من حموراحلكائية فيه تتجزأ إىل أ

منشورات احتاد   ، طرائق حتليل السرد األديب: فؤاد صفا، ضمن كتاب/احلسني سحبان: تزفيطان تودوروف، مقوالت السرد األديب، تر-)1(
.56: ص. 1992، 1املغرب، ط–كتاب املغرب، الرباط 

. 1990، 1لبنان، ط-، املركز الثقايف العريب، بريوتمقاربات نقدية يف التناص والرؤى والداللة–ل السرديعبداهللا ابراهيم، املتخيّ -)2(
.110: ص
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يستخدم هذا املعمار يف عرض منفصل ألحداث خمتلفة زمنا ومكانا ألكثر من شخصية فتقّدم 
اية  بشكل متواز كّل واحدة على حدة بشكل متواصل أو جمزّأ، قبل مجعها لتَوحد مصريها يف 

لغسان كنفاين، كما ُيستخدم هذا " رجال يف الشمس"جنده يف رواية الرواية على النحو الذي 
ا ويقدمهما  املعمار بكيفية ثانية حيث يعرض النص متواليتني سرديتني خمتلفتني زمنيا للشخصية ذا
ما زمنيا من بعضهما البعض كّلما أوشك النص أن ينتهي حنو ما جنده يف  متتاليتني ليزيد اقرتا

.إلبراهيم سعدي" القادم من الظالمبوح الرجل "رواية 

استثناء متميزا يف الرواية اجلزائرية املخّيلة للتاريخ ويتجسد " البوح"يعترب املعمار الزمين لرواية 
متّيزها يف تقدميها حلقبتني تارخييتني بلسان راو مشارك واحد عاشهما معا؛ حمنة االحتالل الفرنسي 

وكّل فصل فيها مقّسم، مرقمة ومرتبة زمنيانت الّرواية جمزّأ إىل فصولموقد جاء والعشرية السوداء
واحلاضر، ماضي احلاج منصور نعمان املرتبط بتاريخ اجلزائر قبل االستقاللاملاضي: مهاإىل قسمني 

ل وحدة ذات أمهية و الفصكّل فصل من أصبحذلك وبحاضره املرتبط بأحداث العشرية السوداء،و 
.مكاناو ازمنبطريقة مضاعفة بالفصل الذي يليه مرتبطهو إذ مزدوجة، 

لقد ساهم هذا العرض املتوازي للماضي البعيد واملاضي القريب يف منح القارئ القدرة على 
املقارنة اجلزئية بني ما فعله االحتالل وبني ما فعله اإلرهاب يف العشرية السوداء من خالل شخصية 

ني التارخييتني معا وبكّل تفاصيلهما، وهو ما منح للباحث متاسفا واحدة عاشت أحداث احلقبت
احلقبتني معا، ويوفر احلكم علىعليهمن تأثيث احلقبتني يف الوقت نفسه مما يسهلموضوعيا أمكنه

:له إمكانية اإلجابة على األسئلة اآلتية
أي الفرتتني من تاريخ اجلزائر أكثر بشاعة؟-
ي ومقدماته واحدة، وماهي نتائجه؟ هل أسباب الفعل الدمو -
هل ميكن اعتبار اإلرهاب تركة استعمارية؟-
ما هي منجزات االستقالل اجلزائري إن كانت خامتته دموية؟-
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من خالل ما تقدم، خنلص إىل أّن التشكيالت الزمنية املستخدمة يف ختييل التاريخ قد 
بتفريعاته املختلفة، وهو أكثر البناءات استخداما ) التداخلي اجلديل(اعتمدت بناًء واحدا هو البناء 

يف الرواية العربية، لتعلن باملقابل عزوفها عن البناء التقليدي احملايث للكتابة التارخيية والبناء املتشظي 
ثاقفة املكّسر للتسلسل الزمين بشكل مينع عن وعي القـــارئ الفهم املبدئي املطلوب واملشروط لفعل امل

دف إىل خماطبة القارئ مبا حيمل حدودا مضمونة من االستساغة  ذا الوالء البنائي  النصية، وهي 
أسلوبا ولغة، ويبتعد يف الوقت نفسه بأساليب فنية عن الكتابة التارخيية العلمية انتصارا ملا يوفره 

.النص األديب من مجاليات للقارئ دون إحداث أي قطيعة مع التاريخ
ا بني زمنني؛ الزمن التارخيي بوقائعه وزمن الرواية  مزجت الروايات النماذج من خالل بناءا
بتخييله هلذه الوقائع، بني زمن احلكاية وزمن اخلطاب، فتوغلت يف دهاليز التاريخ مبا يتيحه النص 

اوجي اإلبداعي من إمكانات للتخييل، فتصاعدت متواليات اإلجناز بشكل متداخل يف شكل مت
يعود إىل املاضي املتذكر من طرف الشخصية ليعيد الغوص استذكارا أو النبو استشرافا يف كثري من 
النصوص، واعتمدت يف السياق نفسه بناء متضمنا يسهل من عملية االنتقال التارخيي، وآخر دائريا 

زمنيتني سرديتني ألقنمة أفعال قرأت التاريخ من خالهلا، كما وازنت يف نصوص أخرى بني متواليتني
ا وإضافة  لتفعيل فعل املقارنة، وهي يف كل ذلك قد خلقت أشكاال سردية جزائرية ميكن االعتداد 

ا إىل اخلزانة السردية الوطنية املخيلة للتاريخ . متو

:تقنيات الزمن السردي وسيرورة النسق/ 2
:المفارقة الزمنية/ 2-1

يطرأ بني ترتيب زمن احلكاية وزمن اخلطاب مقارنة حباضر حتيل لفظة املفارقة إىل كّل اختالف 
السرد الذي ميثل حلظة تساوق الزمنني معا، فإذا كان زمن الوقائع حبكم انثوائه يف الزمن الطبيعي 
يسري متسلسال منتظما يف مسار تصاعدي فإّن زمن السرد الرتباطه بالزمن النفسي يكسره وخيلخله 

وبالنظر إىل هذه العالقة الزمنية ميَّز التنظري السردي بني ثالثة فنية، ويعيد ترتيبه وفقا ملقتضيات
:أمناط رئيسة من السرد هي
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وهو السرد الذي يقوم فيه الراوي بذكر أحداث حصلت قبل زمن السرد بأن ": السرد التابع/ أ
.)1("يروي أحداثا ماضية بعد وقوعها

معاصر لزمن احلكاية؛ أي أّن أحداث احلكاية وهو سرد يف صيغة احلاضر، ": السرد اآلني/ ب
.)2("وعملية السرد تدور يف آن واحد

، يسعى دوما إىل )3("وهو سرد استطالعي يتواجد غالبا بصيغة املستقبل": السرد المتقدم/ ج
. تقدمي رؤية مستقبلية ما

ات السردية إّن الكشف عن املفارقات النصية يستدعي فعل املقارنة بني نظام ترتيب املقطوع
الوقائع الذي يقاس يف املنت الروائي بالثواين والدقائق والساعات واأليام واألشهر /يف زمن احلكاية

والسنني مع نظام ترتيب املقطوعات السردية يف زمن اخلطاب والذي يقاس بعدد األسطر 
االستدالل عليه ميكن "والصفحات، ويتّم ذلك باالستناد إىل ما يكشفه نظام القصة مباشرة، أو مبا 

وذلك بغية الكشف عن االختالف يف بناء هذين النظامني )4("من هذه القرينة غري املباشرة أو تلك
.واهلدف منه دالليا ومجاليا

إذا كان االسرتجاع ذاكرة الرواية، فهو يف الرواية املخّيلة للتاريخ : االسترجاع/ 2-1-1
بالقياس إىل احلكاية اليت يندرج "للرواية، إذ ميكن اعتباره فيها ذاكرة الذاكرة، أو الذاكرة املضاعفة 

حني مقارنتها باحلاضر املؤطّر للحكاية األوىل والذي تتحّدد املفارقة )5("فيها حكاية ثانية زمنيا
، وذلك مرّده إىل ما خيتزنه االستذكار من إحاالت "جريار جينيت"الزمنية بناء عليه على حّد تعبري 

.وجزة تتجاوز يف العادة مبا ترمز له حجمها النصيتارخيية م

). دت(، 1اجلزائر، ط–حتليال وتطبيقا، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر –مجيل شاكر، مدخل إىل نظرية القصة / مسري املرزوقي-)1(
.101: ص

.102: ص. املرجع نفسه-)2(
.101: ص. املرجع نفسه-)3(
. 47: ص. حبث يف املنهج-ت، خطاب احلكايةجريار جيني-)4(
.60: ص. املرجع نفسه-)5(
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اخلارجي املرتبط : واالستذكار تقنية استخدمها الروائي اجلزائري يف عديد من املواضع وبشكليها
بالسياق النصي العائد بالذاكرة إىل ما قبل بداية الرواية، والداخلي الذي تقع أحداثه ضمن اإلطار 

له للتعبري عن ماضي الرواية الذي تتميز به حني تأديتها لوظيفة من الزمين للمحكي األول، وذلك ك
:الوظائف اآلتية

استخدمت الرواية اجلزائرية جمموعة من االسرتجاعات الزمنية : التكرارية/ الوظيفة التذكيرية/ أ
دف من ورائها إىل تذكري القارئ مبا حصل يف صفحات سابقة وذلك ألمهية  بصفتها لواحق 

ألّن احلكاية تعود يف "املستدعاة أو لدعم القارئ بوسيلة رابطة بني ما حصل وما حيصل الواقعة 
ا جهارا لعبد احلميد " غدا يوم جديد"ومن أمثلة ذلك ما ورد يف رواية . )1("هذا النمط على أعقا

بن هدوقة؛ فبعد أن قّدم السارد للقارئ حادثة اعتقال قدور يف احملطة وبقاء مسعودة لوحدها 
ا كانت مبثابة الواقعة املنعرج نصيا، تقول مسعودة كمن ت ّ عاود الرواية استذكارها واإلحالة إليها أل

. لو جلس كسائر الناس وانتظر القطار لكنّا اآلن يف دنيا أخرى: "حيدث نفسه يف موضع الحق
لسياق ويف ا)2("كأنّه يريد أن يرى الناس حذاءه الالمع... ميشي وجييء على الرصيف، ميشي 

نفسه يسرتجع احلاج أمحد احلادثة يف موضع نصي آخر مركزا على بقاء مسعودة لوحدها على 
م هم، وحنن حنن: "الرصيف، يقول يقودون رجال . حيافظون على األمن خبرابه. هم ال يعرفون أ

ا للصوص احملطة للذئاب اجلائعة إىل احلرا )3("مإىل املركز ويرتكون طفلة يف مهب الرياح، يرتكو

وبذلك تتم اإلحالة إىل ما حدث ولو بصيغ لغوية خمتلفة بالرغم من إدراك القارئ لكّل تفاصيل 
.هذه احلادثة

دف االستذكارات حتت هذا العنوان إىل تزويد القارئ مبعلومات تسّد : الوظيفة التكميلية/ ب
وذلك إميانا من املبدع بوجود الفراغات التارخيية اليت تنشأ أثناء حماورته للنص املخّيل للوقائع، 

حلقات مفقودة سرديا ال بّد من توافرها الستكمال فعل القراءة على النحو املبتغى ضمنيا، وعلى 

.64: ص. حبث يف املنهج–جريار جينيت، خطاب احلكاية -)1(
.35: ص. عبد احلميد بن هدوقة، غدا يوم جديد-)2(
.44: ص. نفسهاملصدر -)3(
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مقطوعة سردية استذكارية جتيب القارئ عن سؤال " كتاب األمري"سبيل التدليل جند يف رواية 
بني القس ديبوش واألمري عبد يرافقه طيلة مخسة وأربعني صفحة، عن طبيعة العالقة اليت جتمع

عالقتهما إىل هذا احلد، واملعرب عنه من الصفحات األوىل، هنا القادر وعن كيفية التقائهما وتوطد
حيث يستعيد القس ديبوش صورة تلك املرأة اليت  1841مايو 21يظهر استذكار يعيدنا إىل 

ها األسري لدى جند األمري   كانت سبب لقائه باألمري حني طلبت منه التوسط لإلفراج عن زوج
إّين . أنا زوجة ماسو نائب املتصرف العسكري الذي سجن بالقرب من الدويرة:"حني قالت له

جئت حنو اهللا، ألّن  ... خائفة على حياته من عناد بوجو الذي رفض أّي حوار مع عبد القادر 
جزءا من الرسالة اليت وهو املقام الذي اسرتجع معه القس. )1("كّل سبل البشر انسدت يف وجهي

كان من واجبك أن تطلب مين إطالق سراح كل : "أرسلها لألمري وجزءا من رده الذي ورد فيه
وليس سجينا بعد فسخ معاهدة تافنةاملساجني املسيحيني الذين حبسناهم منذ عودة احلرب

سلمني الذين وكان لفعلك هذا أن يزداد عظمة لو مّس كذلك السجناء امل. واحدا، كائنا من يكون
، وهو احلدث الذي مجع بينهما بإكبار )2("أحب ألخيك ما حتب لنفسك. ينطفئون يف سجونكم

.من القس لألمري الذي أظهرت الرسالة سريرته وطهره وإنسانيته

يسعى ماضي السرد الروائي اجلزائري يف بعض اسرتجاعاته إىل التوغل يف : الوظيفة التأصيلية/ ج
ترسبات التاريخ لدعم احلوادث الطافية على سطح النص واليت متثل حاضره، فتؤدي بذلك وظيفة 
ا وأفعاهلم أو من هم أسبق منهم يف ذلك، وتعتمد هذه الوظيفة  التأصيل للوقائع، بذكر أصحا

يت جيب أن تكون ملمة مبا وقع وزمنه وعلى مقدرته التوظيفية اجلمالية ألن ال على ثقافة الروائي ال
حملمد مفالح " شعلة املايدة"وعلى سبيل التمثيل جند يف منت رواية . يظهر أّي نشاز حني توظيفها

استذكارات أّدت هـــــذه الوظيفة، وذلك حني تكّرر اسرتجاع بطولة اجلد الشيخ اهلامشي يف مقاومته 
وراح حيّدثـــه عن خصال اخلليفة : "حتالل اإلسباين يف عمليـــــة حتريرها األوىل، يقول الســـــاردلال

الذي اشتهر بصرامته وحلمه وكّلمه عن شوقه للجهاد ّمث ذكر والدمها اهلامشي األعرج الذي شارك 
.54: ص. واسيين األعرج، كتاب األمري-)1(
.56: ص. املصدر نفسه-)2(
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الالحقة تأكيدا ليتكّرر هذا االسرتجاع يف الصفحات )1("يف حروب التحرير األوىل ملدينة وهران
ويف موضع آخر بلسان)2("كان سيدي اهلامشي جماهدا شجاعا: "وتأصيال، حيث يقول السارد

يالحظ القارئ تكّرر هذا . )3("كان والدنا رجال عظيما مازلت أتذكر نصائحه الثمينة:"االبن
أكثر من موضع االسرتجاع وكثرة اإلحالة إىل بطولة اجلد اهلامشي بطريقة مباشرة أو غري مباشرة، يف

نصي وذلك لسببني؛ أحدمها ظاهر يرتكن يف استشفافه إىل الداللة النصية العامة يف زمنها احلاضر 
وهو ما حييل إىل فعل التحفيز على املقاومة واجلهـــــــاد احتذاء باألجداد، والثاين أعمق وأكثر 

العثمانيون يقومون به من قصدية يتوخى منه املبدع التأصيل لفعل اجلهاد اجلزائري وما كان 
م ضّد احملتلني، وهو ما يؤكده النص بلسان اخلليفة حني قال لقد : "استعانات شعبية يف كّل ثورا

ذه املنطقة العتيدة اليت مل تتخلف عن مقاتلة اإلسبان واملغاطيس اخلونة  قضيت سنوات عديدة 
. )4("املتعاونني مع اإلسبان

تبتغي جمموع هذه االستذكارات إىل البسط يف بعض الوقائع أو تأطريها : الوظيفة التوسيعية/ د
بشكل يوفّيها حّقها، فتتوسع الرواية فيما سردته أو تسرده، بإضافة وقائع أو توصيفات جديدة من 

حني حديثه عن وضع اجلزائريني يف املدينة إبان " حومة الطليان"املاضي، يقول السارد يف رواية 
ي، وبعد نقله للحوار الذي دار بني مستوطنتني أجنبيتني يف حالة هلع من محلة االحتالل الفرنس

والبّد من الّتذكري أّن حومة الطّليان : "االعتقاالت الفرنسية اليت أصبحت تطال األخضر واليابس
يف األربعينات واخلمسينات من القرن العشرين، تتشّكل من خليط عجيب من األعراق واألديان 

لّتقاليد، ففيها يلتقي مسلم باليهودّي، والكاثوليكّي بالربوتستاّين، والطّلياّين باإلسباّين واألعراف وا
والكورسيكّي بالربوتاّين، والبولندّي بالبلجيكّي، واملالطّي بالّصقّلّي، والعرّيب بالقبائلّي، مع مزيج 

االستذكار لتوسيع حدود ما ّمت ذكره من لقد جاء هذا.)5(...."وهجني من الّلغات والّلهجات
.03: ص. حممد مفالح، شعلة املايدة-)1(
.04:ص. املصدر نفسه-)2(
.07:ص. املصدر نفسه-)3(
.14:ص. املصدر نفسه-)4(
. 12:ص.الطّليانحومة،أمحد محدي-)5(
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قاطنني يف حومة الطليان، وذلك حني أدرك الروائي أنّه يستحيل منذجة كل اجلنسيات داخل 
. النص، فاستحضر التوليفة مجيعا يف استذكاره النصي القصري

ة وإىل جانب هذا االستذكار استخدم الروائي جمموعة من االستذكارات األخرى لتأدي
تاريخ قبيلة بين مهين وأجمادها يف أكثر من موضع للتوّسع يف الوظيفة نفسها، ومن ذلك عودته إىل

م ومتهيدا ملا سيقومون به من انتفاضة ضّد االحتالل  كانت قبيلة : "، يقول)1911(وصف قو
انوا بين مهّىن ذائعة الّصيت، تتكّون من رجال أشّداء يقوم فرع منهم على الّصيد البحرّي وك

عن ، ويقول يف موضع آخر)1("يشّكلون خزّانا معتربا ألسطول قراصنة البحر يف األزمنة الغابرة
ا هي ال تتورّع يف الّدفاع عن بّرها وحبرها بكّل قواها وبأعّز ما متلك، فاملسألة مسألة "القبيلة ذا

فحات مبا أراده ، ليختتم توسيعاته املوزعة يف مساحة نصية جتاوزت سبع ص)2("حياة أو موت
استذكرت القبيلة تلك األجماد وعزمت على االنتقام والقصاص : "الروائي منها فيقول يف نتيجته

فهبت القبيلة ومن يؤازرها لتشّن محلة انتقامية خّلفت الكثري )3("وخاصة وأّن الوضع العام مناسب
.من القتلى يف صفوف جنود احملتل

ويتضح فعل املقارنة حني االستناد إىل جمموعة من القرائن الّلغوية اليت توقف : الوظيفة المقارِنة/ ه
ة مع غريها من األحداث التارخيية  احلاضر السردي على حادثة أو جمموعة من احلوادث املتشا
سواء ّمت األمر بالتوغل يف أعماق التاريخ أو بالتنقل إىل حقبة تارخيية قريبة من حاضر السرد 

حني استحضاره من اخلارج النصي عرب " الغيث"ومن ذلك ما استخدمه نّص رواية الروائي،
لعقد املقارنة القائمة على التسوية " حممد بن تومرت"شخصية املهدي ويف أكثر من موضع قصة 

يف حاضر الرواية ومهدي ) احلركة اإلسالمية يف اجلزائر(بني ما يقوم به مهدي القصة احمليل إىل 
املستدعاة وما عرف عليها من تطبيق ) زعيم حركة املوحدين(ة التارخيية املرجعية األمس الشخصي

. 17:ص.الطليانأمحد محدي، حومة -)1(
. والصفحةاملصدر نفسه-)2(
.18: ص. املصدر نفسه-)3(
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ناهيك عن اّدعائه بأنّه املهدي ) 1("إلرساء جمتمع اخلالفة اإلسالمية"للنص الشرعي حبّد السيف 
ويف السياق ذاته . املنتظر بعد أن غّري نسبه األمازيغي إىل نسب احلسني بن علي حفيد النيب

النص أيضا ملفوظات أحالت إىل قصة ناقة النيب عليه الصالة والسالم وموقف أصحابه استحضر 
من الدعوة اإلسالمية، فقارنت بني الزمنني بسخرية بادية عما بدر من املهدي وأصحابه يف 
تقليدهم األعمى غري املراعي ألّي خصوصية زمانية أو مكانية، وطلبهم للمعجزات والكرامات 

ذا الصدددون توافر أدىن  ستعيشون يوما : "شروط طلبها فيهم حبسب النص، يقول املهدي 
ذه املدينة املباركة، رّمبا تساءل الكثري منكم عن سبب استقدام هذه  مشهودا، يغّري جمرى التاريخ 

اهتدى إىل فكرة االنسياق (...) إّن رسولنا الكرمي صلى اهللا عليه وسلم (...) الناقة من الصحراء 
اليوم، وبعد مرور مخسة عشر قرنا حنن أتباعه األوفياء (...) ته كي ترشده الرشاد املبني خلف ناق

الناقة لكّل األمكنة إال إىل املكان الصاحل لبناء املسجد فانطلق املوكب واهتدت،)2("سنقتفي أثره
. وهي النتيجة اليت اختارها صاحب النص وبىن سلسلة متوالياته وفقها

، فإذا  )3("أقّل منه تواترا"، وهو لفظ يصادي بداللته مفهوم االسرتجاع: االستباق/ 2-1-2
كان االسرتجاع هو التفات إىل املاضي أي إىل ما حصل، فإّن االستباق أو االستشراف جتاوز 
دية حنو ما سيحصل، بالتطلع إىل أحداث مل تقع بعد، فتأخذ بذلك االستشرافات  لألوقات غري ا

يسردحكائيكّل مقطع"، متجلية يف أو نبوءة أو افرتاضات بصدد املستقبلنصيا شكل حلٍم منبئ
ا،أحداثا . )4("حدوثهاميكن توقعأوسابقة ألوا

بني التطلعات املؤكدة أي تلك اليت ستتحّقق "وبتتبع نتيجة االستباق يف النص ميكننا التمييز 
الشخصيات اليت تفعال يف مستقبل الشخصيات، والتطلعات غري املؤكدة مثل مشاريع وافرتاضا

.87: ص. حممد ساري، الغيث-)1(
.74:ص. املصدر نفسه-)2(
.76: ص. حبث يف املنهج–جريار جينيت، خطاب احلكاية -)3(
. 10: ص. 1996، نوفمرب 316: الكويت، العدد -، جملة البيان، الكويت "التيه"سعيد أبو عيطة، بنية اخلطاب يف رواية -)4(
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تباق ، وهو ما يوصلنا إىل نتيجة مفادها أّن لالس)1("يكون حتّققها مستقبال أمرا مشكوكا فيه
.التمهيد واإلعالن: وظيفتان مركزيتان مها

ا الشخصية ملستقبلها "ويتمظهر هذا النوع يف شكل : االستباق تمهيد/أ تطلعات جمّردة تقوم 
هول واستشراف آفاقه فيتأتى )2("اخلاص فتكون املناسبة ساحنة إلطالق العنان للخيال ومعانقة ا

وقد . )3(ىن إّال يف وقت الحق وبطريقة إرجاعيةبشكل بذرة غري دالة، لن تصبح ذات مع
استخدمته الّرواية اجلزائرية املخّيلة للتاريخ لكسر تتابع زمن احلكاية وإلدخال القارئ عوامل النص 
التارخيية مبخاطبة زمنه النفسي مع اإلبقاء على احتمالية وقوعه قائمة، ومن ضمن االستباقات اليت 

ا األمري يف رواية ظّلت معلقة ومل تتحقق نذكر ا ا  " واسيين"ألمنية اليت تلفظ  واليت محلت يف طيا
أنا كذلك أمتىن إن مل تسبقين تربة : "كّل مشاعر احملبة إزاء صديقه الروحي القس ديبوش، يقول

مكة إليها أن أعود إىل نفس تلك األرض، ولو ينفتح قلب البشر قليال حنو النور، أمتىن أن يوضع 
قد يبدو ما أقوله لك جمرد حلم، ورّمبا احتجنا إىل زمن آخر أقل . هما البعضقربانا جنب بعض

، ولو أّن هذا احللم مل يتحقق إّال أّن الروائي قد وظّفه ملا )4("حقدا ولكن هذا ما أحّس به اآلن
حيمله من دالالت استشرافية نابعة من قلب التاريخ، متوسال لذلك هذه العبارات املتضمنة حوارا 

خصيتني عظيمتني مجعتهما األقدار ومها على اختالف كّلي ديانًة وثقافًة وحضارًة، وذلك بني ش
.لبناء راهن ملؤه السلم واإلخاء ولطلب مستقبل مثيل هلذا احلاضر النصي اإلنساين

ومن باب ختييل التاريخ وتقدميه بشاكلة فنية أدبية، جند استباقا متهيديا آخر وظّفه النص 
نفسه على شكل نبوءة، متهيدا لتويل عبد القادر لإلمارة، وقد ورد ذلك يف أكثر من موضع، وعلى 

موجزا ما يزعمه ألسنة خمتلفة إبرازا لشخصية األمري التارخيية وتبيينا ملكانته، حيث يقول السارد
.  133: ص. حسن حبراوي، بنية شكل الروائي-)1(
.املرجع نفسه والصفحة-)2(
. 2000، 1ط. املغرب–صم، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء حممد معت: ة إىل خطاب احلكاية، ترجريار جينيت، عود: ينظر-)3(

.وما بعدها34ص 
.215: ص. واسيين األعرج، كتاب األمري-)4(
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رجل ال . بدأ هذه األيام يروي قصصا غريبة عن رجل سيأيت وسيمأل صيته الدنيا قاطبة: "القوال
،  ويف موضع آخر على لسان والده )1("رجل يشبه املسيح ابن مرمي وهو ليس مسيحا. ريب فيه

ويضغط عاد اهلاتف حنوي وهو يصرّ . لقد عاودتين نفس الرؤيا من جديد بشكل ضاغط: "يقول
ماذا تنتظر لكي يصري عبد القادر سلطان الغرب؟ أنت متارس معصية ضّد نفسك وضّد : علي
، وعلى لسان سيدي األعرج رؤيا أخرى حتمل )2("الرؤيا جيب أن جتد طريقها ومسالكها. ربك

(...) رأيت موالي عبدالقادر اجليالين شاء اهللا به يف لباس أبيض فضفاض : "املضمون نفسه
عن عرش كبري يف الصحراء، قلت سبحان اهللا، ّمث مّد يده حنو سهل غريس وجاء كشف يل

.)3("بشاب مليء باحلياة يف عمر سيدي عبدالقادر ووضعه وصيا على العرش

عن سلسلة األحداث اليت "ما مييز هذا النوع هو أنّه يعلن صراحة : االستباق إعالن/ ب
إيصال القارئ إليها بعد مساحة نصية قد تقصر وقد ، ويلتزم ب)4("سيشهدها السرد يف وقت الحق

ويف الروايات النماذج جند مقطوعات سردية تتمّثل هذا النوع من االستباقات حنو ما ورد . تطول
ة، وصّفارات ر ز نفقد اشتّد اآلن هدير العربات ا": حني يقول السارد"حومة الطّليان"يف رواية 

احلماية املدنّية املفجوعة، وأنني أجراس سيّارات اإلسعاف املتعبة املذعورة وحتذيرات رجال اإلنذار
م موصدة، مشبوه قذف على أيّ والّزجاجات احلارقة مهّيأة لتُ لكّن الّسّكان بقوا يف منازهلم وأبوا

أو من حياول اقتحام البيوت بالّرغم من أهلها، أّما األسلحة الّناريّة كالبنادق واملّسدسات، فكانت 
لى األوربّيني وحدهم، أحضرت كّل تلك األسلحة من خمابئها، كانوا على أهبة االستعداد حكرا ع

ومة الطّليان عما سيحصل حله املقطوعة السردية تعلنهذإّن .)5("خلوض معركة الّدفاع عن الّنفس
حيث صفحاتذلك ب، وهذا ما حدث بعد من ترهيب ومتييز واعتقالبعد نزول القّوات الفرنسّية 

.68/ 67: صص.واسيين األعرج، كتاب األمري-)1(
.74/ 73: صص.املصدر نفسه-)2(
.75: ص. املصدر نفسه-)3(
.137: ص. حسن حبراوي، بنية الشكل الروائي-)4(
. 24:ص.حومة الطّليان،أمحد محدي-)5(
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م اجلزائريني الذين كان دليل مت ا عتقال االبن بومجعة واألب األخضر مهين إىل جانب إخوا
.إجرامهم لون سحنهم ونوع لباسهم

تلّخص وحشية ما " بوح الرجل القادم من الظالم"ومن ذلك أيضا جند عبارة من رواية 
ه الفرتة، واليت طالت كّل حصل يف العشرية السوداء وتفضح األفعال اإلجرامية احلاصلة يف هذ

شيء حىت بلغت لوحات الفنان اهلامشي فأعلنت ذلك نصيا مبتلفظ منسوب إىل صاحب املذكرات 
مستشرفا ما سيحصل هلا، الفتا نظر )1("لوحاته احملكوم عليها باإلعدام: "احلاج منصور حني قال

حتقيقا لوقوع " اإلعدام"م الصادر على أنّه أمر واقع وإىل طبيعة هذا احلك" احملكوم"القارئ إىل لفظ 
الذي خّلفته ثقوب الرصاص يف اللوحات واحدة تلوى األخرى األثرفيصفما سيبلغهالفعل، وهو

فأفرغ ):"أبو أسامة(حني يدخل ملثم ويكتشف أّن واحدة منها حتمل صورة لإلرهايب عبد اللطيف 
.   )2("سالحه على تلك اللوحة وعلى غريها

بالنظر عموما فيما ّمت تقدميه من خمتارات استباقية متهيدية أو إعالنية، جيد الباحث أّن و 
خيلق لدى القارئ انتظارا أو تنبؤا توظيف هذه التقنية يف النص الروائي املخّيل للتاريخ من شأنه أن

/ اضي، فيعيش حاضر النص مع شخصياته بالرغم من انتمائه إىل املمبستقبل احلدث والّشخصّية
بزمنه النفسي وبسعيه إىل معرفة ما سيحصل يف القارئ التاريخ بالنسبة إىل زمن القراءة، فيشارك 

.الروائي وختييل وقائعهلّنصإنتاجية ا

النّص مينح القارئ إحساسا بأّن والتيقن من وقوعه من عدمه اإلنباء به، وأإّن توّقع حدث ما 
ذه مل الروائي فعل ذلك نتيجة وعي تأليفي ، وإّمنا اعتباطاالكيفية أو تلكينسج متوالياته 

، خيدم النّص التارخيي مجاليا ويضفي )3(مسطّر من قبلحتقيق هدف ومقصدية روائية تسعى إىل
.بعدا ختييليا على الوقائع املتشرَّبة

.86: ص. ، بوح الرجل القادم من الظالمإبراهيم سعدي-)1(
. 118: ص. املصدر نفسه-)2(
.213:ص.الّزمن يف الّرواية العربّية،مها القصراوي: ينظر-)3(
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:اإليقاع السردي وداللة التاريخي/ 2-2
، ويلحظه القارئ من خالل فعل املقارنة بني زمن )1("سرعة النص"يسميه جريار جينيت بـــ 

احلكاية وزمن اخلطاب، بني املضمــــــون ومدة العرض، فيتتبع من خالل زمنية القراءة وترية السرد 
اليت ميكنهــــا أن تتســــــارع أثناء تقدميها حذفــــا واختزاال من زمن احلكاية، أو تتباطأ من خالل 

واملشاهد احلوارية على حســــاب أفعال السرد، وذلك كّله العتبارات تغليب الوقفات الوصفية
. فكرية ومجالية

:تسريع السرد/ 2-2-1
يتأتى تسريع السرد نصيا من خالل استخدام طريقتني حموريتني عادة ما يلجأ إليهما الروائي 

فيختار اخلالصة حني يبتغي للقفز الزمين على ما ال يلزم حكيه أو على ما ال جيب اإلفصاح عنه،
.تغطية فرتة زمنية باستخدام ملفوظات قليلة، أو يتنكر هلا حبذفها مع اإلشارة إليها أو دون إشارة

ا تعين  تقدمي مادة : الخالصة/ أ مل واملوجز، وهي حتت كّل مسميا يطلق عليها أيضا لفظ ا
ية، فتستخدم عادة حني يريد الروائي طي سردية يكون فيها زمن احلكي أقّل بكثري من زمن احلكا

بضع فقرات، أو بضع صفحات لعدة أيام، أو شهور "فرتات زمنية باقتصاد لغوي وداليل، فتتأتى
وهو من أكثر الوسائل الروائية شيوعا يف )2("أو سنوات من الوجود دون تفاصيل أعمال وأقوال

.االنتقال من مشهد إىل آخر، ومن حقبة زمنية إىل أخرى

ويف الرواية املتشربة للتاريخ جند هذه التقنية حاضرة وبشكل دائم وضروري ملا توفره للمبدع من 
ا اليت يعتربها املؤرخ  سهولة يف االنتقال من واقعة إىل أخرى ومن زمن إىل آخر، وهي التقنية ذا

.بكّل التفاصيلأكثر من ضرورية حني سرده للوقائع التارخيية الستحالة إحاطة العقل البشري 

.102: ص. حبث يف املنهج–نيت، خطاب احلكايةجريار ج: ينظر-)1(
.109: ص. املرجع نفسه-)2(
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" أمحد محدي"، حني ّخلص "حومة الطليان"تتبّدى هذه التقنية بشكل واضح يف مطلع رواية 
وطريقة تقسيمها لإلقامة فيها، وهو الفعل املقّدر تارخييا سكيكدة احتالل الفرنسيني ملدينة تاريخ 

مراحل تشييد للمباين بسنوات بالنظر إىل ما عرفته املدينة من محالت للغزاة، وبعدها من 
استغنت عن التفاصيل لرتّكز على ما خيدم موضوع النّص أسطر قليلةبوالعمارات، مقدما لذلك

اختار الفرنسيون مقامهم على أشالء قبيليت بين ":واحلقبة التارخيية اليت يبتغي ختييلها، يقول السارد
أّما ما تبقى من . للبولنديني، يف حني منحت أراضي بين مالك]بعد إبادتهم[مهين وبين بشري 

م إىل قمة جبل بوعباز وخارج أطالل السور الروماين القدمي، والبقية حشرت مع  العرب فقد دفع 
.)1("الدواب واحلمري يف إسطبالت السويقة

" شعلة املايدة"ومن ضمن متظهرات اخلالصة أيضا يف الّروايات النماذج ما أورده نّص 
حملمد مفالح، الّرواية اليت احتفت باخلالصة بشكل الفت أمام توايل املنجز السردي الذي غّطى 
حقبة زمنية هي األغور حني مقارنتها بالفرتات الزمنية اليت تناولتها باقي الروايات، وهي الفرتة

يقول السارد ملّخصا . التارخيية اليت حتتاج كثريا من اإلضاءات، وال يسع املبدع إال تقدميها جمملة
ا نشأة راشد، فتنزّلت موجزة سببية غري مرتبة من حيث التقدمي، خادمة  أهم املراحل اليت مرت 

الذي سيتوىل منصب وشعر راشد بأنّه سيلتقي باخلليفة : "لتوّجه املتوالية السردية وموضوعها العام
الباي مبدينة معسكر بل سيكون من جنده يوم حترير وهران فوالده ظّل حيثّه منذ سنوات الطفولة 

.)2("على مواصلة تعليمه واالجتهاد يف دراسته حىت يصبح من كتاب ديوان الباي املنتظر
مع )3(]االفرتاضي/ الضمين/ الصريح: على اختالف أنواعه[يشرتك احلذف : الحذف/ ب

اخلالصة يف تسريع إيقاع السرد، لكّن وجه االختالف بينهما يكمن يف أّن احلذف ُيسقط مقاطع 
سردية كاملة دون اإلشارة إليها ويف بعض األحيان يكتفي الناص باإلشارة إليها لفظيا جبملة /زمنية

اد تسميته هو واحدة أو مجلتني لتحديد الفرتة احملذوفة، واحلذف أو القطع مثلما يعّن لبعض النق
.16:ص.حومة الطّليان،أمحد محدي-)1(
.13: ص. حممد مفالح، شعلة املايدة-)2(
.وما بعدها117: ص. حبث يف املنهج–جريار جينيت، خطاب احلكاية: للمزيد ينظر-)3(
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أعلى درجات تسريع النّص السردي، من حيث هو إغفال لفرتات من زمن األحداث، األمر "
.)1("الذي يؤدي إىل متثيل فرتات زمنية طويلة يف مقابل مساحة نصية ضيقة

ذه التقنية الزمنية أكثر من احتفائها  ويالحظ احتفاء الروايات املستندة إىل أعمدة التاريخ 
بتقنية اإلجياز، إذ خيتار الروائيون خالل فعل الكتابة أبرز احملطات التارخيية اليت ختدم إطار رؤيتهم 

أفضل األحوال باإلحالة باملقابل ما عدا ذلك، مكتفني يف ويسقطوننصوصهم،ومجالياتوتتساوق
، أو يصمتون ...)سنة / شهر/ يوم( ... املدة الزمنية باستخدام ألفاظ تدل على الفرتة احملذوفة إىل

.عنها ليكتشفها القارئ حني تتبعه لصريورة األحداث وطبيعة ختطيبها زمنيا يف النص الروائي

إيقاع السرد يف الرواية املخّيلة للتاريخ إّن توايل األحداث باستخدام تقنية احلذف يسرّع من
ومينح القدرة على القفز فوق ما ميكن جتاوزه أو جيب حذفه ألسباب فكرية تتعلق بالناص ذاته، 

إّن غاية القصة اليومية تكمن بالتأكيد يف أن ال حتافظ سوى باملهم؛ أي ما  : "يقول ميشال بوتور
قي؛ ألنّه يدّل عليه وبالتايل تستطيع ترك الباقي يف طّي كان ذا داللة، وما ميكن أن حيّل حمّل البا

، هذا إن تعلق األمر باحلكي عموما، أما إن كان النص الروائي خميال للتاريخ فإّن )2("الكتمان
احلذف ألسباب ذاتية ترتبط بسياقات الرؤيا وأخرى موضوعية ترتبط بطبيعة املادة التارخيية اليت قد 

روايتها وغريها من األسباب حتتم على الروائي استخدام هذه التقنية؛ تكون مبهمة أو خمتلفا يف
وهذا ما حيّفز على القول بأّن كّل الروايات املشتغلة على التاريخ مبا يف ذلك الروايات اليت اختذها 

.البحث مناذجا تتوافر على احلذف أكثر من أي نّص آخر

:د من ضمن ما استخدم وصرّح به ما يأيتوبتقصي أثر هذه التقنية يف رواياتنا جن

.176: ص. 2008، 1لبنان، ط–العريب، بريوت هيثم احلاج علي، الزمن النوعي وإشكاليات النوع السردي، مؤسسة االنتشار -)1(
.102: ص. 1982، 2لبنان، ط-، بريوتمنشورات عويداتفريد أنطونيوس، : ميشال بوتور، حبوث يف الرواية اجلديدة، تر-)2(
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: رواية غدا يوم جديد/ أ
)1("ابنتها مسعودة رغم سنها زوجة لرجل غريب من املدينةأصبحتحىتسنة ثانية،مل متض"-

)2("بعد مرور الشهور واألعوام" -

)3("أمي توفيت منذ سنوات"-

)4("متضي األيام وتتسع جتربيت"-

: رواية الغيث/ ب
)5("اختفى قبل سنوات يف ظروف غامضة"-

)6(..."بعد سنوات من ذلك، رافق أباه للعمل "-

)7("ومع تقدم السنوات"-

:رواية األمير/ ج
)8("الرياح الباردة ّمجدت كّل شيء وضّيقت كّل املساحات، سنة أخرى متّر بسرعة"-

املؤّدي إىل غرفة نومه، بعيدا مل يسمع مصطفى بن التهامي، كان قد توغل يف عمق البهو "-
عن كّل شيء، بعد أن فتح كتاب اإلشارات اإلهلية يف العالمة اليت وضعها يف آخر ليلة 

)9("عندما فتحه، قبل شهرين بالضبط على صفحة الغريب

)10("صار مرضه الذي محله طويال يف جسده حىت ال يزعج اآلخرين واضحا"-

.97: ص. عبد احلميد بن هدوقة، غدا يوم جديد-)1(
.168: ص. املصدر نفسه- )2(
.169: ص. املصدر نفسه- )3(
.177: ص. املصدر نفسه-)4(
.30: ص. حممد ساري، الغيث-)5(
.31: ص. املصدر نفسه-)6(
.118: ص. املصدر نفسه-)7(
.53: ص. واسيين األعرج، كتاب األمري-)8(
. 148: ص. املصدر نفسه-)9(
.203: ص. املصدر نفسه-)10(
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هر للقارئ حني مقارنته بني زمن اخلطاب وزمن ومن متظهرات احلذف الضمين الذي يظ
:احلكي جند

:غدا يوم جديد/ أ
، واليت مل يقّيد "غدا يوم جديد"يف رواية 1954إىل غاية 1931املدة الزمنية من سنة -

منها املؤلف سوى فرتة سجن شخصية قدور، وبعض اإلحاالت األخرى املرتبطة بعذابات 
تخدم للتدليل على هذا احلذف الضمين املقصود قول ومن ضمن ما اس". مسعودة"الساردة 
.)1("ما يهمين هو حيايت السابقة. ال أحكي لك كّل حيايت يف املدينة اآلن:"الساردة

:الغيث/ ب
اية الّرواية - كثر يف الرواية احلذف الضمين مقارنة باحلذف الصريح ويّتضح ذلك أكثر يف 

تعرض النتقاالت املهدي ) 31الفصل / 30الفصل / 29الفصل (حني بدأت فصوهلا 
مركزة على ) اجلامعة/ منزل ليلى/ احلانة(وأصحابه ملعاقبة املخالفني للشريعة من منظورهم 

.أهم األحداث معّلقة كثريا من األحداث دون أّي إشارة إليها

:رواية األمير/ ج
ا–ومن بني متظهرات هذا النوع من احلذف يف الرواية - لسارد موّصفا ما قول ا-على كثر

رأى مونسينيور ديبوش باريس يف هذا الفجر كما : "رآه مونسينيور ديبوش يف أحياء باريس
ا الكثري من العطش إىل نفسها، مجيلة  خصوصا مع (...) رآها يف املرة األوىل، مدينة 

ات ينزلون بعد الظهر والليل ال تسمع إىل رشق. التحركات الشعبية اليت صارت تقليدا يوميا
. )2("الرصاص وصوت البارود

.206: ص. عبد احلميد بن هدوقة، غدا يوم جديد-)1(
.24: ص. األعرج، كتاب األمريواسيين -)2(
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خنلص بعد هذا التمثيل إىل أّن الروايات اجلزائرية املخّيلة للتاريخ قد شطرت استخدامها 
ا األوىل على حنو ما وجدناه يف رواية  " ابن هدوقة"لتقنية احلذف إىل قسمني؛ فاحتفت روايا

إىل فرتته كنماذج متثل الروايات اجلزائرية الطليعية باحلذف الصريح املشار" حممد العايل عرعار"و
الزمنية، بينما ختّلت الروايات املتأخرة عن هذا النوع من احلذف واستخدمت احلذف الضمين 

ال يصرّح به الراوي، وإّمنا يدركه القارئ فقط مبقارنة األحداث بقرائن "بديال، احلذف الذي 
لء ، وهو ما يعتمد على مالبسة القارئ للنص وحضور بديهته وفطنته يف م)1("احلكي ذاته

ا أو قصرت .الفراغات الزمنية احملذوفة، طالت مّد
:تعطيل السرد/ 2-2-2

وهو عكس التسريع إذ يعمل على إيقاف تدفق أفعال السرد يف الزمن أو إبطاؤها، ويتّم ذلك 
ال لعملية الوصف  بطريقتني حموريتني؛ إما بالسماح للشخصيات الروائية بأن تتكلم أو بإفساح ا

.تتضمنه من مساحات منتقاة صاحلة للعرضبكّل ما

/ داخلية(بإقحام املبدع ملشاهد حوارية يف نّصه بأشكاهلا املختلفة :الحواري/السرد المشهدي/ أ
بطريقة مباشرة متوّسال )2("الواقع التخّيلي"يكون السارد قد نقل إلينا )موصوفة/ خارجية

يكسر رتابة ف،)3("باحملافظة على صيغتها األصلّية،تدّخالت الّشخصّية كما هي يف الّنص"بـــ
اويبطئ من تدفقه، مبنح الذات الفاعلة حّقها يف الكالماحلكي  غريها، خللق أو مع سواء مع ذا

مشاهد حوارية ختّفف من حركية النص وتوهم القارئ بالواقع النصي التارخيي، ويف الوقت نفسه 
الوقائع بألسنة الشخصيات اليت حتفظ له مسافة أمان تساعد املبدع على تسريب رؤيته إىل 

.اخلطاب يف تشّكالته املشهديةزمن مع احلكايةزمن تطابق موضوعية يضمنها

.77: ص.2003، 3املغرب، ط–من منظور النقد األديب، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء محيد حلميداين، بنية النص السردي-)1(
.49:ص.2،1990طاملغرب،- رجاء بن سالمة، دار توبقال، الدار البيضاء-شكري املبخوت: ، ترتيزفيطان تودوروف، الشعرية-)2(
. 165.بنية الّشكل الّروائيّ ،حسن حبراوي-)3(
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السرد املشهدي بأسئلته وأجوبته التارخيية لتتمتع حبرية أكرب يف عملية اعتمدت الروايات 
املبطئة لتدفقات السرد اليت تتضمنها النصوص االنتقال زمنا ومكانا، ومن ضمن املشاهد الكثرية 

حني خاطب موالي بوزقزة طبيبا جزائريا قائما على " كولونيل الزبربر"النماذج، ما ورد يف رواية 
:صحة املصابني من جماهدي جبهة التحرير الوطين قائال

.العول عليك وعلى أمثالك. إخواننا وأخواتنا وأطفالنا يف كّل مكان مرتوكون لقدرهم، حقا- "
كّلما فحصت أحدهم، وأنا أسأله بلغته العربية أو األمازيغية، رأيت يف عينيه نور أمل وعلى -

.اعةكان يلهمين مزيدا من الشجمابنيمنذلك"جلدتنا؟منأطباءلناسيكونهل"سؤاالشفتيه
م يذوي هليب الثورة- .من دو

)1(."منهم ترسخت قناعيت بأّن هذا الظلم جيب أن يزول بقوة السالح أيضا-

مقطوعة مشهدية " بوح الرجل القادم من الظالم"ومن باب التمثيل أيضا جند يف رواية 
مباشرة أخرى حتمل حوارا بني ثقافتني خمتلفتني وتطرح سؤال االنتماء على املعلمة ردمان، الفرنسية 

قتها إىل األصل املولودة باجلزائر، والطفل منصور اجلزائري أصال وانتماء بعد أن عرضت عليه مراف
:باريس بعيد إعالن استقالل اجلزائر، فباشرها بقوله

.ليس من الالئق أن أترك بلدي اآلن-"
.مثلما ليس من الالئق فيما خيصين أال أغادره-
.امسحي يل، السيدة ردمان، مل أحسن الكالم-
.)2("أنا ال أحرتم من ال حيّب بلده. على العكس-

لقد تقّلصت سلطة السارد يف هذين املشهدين احلواريني اخلارجيني لصاحل الشخصيات اليت 
تُركت لتتكلم يف مساحة نصية زال فيها انثيال الزمن وتسارعه، لتزيد مع بطئه مساحات التخييل 

احلوارية التارخيية املنقولة على لسان الشخصيات، وهو ما جنده بعدد أقل وبصور أوجز يف املشاهد 

.72: ص. احلبيب السائح، كولونيل الزبربر-)1(
.61: ص. إبراهيم سعدي، بوح الرجل القادم من الظالم-)2(
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األخرى، الداخلية واملوصوفة، ومن هذا النزر ما ورد يف نص األمري حيث ألبس الناّص روايته حّلة 
فنية، تاركا للقارئ مجيل األثر حني قّدم بلسان السارد ما يعتلج دواخل األمري وهو متوّجه إىل 

أغمض : "لته يستسلمفرنسا ماخرا البحر األبيض املتوسط، باحثا عن املقنع من األسباب اليت جع
ملاذا احلزن، أليس هو من اختار هذا املسلك؟ كان ميكن أن يكون أنانيا وميوت ويدفع : عينيه، متتم

حرب كان العصر العريب والفروسي ما يزال .معه إىل اهلالك أناسا كثريين يف حرب يائسة متاما
أخرى مل يكن قادرا على أصبحت للحروب لغة. ولكّنها توقفت على حافة القرن اجلديدميّجدها
ا خيرتق به اهلواء والفراغات وحيارب املهزومني، الذين إن كان ميكنه أن حيمل سيفا ويظلّ .اتقا

. )1(.."بايعوه اليوم، خانوه غدا؟ 
:الوقفة الوصفية/ب

)2("الدوران حول اللحظة"تسعى الوقفة الوصفية مبا متتاز به من قدرة على تعطيل السرد و

بعيدا عن حركية الزمن املطّردة اليت توِجدها سريورة متواليات اإلجناز، إىل الكشف عن بواطن 
الكاتب لعامله اخلاص "الشخصيات ومالحمها اخلارجية، ناهيك عّما تشي به من عمق إلدراك 

وللعامل بصفة عامة، وضمنيا أصبحت الوقفة الوصفية معيارا لقياس درجة مسك وعمق إدراك 
وألمهيتها، يوّسع جريالد برنس . )3("ت لعامله سواء على املستوى املعريف أو اإليديولوجيالشخصيا

ا حني تعريفه للوصف بقوله عرض وتقدمي األشياء والكائنات والوقائع واحلوادث "هو : من دائر
ردة من الغاية والقصد( يف وجودها املكاين عوضا عن الزمين، وأرضيتها بدال من وظيفتها ) ا
.)4("لزمنية، وراهنيتها بدال من تتابعهاا

يالحظ يف الروايات اجلزائرية املخّيلة للتاريخ مجيعا اعتمادها الوقفة الوصفية على اختالف 
نوع السارد فيها، حيث أوقفت يف كثري من املواضع األبطال على بعض املشاهد لتخرب عن تأملهم 

.455: ص. واسيين األعرج، كتاب األمري-)1(
.138: ص. هيثم احلاج علي، الزمن النوعي وإشكاليات النوع السردي-)2(
)بتصرف(.13: ص. 2009، 1اجلزائر، ط–عبد اللطيف حمفوظ، وظيفة الوصف يف الرواية، منشورات االختالف، اجلزائر -)3(
لس األعلى للثقافة، القاهرة : جريالد برنس، املصطلح السردي، تر-)4( .58:ص. 2003، 1مصر، ط–عابد خازندار، ا
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م الفضائية لكي ال فيها واستقراء تفاصيلها، كما أوقفت ال سارد على طبيعة شخصياته وخلفيا
ا، فتغطية فرتة تارخيية من ماضي اجلزائر  يتناىف ما يسرده مع عملية ختييل التاريخ اليت يقوم 
يستدعي معه كل تفاصيل وخصوصيات تلك الفرتة، الداخلية واخلارجية، املعنوية واملادية، لتتساوق 

.لروايةوطبيعة الوقائع اليت تعرضها ا

الكثري ] أبرز رواية وظّفت الوقفات الوصفية مقارنة بالنماذج األخرى[تضمنت رواية األمري 
من الوقفات الوصفية، حيث يالحظ جبالء عملية قطع املبدع للسريورة الزمنية بني الفينة واألخرى 

سخة له يف ذهن القارئ وتعطيله حلركتها فنيا مبا يتناسب من وقفات موطّنة للمعىن التارخيي ومر 
فالوصف األمريي بنوعيه، املتداخل مع احلكي واملنفصل عنه، هدف إىل الثبات اجلمايل املعّلق 
للحركة، فهو يف نّص األمري مبثابة السد احلكائي الوظيفي الذي إن مل تنته إليه حركة السرد 

فة، وهو ما يعكس براعة انطلقت منه حنو فعل تارخيي بؤري جديد له عالقة داللية وطيدة بالوق
الناص يف رسم لوحاته التارخيية وربطها مبجموع األحاسيس واألخيلة اليت يتضّمنها النّص إيهاما 

كان البحر مثل املرآة، لونه : "بواقعية الصور املاضوية، ومن أمثلة هذه املبطئات جند قول السارد
البنفسجي الغارق يف بياض ناصع رغم تغّري من زرقة حادة يف مثل هذا املوسم إىل لون نيلي حنو 

ا احملتل الفرنسي عّدًة )1(..."بياض الفجر  وقوله يف موضع آخر ممهدا لعملية اإلنزال اليت سيقوم 
على 1835أوت 10: "وعتادا، واليت سيكون هلا كبري األثر يف ميادين الوغى ضّد األمري وجنده

لة، كانت السماء مغربّة وصفراء ومل يعد هناك أّي الرغم من حرارة الصيف القاسية والرطوبة الثقي
الرياح القوية ازدادت عنفا وحرارة، ال شيء يف املدينة إّال الغربان اليت كانت َتربز من . مكان للزرقة

هذه األجواء االستثنائية تأيت دائما خبوف ضامر وحالة من ... حني آلخر، هاربة حنو أفق غامض 
.  )2("االرتباك والغموض

.19: ص. واسيين األعرج، كتاب األمري-)1(
.170: ص. املصدر نفسه-)2(
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:تركيب
حاول هذا الباب مقاربة البنية السردية للرواية اجلزائرية املخّيلة للتاريخ، مستخدما أدوات 
إجرائية وخطوات عملية معروفة، سّنتها السردية لفهم وحتليل مكونات النص السردي، وقد قصد 

شّكال وداللة من ذلك الباحث أن يطرح من جديد سؤال احلقيقي والفين، التارخيي والروائي، ت
واإلجابة عن كيفية ووظيفة التارخيي يف الروائي متجنبا أّي تعسف يف استخدام املنهج الذي من 
شأنه إن حصل أن يقّول النص الروائي ما مل يقله، ويبعد الباب عن أهدافه اليت يبتغيها من فصوله 

الفصل الثاين، زمنا الثالث املتقامسة ملكونات السرد؛ لغة يف الفصل األول، شخصية وحدثا يف
.ومكانا يف الفصل الثالث

ا اوقد بّني الفصل األول أّن لّلغة دور  ا يف تشّكال ّ هاما يف بناء الّرواية املخّيلة للتاريخ، مربزا أ
ا  ا ال جمرد وسيلة للتعبري أو حامال للوقائع وحسب، فبتمظهرا املختلفة تعترب هدفا يف حّد ذا

ا الرتكيبية وإحيا ا الداللية تبعث يف النص عبق التاريخ سردا ووصفا وحوارا، فتثري القارئ حبموال ءا
.الثقافية اليت تعّرب عنها بنية النص السردية مبكوناته املختلفة

وبعد مقاربة مكون اللغة يف الرواية اجلزائرية توصل البحث إىل أّن النصوص النماذج قد 
غ اخلطاب املختلفة، مغلبة الفصحى على العامية يف بنائها اللساين استوعبت أمناط الكالم وصي

وذلك لعدة أسباب، أمهها، باإلضافة إىل التقليد الذي صنعته الرواية اجلزائرية يف اعتمادها على لغة 
الضاد وسيلة وهدفا، طبيعة املادة املشتغل عليها؛ إذ إّن إعادة إنتاج التارخيي عموما تشرتط إىل 

صيات والوقائع ألفاظا وتراكيب تلك الفرتة املخّيلة، وهو ما يصعب على الروائي جانب الشخ
اجلزائري كلما زادت وقائع التاريخ توغال يف املاضي، ولذلك جنده يلجأ إىل اللغة األم اليت تتماهى 

. فيها كّل اللهجات وكّل احملليات لرحابتها معجما وبناءً 

وال يفوت البحث يف هذا املقام اإلشارة إىل أّن هناك فوارق واضحة يف طبيعة استخدام اللغة 
ذا  وتطويعها لصاحل املضامني التارخيية بني الروايات اليت ّمت االشتغال عليها؛ إذ ميكن التأكيد 
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مستواها يف بعض الصدد على أّن هناك متيزا لبعض الروايات على حساب األخرى بالرغم من تراوح 
كتاب "مضامينهما التارخيية حتت عنوان " احلبيب السائح"و" واسيين األعرج"املواضع، فما نقل به 

كان أكثر مرونة وثراء، وأزعم يف هذا املساق أن إميان الروائيني بوظيفية " كولونيل الزبربر"و" األمري
هو ما خلق هذا بة معجما وتركيبا وداللةالّلغة نصيا، ووعيهما بدورها، وتركيزمها عليها أثناء الكتا

من حيث تشكيل - كّل من زاويته - التمّيز اللساين يف نصيهما، دون أن أستثين متّيز باقي الروايات 
. مكونات البنية السردية األخرى أو من حيث رصف املضامني التارخيية والفكرية

ويف هذا املساق النّصي اجلزائري يتبّدى للقارئ االنصراف الواضح لتشّرب وقائع التاريخ 
وشخصياته وتوظيفهما كّليا أو جزئيا مبا خيدم رؤية الناص إزاء راهنه الذي يكتب يف كنف ما يوفره 

ما يف النص له من معطيات وما يقتضيه من متطلبات، وقد ّمتت مقاربة املكّونني وطرائق اشتغاهل
ا املبدعون اجلزائريون وقائع التاريخ وأحداث الرواية، وكيفية  الروائي قصد إبراز الكيفية اليت صهر 
تعاملهم مع الشخصيات الفاعلة املرجعّية واملتخيلة، وقد اتضح بعد هذه املقاربة ثراء التجربة 

ا، ووا فقت بني املتخّيل والوقائعي، مكيفة اجلزائرية يف تعاملها مع التاريخ؛ إذ نّوعت يف استدعاءا
.   أرضية جيدة للقاء، متجاهلة كّل املتاعب اليت يطرحها فعل املزاوجة يف حّد ذاته

واستكماال لتحليل عناصر البنية السردية جاء الفصل الثالث ليقارب الزمن واملكان،  فتناول 
يان ما ميّيزمها يف الرواية اجلزائرية؛ فتّم حصر جمموعة التباين يف انبنائهما من رواية إىل أخرى، حماوال تب

ا  ا، سعيا إىل رصد خصائصها ودالال من الفضاءات املكانية املرجعية والتخييلية والبحث يف متظهرا
ا العامة املختلفة، وقد اتضحت مجاليات هذا العنصر يف الروايات النماذج اليت عرفت   وفقا لسياقا

تها مبا جيّلي الفكرة املستوحاة من التاريخ أكثر من جتلية الواقعة أو الشخصية كيف تقاطب بني أمكن
ا وخبصوص الزمن فقد ّمت رصد انبناءاته الروائية اليت جاءت متنّوعة هي األخرى بتنوع . التارخيية ذا

ا خمتلفة على مستوى اخلطاب، وهو ما يتبّدى يف  املقصد من النّص ككل، وقد جاءت تشّكال
ق اشتغاهلا مقارنة بزمن احلكاية، سريورة ومفارقة، تسريعا وإبطاء، واليت جاءت مجيعها متساوقةطرائ

.وما يقتضيه فعل التخييل للتاريخ



صة النّ ة ووظيفيّ ـقاف؛ فضاء الثّ الجزائريةوايةالتاريخ وإنتاجية الرّ 
اريخية والوعي السرديوإعادة إنتاج المعنى؛ الواقعة التّ المرجع :الفصل األول-

النّص الّروائي بين عوالم الثقافة وحركية التاريخ:الفصل الثاني-

الّرواية بديـال عن التاريخ:الفصل الثالث-

تركيب-
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:مهاد
استتباعا للّنتائج املتوّصل إليها يف الباب األّول، املشتَغل فيه على مكّونات الّسرد الروائية 
ينبين هذا الباب، وتتأّسس مشروعية أسئلته الّتكميلية االقتضائية، تأويال ملعاين البنية، وربطا هلا 

ا اخلارجية اليت تبلورت يف كنفها، انطالقا من خزينها ا حنو خزين جمتمع لّداليل الّداخل نصيبسياقا
.الكتابة واألطر الثّقافية املسامهة يف عملية إنتاجه للّنص املخّيل للتاريخ

ا النصوص الروائية اجلزائرية، على الّنحو الذي  إّن العدد الكبري من الوقائع الّتارخيية اليت استعاد
اّتضح يف الباب األّول، واليت توّسلت له بنصوص تارخيّية خمتلفة كان هلا دور فاعل يف استبقاء هذه 

ا املختلفة، كشف بطريقة خمصوصة عن طبيعة ممار  سة الّروائي حلضوره الوجودي داخل الوقائع بسياقا
وهذا ما يدفع الباحث إىل اإلقرار بأّن املبدع . زمنية الّنص املخّيل للتاريخ، ومدى وعيه مبساراته الّزمنية

اجلزائري قد حتّمل عناء التعامل مع املرجع قراءة وتأويال، حتويال وحتويرا، ألنّه وجد يف التّاريخ منفذا 
وية وعن تأّمالته يف احلاضر وتبصر املستقبل بناء عليه، ومن املؤكد أّن هذه للتعبري عن رؤيته املاض

هي اليت ختلق للعمل هدفه الذي البّد أن يكون واضحا، حىت -الّنابعة عن وعي سردي -القراءة 
ه تتحّقق وظيفية الكتابة الروائية التارخيية، اليت تسعى إىل طرح نفسها بديال عن التاريخ، وذلك لئال يتو 

القارئ يف دهاليز الوقائع دون غاية، ولتتوافر لعملية القراءة مفاتيح متّكن من استكمال عملية 
التواصل، وتضمن حدَّها األدىن حني االطالع على املضامني اليت جيب أن يكون هلا اتصال مباشر مبا 

خّيلتها الروايات على حدث من وقائع، وما يلّف هذه الوقائع من بىن ثقافية نقلها فعل التأريخ إلينا و 
.النحو الذي ملسناه يف الباب األول

انطالقا من هذا التصور سأحاول يف هذا الباب اإلجابة على ثالثة أسئلة رئيسية، تتشّكل من 
يتعلق السؤال األّول بالّذات املبدعة من حيث هي كينونة رؤيويّة إيديولوجية : خالهلا فصوله الثالث

على –ور املرجع التارخيي يف الرواية، ويتعّلق الثاين بصور البىن الثقافية وعالقتها بأشكال حض
يف ظّل حركية التاريخ املخيَّل داخل الّنص الروائي اجلزائري، والثالث بوظيفّية الرواية -اختالفها

. التأرخيية وأمداء طرحها بديال عن التاريخ
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التاريخية والوعي السرديالمرجع وإعادة إنتاج المعنى؛ الواقعة: الفصل األّول

:تأطير
يعّد التناص ملمحا أسلوبيا وخاصّية متّيز كتابة عن أخرى، ومؤلِفا عن آخر، بالّنظر إىل نوع 

حوار، رباط تبادل،"الّنصوص اليت يستحضرها الّناص وطبيعة توظيفها وتشكيلها بنيويا، فالتناص هو 
يبطل أحدها مفعول اآلخر، فينجح النّص يف استيعابه احتاد، تفاعل، بني نّصني أو عدة نصوص 

، ويتّم ذلك بفعل فاعل هو )1("لنصوص أخرى وتدمريها يف ذات الوقت، إنّه إثبات ونفي وتركيب
املبدع وفق رؤيا معينة، وذلك ألنّه هو املنتج األّول للنص واملسؤول عن اختياراته وإحاالته /الناص ذاته

صادر اليت تعّد نصوصا خادمة للنص احملتفظ بريادة املعىن، وهو ما مينح والّتحويل املمارس على امل
النّص األديب عموما، والرواية كشكل من أشكاله، إمكانية االنفتاح على العوامل الّنصية بعالقات تتيح 
ذه العالقات لتحقيق عملية  حتقيق غايات داللية وأخرى مجالية أمام القارئ الذي يفرتض علمه 

ظاهرة "وقد تغدو هذه الّنصوص املتساوقة والنّص األصل مبا تشّكلـه من تقاطعات نصية ل، بل الّتواص
يمن عند االقتضاء على تأويله أثناء هذه القراءة نفسها .)2("توجه قراءة النص و

والتّناص من هذا املنظور امللزِم، هو نتاُج تراكماٍت وترّسبات لنصوص أنتجت يف مراحل زمنية 
ارخيية سابقة، وعتها وأّولتها الذات النّاصة لتعيد صياغتها يف نّص الحق، وهو ما يربط حمّددات ت

النص الداخلية بالتاريخ وأحداثه ويعطي الشرعية جلدلية التذّكر اليت تنتج النّص وتربطه بالّرتاث الذي 
تقدمي " ت سردية يتّم بتوّسلها يتكئ عليه يف بعثه لروح األصالة وللظّفر بفرصة حماورته أو جتاوزه بآلّيا

)3("وإنتاج داللة جديدة هلا صلة بالزمن اجلديد الذي ظهر فيه النص] الّرواية[نّص سردي جديد 

ا الّسوسيو ثقافية اليت أنتجت داخلها، داعمة الّرؤى اليت يريد النّاص فتعّرب بذلك الرواية عن سياقا
ا أو تطابقا أو مفارقة .الّتعبري عنها بعد تفاعله مع الّنموذج األصل تشا

.29: ص.1991، 2طاملغرب،–مغامرة الكتابة لدى بارت، دار أفريقيا الشرق، الدار البيضاء أو، لذة النصعمر أوكان: ينظر-)1(
.27: ص. محيد حلميداين، القراءة وتوليد الّداللة-)2(
.5:ص. ي جديد بالرتاثمن أجل وع–سعيد يقطني، الرواية والرتاث السردي -)3(
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إّن الّرواية اجلزائرية مل خترج عن املساق العام الذي حيّدده هذا الفرش، فهي كتابة ثانية متمّيزة 
ا على تشّرب الّنصوص الّرتاثية ب كيفّيات خمتلفة وحتويلها سرديّا مبا خيدم مركزية وقد أبدت بدورها قدر

املعىن النّصي الظاهر وفق أطر عاّمة حتّددها القسريات الثّقافية اخلارج نصية، وتبعا الختالف هذه 
تمع اجلزائري من أحداث ووقائع تارخيية  ا اخلاصة، وانفردت وفقا ملا عرفه ا القسريات أخذت مسا

، ويف فرتة زمنية متأخرة العشرية السوداء بكّل ما محلته من 1967نكبة االستعمار الفرنسي، : مثل
.أسئلة التأزم واالنفالت والتأخر

هلذه األسباب وغريها عاد الّروائي اجلزائري إىل الّرتاث عموما وإىل نصوص التاريخ خصوصا 
تمع اجلزائري، لتثبيت اهلوية  الوطنية، ملساءلة التاريخ عما للبحث عن احللول املمكنة ملا يعيشه ا

نقله، إلعادة كتابة ما حدث بأفق معريف جديد، ملعارضة ما حاول املؤّرخون تأبيده بغية حتويله 
ملقتضيات فكرية، لتأثيث الّنّص جبماليات تندغم فيها شذرات الوقائع البارزة، إلعادة تركيب الّتارخيي 

...املبدع ذاته وإنتاج دالالته وفق نسق إيديولوجي يسم كتابات

حيثالّروائي اجلزائري،مصدرًا مهما من مصادر اإلهلام وأحداثه يعّد اريخ بشخصياته التّ إّن 
مهوم وا من خاللهكشفف،إليه روح العصرالعودةمن خاللالّروائيون املتعاَمل مع نصوصهمعكس 

ي خّيلوه، مستعينني جبملة من الّنصوص بناًء على املاضي الذوطموحاته اجلزائري الّتارخيية اإلنسان 
م ] ااانكسار ولو بسرد[األمةألبستها لبوس املنتصر لتاريخ قيمة توثيقية و الّتارخيية اليت منحت روايا

م الّسردية إىل  عن توظيفهم هلا وّلدة فتاإلبداعيّ رؤاهموهي النصوص اليت أخضعوها حتقيقا ملبتغيا
سؤال املطابقة واالختالف، وسؤال الّتحوير التارخيي، وسؤال اإلضمار واإلعالن وغريها من األسئلة 
اليت سيحاول هذا الفصل من خالهلا الكشف عن طبيعة الوعي الّسردي الذي يتحّكم يف تشكيل 

.املتخّيل التارخيي اخلاص بالّرواية اجلزائرية
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:ص التاريخيتجلّيات النّ : أوال
لقد استعملت النصوص املنتقاة يف بناء لغتها أشكاال عّدة من املستنسخات واملقتبسات 
التارخيية اليت تفاعلت مع النّص األصلي وأثرته، وقد عمد الروائيون اجلزائريون إىل استزراعها بطرق فنية 

. واإلحياءاالستشهاد : منطني رئيسيني مهاخمتلفة ميكن إجيازها يف 

ويقصد به احلضور الّلفظي املباشـر والظاهر لنّص ما يف نّص آخر، وعلى حّد تعبري :االستشهــــاد-1
، وهــو ميثل أعلى درجات الّتناص )1("اإليراد الواضح لنص مقّدم وحمّدد يف آن واحد"هو " جينيت"

. )2(مغايرة اللون أو ذكر املؤلفومن العادة أن يرد االستشهاد متمّيزا بعالمات دالة كالّتنصيص أو 
ا يف الّروايات اجلزائرية نّص استقته رواية  من الوثائق " األمري"ومن ضمن النصوص املستشَهد 

الّتارخيية اجلزائرية احملفوظة يف املتاحف الوطنية ومرّسخ يف كتب التاريخ، هو نّص أو وثيقة بيعة األمري 
وقد أشار إليها الّناص لفظا، وخّصها ، 1832نوفمرب28ـ ه املوافق ل1248رجب13: املؤرخة بيوم

خبط أسود مسيك بعد أن وضعها بني عالميت تنصيص؛ لتنفرد وتتمّيز عن باقي املقاطع السردية 
بسم : "، والذي جنتزئ منه اآليت)منزلة االبتالء الكبري(الّروائية، وقد وردت يف الوقفة الثانية املعنونة بــ 

إىل الّشيوخ والعلماء وإليكم يا : حيم، وصلى اهللا على سيدنا حممد الذي ال نّيب بعدهاهللا الرمحن الر 
فإّن أهل مناطق ... وفقكم اهللا وسّدد خطاكم ... رجال القبائل وخاصة فرسان الّسيف واألعيان 

م  قد أمجعوا على مبايعيت أمريا عليهم ... معسكر وأغريس الشرقي والغريب ومن جاورهم واحتد 
اهدوين على الّسمع والطّاعة يف اليسر والعسر وعلى بذل أنفسهم وأوالدهم وأمواهلم يف إعالء  وع

.)3("كلمة اهللا وقد قبلت بيعتهم وطاعتهم
لقد كانت هذه الوثيقة مبثابة املنطلق الرئيسي لسريورة أحداث الرواية، فإليها تعزى البداية 

ا كان دليل قوة سند الرواية التّارخيي يف عملية ختييلها للوقائعي، وهذا التشّرب الفعلية لألحداث، و
بالّرغم من أمانته اللفظية إال أنّه وضع الوثيقة يف سياق جديد يّتسم بالتخييل واجلمال الروائي الذي 

.90:ص. ، دت1العراق، ط-عبد الرمحن أيوب، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد : جريار جينيت، مدخل جلامع النص، تر-)1(
.املرجع نفسه والصفحة: ينظر-)2(
.89/90: صص. واسيين األعرج، كتاب األمري-)3(
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تلّفه جمموعة كبرية من الدالالت اجلديدة اليت قد ال ينتبه إليها قارئ الوثيقة مبعزل عن النّص الروائي 
ا ُتسرُّ يف سياقها اجلديد بطبيعة األمانة امللقاة على كاهل " األعرج"ما ونص عمو  ّ خصوصا، أل

األمري منذ صغره واملسؤولية الكبرية اليت قَِبَل حتملها إرضاء لوالده وملن بايعوه وهو الزاهد يف املنصب 
ة بالنظام القبلي املنشغل عنه بالعبادة وطلب العلم، ناهيك عّما محلته من دالالت أخرى متعلق

.للقائم واملمكن يف ظّل االستعمار الفرنسيللقارئ صورة عامةسائدا آنذاك، وهو ما مينحالذي كان

عن وعي بالتاريخ وإملام من طرف املبدع بأشكال " األمري"يكشف تشّرب الرواية لنّص بيعة 
وانسيابية يف " واسيين"ا بالنص من طرف الكتابة الروائية املعاصرة، حيث يلمس القارئ اهتماما بالغ

التارخيية ليؤّسس عليها ما ُقّدم " الّصك"طريقة توظيفه داخل منت سردي حافظ على كّل خصائص 
ا، وموقف القبائل منها" عبدالقادر"للمتتبع من ظروف استدعت  .أمريا، وكيفية توليته، وأسبا

ذا اللصق الوثقي إىل جانب ما وجتدر اإلشارة يف هذا املوضع إىل أّن ال ّروائي قد عمد 
ينشده من مجاليات نصية إىل توطني الّتعهد بالوالء الذي قطعه األعيان ورجال العلم والفرسان على 

: أنفسهم لألمري، وباملقابل ما تعهد به األمري أمامهم وألزم به نفسه، يقول األمري قارئا نّص البيعة
لي إليه مؤمال أن يكون واسطة جلمع كلمة املسلمني وإزالة النزاع قبلت هذا املنصب مع عدم مي"

واخلصام من بينهم وتأمني السبل ومنع األعمال املنافية للشريعة املطهرة ومحاية البالد من العدو الذي 
وكشرط لقبويل فرضت على أولئك الذين عهدوا إّيل بالسلطة . غزا أرضنا وهو يهدف للسيطرة علينا

: ليقول يف اخلتام)1(..."االمتثال دائما يف مجيع أعماهلم إىل تعاليم الشريعة املقّدسة العليا واجب 
أدعوكم إذن لتحضروا إلينا، لتقدموا بيعتكم وتظهروا طاعتكم، وفقكم اهللا وأرشدكم يف الدنيا "

إّن هديف األمسى أن أحّقق ما فيه الصالح واخلري واتكايل على اهللا فمنه وحده أنتظر . واآلخرة
لية على مصراعيها أمام القارئ الذي التخيي/، لُيفتتح بذلك باب احملاكمة الّتارخيية)2("الثواب والفالح

يستهويه اّطالعه على نّص البيعة مبتابعة أحداث الرواية وترصد نتائجها انطالقا من حكم مسبق 
.حموره االتفاق على الوفاء والطاعة والتكاتف

.90: ص. واسيين األعرج، كتاب األمري-)1(
.املصدر نفسه والصفحة-)2(
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ا حني ومن ضمن االستشهادات الّتارخيية املوظّفة يف الّروايات النماذج ما جنده يف الّرواية ذا
وهو سجني بقصر أمبواز، حيث " األمري"إىل " بيجو"اقتطافها جلزء من رسالة تارخيّية وّجهها اجلنرال 

يصارحه فيها بعدم وجود نية صادقة يف إطالق سراحه مؤشرا عليه بأسوأ حّل ميكن أن يتخيّله 
ِلب امللك الذي سبق وأن لقد قُ : "األمري، يقول نّص الرسالة املرتَجم واملؤّشر يف الّرواية إىل صاحبه

احلكومات اليت أعقبت وجدت نفسها حتت . أّكد يل على تسرحيك وتسهيل ذهابك إىل مكة
. أرى من واجيب أن أحّدثك بصراحة الصديق احلقيقي. ضغط الرأي العام فتخّلت عن هذا الوعد

. ين الكاذبةالصراحة أحسن من األما. سيمّر وقت طويل حىت ُيسمح لك بالذهاب إىل مدينة النيب
أمتىن أن تصل إىل قرار تبّين . األفضل هو أن تتخذ قرارا متماشيا مع الوضعية اليت اختارها اهللا لك

فرنسا كوطن لك وتطلب من احلكومة أن متنحك أنت وعائلتك قطعة أرض غنية وستكون لك 
األمري عبد "تابات إّن نّص الّرسالة املستوحى من ك. )1("حياة مساوية حلياة أّي مواطن فرنسي حمرتم

ومن مذكراته وّظف على حنو خمصوص؛ ليجّلي للقارئ مكانة األمري احلربية ومدى احرتام " القادر
وغريه من القادة " بيجو"أعدائه له، فبالرغم من أسره والقضاء على مقاومته إال أّن اجلنرال 

م       العسكريني مل يقطعوا صلتهم به بل أولوا اهتماما واضحا بقضيته وسعوا  على قدر إمكانا
وأسرته يف القصر الفرنسي، وهو ما " األمري"إىل إجياد حّل للوضع الذي آل إليه -وحبسب نواياهم–

ومما . يف ذهن القارئ وتدعوه إىل التدبّر يف مقام األمري مرة أخرى) الرسالة(ترّسخه الوثيقة الّتارخيية 
رال بنوايا األمري وإحاطته مببادئه ومواقفه بالرغم من يعكس هذا االهتمام واالحرتام أكثر معرفة اجلن

اية رسالته بلسان الصاحب املستعِطف أعرف أّن مقرتحا : "االختالف الثّقايف بينهما، يقول يف 
م ميوتون . مثل هذا قد ال يغريك كثريا ولكن فّكر أكثر يف مستقبل أبنائك وحاشيتك أنت ترى، أ

. )2("يوميا ملال وكمدا
اليت وّجهها إىل " القّس ديبوش"ويف موضع آخر، يظهر نّص تارخيي مستقى من رسالة 

صفحة تقريبا، حتت عنوان 130، واليت طبعت على شكل كتاب بعد ذلك من "نابليون"

.537: ص. واسيين األعرج، كتاب األمري-)1(
.املصدر نفسه والصفحة-)2(
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لويس "يدافع فيها عن األمري وحّقه يف الرحيل، مذّكرا احلاكم )1("عبدالقادر يف قصر أمبواز"
يف خامتة " ديبوش"فاء للعهد الذي قطعته فرنسا للّرجل قبل استسالمه، يقول بواجب الو " نابليون

عبدالقادر، مثل : "على حنو ما ترمجه الّروائي" األمري"رسالته اليت كانت سببا يف إطالق سراح 
متفان يف خدمة عائلته وميارس نوعا من السحر ... نابليون متدّين وهادئ وبسيط يف ملبسه ومعشره

وأخشى أّين إذا واصلت يف ذكر مناقبه أن ... وسخاؤه أهل لكّل مديح . ن يقرتبون منهعلى كّل م
)2(..."أبدو بدوري مأخوذا بسحر هذا الّرجل حبيث أعجز عن أن أظَهر موضوعيا يف حكمي 

من ذا الذي عندما ينتهي من قراءة : "وبعد أن عّدد مناقبه وأثىن عليه أّمت مرافعته يف األخري بقوله
لكن، لدّي . إّن عبد القادر اليوم رهينة مثله مثل احملارب العظيم نابليون: الكالم ال يصرخ معيهذا 

القناعة الكاملة أنّه لن يستمّر طويال على هذه احلال ألنّه بكّل بساطة ليس حبيس اإلجنليز ولكّنه 
.)3("بني يدي سيدي العظيم لويس نابليون

كأوىف " األمري"ا من املقتطفات الّتارخيية األخرى املبثوثة يف رواية إّن هذين املقتطفني وغريمه
مسرد هلا، زادت من حوارية الّنص ومن قيمته الّداللية؛ فإنطاق املتصارعني بألسنتهم على الّنحو 
الذي تكّلموا به يف الواقع من شأنه أن خيلق للنّص متاسفا مع الّذاتية، ويضفي عليه روحا موضوعية 

ىل تقرير احلقائق وكتابة الوقائع إىل جانب تقدميها للفّين واجلمايل، وهو الفعل الذي ساعد نزّاعة إ
كثريا يف إحقاق اهلدف الذي ارجتاه من تقدمي شخصية األمري بأعني اآلخرين وبأعني " واسيين"

ة رواية الّتاريخ املعلوم الذي أنصفه بوثائقه اليت حفظها له، وهو ما أبعده يف الوقت نفسه عن كتاب
بأعني جزائرية تقديسّية، فخورة باألجداد، ال ترى إال احملاسن خاّصة إن كانت الشخصية املنظور 

".  األمري عبدالقادر"إليها من مقام شخصية 

إىل لويس نابليون بونابرت، رئيس أسقف اجلزائر ديبوش أنطوان أدولف "أورد واسيين يف روايته عنوان الكتاب واإلهداء الذي وجهه -)1(
.قبل أن يستشهد منه مبا يريد،)1849أفريل (طبعهة، متبوعا بدار النشر وسن"اجلمهورية الفرنسية

.20: ص.الرواية: ينظرللمزيد 
.552: ص. واسيين األعرج، كتاب األمري-)2(
.املصدر نفسه والصفحة-)3(
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ويسمى أيضا اإلحياء، وهو الّتمظهر الّتعالقي الشفاف األكثر استخداما يف الرواية :الّتلميح-2
ألنّه يقوم يف ربط تعالقاته "القارئ، وفضاء جتربته، ومدى رحابة نّصه القابع، واملعتمد على ثقافة 

واإلحياء من . دون أّي إحالة لغوية صرحية إليها) 1("النصية على عالقة خفية مع غريه من النصوص
از والتالعب اللفظي خدمة للمستوى  هذا املنظور ضديد التصريح واملباشرة، ومصاحب للّتكنية وا

.الذي تتمتع به الروايةالفين

بعض املقطوعات الواردة يف الّروايات اجلزائرية إىل نصوص تارخيية استمدت من توحي
مصادر خمتلفة دومنا دليل واضح حييل القارئ إليها، ومن ذلك على سبيل الّتمثيل ما ورد يف رواية 

املستندة يف جتّليها النصي إىل كتب التاريخ ، الرواية اليت حفلت بزخم كبري من الوقائع "شعلة املايدة"
احلاملة ألخبار اجلزائر السياسية والعسكرية والثقافية يف تلك املرحلة املوغلة يف القدم واليت ال مناص 

من توسلها لصناعة روايته، لكّنه اختار عدم اإلحالة إليها مباشرة واالكتفاء " حممد مفالح"لـ 
:واضع أذكربالّتلميح إليها، ومن هذه امل

ضرب مدينة وهران احملتّلة وأحدث تارخييّ وهو زلزال: زلزال مدينة وهران أيام االحتالل اإلسباني
فيها خسائر فادحة ذات خريف، فكان مبثابة البشارة للجزائريني واألتراك فتشجعوا على االنتفاضة 

جاب : "املدينة، يقول عنه الساردضّد االحتالل اإلسباين الالهي مبخلفات الزلزال عن محاية حدود 
ا بزلزال وهران  ويف املسجد وجد راشد علماء ... املنادي قنوش أزقة مدينة معسكر وأخرب سكا

ا  ّمث راح يستمع إىل الّشيخ اجلياليل الذي اعترب ... املدينة يتحدثون حبماس عن الزالزل وأسبا
اضرين بالتكبري وحتّمست لتحرير أرض الزلزال إشارة عن اقرتاب فتح وهران فهتفت حناجر احل

حانت ساعة حترير املدينة : الذي قال... اإلسالم، والتفت راشد حنو القاضي الطّاهر بن حواء 
لقد أحدث الزلزال خسائر كثرية وأدخل الفزع يف قلوب اإلسبان ومل يبق لنا إّال االستعداد ... العزيزة 
زائريني لتحرير وهران ورد يف موضع آخر قول الشيخ وحول عالقة الزّلزال حبماس اجل) 2("للجهاد

.90: ص. مدخل جلامع النصجريار جينيت،: ينظر-)1(
.90: ص. حممد مفالح، شعلة املايدة-)2(
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اية تواجد اإلسبان ببالدنا: "اجلياليل : وقول الّسارد)1("زلزال وهران إشارة من اهللا تعاىل على 
. حتّمست كّل قبائل املنطقة. ، فرصة وهبها اهللا للبالدم1790وفجأة كان زلزال وهران يف خريف "

حّث الناس على حماربة العدو، وبّشروا ألئمة ورجال الزوايا هذا احلدث يفواستغّل الشعراء والعلماء وا
ا األجراس .)2("بتحرير املدينة اليت ُحّولت مساجدها إىل كنائس تقرع 

ونظري هذه املقطوعات الّتخييلية اليت غّطت واقعة الزلزال التارخيية ألمهيتها يف ّمل الشمل 
جند نقال تارخييا للحادثة يف أكثر من مصدر يوّطن خرب الزلزال الذي وخوض معارك التحرير بعدها، 

ضرب املدينة، وأثره يف الّنفوس اإلسبانية والرتكية واجلزائرية، ومن ذلك ما أورده بشكل مفصل كّل 
" ابن هطال التلمساين"والوهراين،الثّغرالثغر اجلوماين يف ابتسام: مؤلفهيف"الراشديابن سحنون":من
وكان من حديث هذه الزلزلة أنّه ملا كان : "... رحلة حممد الكبري، حيث ورد يف األّول: مؤلفهيف

الوقت املذكور، وارّجتت األرض بالّناس ارجتاجا عظيما اهتزت منه البيوت، واضطربت السقوف 
ه وقد كان أمر هذ... اضطرابا قويا، فانزعج الناس من مضاجعهم داهشني، ودام ذلك دقائق عّدة 

الزلزلة بوهران وما والها أشّد منه يف سائر البالد حىت أّن العيون العظام اليت مل تغر قط غارت 
سرده واصفا آثار الزّلزال ماديا وبشريا " الرّاشدي"ليواصل )3(..."بسببها ومل جير ماؤها أياما عديدة 

يف  " ابن هطال"، وهو ما قام به أيضا "شعلة املايدة"يف مساحة نصية كبرية مقارنة مبا أوردته رواية 
ويف أثناء استعداد حممد الكبري للهجوم على مدينة وهران إْذ بزلزلة حتّرك : "كتابه ليستتبعه بقوله

ا، ولقي عدد كبري من السكان حتفهم، وامتّد تيار هذا الزلزال املدينة من أق صاها فتهّدم معظم بنيا
ا مل تصب إّال خبسارة طفيفة جدا، وكانت زلزلة وهران حافزا استعجاليّا  ّ إىل مدينة معسكر إّال أ

مقاتل 5000ه بــــ 1305صفر 13حملمد الكبري فتحرك من مدينة معسكر يوم اخلميس يف 
.)4(..."ها إىل مدينة وهران بقصد فتحها متوجّ 

.90: ص. املايدةحممد مفالح، شعلة -)1(
.92: ص.املصدر نفسه-)2(
اجلزائر –املهدي البوعبديل، عامل املعرفة للنشر والتوزيع، اجلزائر : ابن سحنون الراشدي، الثغر اجلوماين يف ابتسام الثغر الوهراين، تح-)3(

.219/220: صص. 2013، 1ط
حممد بن عبد الكرمي، عامل : إىل اجلنوب الصحراوي اجلزائري، تح" باي الغرب اجلزائري"أمحد بن هطال التلمساين، رحلة حممد الكبري -)4(

.21: ص. 1969، 1مصر، ط–الكتب، القاهرة 
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ففي الوقت الذي اكتفى فيه الّناص بذكر احلادثة دعما حلوافزه الّسردية وتصعيدا ملتواليات 
إجنازه مركزا على ما خيدمه من حادثة الزلزال روائيا، ناهيك عن تركيزه على أثره يف الّنفوس أكثر من 

نة وهران، انتقل التاريخ ممثال باملصدرين وغريمها إىل ما هو أبعد من تركيزه على أثره املادي يف مدي
ا، لكن مل حيدث  ذلك فجاء على ذكر التفاصيل واملخّلفات والتبعات لنقل املعرفة إىل القارئ حبيثيا
أن تعارض ما هو ختييلي مع ما هو تارخيّي يف فكرة أو اختلفا حوهلا، عدا اختالف يف طريقة 

ا الّروائي مقارنة باملؤرخالكتابة املتو  .ّلد عن زاوية الّنظر واحلرية اليت يتمتع 

بعد وفاة الباي إبراهيم امللياين أعلنت الرواية رغبة الرعية يف : فساد الحكم/ والية الباي حاج خليل
والية اخلليفة األكحل لبايلك الغرب ألسباب ذاتية ترتبط حبّبهم الكبري له نظري احرتامه لثقافتهم 
املبِجلة لألولياء والصاحلني، وأخرى موضوعية تتعّلق رأسا بقدرة األكحل على القيادة عسكريا 

ذا الصدد  كان األكحل قائدا "وسياسيا، يقول الشيخ الطاهر خماطبا ابنه راشد وأخاه احلاج حيي 
نصبه أحّب أجدادنا وصلحاء املنطقة ال شّك أّن الباشا سي... عظيما قضى بيننا سنوات عديدة 
أخشى أن يقف يف طريقه : هّز احلاج حيي كتفيه قائال حبذر... بايا بعد وفاة الباي إبراهيم امللياين 

، وهو التخّوف الذي يتحّقق يف موضع سردي الحّق يثبته الّسارد، حميال )1("املرتشون وأتراك احلامية
تشرفا الّشرخ الذي القارئ إىل الفساد السياسي الذي كان ينخر احلكم العثماين آنذاك، مس

وأثناء العودة إىل معسكر بلغ راشد نعي الباي :"... سيحدث بني األتراك والشعب اجلزائري، يقول
إبراهيم امللياين فظّن أّن الداي سيعّني اخلليفة على رأس بايلك الغرب ولكن مل حيدث ما كان يتمناه 

ب عليه أصحاب الرشاوى وعّني لقد تغلّ : اجلند وسكان البايلك وحّز ذلك كثريا يف نفس راشد
ما مسعناه أقلقنا كثريا لقد ... :"، ويف الّسياق نفسه يقول )2("احلاج خليل الرتكي على البايلك

.)3("اشرتى خليل الرتكي منصب الباي وهو غري قادر على تسيري شؤون البايلك

.08: ص. حممد مفالح، شعلة املايدة-)1(
.40: ص. املصدر نفسه-)2(
.51: ص. املصدر نفسه-)3(
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ربى والصغرى على حّد سواء إّن مصادر التاريخ اليت اتكأت عليها الرواية يف بناء أحداثها الك
مل خترج عن اإلطار الذي أعلنت فيه بطريقة مباشرة ما كان متفشيا من فساد ورشوة يف أعلى هرم 

ويف أوائل هذه السنة تويف "بشكل خمتصر حني كتب " ابن هطال"للسلطة آنذاك، وهو ما أشار إليه 
لكبري بايا على اإليالة الغربية وكاد الباي إبراهيم باي فطلبت الرعية من الّداي أن يعّني مكانه حممدا ا

البتياع هذا املنصب من الّداي –امسه احلاج خليل –ينفذ رغبة الرعية لوال تعّرض أحد األغنياء 
.)1("بثمن باهظ وضع يف خزانة مال الّدولة حسبما جرت به العادة آنذاك

رّكزت الّرواية على هذه احلادثة التارخيية وأتت على ذكرها يف أكثر من موضع سردي لتشي 
باهتمام الّناص وتركيزه على هذه الثّلمة السياسية اليت مّيزت حكم الدولة العثمانية آنذاك، وذلك 

تمع اجلزائري الذي استنجد  ا إزاء ا ا وحتّمل ضرائبها حني غلَّبت املصلحة املاّدية على واجبا
لردح غري قصري من الزمن، فاختارت له خليفة ال ميلك من خربات التسيري إّال اجلباية، وكسب رضا 
الباشا على حساب الرعية وهو ما أّلب القبائل فيما بعد وأّخر حترير مدينة وهران إىل غاية وفاة 

".احلاج خليل"

هلا ما يعضدها يف كتب التاريخ " حممد مفالح"إليها رواية إّن كّل الوقائع البؤرية اليت أحالت 
، وقد ]والية احلاج خليل/ الزلزال[على الّنحو الذي مّثل به البحث من خالل احلدثني الّتارخييني 

اختار الّروائي لعرضها آلية اإلحياء بدل االستشهاد رغبة منه يف كتابة رواية خمّيلة للّتاريخ شديدة 
يف تلك الفرتة املختارة، لكّنها يف الوقت نفسه غري ملتزمة بنصوص الّتاريخ بالشكل االّتصال مبا وقع

آنفا وذلك استثمارا لالنفتاح الذي توّفره كتابة الرواية واحلرّية " األمري"الذي ّمت العرض له مع رواية 
. اليت مينحها فعل التخييل للمبدع

ألمحد محدي تداخال " حومة الطليان"د يف رواية ويف هذا املساق اإلحايل إىل التاريخ جن
شّفافا بني نّص الّرواية وبعض املصادر التارخيية اليت أحيت تاريخ مدينة سكيكدة اجلغرايف واملعماري 
والثوري، الّتاريخ املخّيل الذي نقل القارئ من الرّيف واجلبل إىل املدينة اليت ارتوت هي األخرى 

.16/17: صص. أمحد بن هطال التلمساين، رحلة حممد الكبري-)1(
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اهدين ونضاالت ا . لّشعب األعزل الذي ُعّذب وشّرد وجّهل بسبب انتمائه العرقي والثقايفبدماء ا
والروائي حّىت وإن كان ابن املنطقة وممن عايشوا بعض أحداثها الّتارخيية، إّال أّن نّصه يشي بإحاطات 
معرفية حتيل إىل جمموعة من املراجع اليت اعتضد إليها يف تشكيله لتواريخ وأحداث وصفات املدينة 

كواليس احلركة الوطنية تشّكالت املنطقة البشرية، ويوّصف  بحث يف احلقبة االستعمارية، فمن يإبان
راع الذي جيري يف حومة الطليان، إضافة إىل الصّ مبا استخدمته يف املدينة من آلياتوثورة التحرير 

ارخيية املوثّقة ، مثلما فعل، حيتاج إىل عدد من املصادر الت"أوساريس" بني السكان والشرطة بقيادة 
.لتاريخ املدينة لبناء نّص ختييلي حمايث ملا حدث

ليسردها 1955أوت 20إىل هجومات الّشمال القسنطيين يف " أمحد محدي"لقد عاد 
يدة من الّناحية السياسية  بتفاصيلها التارخيية ألمهيتها باعتبارها منعطفا جديدا لثورة الفاتح نوفمرب ا

تكذيبا الدعاءات فرنسا باحنصار الثورة يف منطقة األوراس من طرف بعض العصابات والعسكرية، و 
ا من ضمن أبرز اهلجومات التارخيية اليت طالت املدن اجلزائرية فكانت  ّ اخلارجة عن القانون، وكذا أل

األمم بطاقة تعريف للعامل حبزب جبهة الّتحرير الوطين والطريق إىل تدويل القضية اجلزائري يف هيئة 
هناك تارخيان : "أوت20نتيجة لعملية اإلشهار هذه يقول جاك سوستيل عن أحداث ، و1955

أوت، وهذا األخري أكثر ألّن سلسلة 20الفاتح نوفمرب و : يفرضان نفسيهما على الّذهن ومها
.)1("احلوادث بعده قد تكاثرت وأخذت بعدا آخر

أوت 20التاريخ اجلزائري اليت طالتها أحداث تعّد مدينة سكيكدة إحدى أبرز املدن يف
وقد جعلت الّسلطات ترتاب من كّل األهايل اّلذين أعلنوا والءهم الّتاّم جلبهة الّتحرير "1955
وإّال ما هو تفسري قّوة أولئك املهامجني ببنادق الّصيد والفؤوس والّسواطري يف ،دون مواربة،الوطينّ 

ويقة وأطراف حومة بل واحتالل السّ ،ملختلف الّنقاط احلّساسة مبدينة سكيكدة،منتصف الّنهار
هذا الواضح يف لوال تواطؤ العرب ،إىل مشارف سيدي علي الّذيب،الطّليان وبوعّباز وسبع أبيار

.41: ص.2، ج 1999، 1سوريا،ط–دمشق احتاد كتاب العرب،،)1962-1954(تاريخ اجلزائر املعاصرحممد العريب الزبريي،-)1(
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، بعد هذا املقطع السردي اجته الروائي صوب الوثيقة التارخيية ليخّيل عمليات االغتيال )1("الّشأن
اعية اليت طالت املواطنني العّزل من طرف الشرطة واجليش الفرنسي وحىت املواطنني األوربيني اجلم

م العرب بشكل عشوائيّ "القاطنيني حبومة الطليان الذين  على أساس مويقتلو،راحوا يفتكون جبريا
ى اّلذين مل وصرخات اجلرح،اهلويّة واألوصاف والّسمرة، فكانت أشالء القتلى منتشرة يف الّشوارع

)2("جيدوا من يسعفهم تتعاىل ونواح النساء واألطفال يف جوقة درامّية دامّية بدون شهود وال متفّرجني

حفرها يف امللعب البلدّي وسط مدينة ليقوم بعدها اجليش الفرنسي بدفنهم تغطية جلرميته يف خنادق 
والّتباري، ومساحة للفرجة من فضاء للفتّوة البلدي وهكذا حتّول امللعب "ألجل ذلك سكيكدة 

وساحة للموت ليس بالّرصاص أو املقصلة أو الّسكاكني بل بالّدفن ،إىل مقربة لألبريّاء،والفرح
.)3("، فقد كانت اخلنادق موحشة ومرعبة، مهيأة البتالع أكرب عدد من اجلثث، أو اجلرحىأحياء

ذه احلقيقة املرة ويقّرون جتاوز القتلى وباستنطاق النّص الّتارخيي، يشهد املؤرخون على ه
إنّنا شرعنا ": يف مدينة سكيكدةمعرتفا مبا خّلفوهأحد اجلنود الفرنسّيني ثالثة عشر ألف، يقول 

وكان قادتنا حيّددون كّل األوامر باستهداف كّل العرب ...نطلق الّرصاص على اجلميع بدون تفريق
غري صوت األسلحة األوتوماتيكّية تقذف الّنار على الذين نلقاهم، وظللنا مّدة ساعتني ال نسمع

اعة الّسادسة ويف الغد على السّ ،، بعد ذلك جاءت أوامر جديدة تقضي جبمع األسرىهوراجلم
طرت املدافع الّرّشاشة أمامهم ّمث أُطلق الرصاص، وبعد عشر دقائق انتهى كّل شيء سصباحا، 

.)4("توجب استعمال اجلرافةإىل درجة أّن دفنهم اس،وكانت أعدادهم هائلة

مل تشر إىل اخلسائر البشرية واملادية اليت طالت " حومة الطليان"وبالرغم من أّن رواية 
ا صّورت من  ّ ا القوات الفرنسية إال أ الفرنسيني أيضا نتيجة عشوائية االغتياالت اليت قامت 

الفرنسي ومدى حرصه على الّظهور يف ثوب املتحّضر أمام العامل وحشّية االستعمار منظورها 

. 42:ص.حومة الطّليان: أمحد محدي-)1(
. 43:ص.املصدر نفسه-)2(
.44/45:صص.املصدر نفسه-)3(
.146: ص. 1984، 1اجلزائر، ط–ل، دار البعث، قسنطينة حممد العريب الزبريي، الثورة اجلزائرية يف عامها األوّ -)4(
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وكذا صمود الّشعب اجلزائري الذي زاد إميانه بقضيته وزاد إصراره وبطشه، بإخفائه آلثار جرائمه 
على تبّين اخليار العسكري حال وحيدا اختياريا لطرد املستعمر، وهو ما قّوى الّلحمة أكثر بني 

ا مثلما الشعب ممثال بسكان مدي نة سكيكدة وجبهة الّتحرير الوطين وجعلهم يلتّفون حول قيادا
إّن جبهة التحرير صارت أكثر التزاما بأقواهلا، وأكثر : "أشارت الّرواية إىل ذلك حني قال الراوي

.)1("انضباطا يف تنفيذ أحكامها، وقد استطاعت أن جتند حوهلا كّل العرب

ة إىل معالقة الّنص مبظانّه اليت أقّرت مبا اقرتفته عصابة اليد احلمراء ويف هذا املساق، وباإلضاف
مبدينة سكيكدة من تفجريات، واغتياالت باسم جبهة التحرير الوطين واليت جاءت الرواية على ذكر 
أمهها، من مثل تفجريها لقاعة سينما انتقاما من صاحبها اليهودي الذي دافع عن القضية اجلزائرية 

زرة رهيبة وضحاياها بالعشراتكانت"حيث  ا إلضراب الطلبة اجلزائريني )2("ا ، إضافة إىل عود
معلنني رفضهم لسياسة املستعمر ومشهرين انتماءهم الوطين الذي جعلهم 1956ماي 19يوم 

يلتحقون بصفوف الثورة، جاءت الرواية بربط شفاف آخر جيّسد تفاصيل وتداعيات انعقاد مؤمتر 
أي بعد مضّي سنة بالضبط عن هجمات الشمال القسنطيين، الذي 1956أوت 20الصومام يف 

اختري له هذا اليوم لتوطني الذكرى وترسيخ فكرة مشاركة الشعب اجلزائري حمنه من طرف جبهة 
زرة البشعة اّليت اقرتفتها ،يظهروا مدى حّبهم وتقديرهم""التحرير الوطين، ولـ  ووفائهم لضحايا ا

، وهو ما ّمت، لتظهر إجيابياته الثورية الّتنسيقية اليت  )3("ستعماريّة يف ذلك الّتاريخ األسودالّسلطات اال
كانت يف هذا املؤمتر على الّنحو الذي سطّرته مراجع التاريخ وخّيلها النّص الّروائي بطريقة جيدة 

.ما هو فّين عكست ثقافة املبدع الّتارخيية الواسعة وقدرته على الّتوليف بني ما هو واقعي و 

ويف ختام هذا الّتدليل ببعض األمثلة املستقاة من النصوص الروائية اجلزائرية، ميكن القول بأّن 
اإلحياء هو أكثر الّتمظهرات الّتعالقية حضورا فيها مقارنة حبضور االستشهاد وهذا ليس بغريب؛ ألّن 

خصوصيات كتابة النص الّتخييل يفرض اإلحياء حىت ينأى خبصوصيات النّص الّروائي الفّنية عن
.163: ص. أمحد محدي، حومة الطليان-)1(
.259: ص. املصدر نفسه-)2(
. 70:ص.املصدر نفسه-)3(
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التارخيي، فيذوب التارخيي بذلك يف الروائي سردا ووصفا وحوارا إىل أبعد حّد، فال يتأّتى استشفافه 
إّال عن طريق معرفة واّطالع القارئ على النصوص الّسابقة، وهو ما يدعم النّص مجاليّا ودالليا 

تارخيية بأسهل الطرق وأجنعها لتتواءم ويسّهل عليه عملية التحوير والتحويل يف مضامني املادة ال
. ومقتضيات الرؤيا، وهذا ما سيحاول البحث التطرق إليه فيما سيأيت

:التداخل النصي وآليات التحويل: ثانيا
لطاملا أبطنت عمليات ] اإلحياء/ االستشهاد [إّن جتليات التناص وفقا للتحديدات السابقة 

ة حني تداخلها والنّص اجلامع، أي حني إنزال النص التارخيي من حتويلية متّس النصوص املقتبس
مستوى الوثيقة التارخيية إىل مستوى النص الروائي املخّيل للتاريخ، ومرّد ذلك يعود إىل مقتضيات 
تفرضها إّما طبيعة املضامني الروائية، وهو ما ميكن وصفه بالتحويل ألسباب موضوعية أو نظرا لزاوية 

عية املختلفة من مبدع آلخر وهو ما يعود إىل أسباب ذاتية، وميكن يف هذا املوضع حتديد الرؤيا اإلبدا
ّلية هلذه األسباب مها االختصار واإلضافة، اآلليتان الّلتان : آليتني رئيسيتني للتداخل النصي، ا

ما طرائق الّتداخل النصي يف الّرواية املخّيلة للتاريخ، وتتكّشف وفقهما اخت يارات الناص يف تتحّدد 
.عملية حتويله للمادة التارخيية

ويتّم بإيراد الّنّص املقتبس أو معناه بشكل خمتزل، باقتطاع بعض األجزاء من النص :االختصار/ 1
السابق واإلبقاء على البعض اآلخر أو بالتصّرف يف داللته بشكل يستبقي املهّم، ويهّمش ما 

:على النحو اآليت، ويتّم ذلك بطرق خمتلفة هي )1(دونه

وهو أن يورد النّص الروائي أجزاء من النّص التارخيّي ويقتطع أخرى دون أّي تدخل يف : البتر/ 1-1
يلجأ الّروائي عادة إىل هذه الطريقة حني ال يرى يف املقاطع احملذوفة ما خيدم . الّصياغة أو الرتّكيب

ا غري جمدية سرديا .ال تتماشى ورؤيته اليت ينشأ النّص بناء عليهاو مضامينه الّنصية؛ فيتجاوزها ألّ

(1)- voir : Gerard Genette, Palimpsestes, littérature au second degré. Seuil, paris, 1982. p: 320.
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من أوضح اآللّيات وأبسطها تشّكال أمام القارئ، وهي هذه اآللّية" جريار جينيت"يعترب 
اآللية اليت عادة ما يلجأ املبدع إليها انتصارا إىل مضامني نصه، وكذا مراعاة لطبيعة قارئه الذي تقتضي 

. )1(أخرى فكرية قد حيملها اجلزء الذي جيب برتهخماطبته أسسا أخالقية و 

استخدمت الّرواية اجلزائرية هذه اآللية الّتعالقية بشكل كبري وواضح، فاقتطعت من الّنصوص 
ا األوىل، وقد  التارخيية املصادر جمموعة من املقتبسات دون أن تغّري يف لغتها أو يف جوهر مقصديا

الرواية [رية من رواية األمري وّفر ذلك لبنيتها دعما دالليا ومجاليّا، وميكن الّتمثيل على ذلك مبقاطع كث
ا ] األكثر استظهارا للّنصوص الّتارخيية وأكثرها برتا هلا ا وأصحا ّ وهي يف األصل نصوص هلا مظا

وميكن الّتأكد منها بالعودة إىل العديد من املصادر التارخيية أو إىل بعض املخطوطات اليت خّطها 
ذه املقطوعات جمتزأ من رسالة لألمري أرسلها للقس األمري بيده ومازالت إىل يومنا هذا، ومن ضمن ه

، يطلب منه فيها زيارة عاجلة "بواسوين"ديبوش مازال نّصها إىل غاية اليوم مشّيعا برتمجة مرفقة خّطها 
لتناسي مهوم الّسجن معه، وقد مّيزها الّروائي خبط أسود مسيك، مؤّشرا يف الوقت نفسه لفعل البرت 

يف بداية هذه الّسنة اجلديدة، نرجو من اهللا أن : "... موضع، كتب األمريبثالث نقاط يف أكثر من 
حضورك . نتمىن أن تعود لنا قريبا ونرجو أن ال تتأّخر. ينشر رمحته على كّل من حيبوننا ويفّكرون فينا

يء سنرد ذلك إىل مشيئة اهللا . كما تعرف ذلك جّيدا مينحنا الفرح والسعادة وإذا مل تستطع ا
ه على نعمه، ولكّننا ال نتوقف عن التمّين بأّن زيارتك لنا قريبة وأّن هذه املرة ستبقى معنا وسنحمد

يء وأن تأيت يف أقرب وقت ... مدة أطول  من ... (إنّنا يف شوق كبري ونرجوك أن ال تتأخر يف ا
عملية البرت إّن . )2()"1265اليوم الرابع والعشرون من شهر صفر من عام . عبدالقادر بن حمي الدين

يف هذا املوضع من الّرواية خّلصت الروائي من معضلة نقل النّص كامال وجعلته ينتقي من الرسالة ما 
يراه خادما لسياقه الروائي، تعبريا عن عمق احملبة الدائمة بني الرجلني، الّنابعة عن صدق األمري وشيمه 

ولوعد قطعه على نفسه بإخراج األمري للحق وللرجل الذي متّناه مسيحيا " ديبوش"وعن مدى انتصار 
لذلك نقاط احلذف من باب األمانة يف تعامله مع املصدر التارخيي " واسيين"من معتقله، وقد وّظف 

(1) - Voir : Gerard Genette , Palimpsestes, littérature au second degré. p: 332.
.548: ص. واسيين األعرج، كتاب األمري-)2(



[التاريخ وإنتاجية الرواية الجزائرية؛ فضاء الثقافة ووظيفية النص ] الباب الثاني

202

وهو ما قام به يف كثري من املواضع الّسردية اليت برت فيها مقطوعات خمتلفة من جمموعة كبرية من 
ّيا، خدمة ملقامات الّسرد، وإفادة مما توفره له عملية الّرسائل واملواثيق اليت هلا ما يعضدها تارخي

نّصا آخر له أمهيته " األعرج"ومن باب التدليل على ذلك أيضا أورد . االستدعاء من مجاليات نصية
التارخيية حلمله دالالت حمطة مهمة من احملطات اليت عرفتها املقاومة األمريية، وهو جمتزأ من رسالة 

بعد أن فاوض األمري حول شروط االستسالم لريسلها إىل " لويس الموريسيري"خّطها اجلنرال الفرنسي
ليزكي ما قام به، يكتب الروائي خبط ممّيز، مغاير، مرتمجا " دومال"ويل العهد، حاكم اجلزائر الدوق 

الناس : "حبسب املؤرخني وهو تاريخ املفاوضات1847ديسمرب 23نّص الوثيقة اليت كتبت يوم 
هم هذا املساء أّكدوا يل حالة الضياع اليت يوجد فيها عبدالقادر وتظهر جليا حالة الذين حادثت

بدأت يف صياغة هذه الرسالة وأنا حتت . الفوضى اليت أحدثتها يف صفوفه الطلقات النارية هلذه الليلة
من كان حيمل رسالة ... وقع هذه األخبار املتضاربة عندما جاءين ابن خويا بصحبة مبعوثي األمري 

. أُرِدف نسخة مرتمجة صحبة هذه الرسالة وجوايب عليها. األمري كتبها صهره، مصطفى بن التهامي
وجدت نفسي جمربا الختاذ هذه االلتزامات جتاه عبدالقادر، ويل الثقة الكاملة يف مسوكم واحلكومة يف 

تزأ بأهم ما تضمنته لقد جاء هذا ا. )1(..."تزكيتها إذا وثق األمري يف األمان الذي أعطيته له 
ليموضعه داخل سياقه السردي املتضّمن أسباب استسالم األمري " واسيين"الرسالة، وقد اختاره 

اخلارجة عن إرادته، مثبتا قوة عتاد الفرنسيني من جهة وأثر املقاومة يف نفوس العسكريني الفرنسيني 
باالستسالم من قبل األمري، حىت ومهابتها من جهة أخرى وهو األثر الذي مل يصّدق اجلنرال إردافه

أنّه وافق على الشروط قبل إعالم حكومته باملستجدات ومتّىن استتباعها بالتطبيق من طرف األمري يف 
".دومال"آخر عبارة من عبارات النص املبتور الذي خطّه للّدوق 

ئي قد وّفق يف اختياره ويالحظ املتتبع للوثيقة التارخيية وإطار توظيفها وكيفّية ذلك أّن الروا
للمجتزأ ويف استنباته نصا متآلفا يف السياق السردي الذي اختار أن يضعه فيه، ناهيك عما يلخصه 

. هذا املقطع من أحداث ووقائع قد حيتاج املبدع لتسريدها صفحات عديدة

.475: ص. واسيين األعرج، كتاب األمري-)1(
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مع تغيري كّلي يقوم اإلجياز على إبقاء املعىن على النحو الذي ورد يف الّنص املصدر: اإليجاز/ 1-2
، فتعاد كتابة النّص التارخيي السابق بطريقة موجزة ومتساوقة وطبيعة املضامني )1(يف لفظه وصياغته

:، ويعود ذلك إىل عّدة أسباب أمهها)2("بصيغة اختزالية تفرض مرورا سريعا على األحداث"
قي كبري احلجم يتعّسر على ورود املادة التارخيية املراد ختييلها يف شكل نتوف متفرقة يف نّص وث-

.املبدع نقله يف نصه الروائي بشكل متواصل
وجود شرخ لغوي بني ما كتب يف املصدر الّتارخيي وأسلوب النص الروائي ومستواه املعجمي -

.والرتكييب
العتماد الروائي على نّصه القابع املتمّثل للمادة املعرفية التارخيية على شكل معىن قد انفصل -

.ره، لنسيان يصيب الذاكرة أو الرتباط مبرجع أو دراسة أمهلت ذكر املصدرعن مصد
.ليتيسر على املبدع مساوقة املعلومة التارخيية ومقتضيات الّرؤيا السردية-
. االعتماد على مصادر مسعية وبصرية غري مكتوبة يف نقل الوقائع التارخيية-

ا النّصية - هلذه األسباب وغريها -اتكأت الّروايات اجلزائرية  على آلية احلذف يف تقاطعا
مع املادة التارخيية بشكل واضح وكبري، فلم تقّدم للقارئ متنا واضحا من النّص املصدر أو إشارات 

وادث واألحوال التارخيية دون لغوية حتيل إىل املقاطع التارخيية املوثّقة للوقائع، بل اكتفت بإيراد احل
.التصريح حبدود املتكأ بشكل مباشر ودقيق

ا يف كثري من األحيان  واملالحظ يف هذا الّسياق أّن الّرواية اجلزائرية قد عادت يف بناء إجيازا
من لغتها إىل منتجات الّصحافة ووسائل اإلعالم مبا هي مسودة من املسوّدات األوىل للتاريخ، وبالّرغم 

اليت تأيت يف الغالب بعيدة عن لغة الّرواية وشعريتها، ويف الوقت نفسه عن لغة التاريخ ومنهجه، إال 
ا السمعية البصرية ووسائطها املكتوبة من ضمن أهم املصادر اليت عادت إليها  ا كانت مبنجزا ّ أ

ا الرواية يف تقدميها للمادة التارخيية باعتبارها منبعا حيّا ومتجدّ  دا للمعلومة، وذلك من خالل متابعا

(1) - Voir : Gerard Genette , Palimpsestes, littérature au second degré. p: 342.
.145: ص. ة الشكل الروائيحسن حبراوي، بني-)2(
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اللحظية واآلنية للمستجدات السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية، ونقلها لألحداث دون 
فاصل زمين كبري قد يكون سببا يف فقدان التفاصيل أو سببا يف حتريف مضامينها، األمر الذي رّشح 

ا اليومية لتكون وثائق مؤ  ا برتاكما ا نتاجا رِشفة للّتاريخ زمنيا، وحافظة له، ومن مثة صارت منتجا
.مزارا مهما ودائما للمؤرخ والروائي على حّد سواء

إّن اّلّصحافة بالرغم من استعجاليتها يف كثري من األحيان وبالرغم من عدم حياديتها بشكل  
ا  ّ من أن تؤّسس لفعل تأرخيي ميّس قد متّكنت–بتغطيتها لليومي - كاف يف نقلها للخرب إال أ

الروائي فيما بعد قاعدة ماضوية رصينة ميكنه االعتماد عليها يف حتليله / حاضرها وينشئ للمؤرخ
" الوقائع اليومية"نسخ من صحيفة - على سبيل املثال -للوقائع واستشفافه للدالالت، فلو وصلتنا 

لكان تاريخ الرومان متداوال ومتيسرا " يصريوليوس ق"اليت أنشأها الروماين ] أول صحيفة بشرية[
.وواضحا وأكثر نضجا مما هو عليه اليوم سواء نُقل إىل املتلقي بعلمية املؤرخ أو بأخيلة الروائي

املرتكز املعتاد يف عملية ختييله للّتاريخ إىل منتجات الصحافة  " احلبيب السائح"جتاوز 
ط كبري حمّني للوقائع، فأوجز لقارئه جمموعة من أحداث الثورة كمصدر مهم من مصادر التاريخ، ووسي

اهد"التحريرية على النحو الذي تناقلتها به بعض اجلرائد الوطنية، ومن أبرزها ما تناولته جريدة  " ا
، اجلريدة الناطقة باسم حزب جبهة الّتحرير الوطين، حني راح الروائي يشّكك 1956اليت ظهرت عام 

، وقد قـــــام بذلك بطريقــــــة مباشرة تّتضح فيهـــــا مالمـــــــح "عبان رمضان"ب استشهاد يف إيرادها سب
: وأّي أخبار عن القائد عبان رمضان نصّدق، أاستشهد يف العام الثالث: "التناص بشكل جلي، يقول

اهد أم تلك اليت تشاع عن أنّه قتل لربط1957ديسمرب 26 ه اتصاالت مع ، كما بلغنا عرب جريدة ا
ا واملصدر الّصحفي نفسه بلسان الّسارد)1(..."العدو : ، ويقول يف سياق مغاير مستخدما الطّريقة ذا

اهد السرية قرأ" كان " بن مهيدي"مل ينظر العدو جّيدا إىل : ومن افتتاحية عدد قدمي من صحيفة ا
عقيدة هذا الّثوري، عّذب كان يستحيل خلخلة . ميكن جلالده أن يرى أّن ال جدوى من تعذيبه

م املنكلة، ولكّل تقنيات جالديهم " بن مهيدي"الفرنسيون  أليام وليال، عّرضوه جلميع اخرتاعا

.129: ص. احلبيب السائح، كولونيل الزبربر-)1(
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ار جسد . الّسادية متكّسرا أو مفّككا لكّننا نعلم اليوم أّن كرامته ظّلت مصونة وأّن " بن مهيدي"ا
الّروائي هذين اخلربين بشكل موجز، مكتفيا لقد أورد . )1("شجاعته وحزمه ألبسا العدو عارا عظيما

بنضح القارئ باملعىن دون أن خيوض معه يف تفاصيل اخلربين على الّنحو الذي وردا به يف اجلرائد 
الوطنية وتناقلته وسائل اإلعالم الفرنسية آنذاك أو اجلزائرية بعد االستقالل، و قد ّمت له ذلك بطريقة 

وائي وبني ما هو صحفي بالرغم من اإلشارة الواضحة إىل مصدر فنية عرفت كيف متزج بني ما هو ر 
ا أن تفضح احلدود الفاصلة بني  املعلومة، فانصهرت بذلك الوقائع دون أن ختّلف أّي فجوة من شأ

اهد وبني متخّيله الّسردي .ما اقتبس من جريدة ا

على مصدر صحفي آخر يف عملية "الّسائح"وغري بعيد عن هذه اخليارات الّروائية، اعتمد 
ختييله للوقائــــــع فعاد هذه املرة دون التصريح باملصـــــدر إىل شريط مصّور حلوار مطـــّول دار بني      

، احلوار الذي بقي متداوال إىل اليوم مع بعض "بيجار"وصحفي فرنسي حبضور العقيد " بن مهيدي"
مبتسما أمام جالديه، يقول السارد موجزا كلمة خالدة " يالعريب بن مهيد"املقاطع اليت يظهر فيها 

تزأ أال جتدون أنّه من اجلنب أن تستعملوا قفاف " سأله الصحفي: من احلوار الطويل مقارنة با
وأنتم، أال يبدو لكم أشّد جبنا ) لريد بن مهيدي... (نسائكم لنقل القنابل اليت تقتل ضحايا أبرياء؟ 

بالطّبع، بواسطة . دفاع، قنابل ناباملكم اليت تقتل من األبرياء ألف مرة أكثرأن تلقوا على قرى، بال 
لقد . )2("أعطونا، يا سيدي، طائراتكم نعطكم قفاف نسائنا. الطائرات يكون ذلك مناسبا لنا أكثر

ذه الّشاكلة املوجزة الرّامزة خماطبا مشاعر القارئ، والقارئ  وّظف الّروائي هذا املقطع احلواري و
ا، وشجاعته ضّد " بن مهيدي"جلزائري بالّدرجة األوىل؛ فأظهر من خالله فطنة ا ونباهته اليت عرف 

ذا فقد كان هلذا املقطع املأخوذ من خزين  ا معاصروه صديقا وعدوا، و احملتل الفرنسي اليت حتدث 
على مساوقة ما " بيباحل"وسائل اإلعالم وزنا إضافيا داخل النّص الروائي، وقيمة إحيائية تشي بقدرة 

تارخيي مع ما هو روائّي، وقد ساعده يف ذلك متّكنه من تطويع الّلغة يف خدمة أفكاره /هو صحفيّ 

.105/106: صص. احلبيب السائح، كولونيل الزبربر-)1(
.105: ص. املصدر نفسه-)2(
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وأخيلته، وهو ما جعله يرتجم بانثيال الّصورة الّتلفزيونية وحيّوهلا بسالسة إىل صورة درامية روائية مميزة 
ا ارتبطت بأحد أبطال الثورة اجلزا ّ ". العريب بن مهيدي"ئرية وقائدا من قوادها امسه نصيا، خاصة وأ

إلبراهيم سعدي قد عادت " بوح الّرجل القادم من الظالم"ويف هذا املساق أيضا جند أّن رواية 
بدورها إىل الّتسجيالت البصرية التارخيية للصحافة اجلزائرية، لكن هذه املرة يف زمن أقرب، حيث 

باحثا له عن " جديدالشاذيل بن"وصفت بإجياز حادثتني تارخييتني يف الوقت نفسه؛ استقالة الرّئيس 
حجة مقنعة، وعملية اغتيال حممد بوضياف كسبب افرتاضي لتقدمي االستقالة، خوفا من مالقاة 

. أمتّدد على فراشي]: "التلفزيون[املصري نفسه، يكتب احلاج نعمان يف مذكراته مصّرحا باملصدر 
ية نرباته باحلرص على التمسك الرئيس بوجهه احلافل بالتذمر والقرف وهو يقّدم استقالته بصوته، املوح

الرّئيس املقتول . يعود إيل بدوره. رّمبا هو خائف أن يقتلوه كما قتلوا الرئيس السابق... مبظاهر اهليبة 
يف النهاية، كّل ما حدث يف ذلك اليوم ميّر . يظهر يف ذهين وهو يلقي على املنصة خطابه األخري... 

رّئيس عن اإللقاء ملتفتا إىل يساره، متسائال عن األمر، أي توقف ال: أمام بصري كما نقله التلفزيون
عن تلك اجللبة الغريبة، املقلقة، اآلتية من خلفه؛ مجهور القاعة وهو خيتفي يف ملح البصر وراء املقاعد 

.)1("وسط أزيز الرصاص؛ جثة الرئيس

ختطي املؤرخ باعتباره املصدر إّن االستعانة باملصادر الصحفية مّكنت الروائيني اجلزائريني من
الوحيد للتاريخ على النحو الذي تعاهدته الكتابات الروائّية الكالسيكية لردح من الّزمن إىل مقاربة 
احلقيقة بالعودة إليها دون وسائط، فأوجزوها لتتناسب ومضامني الروايات، مقّدمني أسئلتهم يف حلقة 

و ما أتاح هلم إمكانية االنفتاح الّنصي واملقدرة على تقدمي تسبق احللقة اجلامعة بني املؤرخ ومصدره، وه
ا النص الروائي ويعتمدها ركيزة يف عملية  قراءات جديدة للتاريخ يف ظّل منسياته ومهمالته اليت يهتم 
الّتخييل، وهو يف الوقت نفسه ما أكسب نصوصهم مالمح جتريبية جديدة أضافت لسردهم شعرية 

ا وحواريتها املّتقدة األفقاملتعالقات النصية بتن .وعا

. 224/225: صص. إبراهيم سعدي، بوح الرجل القادم من الظالم-)1(
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يستخدم الّروائي املخّيل للتاريخ هذه اآللية بشكل كبري مقارنة باآلليتني السابقتني : الّتكثيف/ 1-3
حبيث يعضد نّصه بالّنص الّسابق بطريقة غري مباشرة، فيستقي املعىن التارخيي ليستزرعه يف نصه على 

ا إحدى الشخصيات أو  إشارة لفظية ختتصر ملفوظ الّنص السابق بأكمله لتظهر شكل حركة تقوم 
عملية عقلية تغيب "على شكل ملفوظ بصياغة جديدة داخل احلوار، وهو ما يعين أّن التكثيف هو 

، ومن ذلك ما قام )1("فيها اإلشارة اللغوية إىل النّص املصدر لتنوب عنها احلركة أو الفعل أو الصورة
مؤسس دولة املوحدين، حيث عرض ما قامت " حممد بن تومرت"ىل حني عودته إ" حممد ساري"به 

يف " املهدي"به هذه الّشخصية بطريقة مكثّفة ّخلصت لنا الفعل، ونقلت إلينا عديد املراحل من حياة 
، واليت تشرّبت "بن تومرت"عبارات قليلة ومكثّفة مقارنة مبا ورد يف كتب التاريخ اليت تضّمنت سرية 

كتاب : ا قبل أن جتري عليها ضروبا من التحويل، ومن هذه املصادر التارخيية أذكرمنها الرواية ماد
لرفيق " األنساب يف معرفة األصحاب"، وكتاب "وبداية دولة املوحدين–أخبار املهدي بن تومرت "

بالبيدق، وكتاب العرب البن خلدون، وكتاب نظم اجلمان البن القطان املكىندربه أبو بكر الصنهاجي
يد النجار" املهدي بن تومرت"من احملَدثني كتاب و  يقول الّسارد ناقال وملخصا ما . للدّكتور عبد ا

يف بداية القرن الّسادس : "قرأه املهدي يف املخطوط الذي عثر عليه يف الزاوية اليت كان والده قّيمها
مراكش، باجتاه مكة اهلجري، غادر حممد بن تومرت مسقط رأسه يف منطقة سوسة اجلبلية يف مدينة 

سافر مصّمما على تأدية مناسك احلج وإمتام تعليمه يف . كان عمره يشرف على الثالثني. املكرمة
مسائل الفقه وتفسري القرآن، دام سفره مخس سنوات، حيث حضر دروس أكرب شيوخ املشرق آنذاك 

طالب من أرض املغرب : إقامة عادية وغري جملبة ألّي انتباه. مبن فيهم الشيخ أبوحامد الغزايل
ويف املقابل كانت عودته متقّلبة، متيزت بأحداث حمّرية يف بداية القرن ... اإلسالمي، متعّطش للعلم 

. السادس للهجرة
تأّخر عمدا يف مدن . يقول املؤرخون بأّن مدة عودته كانت أطول من مدة إقامته يف املشرق

ويف مقابل هذه املقطوعة الّسردية جند أّن  . )2(يعة باحلرفعديدة من املغرب، بنية تطبيق أحكام الّشر 

(1)-Voir : Gerard Genette, Palimpsestes, littérature au second degré. p: 347.
.123: ص. حممد ساري، الغيث-)2(
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قد روت هذا امللخص يف مساحة ] املذكورة آنفا[كتب الّتاريخ اليت اهتمت حبياته على اختالفها 
نصية كبرية ال يقّل متوسطها عن ثالثني صفحة، مفّصلة يف أماكن إقامته وما قام به يف كّل منطقة إىل 

:يف هذا السياق أذكرمكثّفةوصورمن أحداثومن ضمن ما أورده أيضا.رأسهغاية عودته إىل مسقط 

ومن مدينة إىل مدينة، واصل ابن تومرت رحلته اجلهادية، متبوعا مبريدين يتكاثرون يوميا، شاهرا "-
تمع من آفاته الشيطانية .)1("اخلطاب الّديين يف يد والعصا يف اليد األخرى، بنية تطهري ا

متيجة، تنمالت، تلمسان، وجدة، أمليل، فاس، مكناس، : أقام أسابيع وشهورا يف مدن كثرية"-
.)2("ماريال وأخريا مراكش

يف فاس، انسلوا عرب األزقة الضيقة، وخرّبوا كّل احملالت اليت حتوي دربوكة أو دفّا أو قلة مخر  "-
.)3("دينةولكن يف مكناس، أشبعوا ضربا مربحا وطردوا خارج أسوار امل

لقد عمد الروائي إىل هذا التكثيف ليتجاوز األزمنة اليت مل جيد فيها ما جيدي نصه الروائي 
ومضامينه اليت يريدها أن تتكئ خبفة على التارخيي يف استنطاقها وتأصيلها للحركة اإلسالمية املتطرّفة 

لقرن املنصرم، وقد اختار لروايته هذا املنطلق اليت عرفتها اجلزائر آواخر الثمانينيات ويف التسعينيات من ا
املكّثف قبل أن يورد بعض األحداث التفصيلية املسيئة للرجل اليت جرت يف مرحلة " الّتومريت"الرحلي 

لقي ما لقي من صعوبات يف مرحلة " ابن تومرت"إيابه لتتواءم مع ما سيذهب إليه املبدع من أن 
فكرا مستوردا من املشرق العريب ال يصلح ألن يطبق يف بالد املغرب العودة ألنّه اختار له وملن شّيعه 

إىل إسالم - حبسبه - اإلسالمي، األمر الذي حدث مع اجلزائريني يف عشريتهم السوداء الذين عادوا 
م ملفهوم الدولة اإلسالمية، ولو أّن القياس الذي قام به خاطئ الختالف  اخلميين يف تأصيال

ا خاصة السياقات املنتجة ل فعل التطّرف يف املرحلتني، ناهيك عن اخلطأ يف اجلزم بفكرة االسترياد ذا
.بالنسبة ملتطريف اجلزائر بالرغم من الظالل والتيه الذي لّف فكرهم ورؤيتهم التغيريية

.126: ص. حممد ساري، الغيث-)1(
.املصدر نفسه والصفحة-)2(
.127: ص. املصدر نفسه-)3(
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تقابل اإلضافة يف داللتها عملية االختصار، فتقوم من الّناحية الكمية على الزّيادة بدل : اإلضافة/ 2
. )1(أو باإلسهابالنقصان، ويتّم ذلك بطريقتني رئيستني؛ إّما بالتمطيط

يتبّدى الّتمطيط حني حيافظ الروائي على بعض املقاطع أو الصيغ اللفظية التارخيية على النحو 
ويضيف إليها ما يراه مناسبا يف سياق توظيفه للنص التارخيي، وهي )2(الذي وردت به يف مصدرها

قة اليت عادت الروايات اجلزائرية إليها يف بعض املواضع لكن بصورة خمتزلة ال تكاد تظهر، مثلما الطري
وسرده هلا، حيث وردت " حممد بن تومرت"حني تتبعه لسرية " الغيث"يف رواية " حممد ساري"فعل 

. تفاصيلتصالبات لفظية قليلة أعلنت عن مصدرها الّتارخيي الذي بنت عليه خمياهلا مبا أضافته من
حني حتّدث عن دخوله إىل تلمسان، واحلال نفسه " أخبار بن تومرت"خمتزهلا يف كتابه " البيدق"أورد 

. بالنسبة لقصته يف مدينة جباية ومراكش وغريها من املواضع السردية األخرى اليت تضّمنتها الرواية

وهي الطريقة اليت يضاعف فيها أّما بالنسبة للطريقة الثانية فيطلق عليها لفظ اإلسهاب، 
ا، مستهدفا تصّيد املعىن  الروائي من مجل النّص التارخيي، فيشتغل عليها بالتغيري يف لفظها وعبارا

اللجوء "الذي خيدم داللة نّصه الروائي، وهو ما يغّري من أسلوب النص السابق ويؤثّر يف دالالته نتيجة 
، ويتّم )3("ترد عند املؤرخني جمملة يف صيغة لفظية حمّددة الطولإىل التفصيل يف الواقعة التارخيية واليت

املسافات، ويشّكل األلوان، ويصّور األماكن واحلاالت، ويبين "ذلك نّصيا حني يقّدر الروائي 
املشاهد، ويتعمق يف األمزجة، ويفسر املواقف، ويصوغ ردود الفعل، وينزل إىل حيث متفصالت 

تمع يف مكان وزمان معي ، وهو ما من شأنه أن يصرف ذهن القارئ إىل تصّور جديد )4("ننيا
. لألحداث على حنو ال جيده يف كتب التاريخ

" واسيين األعرج"ومن األمثلة الكثرية اليت تتضمنها الروايات النماذج يرصد البحث ما قام به 
ا يف شكل سردي فيه " ديبوش"يف تعامله مع وصية األسقف  قبل تقدميه هلا، حيث ظهرت عبارا

(1 -) Voir : Gerard Genette , Palimpsestes, littérature au second degré. p: 348.
.87: ص. 2012، 1ط،مصر–، القاهرة رؤية للنشر، الرواية والتاريخ–سليمة عذاوري، شعرية التناص يف الرواية العربية : ينظر-)2(
.وما بعدها104: ص. حممد القاضي، الرواية والتاريخ: ينظر-)3(
.39: ص. 1999، 02: ، ع02: الكويت، مج–سيار اجلميل، الفن الروائي التارخيي العريب، جملة البيان، الكويت -)4(
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نت مبثابة الكثري من اإلسهاب الذي فرضته سياقات النص يف بداية الرواية، وهي العبارات اليت كا
احملّفز األّول لسريورة احلكي، واملنطلق الفعلي لنّص الرواية، والدافع إىل حركية الّسرد القاضية بتحقيق 
ما ورد يف الوصية اليت جاءت يف كتب التاريخ خمتصرة، يقول السارد جون مويب خماطبا نفسه وهو ينثر 

. وصيته ظّلت عالقة يف القلب: "متهيدا هلاتربة جثمان القس يف حبر اجلزائر تنفيذا جلزء من الوصية و 
ا وجدت مسلكها اليوم، وأن مونسينيور دو بايف توّصل إىل إقناع العائلة وسكان بوردو   ّ أشكر اهللا أ

، ويف موضع ثان يقول مستشرفا ما )1("كذلك الذين منحوه كّل حمبتهم بضرورة تنفيذ الوصية
. مونسينيور ديبوش، سيكون أسعد إنسان حىت وهو يف تابوتهالّسفينة اليت تقّل :"سيحصل من الوصية

تربته ستنثر على هذه املياه، متاما يف املوقع الّصايف الذي عندما ضاقت عليه سبل الدنيا، خرج منه ومل 
عظامه ستجد أخريا مأواها الطبيعي على هذه األرض اليت . يلتفت وراءه خمافة أن ميوت بالشهقة

ويقول يف موضع ثالث )2("ضغط اجلشعني وهو يشعر جبوع ال يوصف حنوهاأحّبها، خرج منها حتت
ا ترابه الذي أحّبه وانتهى إليه . أو نام عليها للمرة األخرية" مونسينيور"هذه األتربة اليت وطئها " ّ إ

ا على مساحة نصية جتاوزت العشر . )3("باستكانة إّن هذه املقاطع وغريها واليت امتدت دالال
ي ما عّرب به الروائي عن وصية القس اجلزائري الذي وطّنتها كتب التاريخ إىل جانب صفحات ه

لقد أعدت ذراع القديس :" توطينها حملبته للجزائر ولألمري عبد القادر، كتب ديبوش من فرنسا
أوغسطني إىل هيبونة، آه لو يكتب يل بعد مويت أن تعاد أنا كذلك عظامي حنو تلك األرض الطّيبة 

: لو أستطيع أن أنطق سأقول ملن يغمض يل عيين للمرة األخرية. اس الذي اختارهم يل اهللامع الن
reddeossa mea meis 4(..."، لو فقط(.

كشف هذا الّتعالق النصي املستزرع مضمونه بإسهاب يف بداية الّرواية التداخل والنسج القوي 
رد الروائي الذي جعل دالالت الوصية حمّفزا فاعال لبداية احلكي بني ما هو تارخيّي موّثق وبني الس

.11: ص. واسيين األعرج، كتاب األمري-)1(
.13: ص. املصدر نفسه-)2(
.املصدر نفسه والصفحة-)3(
.233: ص. املصدر نفسه-)4(
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فديبوش حتّول يف الرواية من مؤلف تارخيي إىل سارد منتج للنّص الروائي، فتموضع نصه بلسان خادمه 
يف سياق جديد له دالالته اجلديدة ومقاصده السردية اخلاصة، فاختيار الروائي هلذه " جون مويب"

ا نصيا أعطى فضاء اجلزائر هيبة خاصة، ولسّكان هذا الوطن عموما ولألمري الوصية وتوطينه هل
ذه األرض  خصوصا مكانة مرموقة، وهو ما كان سرديّا مبثابة فاحتة للمتعة مبا يطرحه من أسئلة تتعلق 
ا الذين يريد جلثته أن تقيم بينهم، وهو ما فتح لألرواح فسحة التحاور  اليت يبتغيها األسقف وسكا

.لديانات مكانا للتعايشول

اية هذا الّتوصيف التمثيلي الذي سعى إىل انتقاء بعض الّتداخالت النصية أمكن القول  يف 
لتكييف ما هو تارخيي مع الّسياق املضموين الذي بأّن الروائيني اجلزائريني قد عادوا إىل هذه اآلليات 
م، فيتزاوج بذلك الّتارخيي مع الفين يقتضيه النّص الروائي، وليتساوق ومقتضيات الرؤيا املرتبطة بقناعا

يف ضروب لفظية حتمل الواقعي وشواهده وختييلهما يف الوقت نفسه، ما يضفي على النّص صبغة 
.مجالية وأخرى وظيفية داللية متّيز النّص وتفرد ثقافة صاحبه

:النّص التاريخي والرؤيا اإلبداعية: ثالثا
رواية اجلزائرية مبجموع الّتطورات الّتارخيية احلاصلة على املستوى االجتماعي اّتصلت ال

تمع الذي انفتقت منه، فرمست مالمح املقاومات  والسياسي والثقايف وغريها من املستويات اليت متّيز ا
بكّل الشعبية، ورصدت األحداث الكربى للثورة التحريرية، مؤيدة الفعل الثوري والنزوع إىل احلرية 

ما ال تذروه "و " غدا يوم جديد"أشكاهلا، داعية إىل رفض الواقع وإىل تغيريه حنو ما جنده يف رواية 
، وهو ذاته الرفض الذي تنّزل بعد االستقالل يف رواية "كتاب األمري"و" حومة الطليان"و " الرّياح

ى اليت أدانت الراهن املوبوء، مبا وغريها من الروايات اجلزائرية األخر " كولونيل الزبربر"ورواية " الغيث"
يار القيم، وسياسة الّتعايش مع األزمات بدل مواجهتها  عرف من قهر سياسي، وآفات اجتماعية وا

وغريها من .. ومتظهرات العبودية اجلديدة، وتكبيل احلريات، واحلجر الفكري، وتغريب الثّقافة 
تمع اجلزائري عن دروب التطّور اليت لطاملا الّتجليات السلبية اليت خّلفها االستعمار، وحادت ب ا

ا نسائم الثورة واملقاومة تارخييا .بّشرت 
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ويف هذا املساق جتّشم الروائي اجلزائري عناء البحث يف مصادر الّتاريخ املعلوم، ويف بعض 
الروايات الشفهية عن مادة تارخيية تساعده يف إعادة تشكيل املاضي الذي ال يعدو احلاضر إّال أن 

كانت مطروحة يكون صورة من صوره، أو بتعبري أدق، االحتمال املتحّقق بدل كّل االحتماالت اليت
يف زمن مضى، لينقله بصيغة مجالية جديدة من جهة، وليعيد طرحه يف صيغ إشكالّية تسائله وتستقي 
منه املعاين اليت مل يقلها التاريخ من جهة أخرى، وهي املساءلة اليت تقتضي من الروائي ختّري السند 

.الّتارخيي املناسب لرؤيته ومنظوره

ات اجلزائرية قيد الدراسة، بعد تقّصي بناها الّسردية واستشفاف جوانبها وبالّنظر يف الرواي
الفكرية املختلفة، ميكن إصدار حكم مسبق حموره اإلقرار بالتنوع الكبري الذي تزخر به املضامني 
النصية من حيث مرجعيات الرؤيا واختالف زوايا تقدميها من نص إىل آخر، وهو ما ميّكن القارئ من 

الالت التارخيية بألوان متباينة خاصة حني تتقاطع الفرتات التارخيية وترتاكم عمليات اصطياد الد
ختييلها وإعادة إنتاج معانيها، وهو التباين الذي يفرتض مسبقا قراءة من املبدع اجلزائري لنصوص 
التاريخ، ويف الوقت نفسه انتقاء إبداعيا غري بريء ملقطوعات تارخيية وأحداث اختريت لتساوق 
معانيها ومقتضيات الرؤيا حتت عباءة فنية أدبية جتيز التحويل والتغيري يف املادة املنتقاة، سواء أتوافقت 

قّدم لنا أبدا يف ذاته ييتأّلف منه العامل الّتخيلّي ال "فكّل ما . ورؤى أفراد جمتمع القراءة أم مل تتوافق
وفيما يأيت أمثلة خمتلفة نصوصها وردت حبسب تودوروف،)1("انطالقا من وجهة نظر معّينة… بل 

يف الروايات النماذج تربز طبيعة هذه االنتقاءات وعالقتها مبقتضيات الرؤيا اليت تنسب إليها عملية 
توجيه السرد إىل منتهياته الّداللية ومقصدياته اإلبداعية، واليت مل خترج يف عمومها عن الثّنائيات 

].الرجعية/ التقدمية ] [السلفية/ احلداثة ] [الريف/ املدينة ][املادة/ الروح : [اآلتية

كتاب األمير :
من الّتاريخ ما خيدم رؤيته حول حياة األمري، وشخصه من زاوية " واسيين األعرج"لقد انتقى 

اإلنسان، املنفتح على اآلخر، احملب للناس، طالب العلم، الزاهد " عبد القادر"فنية، فتجّلى يف نصه 
.50: ص.ان تودوروف، الّشعريّةطتزفي: ينظر-)1(
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ذا الصدد جزءا من خطبة ألقاها األمري يف السل طان، قبل أن يكون الّشخص البطل، ينقل الّروائي 
اهللا يعلم ما تسرون وما . الّلهم أعين، لقد فرضت احلرب علّي ومل أفرضها على أحد: "يف يوم مجعة

صغر من فهل تعتقدون أّن أّي جزء مهما... أنتم أّول من دعاين إىل املهمة اليت أشغلها؟ . تعلنون
ا خمّصص لنفقايت الشخصية أو لنفقات عائليت؟ إّن ما أطالب به ميّثل ما  الضريبة اليت أطالب 
يلزمكم به شرع الّنيب وما جيب عليكم تقدميه كمسلمني صاحلني، وهو بني يدي أمانة مقدسة لنصرة 

بعد أن " ديبوش"وجهها إىل " سوشي"لألب )(، ويكتب يف موضع آخر من رسالة)1("اإلميان واحلق
كان عمره تقريبا مخسا : "كّلفه مبهمة الّتفاوض مع األمري حول األسرى الفرنسيني الذين حيتجزهم

. صامت... وجهه دائري ومالحمه متكاملة . بقامة متواضعة، يتجّلى منه وقار عال. وثالثني سنة
يتحدث تتقد عيناه بقوة، وكّلما تعّلق احلديث ولكّنه عندما.نظرته دائما يف حالة تأمل وخجل

بالدين، رفرفتا خشوعا، تارة باجتاه األرض وأخرى باجتاه الّسماء، بسيط ويبدو عليه انزعاج كبري من 
.)2("هالة القداسة اليت حتيط به، ليس من السهل رؤية هذا اإلنسان يضحك ليصبح إنسانا عاديا

الذي يسعى الّروائي من ورائه إىل تقدمي شخصية األمري إبداعيا يف إّن هذا االختيار اإلبداعي 
أمجل هيئة هو االختيار الذي جعله ينتقي له صورا تعكس هذه الرؤيا، وبناء على ذلك حشد له كثريا 
من النصوص التارخيية اليت جتّليه على حنو يتساوق واخللفية اليت انطلق منها يف كتابة نّصه الروائي 

م به إضافة إىل  تركيزه على األحداث اليت ختدم هذا املنظور، وتربّر يف كثري من املواضع ما كان قد ا
األمري من قبل بعض الدارسني لسرية الرجل، وال أدّل على ذلك من ذهاب املبدع إىل إعادة تشكيل 

ورّدها  "مصطفى بن التهامي"الظّروف القائمة وراء حادثة اغتيال األسرى املائة والسبعني من طرف 
ابن "إىل اختيار فردي حتت ظروف قاهرة من طرف الفاعل دون علم األمري، يقول -على فظاعتها–

. مل نكن خمّريين يا أمري املؤمنني ورقابنا أمامك: "ذا الّصدد خماطبا األمري بعد أن التحق به" الّتهامي

.127: ص. واسيين األعرج، كتاب األمري-)1(
)(- وهي الرسالة اليت طبعت على شكل كتيب حتت "نابليون"املوجه للرئيس " مونسينيور ديبوش"نّص الرسالة استمده الروائي من كتاب ،

.أمبوازعبدالقادر يف قصر : عنوان
.322: ص. املصدر نفسه-)2(
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م على رقابنا أو ننز  ع عنه هذه الفرصة ونتحّرر منهم كّنا بني أن يأخذهم سلطان املغرب ويقايض 
، لريّد عليه األمري مذهوال )1("لكي نستطيع أن ندافع عن الدائرة وعن ذوينا وعن شرفنا املهّدد

م منذ :"ومتحسرا  ماذا نقول لعائالت هؤالء الذين ذحبوا؟ ماذا أقول ألوالدهم الذين ينتظرون عود
م حبوزتنا؟ ماذا أقول للذين رأوا فينا  ها قد عدنا إلسالم ال يعرف . قدوة تّتبع جتاه املساجنيعرفوا أ

إال احلرق والتدمري والقتل واإلبادة والغنيمة كما ألصقت هذه الّصورة بنا، لقد أمضيت كّل سنوات 
لقد دفعنا أعداءنا إىل تقليدنا لكن يف . احلرب أثبت لآلخرين بأنّنا حنارب ولكن لنا مروءة ورجولة

. )2("مع الريحرمشة سكني ذهب كّل شيء

إّن هذين املقطعني وغريمها من املقاطع اليت انبنت على حوادث خام ميكن تأويلها وقراءة 
على منظور الّروائي إىل تاريخ -مبا تضمنته من داللة - معانيها من زوايا نظر خمتلفة دليل واضح 

لتارخيية وانتقاء ما يريده منها، فلو أراد األمري واخللفية الفكرية اليت انطلق منها يف استنطاق الوثائق ا
صرف داللة االغتيال إىل غري هذا املصرف لفعل، ومل يكن ساعتها حباجة إىل حشد كّل " واسيين"

تلك الّتربيرات اليت سبقت املقطوعتني لتفسري سياقات حادثة االغتيال اجلماعي، وما لّفها من عوامل 
عا حبسب الّنص، وملا كان مضطرا يف األساس إىل تبيان داخلية وأخرى خارجّية دفعت إىل ذلك دف

.موقف األمري منها وأسفه عليها يف أكثر من مخسة مواضع خمتلفة من الرواية

على جمموعة من " واسيين"يف إطار هذا االختيار الفكري النّابع عن وعي سردي خاص، اتكأ 
ا الّتارخيية، ووظف منها بآليات خمتلف ما رآه مناسبا  ّ الوثائق اليت ميكن التحقق منها يف مظا

ا، رسائ: لطروحاته، أذكر منها له إىل القادة خطب األمري وبيعته، رسائله إىل قواد القبائل وأعيا
الفرنسيني، رسائله إىل السلطان املغريب، إجاباته عن بعض أسئلة الفرنسيني الرّاغبني يف التعّرف عن 

، رسالة ديبوش املوجهة إىل "أنطوان أدولف ديبوش" الّدين اإلسالمي كتاباته املوّجهة إىل األسقف 
د واملواثيق بني األمري والفرنسيني بعد نابليون، بعض خطابات نابليون، رسالة األمري لنابليون، العهو 

.408/409: صص. واسيين األعرج، كتاب األمري-)1(
.409: ص. املصدر نفسه-)2(
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االستسالم واليت تضّمنت التزاما من األمري بعدم العودة إىل اجلهاد وعدم اعرتاض مصاحل فرنسا يف 
وغريها من النصوص التارخيية اليت وردت مقتطفات منها بلون مسيك وأسود ممّيز، وهي ... املنطقة 

ليت استند إليها املبدع يف ختييله للّتاريخ، منها ما يتعلق مقتطفات هلا ما يعضدها يف كتب التاريخ ا
أو كتاب " حتفة الزائر يف تاريخ اجلزائر"بكتابات األمري ذاته حنو ما اقتبسه واسيين من كتاب 

عبد القادر "القّس ديبوش يف كتابه : ، أو من كتابات من اهتموا حبياته وسريته مثل"املخطوط الكبري"
" سرية األمري عبد القادر وجهاده: "يف كتابه) رفيق دربه(فى بن التهامي مصط" يف سجن أمبواز
وبعض " األمري عبد القادر: "، بول أزان يف كتابه"حياة األمري عبد القادر اجلزائري: "وتشرشل يف كتابه

.الكتابات األخرى  لـ حممد السيد الوزير، وبديعة احلسين اجلزائري والدّكتور إبراهيم مياسي وغريهم

قد جلأ يف انتقاء شواهده ومقبوساته التارخيية إىل " واسيين"وجتدر اإلشارة يف هذا السياق إىل أّن 
حذف كثري من الوقائع اليت ال ختدم سياقه النصي وإىل تقدمي أخرى بصورة مغايرة عن الصورة اليت 

ا يف مصادر التاريخ، ومن ذلك على سبيل الذّكر ما يلمس من فروق ات بني ما ورد يف وردت 
الذي ُخّط يف قصر أمبواز ) 1("سرية األمري عبد القادر وجهاده"وبني ما ورد يف كتاب " كتاب األمري"
. يف منت روايته" واسيين"، أشار إليها "مصطفى بن التهامي"فيه فقرات كثرية أمالها على " األمري"ولـ

عرفتها طفولة األمري وسياقات نشأته األوىل ومن تلك الفروقات، أّن الروائي مل يشر إىل األحداث اليت
امي مثل معاهدة  أو رحلته إىل احلجاز، كما مل يعرّج على بعض املعاهدات الواردة يف خمطوط بن 

وحماربة األمري لقبائل على أمهّيتها التارخيية، وهجوم بعض القبائل على جيش األمري،1834دمييشيل 
وباملقابل جنده قد قام بتحوير جمموعة . األخرى اليت ال تقّل أمهيةاملخزن بوهران وغريها من األحداث

انتصارا لسردية نّصه واخللفية الفكرية املشّكلة هلا من مثل -إضافًة أو حذفاً -من األحداث األخرى 
إعادة متثّله للهجوم على الّتيجانيني بتفصيل مل يرد يف املخطوط التارخيي، وهو ما منح ملقطوعاته 

ئية فرادة يف إيراد التفاصيل والّتغلغل يف اجلزئيات، أّما بالنسبة ملعركة املقطع والزحف إىل مدينة الروا

"كتاب األمري"لإلطالع على الفروقات التارخيية الروائية اليت سيشار إليها، وللكشف عن بعض مواطن التحويل التارخيي يف -)1(
. 2005، 1اجلزائر، ط–حيي بوعزيز، دار البصائر، اجلزائر : مصطفى بن التهامي، سرية األمري عبد القادر وجهاده، تح: ينظر
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تلمسان ووهران وغريمها من األحداث فاملالحظ أنّه قد أوردها بشكل موجز وملخص استجابة 
.ملقتضيات السرد وانبناءات الفكرة يف النّص الروائي

الغيث      :
املهدي "عن رؤيته املعادية للحركة اإلسالمية يف اجلزائر باستدعاء شخصية " ساريحممد"نافح 

وأفعاله اليت استقاها من كتب التاريخ، ليبّث رؤيته اليت توّزعت على كّل مساحات نص " بن تومرت
، مستدعيا لذلك حكيا لألفعال، وآخر لألقوال عّرب من خالهلما عن رؤيته الرّافضة للتيار "الغيث"
سيلقى : "إلسالمي ولكّل عالقاته بالسياسة وأنظمة احلكم، يقول بلسان قدور بن موسى اجلامعيا

. ال جنة بال حرية، احليوان أيضا يأكل ويشرب. العامل اإلسالمي نفس املصري بعد سنوات قليلة فقط
يوّلد إال العنف ومبا أّن العنف ال...أّول شيء سيقوم به احلاكم العريب هو إصدار قوانني املنع والردع 

ائية ، ويقول يف مقام آخر بلسان رشيد حلموش، الّناقم على )1("فسنغرق حتما يف حروب دموية ال
يف احلقيقة، ختلصنا من بذرة الشيوعية بإذن اهللا تعاىل، ستنبت بذرة : "الشيوعية، وهو مخيين الّنزعة

. )2("اإلسالم مع اخلميين نصره اهللا وأعلى شأنه

ات ييف مثانينُعرفتاليت " اإلسالميةالرؤيا"مبثل هذه املقوالت على "ساريحممد"لقد رّكز 
، وطّعمها بعد االستقاللةدئساكانتإليديولوجيات الوطنية اليتلنكوصمناقتضتهوما املاضيالقرن

لكن بتحوير كبري وجلي لسرية الرجل يف كثري من " املهدي بن تومرت"مبا رآه مالئما من سرية 
ا كتب التاريخ واختلفت زمنا ومكانا بغض الّنظر عن توّجهه ورؤيته الّتغيريية، ومن  األحداث اليت رو

حلة اإلياب املهدوية من ذلك مثال ما ذهب إليه الّروائي حني سرده ملا حدث مبدينة قسنطينة يف ر 
املشرق العريب، حيث يذهب إىل القول بأّن املهدي قد استوقفته حادثة سرقة يف املدينة ساعة دخوهلا 
فاستغرب اكتفاء أهل املدينة بضرب السارق وإخالء سبيله فأمرهم بالتوجه إىل القاضي إلصدار األمر 

.21/22: صص. حممد ساري، الغيث-)1(
.21: ص. املصدر نفسه-)2(
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)1("لزم قاضي املدينة بأن يقطع له يدههذا الرجل سارق، وأحكام الشريعة ت: "بقطع اليد، يقول

تقطع يده من أجل سرقة شاة؟ هذا جنون؟ مل يكن مرادنا : "فرفضوا االنصياع ألمره وتفرقوا قائلني له
، فاقتاده إىل القاضي مع ثالثة من مرافقيه لكّن )2("إال تأديبه لكي ال يعود إىل مثل هذا العمل

شكوى مقدمة ضّده، ما جعل املهدي جيوب املدينة ثالثة القاضي متّلص من احلكم عليه لعدم وجود 
ين عليه دون طائل، فأخلي سبيل السارق واملهدي كّله حسرة على ذلك .أيام حبثا عن ا

مرتكزها، لكّنها روت " املهدي"اليت كانت سرية وردت يف كّل املصادرإّن هذه القصة قد
فقدمت املهدي على أنّه مل يأمر بقطع يده وال أخذه إىل "الغيث"احلادثة بغري ما ذهب إليه نص 

م للسارق دون احتكامهم إىل القاضي لتطبيق احلّد عليه جهال  القاضي بل حكم لصاحله نتيجة ضر
منهم بأحكام الشرع، فاجتهد باختاذ الضرب الذي تلقاه السارق بديال عن فعل القطع، ألّن الضرب 

: على السارق قبل احلكم عليه بقطع اليد، يقول البيدق يف كتابهمل يكن يوما من مقتضيات القبض
مناديا ينادي هذا جزاء أهل السرقة، فقال يا قوم، تركتم الّشرع، إّمنا جيب عليه قطع ) املهدي(مسع "

اليد، فقالوا له يا فقيه، فما نصنع به؟ فقال هلم إّمنا هذا الضرب يقوم له مقام قطع اليد جبهلكم ألنّه 
وز مجع حّدين يف ذنب واحد، ّمث قال للسارق تب، فقال يا فقيه أنا تائب هللا تعاىل بقلب ال جي

ا ينقل إلينا الدكتور عبد )3("صادق، فتاب على يد اإلمام املعصوم رضي اهللا عنه ، وحول احلادثة ذا
يد النجار من مصادر تارخيية خمتلفة املعىن نفسه الذي أخرب به البيدق، يقول  نكر على الناس است"ا

م أحد األشخاص لسرقة اقرتفها قائال هلم يا قوم، تركتم الّشرع، إمنا جيب عليه قطع اليد، وإمنا : ضر
، ولعل هذه )4("هذا الضرب يقوم مقام القطع جبهلكم، مث عاجل ذلك الرجل حىت تاب على يديه

من طرف املؤرخني قد تكون  املتفق عليها " عاجل ذلك الّرجل حىت تاب على يديه"العبارة األخرية 
كافية ملعرفة مدى إنسانية املهدي وسداد رأيه يف اختياره اللني سبيال لدخول قلوب الناس بغية التغيري 

.124: ص. حممد ساري، الغيث-)1(
.املصدر نفسه والصفحة-)2(
، 1املغرب، ط–، أخبار املهدي بن تومرت وبداية دولة املوّحدين، دار املنصور، الرباط )البيدق(أبو بكر بن علي الصنهاجي -)3(

. 12: ص. 1971
يد النجار، املهدي بن تومرت-)4( . 89: ص. عبد ا
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صاحبه يف الرحلة وأحد من عايشوا الواقعة معه، األمر الذي ،"البيدق"فيهم، علما بأّن من رواة اخلرب
ليتماشى وحكمه املسبق بعدم جدوى اختاذ " ساريحممد "يثبت التحوير للخرب التارخيي من طرف 

اإلسالم سبيال للتغيري يف زمن العوملة احملتكم إىل العقل اإلنساين مصدرا أوال للّتشريع بدل النقل، وال 
.الواردة يف نّص الرواية" تقطع يده من أجل سرقة شاة؟"أدّل على ذلك من عبارة 

وما ختّلق مع " حممد بن تومرت"لقد انتقل الروائي من الوثيقة التارخيية اليت جّسدت حياة 
أفعاله وآرائه من تداعيات حماولة تطبيقه للشريعة اإلسالمية باحلرف، متوّسال القوة يف تطبيق حدودها 

"املهدي"بطل الرواية لناعلى حّد تعبري الرواية، ليقيس احلاضر النصي على املاضي التارخيي وينتج 
رت اجلماعات اإلسالمية اليت احتلت املساجد وكفّ يف تأسيس " املهدي بن تومرت"املقتدي بـــ 

تمع ما فيه، حىت وصل كلّ لومتنكر،للمجتمعمنتقدمستورد،جديدمن منظور إيديولوجي ،ا
م حاربوا من أجل األرض أ) املهدي(مّدعياعلى الشهداء األمر إىل حّد إنكار صفة الشهادة 

، وهو ما حدا باملهدي ومجاعته إىل دخول اإلقامة اجلامعية يف اب ومل حياربوا من أجل الدينوالرتّ 
موضع آخر من الرواية وحفر حفرة ألحد الطالب لرمجه نظرا إلميانه باملاركسية، وإعالنه هلا رؤية 

اهللا الرحيم الغفور، وحده ميلك قدرة : "ومنهجا، وهو الطالب الذي خاطبهم بعد اإلتيان به قائال
وعلى املسلم مهما كان علمه بالدين أن يكتفي بالدعوة . اهلداية، إنّه يهدي من يشاء من عباده

أنتم قتلة، جمرمون ولستم دعاة  ... من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر . ال إكراه يف الدين. واإلرشاد
لقد جاءت هذه احلادثة وهذا احلوار  للتعبري عن . )1("أنتم أّول من حيرتق بنار جهنم. كما تزعمون

اية الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن  أمداء تصادم األفكار واإليديولوجيات اجلزائرية يف 
املاضي، فاختري املتطّرف الّديين ممثال باملهدي ومجاعته واملاركسّي ممثال بطلبة اجلامعة لتوصيف هذا 

تمع اجلزائري أكثر من أّي شيء آخر، وقد قّدم الروائي الّصراع املرتبط  بالوعي الّسياسي داخل ا
ألجل ذلك اجلماعة األوىل بشاكلة عدوانية وطاغية وجاهلة، وباملقابل جاء باملاركسية ليسّوق هلا 
بصفتها إيديولوجية مساملة مثقفة ومتحضرة، مصطنعا حيثيات للّصراع، ومظهرا كيفياته اهلمجية من 

.227/228: صص. ساري، الغيثحممد -)1(
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م اليت ط اية تشي برؤيته املنتصرة إىل الطّلبة وقناعا رف اإلسالميني املتعاليني، وقد اختار املبدع له 
.دافعوا عنها بتوحدهم وتكتلهم الذي كان سببا يف طرد املهدّي ومجاعته بعد هزمية نكراء/ دافع 

قد اجتىب " حممد ساري"بأّن ميكن القول" الغيث"من خالل هذه األمثلة املنتقاة من رواية 
من التاريخ بعد حتوير نصوصه ما يتساوق ورؤيته اليسارية اليت انطبعت يف كّل كتاباته السردية، فبعث 

من عبق التاريخ، مغّريا وحمّوال ملضامينها على الّنحو الذي ّمت الكشف عنه " املهدي بن تومرت"بقصة 
ا اجلديدة مع االجتا ه الفكري املتبىن، والذي مل يستدعي القَصص التارخيي بغري آنفا، لتتناسب بدالال

ا قد طفت نصيا بشكل واضح وصريح  شكله احلقيقي إال ليكون مطية للرتويج لقناعات عيبها أ
حىت أصبحت على مرأى من كّل قارئ، قريبة من كّل األعني واألذهان، منتصرة للصوت الواحد 

رواية الفكرة الواحدة، والقمع الدائم للصوت بذلك " الغيث"صدى اآلخرين، فكانت /رافضة لصوت
ما يؤّصل ملن إىل التاريخ إّال لتتشرباملسلم أو بتعبري أدق للحركات اإلسالمية الّسياسية فلم تعد

ذه  سخرت منهم من بدايتها حىت النهاية، ومن ضمن ما توافر فيها من مقطوعات سردية صّرحت 
: السخرية واإلقصاء ما يأيت

مبا أّن الزهد قد مّس عقول الناس مثل وباء جارف، فما على اجلميع إال الدخول يف الصف "* 
ال أحد يقاوم إغراءات اجلّنة حينما يومهه . وطأطأة الرؤوس والسري كالعميان وسط القطيع

ا خلف الستار ّ .)1("الدراويش بأ

هكذا خيتزل الّدين يف بضع .نبتت الّلحى كالفطريات، بال زرع وال سقي وال أمسدة مداوية* "
تغّريت موضة اللباس، . ومل يبق أمام الّضأنيات إال اهلجرة إىل بالد اإلسكيمو. شعريات مغربة

.)2("سّيدة األلبسة... فأصبحت اجلالليب العريضة واألقمصة األفغانية 

.13: ص. حممد ساري، الغيث-)1(
.14/15: صص. نفسهاملصدر -)2(
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بيان حفظة احتمال أن يذهب بعض األئّمة إىل دور البغي،مل ال وهم ميارسون اللّواط مع الص* "
القرآن، ولكنهم يلجأون إىل مواخري بعيدة، مسترتين، مقنعني يف ألبسة يصعب الكشف عن 

.)1("هويتهم بداخلها
معلنة عن عدائها للحركات اإلسالمية " الغيث"لقد وردت هذه النصوص وغريها داخل رواية 

ا معّممة الشاذ يف اجلزائر،-مثلما وصفها–ولظاهرة الّتدين الطارئة املستوردة  فسخرت من أصحا
من األفعال، ساحبة األحكام السلبية على اجلميع دون استثناء، وباملقابل حرم الروائي الشخصيات 

ا من من الواجب أن تتكلم فيها لتبدي رؤيتها أو الكالم يف السياقات الّنصية اليت كاناملستهزأ 
.تدافع عن نفسها على األقل

كولونيل الزبربر :
متشيا يف مساق تشرّبات الّروائي اجلزائري للتارخيي وتكييفها سرديا مبا خيدم رؤية املبدع، جند 
أيضا نصا آخر من النصوص التارخيية اإلشكالية اليت تعّرض حمتواها إىل الّتحوير واملساءلة الروائية سعيا 

دف إىل التغيري بناء على حماورة املاضي من املبدع إىل استنطاق التاريخ من منظوره الرافض للواقع، اهلا
ورفض تقديسه، حبثا عن أجوبة لبعض ما حيدث يف زمن الكتابة وحماولة منه إىل جتاوزها باختاذ مسار 

" السائح"يف رواية " اتفاقيات إيفيان"ضوّي جديد ينأى عن اخلطاب الكولونيايل وتداعياته؛ نّص 
قيات أُبّدت تارخييا على شكل مواد وبنود موثّقة وحمفوظة يف ، وهي يف األصل اتّفا"كولونيل الزبربر"

األرشيف املشرتك اجلزائري الفرنسي، وواردة بالّلغتني يف العديد من املراجع التارخيية، واليت جاء فحواها 
نتيجة مفاوضات عسرية وعلى مرحلتني بني اجلانبني؛ لتتّوج بقرار وقف إطالق النار وحبّق تقرير املصري 

االتّفاق على احلفاظ على جمموعة من االمتيازات الفرنسية داخل اجلزائر بناء على فرضية تصويت بعد 
.اجلزائريني لصاحل االستقالل على الّنحو الذي هو معروف

إّن األحداث اليت وقعت بعد االستقالل وكان مدارها أفعال اجليش الفرنسي داخل اجلزائر من 
ائيا ) اتفاقيات إيفيان(االستحواذ على صالحّيات أكرب مما هو مؤطّر يف نّص الوثيقة التارخيية  املربمة 

.246: ص. حممد ساري، الغيث-)1(
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ا الرواية حتت عنوان 1962مارس 18: يوم بلسان بوزقزة حني قال )1("يةالّلطخة التارخي"واليت أورد
على حنو ما )2("طواها ووضعها يف جيب سرتته املدنية"بعد أن قرأ الوثيقة السرية التفاقيات إيفيان و

ا على قاعدة : "ذهب إليه النص كيف تتنازل اجلزائر لعدّو األمس، حىت عن طريق اإلجيار، عن سياد
وأن تتعهد مبنحه التسهيالت الالزمة الستخدامها هي ومراكز . مرسى الكبري البحرية واجلوية

سى الكبري، وعن بوتليليس، مسرغني، جزر حبيبة، ومطار الرتيق يف طافروي كجزء من قاعدة املر 
منشآت التجارب النووية يف عني أكْر يف متنراست ورقان وأدرار، وقواعد إطالق الصواريخ يف بشار 
ومحاقري يف العبادلة، وموقع التجارب النووية يف وادي الّناموس، ومطارات بشار ورقان وعنابة 

الل نفط الصحراء وتكريره وبوفاريك، وفوق ذلك كّله أن تتنازل لشركات البرتول الفرنسية عن استغ
إّن ما ورد يف هذه املقطوعة ينبع من عبارات الوثيقة التارخيية ومما حصل بعد . )3("ونقله وتسويقه

االستقالل، فاتفاقيات إيفيان مل تورد يف مضامينها أّي ممارسات عسكريّة بعد االستقالل على أرض 
سيحصل من جتارب نووية عسكرية ال سلمية يف اجلزائر، وأبعد مما ذهب إليه الّروائي مل تشر إىل ما

أي بعد أربع 1966منطقة رقان واليت تعّدت يف جمملها سبعة عشر عملية تفجريية كانت آخرها سنة 
سنوات من االستقالل، ناهيك عن استخدام الفرنك عملة عاملية للمتاجرة بالبرتول اجلزائري، إنّه 

األسئلة اليت وجدت هلا عقول مثقفينا بعض اإلجابات،كّل املؤّسس على جمموعة من" الّلطخة"الواقع 
هل ميكن اعتبار اتفاقيات إيفيان جمرد وسيلة : "من جانبه وحبسب رؤيته، ولعّل أهم هذه األسئلة

ما هو املعىن : لتشكيل استقالل ممنوح؟ أم هي تتويج باهر الستقالل انتزع انتزاعا؟ وبعبارة أخرى
يد التّفاقيات إيفيان؟ هل كانت أرضية الستعمار جديد؟ أو مسامهة كربى البعيد، وما هو املدى املد

، وطبيعة اإلجابة عن هذه األسئلة هي اليت جعلت الّنظرة العامة اليت تنبع من )4("يف تصفية استعمار؟

.174: ص. كولونيل الزبربر. احلبيب السائح-)1(
.املصدر نفسه والصفحة-)2(
.املصدر نفسه والصفحة-)3(
اية حرب التحرير يف اجلزائر -)4( حمل العني جبائلي، ديوان املطبوعات / حلسن زغدار : اتفاقيات إيفيان، تر-بن يوسف بن خّدة، 

.09: ص. 1987، 1اجلزائر، ط–اجلامعية، اجلزائر 
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معني املؤرخني واألدباء وحىت القادة السياسيني إىل ما حصل بعد االستقالل ختتلف وتتباين وتنقسم 
.)(واقف خمتلفةإىل م

من رأي فيها " الكولونيل"وما تضمنته رواية ) اتفاقيات إيفيان(واملطّلع على الوثيقة التارخيية 
تتكّشف أمامه مواضع التحوير الفين الذي قام به الروائي ونسبه إىل الوثيقة السرية أو امللحق بنّص 

ا من طرف الروائي، ومساءلة صرحية للتاريخ االتفاقيات، األمر الذي يعكس جتاوزا واضحا للوثي قة ذا
.اجلزائري من خالل أقدس وثائق الثورة التحريرية

لقد انطلق الروائي يف بناء رؤيته الّتارخيية على خلفّية معرفية رصينة اختار تأسيسا عليها موقفا 
جترمييا ملا حدث، ملقيا اللوم على الوفد اجلزائري املفاوض، ال تشكيكا يف وطنية أعضائه بل انتقاصا 

من جهد وما قّدمه من تضحيات من قيمة احملّقق من االتفاقيات مقارنة مبا بذله الّشعب اجلزائري 
.إىل طاولة املفاوضات–بالّرغم من حنكة ديغول -أخضعت الفرنسيني وجعلتهم يستأنسون 

من النّاحية الفنية " كولونيل الزبربر"لقد جاء حتوير مدلوالت الوثيقة الّتارخيية يف رواية 
أنه أن يقود جمتمع القراءة إىل تبنيه مستساغا، ممهدا له بشكل جيد، وقد أعطي مقاما سرديا من ش

، كما أّن جميئه على )املواقف الثالث(خاصة وأنّه اختار موقفا واحدا، ومل ُحيل إىل البدائل املتوافرة 

)(- هي على النحو اآليتإحداهاة ثالث مل خيرج رأي السائح عن رئيسمواقف ،:
كرمي بلقاسم وسعد دحلب : يرى أصحاب هذا املوقف بأّن أعضاء احلكومة املؤقتة اليت يشّكلها من اجلهة اجلزائرية كّل من: الموقف األّول

كانت سببا يف ذلك، هي اليترضا مالك والصغري مصطفايو وحممد الصديق بن حيي وخلضر بن طوبال واحممد يزيد وعمار بن عودة 
م الزعم إىل افرتاض وجود وثيقة سرية مل تعَلن بل بقيت إلبرامها عهودا مبدئية مع فرنسا غ ري واردة يف نّص االتفاقية املعلن، وقد ذهب 

.حكرا على احلكومتني فرّسخت وجها جديد من االستعمار
وقايد أمحد يرى بأّن ما حدث من مقتضيات االتفاقية، فنّص الوثيقة الذي عارضه الرئيس اهلواري بومدين وعلي منجلي :الموقف الثاني

بشدة، قد نّص على كّل هذه االمتيازات اليت فرضتها ظروف تارخيية جيب قراءة االتفاقيات يف ظّلها االجتماعي والسياسي والعسكري آنذاك 
.دون أّي متاسف قد يأخذ القراءة يف مسار تأويلي مضّلل

ومن معه من القادة آنذاك هم السبب " أمحد بن بلة"احل يذهب إىل أّن النظام السياسي املمّثل يف شخص الرئيس الر :الموقف الثالث
م هم من يتحملون مسؤولية كّل ما حدث، أّما  الرئيس يف متطيط دالالت الوثيقة أو يف عدم االعتماد عليها أساسا يف بعض املواقف، وأ

م كانوا يف مستوى جماهدي"املندوبون املفاوضون فال يتحملون أّي مسؤولية  جيش التحرير الوطين وكل أفراد شعبنا؛ وعرفوا  فقد أثبتوا أ
لس الوطين للثورة اجلزائرية، واحلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية، حني الءموا بني الصرامة والواقع ية، وبني كيف يعربون بصدق عن إرادة ا

".التفاوض والثورة
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املتميزة نّصيا بثوريتها، وانتصارها للقضية اجلزائرية على " بوزقزة"لسان شخصية وطنية مثل شخصية 
أن ُتستشعر من طرف القارئ خللخلة " السائح"سلمة أرادها حساب القضايا الشخصية جعله شبه م

ا يف نصه القابع، وهذا احلكم ينسحب على كثري من االختيارات  املفاهيم املقّدسة اليت حيتفظ 
.   السردية واالنتقاءات الوثقية اليت جاءت بوجه معني وخمصوص يف نّص الرواية

حومة الطليان :
إدانة االستعمار إحياء وهدفه من ذلك إىل جانبىل تاريخ الّثورة اجلزائريّة إ"أمحد محدي"عاد

استلهم وقد ، عموما وتضحيات سكان مدينة سكيكدة باخلصوصومتجيد بطوالت الّشعب اجلزائرّي 
متكئا على جمموعة من الّنصوص التارخيية اليت كتبت ما وقع يف الكثري من احلوادث الّتارخيّية، لذلك 

ا على ما  املنطقة، حمّورا مرويات الّتاريخ مبا يتناسب وتدفقات الفكر، مركزا يف استخالص دالال
.يتماشى ورؤيته للصراع الفرنسي اجلزائري يف مدينة سكيكدة

وقد انطلق الّروائي يف عملية ختييله للتاريخ من فكرة مركز قوامها التمرد عّما كان سائدا يف 
رية باعتبارها نصوصا تكتب ثورات الريف فقط، وذلك لصاحل كتابة تاريخ املدن الروايات اجلزائ

الثوري، وهي الفكرة اليت كانت مبثابة احلجر األساس اليت انبنت عليه كل األحداث املستدعاة 
والشخصيات املوظفة، واملنعطف احلاسم الذي اختريت بناء عليه مدينة سكيكدة لتكون فضاء 

.ارتوت بدماء الّشهداء إثر حوادث تركت شرخا عميقا يف نفوس اجلزائرّينيائرية اليت اجلز للمدنأمنوذجا

الّتارخيية وفرضت عليه بناء على هذه الّرؤيا املتعّلقة بالفضاء املكاّين قّلت اختيارات الروائي
مل "لفرنسيني حني األحداث فرضا، فجاء على ذكر تاريخ املدينة القدمي ّمث كيفية احتالهلا من طرف ا

)1("حلّط رحالهأحسن من موقع روسيكادا االسرتاتيجيّ Le générale Négrierجيد اجلنرال

أوت 20مشفوعة بتاريخ املقاومات الشعبية فيها، ويف زمن أقرب هجومات الّشمال القسنطيين
الّشمال هلجماتالذّكرى األوىل الذي يعّد مبثابة1956أوت 20ومؤمتر الّصومام ، 1955

.13: ص.حومة الطليان،أمحد محدي-)1(
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من مثل أفعال ،تاريخ املنطقةمن "أمحد محدي"إضافة إىل حوادث أخرى استقاها ، هذاالقسنطيين
وعصابة اليد احلمراء وما قامت .)1("اّلذين اختاروا أن يكونوا يف صّف االستعماراألقدام السوداء "

ورد 1957سنة )2("واليهودمن ورائها إذكاء نار الفتنة بني العرب "به من عمليات نكراء أرادت 
1956ماي 19ن يوم و لبة اجلزائريّ ذي أعلنه الطّ اإلضراب الّ جبهة التحرير الوطين عليهما، إضافة إىل 

وأثره يف مدينة سكيكدة من خالل شخصية بومجعة، هذا إضافة إىل ذكره لبعض األماكن الرامزة إىل 
تأسيسها مباشرة "عامل يف مركزين متخّصصني، ّمت ل هذه املوتتمثّ وأمداء تعذيب اجلزائرينيقسوة احلرب

منتجع camp péhau،حيث كان أّوهلما 1955أوت 20مال القسنطيين الشّ هجماتبعد 
jeanne d’arc، ّ3("ةوش مقابل مستشفى األمراض العقليّ وثانيها يف ثكنة احلر(.

م فل، ما يرتبط مكانا مبدينة سكيكدةوانتقى منه الّتاريخ عاد إىلالّروائي قديّتضح للقارئ أنّ 
ما هو عام وشامل بل رّكز فقط على ما خيدم رؤيته القائمة على أّن للمدينة دورها يف الّثورة ينقل 

ما يناسب هذه الرؤيااحلوادث بذلك مناختار ف،الّتحريرية وعليه فال بّد أن تنال حقها من الكتابة
كن التأكيد يف هذا الّدرب أّن الروائي يف عملية ختييله ومي،ازهمع متواليات إجنيف الوقت نفسهناسبويت

للتاريخ مل يعد كتابة التاريخ، بل قام بتفكيك نصوصه وإعادة تركيبها مبا يتوافق ورؤيته ملاضي مدينة 
. سكيكدة املقاومة منذ فجر التاريخ، الرافضة للعدوان واملنتجة لشباب املستقبل باستمرار حبسبه

القادم من الظالمبوح الرجل:

زمن االستعمار : روايته على فعل املقارنة بني زمنني تارخييني مهمني مها" إبراهيم سعدي"أقام 
الفرنسي وزمن العشرية السوداء، مقابال بني كثري من األحداث الّتارخيية الّدموية اليت مّيزت الفرتتني 

ائري األعزل، واملتطّرف متعّدد هو املستعمر جبربوته حميال بذلك إىل أّن الضحية واحد هو الشعب اجلز 
. وسطوته من جهة، واإلرهاب من جهة ثانية

.152:ص. الطليانأمحد محدي، حومة -)1(
.املصدر نفسه والصفحة-)2(
.47: ص.املصدر نفسه-)3(
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وقد بىن الروائي نّصه على قراءة خمصوصة للتاريخ؛ جّرم فيها الطرفني لكن بنسبتني متفاوتتني؛ 
إىل إظهار - اجلرائدخاصة منها -حيث جنده أميل يف إيراده لألحداث واّتكائه على الوثائق الّتارخيية 

جرائم اإلرهاب على حنو مضاعف مقارنة مبا أورده خبصوص جرائم املستعمر اليت غطاها بالسياق 
موكب : "االجتماعي الذي احتفى به نصه إىل حّد بعيد، يكتب احلاج منصور عن احلقبة االستعمارية

ن جنود راكبني شاحنة بصري وقع على عيو . عسكري يتكّون من شاحنات ودبابات أخذ ميّر أمامنا
ويف موضع آخر احتضن فيه معلمته الفرنسية ،)1("مكشوفة، كانوا ينظرون إلينا يف صمت

أحسست أثناءها أّن اجلميع مل يعد هلم من شغل غري االستغراق يف الّنظر إلينا، وحّىت بأنّه قد :"يقول
حرب الّتحرير يف العاصمة ، وحول)2("نتعرض للتوقيف من قبل رجال البوليس املوجودين يف املكان

حدث مرات عديدة وأن فّتش الناظر، وحّىت : "وما أبدته من عصبية فرنسية يقول عن جتربته الذاتية
األساتذة أحيانا، حمفظيت، خاصة يف الفرتة اليت كانت تنفجر فيها القنابل يف أماكن جتمع األقدام 

، ومبقابل هذه الّصور أعطى الروائي جرائم إرهاب العشرية منحى آخر أكثر فظاعة وأكثر )3("الّسوداء
جرمية بشعة أخرى يذهب ضحيتها : "دموية، مسندا يف كثري من األحيان األخبار إىل اجلرائد فيقول

احي مواطنون أبرياء، اجلرمية وقعت يوم الّثالثاء املاضي يف بيت منعزل بأحد أحياء الكالسيري، بضو 
العاصمة، يف منتصف الليل، الضحايا من عائلة واحدة أحدهم طفل يف الثالثة من العمر امسه 
فيفوش، وجد يف مهده مقطوع الرقبة، مما يعين أّن الدمويني ذحبوه وهو نائم، أخته املسماة حنان، 

ا جث... البالغة من العمر أربع سنوات، عثر على جثتها يف الرواق مرتدية سرتة الّنوم،  ) غ.س(ة والد
يف املمّر القصري املفضي إىل الباب املطل على ... سنة قرب مدخل غرفتها 24البالغة من العمر 

بل نّكل به ... سنة، مل يتعّرض فقط للذبح 65يبلغ من العمر ... الباحة، وجدت جثة اجلد 
.)4("ببشاعة ال توصف

.57: ص. إبراهيم سعدي، بوح الرجل القادم من الظالم-)1(
.65: ص. املصدر نفسه-)2(
.35: ص. املصدر نفسه-)3(
.273: ص. املصدر نفسه-)4(
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على قراءة منحازة أراد منها صاحبها استنطاق " لبوحا"لقد انبىن املتخّيل الّتارخيي يف رواية 
الّتاريخ من منظور جيّرم اإلرهاب أكثر من جترميه لالستعمار، وإذا أضيف إىل ذلك ما أظهره الّنص من 
تعاطف مع املدنيني الفرنسيني، ومدى إسهابه يف إبداء إنسانيتهم جاز القول بأّن املبدع يبسط على 

ستعمر بالرغم من الّسوء الذي حلق اجلزائريني منهما معا، وقد قام الّروائي يف اإلرهاب وجمازره فعال امل
هذا املساق بإعادة ختييل كثري من الوقائع اليت تسند هذه الّنظرة، متجنبا العودة إىل ما حتفظه الّذاكرة 

.من جرائم استعمارية مل يرتكب إرهاب العشرية الّسوداء مثيال هلا

شعلة المايدة:

يف صياغة عمله الّروائي من نصوص املؤرخني، ووافق طرحه ما يتبّنونه من " حممد مفالح"دنا 
مقوالت، فعرض تارخيا من االنتصار على الغزاة واحملتلني اإلسبان وّمهش باملقابل اهلزائم اليت حلقت 

جعلهم يستعينون اجلزائريني آنذاك، كما غّيب يف الوقت نفسه احلديث عن الّضعف الذي اعرتاهم و 
بالّدولة العثمانية للحفاظ على أراضيهم، منصرفا يف مقاماته الّسردية إىل كتابة التاريخ املعلوم مرة 
ا حقائق، فلم  ّ أخرى بصيغة فّنية روائية حاولت قدر املستطاع استعادة كثري من األحداث املؤّرخة وكأ

ا بناء على مقتضيات يسائلها، ومل ينفذ إىل تضاعيفها بالّرغم من أضرب التّ  حويل الّنصي اليت قام 
. فرضتها سياقاته الّروائية

واليت انساق خلفها مستأنسا مبا خربه من " مفالح"إّن الفرادة الفكرية اليت احتواها نّص 
التاريخ ترتبط أساسا بإعالء صوت املستضعفني الذين طالتهم سطوة العثمانيني يف تلك احلقبة، وكذا 

أيه يف النظام السياسي الفاشل الذي كان يسّري البايلك آنذاك، القائم على الفساد والّرشاوى، وقمع ر 
لقد أصيب بعّلة غريبة فحملوه إىل ": "الباي خليل"بلسان شخصياته عن " مفالح"اجلزائريني، يكتب 

ا، ّمث دفن مبقربة سيدي حممد الّسنوسي  خ وقسا على لقد ظلم الّشيو ... تلمسان اليت تويف 
مسعت أنّه كان يريد قتل العديد من املشايخ األفاضل وقد هاجم على . كان رجال مغرورا. الصاحلني

حكام األتراك يعتقدون أّن : "ويكتب أيضا)1("عامل جليل واستوىل على خيمته وفّرق طلبته وهّم بقتله

.61: ص. حممد مفالح، شعلة املايدة-)1(
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ا القبائل الّرعية ول م قادرة على قمع أيّة انتفاضة تقوم  كّنهم نسوا أّن هذه القبائل هي اليت حاميا
، إّن هذه املقطوعات وغريها هي فقط من أعطى )1("احتضنتهم ملواجهة الغزاة اإلسبان والربتغال

للنص خصوصياته الفكرية؛ إذ من خالهلا يلحظ القارئ مساءلة الّروائي للتاريخ، وتصرّفه يف معطياته 
ا كثري من املؤرخني يف الوطن العريب إزاء وانصرافه إىل تبّين فكرة االستعمار غري املب اشر اليت صدح 

إىل معارضة املروية اجلزائرية الكربى السائدة لدى " مفالح"وبناء على ذلك انصرف . الدولة العثمانية
اجلزائريني إزاء الّتواجد العثماين باملنطقة، ومعارضة كثري من الكتابات الّتارخيية اليت رّكزت على اجلانب 

.ايب من بسط العثمانيني لنفوذهم يف املنطقةاإلجي

الولّي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي:
حني ختييله للماضي وإسقاطه على الواقع بقراءة التاريخ كومضة    " الطاهر وطار"لقد قام 

مالك بن "أو كحالة واحدة عّم فيها الّصراع واطرد، وتقاتل فيها اإلخوة باسم اإلسالم، منذ قتل 
ن الّصراعات يقول الّسارد ع. ، إىل زمن كتابة الّنص الروائي"خالد بن الوليد"من طرف " نويرة

ون  ": "وطار"اإلسالمية املسلحة املوجودة اليوم واليت هلا ما يعضدها حبسب  خرجت بني قوم يتشا
ظّل املدفع ... كان علّي أن أتدخل ... يف ألبستهم ويف حلاهم ويف رائحة العطر اليت تعبق منهم 

لكن من . بالتأكيد. بالتأكيد. لست وحدي يف املعركة... الرشاش يهمهم وظللت أغّري مواقعي 
.)2("معي؟ مع من أحارب، مثّ من أحارب أنا؟

لقد اجتىب الروائي من التاريخ ما خيدم رؤيته، وما يتساوق وقراءته لألحداث املعاصرة، فأّصل 
؛ ليقّدمها للقارئ من زاوية نظر واحدة انتفت معها بقية "مالك"للوباء الذي حّل بأّمة اإلسالم بقصة 

أو القائلة بسوء فهم للغة " خالد"الّروايات التارخيية األخرى القائلة مبقتل الّشاعر اجلفول دون علم 
وغريها من ... األسرى فقتلوهم " إدفاء"من طرف جنوده الذين أمرهم بـ " سيف اهللا املسلول"

ايته ينفتق من معني تارخيّي واحد ويّتجه  الروايات األخرى، وهو ما جعل نّص الويل من بدايته حىت 

.62: ص. شعلة املايدةحممد مفالح، -)1(
.93/94: صص. الطاهر وطار، الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي-)2(
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القتل وفوضى اخلالفات اإلسالمية حنو فوضى-عرب هذا الفهم األحادي- مبا حيمله من مضامني 
.املنتشرة اليوم

ا الّروائيون اجلزائريون لنصوص التاريخ  ويف ختام هذا الّتدليل على عملية التحويل اليت قام 
م قد أثبتوا عموما حسن تصرفهم يف  ّ أثناء ختييلهم ملا وقع أو ما يفرتض أنّه وقع، أمكن القول بأ

ا، متساوقة استخدام الوثيقة ا ا وبكّل اآلليات، والطّرائق اليت ُقّدمت  لتارخيية، فجاءت بكّل متظهرا
م، فانتقلت بذلك من مستوى  مع املضامني الروائية ومقتضيات الرؤيا النابعة عن وعي الروائيني ذا

ما وراء الواقعة، من ما وراء الوثيقة و الوثيقة باملعىن الّتارخيي إىل مستوى الّسرد الروائي املساعد على فهم
عند القارئ البسيط، ومن وراء حجب الرؤيا عند القارئ املتمّرس، فتكّشفت يف منظور املبدعني

نصوصهم أعماق النفس البشرية وأخذت الذوات الفاعلة أدوارها بالشكل الذي عجزت عن إظهاره 
ابا أو سلبا من طرف القارئ ارخيي إجييف حني يبقى احلكم على طبيعة توظيف التّ الوثيقة الّتارخيية، 

حو سواء تنّبه القارئ إىل اليت ساقته على ذلك النّ الّرؤيا اإلبداعيةمقتضى من مقتضيات احلكم على 
.ذلك أو مل يتنّبه
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الّنّص الروائي بين عوالم الّذات وحركية التاريخ: الفصل الثاني

:تأطير
إذا كان الّتاريخ اجلديد قد انصرف يف بعض نصوصه عن كتابة األحداث الكربى على النحو 
الذي عرفت به كالسيكياته لصاحل اهتمامه باليومي يف أبسط جتلياته االقتصادية واالجتماعية 
والسياسية والعسكرية بسبب التطور احلاصل على مستوى مفاهيمه اجلديدة اخلاضعة يف عمومها 

ا إىل ل ا ودالال ثقافة التخّصص املوضوعايت، فإّن الّرواية قد نشأت على ذلك وسعت يف كّل متظهرا
تصّيد التفاصيل اليومية لألزمنة املخيّـَلة منذ بواكريها األوىل، تغطيًة لكّل جوانب احلياة وبأدق 

ا، راصدة البىن الثّقاف ا، يف حركيتها وسكو ا وسلبيا ا يف كّل حقبة تفاصيلها بإجيابيا ية خبصوصيا
ا، وقد ساعدها على ذلك ما تتمتع به من  تارخيية من حقب الّتاريخ البشري اليت حتاول ختييلها وقراء
قدرة على صناعة االستعارات الكلية، أو االستعارات الكربى للحياة، والناشئة عن آفاق الّتخييل 

ال يستغرب أبدا أن تصوِّر الّرواية مشاهد من الروائي وما ميتاز به من دفق فكري وشعوري، ولذلك 
احلرب العاملية الثانية وإىل جانبها تذُكر للقارئ خرب األب الذي يتأّبط زوجته ويستسقي ألرضه 

وهي الّصورة اليت يتوّقف الّتاريخ على . متضّرعا يف الوقت نفسه اهللا لينصر أبناءه املشاركني يف احلرب
ا مهما كانت يضيق "طبيعة دنّوه من اليومي؛ ألنّه ببساطة سرعان ما يتربّم وسرعان ما ختومها فال يقر

باجلزئيات ما دام مرتبطا باألحداث الكربى أو األحداث املهمة اليت تستحق أن تلج عامل احلكي 
حيث ملا يشّكل بنية الّزمن الدائري، يف حني تعود الّرواية لرتّد االعتبار إىل اجلزئي واليومي،...التارخيي 

الّتفاصيل الّدقيقة تصلح أكثر من أّي شيء آخر لروز إنسانّية اإلنسان، وحتديد مساته املمّيزة ضمن 
.)1("هذه الّتجربة اإلنسانية املذهلة وامللّغزة

ا إىل ختوم الذاكرة إىل صناعة حياة جديدة من منظورها  لقد سعت الرواية اجلزائرية حني عود
الشخصيات وتتحاور يف أمكنة معينة واقعية كانت أو افرتاضّية، فتجلى بذلك اخلاص، تتحّرك فيها 

الّتارخيي فيها راصدا الّزمن الرّئيس الذي وّصفه الّتاريخ اجلزائري املعلوم بأحواله وأفعاله، متصاحلا مع 

.312: ص. عبد الّسالم أقلمون، الرواية والتاريخ، سلطان احلكاية وحكاية السلطان-)1(
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ية قيمتها الزمن اهلامشي، منتصرا لتفاصيله اليت لطاملا ّمهشها املؤرخون، فاستمّدت بذلك احلياة الّنص
كاستعارة كربى للحياة اليت عاشها اجلزائري أيام االحتالل اإلسباين والفرنسي وأيام االستقالل على 
النحو الذي عرضته الروايات النماذج، وصوال إىل زمن الكتابة الذي سيتحّول بدوره إىل زمن تارخيي 

.بانقضاء فعل الكتابة ذاته

ا التخييلية وبناها الثقافية ويف خضم العرض لكّل متفصالت هذه املراحل الّتارخيية بتمظهرا
املرجعية تتنزل على القارئ أو الباحث جمموعة من األسئلة الّنصية اليت لطاملا احتّلت موضعا إشكاليا 

سؤال النهضة، وسؤال الصراع مع : اإلسالمية، حنو/العربية/يف املنظومة الثقافية والفكرية اجلزائرية
وسؤال احلضارة مبا يقتضيه من مستلزمات روحية وأخرى مادية، وسؤال اهلوية يف ظّل عالقتنا اآلخر، 
وهي األسئلة اليت سيحاول البحث ... املستعِمر مبا مها وجه احلرية الّدائم قبل وبعد االستقالل /باحملتل

.ن نتائجأن جييب عليها يف هذا الفصل بالتدرج، بناء على ما توصل إليه يف الباب األول م

:صيرورة البنى الثقافية: أوال
إّن الّرواية اجلزائرية يف عملية ختييلها للتاريخ ال تكتفي بتسريدها للحادثة التّارخيية، بل حتاول إىل 
ا الطّبيعية اليت من املفرتض أن تكون قد وقعت فيها وذلــــك  جانب ذلك استزراعها يف سياقا

عل الروائي مضطرا إىل اإلملام لتستساغ من طرف املتلقي وتؤدي وظيفتها التواصلية بنجاح، وهو ما جي
بكّل التفاصيل الّتارخيية اليت تتموضع احلوادث فيها، وذلك لتشكيل وعي كاف يسهل بتوسله تقدمي 
الّتاريخ إىل القارئ، ويتيسر معه إخضاع املاّدة التارخيية ملقتضيات الّرؤيا السردية، فتتأّتى بذلك يف 

وغريها من األطر اليت تساهم يف تشكيل مالمح التاريخ الّنص البىن السياسة واالجتماعية والدينية
املتخّيل، ويبقى للروائي بعدها احلّق يف طريقة تقدميها وفقا للهدف املنشود منها، فتتأتى إّما ناقلة 
للخطاب الّسائد مؤكدة له، وإّما مسائلة له باحثة عن احلقيقة اليت مل يقّدمها التاريخ أو عجز عن 

. و جزئياتقدميها إن كليا أ
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ا، سيسعى وبالّنظر إىل أمهية هذه األطر أو السياقات التارخيية العامة اليت جتّلي الوقائع وتتجلى 
ا الّتارخيية حتت تقسيم منهجي ال ينفي تداخلها وتشاكل بُناها .  البحث إىل رصدها وفقا لسريور

جلوانب اليت حاولت الروايات اجلزائرية تأطريها يعّد اجلانب الّسياسي من أبرز ا: البنية الّسياسية/ 1
ا التارخيية الغامضة، حبثا عن إجابات لكثري من األسئلة اليت لّفت املمارسة  والكشف عن صريور
الّسياسية اجلزائرية اليت لطاملا عّدت أرضا وعرة قد يلتبس فيها حّىت مفهوم املناضل الّسياسي كأبسط 

ة الّسياسية، وهو اخلوض اإلبداعي الذي أفضى إىل منطق حتليلي وشى املفاهيم اليت تطرحها النظري
.مبدى وعي الّروائيني اجلزائريني مبا جرى مقارنة مبا جيري

رفض ما وقع تارخييا من / تفّردت الّنصوص الّروائية بطروحات ملؤها الشجاعة واإلقدام يف تبّين 
الّدولة الفتّية بالنظر إىل زمن استقالهلا، معلنة دميقراطيتها مواقف سياسية كان هلا أثرها يف مسار تاريخ

بشكل صريح، رافضة مقّص الرّقابة املمارس على صنوف الكتابة األخرى، خباصة الّصحفية منها 
فصدحت كّل واحدة من منظورها بآرائها ووجهات نظرها إزاء ما مّرت به اجلزائر من ممارسات 

اراختاسياسية، وهي اآلراء اليت م أحد املوقفني؛ إّماعلى لسانأصحا املساندة أو املعارضة شخصيا
:وهو ما ميكن الّتمثيل له ببعض الّنماذج الّنصية من خالل اجلدول اآليت

املعارضةاملساندة

 ضّد (تأييد الدولة العثمانية في مواقفها الخارجية
): الغزاة والمستعمرين اإلسبان

اهتم الباي حممد بأخبار الثورة الفرنسية اليت "
أصبحت تشّكل خطرا على عرش ملك إسبانيا، ورأى 

".          أّن الوقت قد حان للهجوم على مدينة وهران
.91: شعلة املايدة ص.

"لقد قاوموا معنا احلمالت الصليبية"
.105: شعلة املايدة ص

رفض سياسة العثمانيين الداخلية :
لن تصبح مثل هذا الباي ولو درست كّل علوم "
".حىت الغليون وله غالم خاص... الدنيا 

.51: شعلة املايدة ص
ستحّرر وهران إذا ما مجع مشل كّل قبائل "

البايليك، وختّلت حامية األتراك عن قمع السكان 
.29: ص. شعلة املايدة".العاجزين عن دفع الضرائب
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 تأييد فكرة مقاومة المحتل دون وسائط وبكّل
: السبل المتاحة

أنتم تعرفون أنّه الّ حّل لنا اليوم إال االتكال على "
األتراك باعوا وهران بالرخيص وحسني الطباخ مل . أنفسنا

. يطلب شيئا إال النجاة جبلده بعد أن ترك وراءه أمة ممزقة
سلطان املغرب، موالي عبد الرمحن مل نعد نعثر له على 

.73: كتاب األمري ص" أثر ومراسالته قّلت
. جيب على اإلنسان أن يؤمن بالسالح الذي يف يده"

وال يعري اهتماما مبا ميلك عدوه، ألّن السالح ال تعطى له 
قيمة وحده وإّمنا هو يرتفع أو ينزل حسب اليد اليت 

"إّن هؤالء الرجال مليئوا الصدر باإلميان والنصر...متسكه
.15: ما ال تذروه الرياح ص.

رفض السياسة الفرنسية في الجزائر:

" العريب عريب ولو كان الكولونيل بن داود"
.307: حومة الطليان ص

م يبحثون دائما عن األعذار ولو بأوهى املربرات " ّ إ
.307: حومة الطليان ص". ليتخّلصوا منا

على أربع مرتكزات؛ ثالثة ) سانت أرنو(تعتمد نظريته "
من أسالفه، والرابعة من ابتكاره؛ األرض احملروقة 

"                 واالختناق بالدخان، الرتّحيل الدائم، جتفيف املنابع
.91: حومة الطليان ص.

تأييد االشتراكية :

ان، من " تصّور، كّنا نأكل ونشرب وننام ونقرأ با
"يوفر لك كّل هذا ؟ ويف أّي بلد؟ 

.230:غدا يوم جديد ص

رفض النهج السياسية االشتراكية بعد االستقالل:
ُدشن سوق الفالح من "يقول السارد ساخرا 

طرف وزير للجمهورية اجلزائرية الشعبية واعترب البازار 
اكتشافا ثوريا ال مثيل له، يف خدمة الشعب والوطن 

كان املكان فارغا، الرفوف احلديدية الصدئة شبه ... 
فارغة ومطلية ببقع الزيت والدسم النبايت وبقايا من 

.77: صالغيث".  ال شيء نافع يباعالعصري واملرىب، 

 تأييد السياسة المنتهجة من طرف جبهة التحرير
:الوطني في تسيير المستجدات أثناء ثورة التحرير

إّن ما يصدر عن جبهة التحرير ال خيضع للعشوائية "
واالرجتال، بل نابع من عمل مجاعي مدروس، وفقا 
إلجراءات قانونية واضحة، وحمكمة ثورية عادلة 

.126: حومة الطليان ص" وأحكامها واجبة التنفيذ

رفض سياسة التسيير الفردية بعد االستقالل:
ذا االستعالء الفج مل أحّب فيه ه) ... بن بلة(الرّئيس "

على شخصيات سياسية وثورية كبرية، إنّه شخص مهووس 
.277:كولونيل الزبربر ص". بنزعة الزعامة

. ضّيق على الشباب. األحزاب واجلمعيات) بن بلة(حّل "
مأل الّسجون بذوي الرأي املعارضني وأمر بنفي كثري 

.277:كولونيل الزبربر ص". منهم
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 اإلصالحية والزوايا والتنويه بدورها تأييد الجمعيات
:في صناعة المواقف وتنوير الفكر السياسي

حركة دينية هلا امتدادات وتعاطف يف بعض البالد "
اإلسالمية، وهي تعّد إلنشاء منظمة جتمع دعاة 
م مصلحون دينيون، وهم يعملون على  يزعمون أ

س احملّرك الرئي... إرجاع املاضي واخلالفة اإلسالمية 
هلذه اجلماعة هو ابن باديس، الذي خالف طريق أبيه 

88:غدا يوم جديد ص"وأهله الذين أيّدوا احلضارة

رجال الّزوايا ليسوا كّلهم مع فرنسا كما كان يعتقد "
لقد مسع بنفسه من بعضهم بغضهم . احلاج أمحد

م العلنية مغبة  الشديد هلا، لكّنهم يّتقون بتصرحيا
مشاريعهم اخلريية والتعليمية اليت حتفظ القضاء على 

". للناس أقّل مقومات انتمائهم وشخصيتهم

87: صغدا يوم جديد

رفض سياسة تصفية الخصوم:
من جرح إعدام العقيد ) موالي احلضري(لن يربأ "

" وخالص العبثية أيضا. ذروة الّالمسؤولية"شعباين 
فشرف جندي مثله كان لن يسمح له بأن يزكي خرقا 

" فادحا كالذي وقع يف حّق ذلك العقيد
177:كولونيل الزبربر ص

وأّي أخبار عن القائد عّبان رمضان نصدق "
أم أنّه اغتيل ... 1957أاستشهاده يف العام الثالث 

.129:كولونيل الزبربر ص"   تصفية حلسابات؟

راحت قيادات يف هيئة أركان جيش التحرير  ويف 
احلكومة املؤقتة تشحذ أسلحتها من أجل السيطرة على 

". السلطةاجلزائر العاصمة الحتالل مواقع 
196: ص.كولونيل الزبربر

تأييد فكرة توظيف الجانب الروحي في بناء دولة:

. إّن اهلروب بدين اهللا، عنصر مهم يف املواجهة"
نقيم يف هذا الفيف، نتضرع للموىل، عساه يفرج الكرب، 
فيضع حّدا هلذا االكتساح للوباء ألمم اإلسالم، ويف 
ّرب ما نقوى عليه من الشبان إناثا وذكورا  نفس الوقت 
م الفيف، منشئني أمة  نلقنهم دينهم، ونزوجهم، ونعّمر 

.23: الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي ص". صنةحم

ميكن ألمة فضلها اهللا عن غريها أن تغّري املوازين يف أيّة "
.95: كتاب األمري ص. "حلظة

رفض وصول الحركات اإلسالمية إلى الحكم:
من الّناحية النظرية، اإلسالم مغر متاما مثل الشيوعية "

.21: ص. الغيث". قبل أن تدخل حّيز التطبيق

أّول شيء سيقوم به احلاكم اإلسالمي هو إصدار "
وأّول رّد فعل طبيعي هو اخرتاق . قوانني املنع والردع

يستعني احلاكم باهلراوة لفرض احرتام . هذه املمنوعات
ومبا أّن العنف ال . هكذا نعود إىل دوامة القمع. القانون

يولد إال العنف، فسنغرق حتما يف حروب دموية ال 
.21: يث صالغ". ائية
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ا النصية ميكن القول بأّن مساندة الّرواية  بالنظر إىل هذه التنصيصات السردية داخل سياقا
اجلزائرية لألنظمة واملواقف الّسياسية املتبناة تارخييا قد جتّسدت من خالل طريقتني اثنتني؛ إّما 

ظور إجيايب يلتمس باإلعالن واجلهر انتصارا إىل ما حدث سياسيا، أو باالكتفاء بالتوصيف من من
العذر، ويربز اإلجنازات دون ذكر املثالب، وقد قامت هذه املساندة على عّدة أسباب لعّل أبرزها تبّين 
ا حنو ما حصل مع روائيي الواقعية  ا واقتناعه برؤاها وجتسيدا الكاتب للرؤية الّسياسية املنتهجة ذا

م على ، أو]عبد احلميد بن هّدوقة[االشرتاكية يف ذات زمن  لتخييل حياة أشخاص طغت بطوال
، أو لدنو زمن ]كتاب األمري[أخطائهم خاصة ما تعلق مبواجهة االحتالل والطرائق املنتهجة يف ذلك 

.الكتابة من زمن النص وهو ما ال يسمح باالّطالع على نتائج تلك املواقف والنـُُهج السياسية

لروايات النماذج كثريا من مواضع الرّفض للسياسات أّما بالّنسبة للمعارضة فقد أبدت ا
اجلزائرية السابقة مقدمة أحكامها يف طابع ختييلي يسعى إىل موضعة ما حصل يف سياقات تارخيية 
شبيهة، تسعى إىل إظهار مواضع اخللل يف اختاذ القرارات وتبّين املواقف ومن ذلك على سبيل الّتمثيل 

ا إىل خزائنهم مبا ما وصفته من جربوت العثمانيني  وطرائقهم املتعالية يف تسيري الّدولة وتصريف خريا
قد استحدثته من أتاوات وضرائب على اجلزائريني أيام بسطها لنفوذها على الدولة، ما جعل نفرا من 

" شعلة املايدة"املثّقفني يعتربونه احتالال بغطاء ديين أعمى األبصار، على حنو ما وشت به رواية 
موع أحكامها ما تواضع عليه مؤرخو هذه الفرتة، زاعمة غري ما ُوّطن يف أنفس متجاهلة  يف تقدميها 

.اجلزائريني من مشاعر االحرتام والتبجيل ملا قام به العثمانيون إبان حكمهم للجزائر

الت وغري بعيد عن هذه املواقف تنّزل وعي سردي جزائري حياول إماطة الّلثام عن جمموع االغتيا
السياسية اليت عرفها تاريخ اجلزائر احلديث، وهو املوقف نفسه الذي  أعلن رفضه لطرائق التعامل مع 
فرنسا بعد االستقالل بناء على ما ّمت تقدميه هلا من امتيازات طالت اجلوانب التعليمية واالقتصادية 

ذي ّمت التفصيل فيه سابقا، ويف على الّنحو ال]كولونيل الزبربر[والعسكرية من طرف الساسة اجلزائريني 
سياق قريب من هذا، ومن منظور وطين خالص، أُعلنت أيضا كلمة الرفض لالشرتاكية بنموذجها 
سد يف اجلزائر الذي شّيأ اجلزائريني وكّون هلم إقطاعية جديدة حتكم الشعب باسم الشعب حتت  ا
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هول يف ظّل " ال أريكم إال ما أرى"شعار  قراءة قاصرة مل تتنّبه لتغّري اخلارطة العاملية وتدفع به حنو ا
، ناهيك عن املمارسات ]الغيث[اليت تبلورت بتبلور القطبية الغربية يف مقابل سقوط املعسكر الشرقي 

السياسية يف ظّل التحّول الدميقراطي وتعّدد األحزاب الشكلي وما خّلفه من تطرف وعنف يف 
ربر، الغيث، الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي، بوح الرجل كولونيل الزب[تسعينيات القرن املاضي 

].  القادم من الظالم

يف هذا املساق أمكن القول بأّن الرواية اجلزائرية، خاصة املعاصرة منها، قد مارست كامل 
ائريني ومن حقوقها الدميقراطية يف إعادة قراءة التاريخ السياسي اجلزائري مبدية مواقفها من الساسة اجلز 

م يف جتسيد براجمهم ورؤاهم، مؤيدة ا / توجها معارضة ما حدث، حمرزة تقدما كبريا يف إفصاحا
السياسية الشجاعة واليت لطاملا اعتربت من احملرمات الوطنية العتبارات قدمية قوامها متجيد املاضي 

خمتلف عما كان سائدا الثوري والتعامل معه كصنم ال كرمز، وهو ما يشي مبستقبل إبداعي مغر، 
مع أعمال    " حممد ساري"و" واسيين األعرج"و" احلبيب السائح"ولعّل مقارنة بسيطة بني أعمال 

كافية الستظهار مدى صحة هذا احلكم، بل إّن مقارنة أعمال " حممد العايل عرعار"و" بن هدوقة"
ا " بن هدوقة" انة والالز مع رواية الويل رم[أو الطاهر وطار ] غدا يوم جديد/ اية األمس[ذا

مبا مها روائيان خمضرمان يشي مبدى التطّور احلاصل ] الطاهر يعود إىل مقامه الزكي وقصيد يف التذلل
.على مستوى استنطاق املخبوء التارخيي للسياسة اجلزائرية

باعتبار الرواية مصدرا مهما من املصادر غري التقليدية للتاريخ، فإّن عملية : البنية االجتماعية/ 2
ا جمتمعها املنتج  ا وتأويلها تشي مبجموع التحّوالت االجتماعية والتغّريات املعيشية اليت ميّر  قراء

ا  ّ ّتأرخيية إىل ال–املرتجم الفاعل للقوانني االجتماعية "بطريقة مباشرة وبكيفّيات وصيغ واضحة، مبا أ
، وإىل جانب ذلك تستظهر على مستوى بنيتها مدى تأثري هذه التحوالت على )1("شخوص ومصائر

األمزجة واألفكار السائدة آنذاك، والعادات والتقاليد، والقيم مبصادرها املختلفة، ناهيك عما تقدمه 
يت ميكن من خالهلا للقارئ أن من توصيفات ختييلية جتسيدية هلذه احليوات بكّل تفاصيلها الّتارخيية ال

.204: ص. جورج لوكاتش، الرواية التارخيية: ينظر-)1(



[التاريخ وإنتاجية الرواية الجزائرية؛ فضاء الثقافة ووظيفية النص ] الباب الثاني

236

تمع يف فرتة من الفرتات الزمنية املخّيلة وميكنه من خالهلا التنبؤ مبستقبله حني ينتبه  يستوعب حياة ا
.لالطراد االجتماعي احلاصل

منظومة تعيد "تتقاطع الّرواية من هذه الناحية مع األنثربولوجيا التّارخيية يف ابتغائها فتح 
وجه من وجوه التاريخ االجتماعي لطبقات متدنية من املؤسسة االجتماعية العائشة يف أزمان تنشيط
ا الطّبقة املنسية أو املقموعة من طرف الّتاريخ، خاصة حني ربطها )1("غابرة تمعات "، هي ذا با

ّثل مصدرا رئيسا الشرقية واليت ما زال املاضي أو التاريخ العام بالنسبة هلا وبكافة أشكاله وألوانه مي
، فاألنثروبولوجيا والرواية هلما مساحة )2("لكافة األنشطة واملمارسات اآلنية وخصوصا الثقافية منها

صهر احلياة اإلنسانية من -بالرغم من اختالف املنهج وأدوات الكتابة - مشرتكة حياوالن فيها 
لى معطيات مستوحاة من الواقع أو جديد بغية إعادة تشكيلها مرة أخرى بعد فهمها وحتليلها بناء ع

من الّتاريخ، سواء تعّلق األمر باألشخاص أو املوضوعات أو املمارسات أو األشياء أو غريها من 
.   العناصر األخرى اليت تقع ضمن جمال اهتمامهما

ية جمتمعية يف جمتمع بال مجاعة، وارتبطت ببن"ولدت الّرواية اجلزائرية مثلها مثل باقي الروايات 
مؤّكدة املفهوم الّنظري املتداول، الذي ...) اجلماعة، الطّائفة، العشرية، األسرة (تغاير البنية اجلماعية 

تمع املدين تمع مناذجها الفاعلة داخل )3("ال يفصل بني الّرواية وا حىت وإن اختارت من هذا ا
ا ببساطة تقوم أساسا على اإلنسان أو الفرد مبا هو نتاج مجاعي ووليد سياق  الّنص دون غريها، أل

وتأسيسا على هذا الطّرح، يّتضح للقارئ أّن . اجتماعي عام يُنسب إليه ويعّرب عنه يف الوقت نفسه
لطاملا وجلوا عوامل الّتاريخ من بابه االجتماعي، حىت وإن كان تركيزهم ] غريهمك[الروائيني اجلزائريني 

ميش للجانب االجتماعي بقضاياه  منصّبا على جوانب غري اجتماعية، وذلك إميانا منهم بأّن أّي 

. 2006، 1مصر، ط–، مؤسسة حورس الدولية، اإلسكندرية دراسات يف الرواية املصرية–شوقي بدر يوسف، الرواية والروائيون-)1(
.113: ص

االت يف ضوء مدرسة احلوليات الفرنسية، مؤسسة االنتشار العريب، بريوت –جعفر جنم نصر، األنثروبولوجيا التارخيية -)2( األسس وا
).بتصرف(10: ص. 2013، 1لبنان، ط–

.17: ص. درّاج، نظرية الرواية والرواية العربيةفيصل-)3(
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وصوره من شأنه أن يرتك الكثري من الثّغرات داخل الّنص واألسئلة اإلطارية احمليطة بكّل أحداث 
ية؛ ألّن اجلوانب االجتماعية هي مبثابة اخللفية اليت تنطلق منها كّل املتواليات الّسردية على الروا

:اختالف رؤيتها ومراميها، ومن ضمن الّصور والّظواهر االجتماعية اليت تتبعوها تارخييا أذكر

  كيف لبس الّظواهر االجتماعية املصاحبة لالحتالل من فقر ومرض وجهل، وقد بيّنت الّروايات
أصحاب هذا الثّالوث لبوس الّصرب والرجولة واملقاومة طيلة فرتة االحتالل اإلسباين والفرنسي، وغري 
بعيد عنهما احلكم العثماين الذي ُعرفت مرحلته بثراء الّسلطة وفقر وجوع الّشعب، وعلى سبيل 

قدرنا أن : "فيه البايبعد أن رأى العّز الذي يعيش" شعلة املايدة"الّتمثيل يقول راشد يف رواية 
يصّر على فرض الضريبة ) اآلغا(إنّه : "ويقول يف موضع آخر)1("نعيش على هامش احلياة البهيجة

لقد حرث الناس . على كّل حمراث جيرّه ثوران وليس على حماصيل األرض وهذا أمر غري معقول
.)2("أراضيهم ولكّنهم مل حيصدوا منها شيئا، فكيف يفرض عليهم الضريبة؟

 تتبع الّروائي اجلزائري مواضع القهر، والكبت، واحلجر الفكرّي وتطوراته وفقا للسياقات التارخيية
ا اجلزائر، ليقّدم بدل ذلك  احلرية بنوعيها مطمعا وحلما ] على لسان شخصياته[اليت مرت 

واية مشروعا، كاشفا أشكال البحث عنها ووسائل طلبها، ويف هذا الّسياق يقول الرّاوي من ر 
إّن اإلنسان حيتاج أّوال إىل احلرّية، هي اليت حتفظ كرامته، وتصونه من الذّل واملهانة ": "الغيث"

ا ال حديث عن احلضارة وال عن جمتمع تسوده العدالة والرّفاهية املادية .)3("وبدو

 يتكّشف للقارئ حني االطالع على متون الّنصوص املخيلة للّتاريخ ما تضطلع به من عادات وتقاليد
ترتبط وجودا حبضور اجلزائري، ومتيزه عن غريه، فغرفت بذلك مما خيتزنه من تراث مادي ومعنوي، وهو 

البيوت بأشكاهلا ما نلمسه يف طبيعة الطّعام وأوانيه، الوشم وأشكاله ومواضعه، وامللبس وطرائقه، و 
ا، وصوال إىل األغاين الّشعبية املناسباتية، واأللغاز واألمثال، ومواقيت تقدميها بالرغم من  وتأثيثا

.76: ص. حممد مفالح، شعلة املايدة-)1(
.81: ص. املصدر نفسه-)2(
.21/22: صص. حممد ساري، الغيث-)3(
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الظّروف والتوترات اليت مل تربح أرض اجلزائر، ناهيك عن االحتالل الذي لطاملا أراد طمسها مجيعا 
.يئة وتوطئة الستقراره وسط جمتمع دون هوية

قد رّكزت ] غدا يوم جديد، ماال تذروه الرياح[ويف هذا املقام جتدر اإلشارة إىل أّن الروايات 
ا وطبيعة النظر إليها بعد  على جزء مهم من هذا التاريخ االجتماعي والثقايف، ممثال يف الوشوم وتطّورا

يقول . يه تبعا لذلكاالحتكاك بالغرب من خالل محالته االستعمارية، ومن خالل الّرحالت إىل أراض
أال تدرين أّنك قضيت . حولته إىل حصري. إّنك ندبت وجهك: " قدور خلطيبته يف رواية بن هدوقة

ذا الوشم أصبحت كالفرس . مل تعودي فتاة. على مجالك إىل األبد؟ أفهمت؟ قضيت على شبابك
إىل أزمنة موغلة يف القدم اليت تعود ثقافتها[لقد جاءت الوشوم اجلزائرية . )1("بلجام من جلد مطروز

لتتبّدى يف وجوه النساء ] تتصل بالّتواجد األمازيغي يف املنطقة، مثلما يشري إىل ذلك املؤّرخون
ن للزينة، وبالّرغم من أصالتها إال أّن اجلزائريني املقيمني يف املدينة هم أّول من أعلن رفضهم هلا  وسيقا

ى عن الوشمفـــالّشيخ العقيب نفسه "ألسباب دينية،  وألسباب ) 2("يف كثري من دروسه بنادي الرتقي 
مدنية تتعّلق يف كثري من األحيان حبب الّظهور دون عالمات مميزة يف املدن اجلزائرية اليت سيطرت 
عليها ثقافة الفرنسيني، وهو ما جعل الوشوم تنحاد لتبقى حكرا على أهل القرى واألرياف واليت 

ائي، ومل يعـــــد هلا أثر يف واقعنا وال ما حياكـــــــي وجودها يف نصوصنــا ختـــــلت عنها اليوم بش كل 
. الروائية املعاصرة

  ا ذات املرجعية اجلزائرية الضوء على جمموع العالقات اليت لقد سّلطت الّروايات من خالل شخصيا
وأبناء وطنه، أيام االحتالل وبعده  عشريته وبني الفرد /كانت قائمة بني الفرد وأسرته وبني الفرد وقبيلته

كاشفة منطني من التعامل؛ يقوم الّنمط األول على الّتعاطي اإلجيايب مع اآلخرين والسهر على خدمة 
ا يف شىت امليادين اجلامعة، وهو ما يعكس توافق األنا مع  اجلماعة يف الوقت الذي ختدم فيه الذات ذا

نه فعل املقاومة ضّد احملتل يف كّل احلقب الّتارخيية، يقول األمري النحن، ويوّلد الثقة بينهما، فيتناسل ع

.134:ص. عبد احلميد بن هدوقة، غدا يوم جديد-)1(
.136: ص. املصدر نفسه-)2(
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وشكون حنا حىت ال نكون مثل بقية اخللق؟ من نكون حنن إذا فشلنا يف خدمة : "ألخيه
أّما الّنمط الثّاين فسليب يقوم على القطيعة مع اجلزائري، والتقوقع على الذات، أو . )1("اآلخرين؟

األهل، وهو ما جّسد للقارئ مفهوم االغرتاب االجتماعي، ومّكن يف االنفتاح على اآلخر ونبذ
الوقت نفسه؛ لربوز بعض الظواهر االجتماعية السلبية حنو البطالة ،واجلرمية واخليانة وعزوف الشباب    

عن الزواج باجلزائريات واالنصراف إىل البحث عن منفذ للهجرة -خاصة منهم املقيمني يف املدن -
لزواج باألجنبية أو الّتجند يف صفوف الفرنسيني ختلّيا عن الرّابط اهلووي اجلامع بالوطن من خالل ا

من خالل " ما ال تذروه الرياح"وهو الرابط الذي اعتربوه ختلفا على الّنحو الذي أظهرته رواية عرعار
اجلانب كم يغمر اإلنسان الفرح، عندما جيد نفسه يف : "الذي يقول يف هذا الدرب" بشري"شخصية 

املنتصر، الفائز، لكن كيف ميكن لإلنسان أن يكون منتميا للجانب املتغّلب املنصور؟ بأّي طريقة ؟ 
دهم ... ويا حلظ هؤالء الناس، الّسعداء  . )2("كم يكون اإلنسان سعيدا حينما يكون مثلهم... يا 

جتماعي، وقيمتها التارخيية دور املرأة يف ومن املظاهر اليت تتبعتها الّروايات اجلزائرية وكان هلا صداها اال
ا، وهو ما أكسبها موضعا  ا وحيويتها وكفاء تمع وتكوينه وحتريره من براثن االستعمار، بقو صناعة ا

يف -حمرتما يف الّنّص الروائي الذي أظهرها يف شاكلة مقاومة وصبورة، خباصة إبّان ثورة التحرير 
ويف خضم . اليت شاركت فيها بسالحها وبطعامها ودفعت إليها أبناءهاالثورة -الّنصوص املؤرخة هلا 

ا حتت لواء جبهة  ا املرأة يف حر توصيف الروائي هلذا الدور مّيز بني منطني من األفعال اليت قامت 
ا يف اجلانب الصحي  التحرير الوطين وذلك تبعا لطبيعة انتمائها؛ املرأة احلضرية املتمّدنة اليت يستعان 
واجلانب العمليايت، إضافة إىل عملية نقل املؤن واألسلحة باعتبارها عنصرا فاعال بعيدا أّي اشتباه 

اهدين )3(مقارنة بالرجل ، وباملقابل املرأة الريفية اليت توكل إليها أفعال اإلطعام ونقل األخبار بني ا
ا من اجلبال .)4(وغريها من األعمال اليت يفرضها قر

.94: ص. واسيين األعرج، كتاب األمري-)1(
.28: ص. حممد العايل عرعار، ما ال تذروه الرياح-)2(
.وما بعدها220: ص. أمحد محدي، حومة الطليان: ينظر-)3(
.وما بعدها114: ص. احلبيب السائح، كولونيل الزبربر:ينظر-)4(
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 ا مل تـُّتخذ هلا أّي صورة مشّوهة بالّرغم من ّ الّدور الذي منح للمرأة ومتثلته الرواية، وبالّرغم من أ
، ومل تُنَسب هلا يف الروايات أّي أفعال شنيعة من مثل فعل اخليانة على )1("وُوهبت احلرّية مثل الرجل"

من منظور ذكوري، ممركزين الّنحو الذي فعلته مع الرجل، إال أّن الروائيني اجلزائريني قّدموا نصوصهم 
م السردية، مرجعني صناعة التاريخ إليه قائدا وحماربا  الذكر على حساب األنثى يف بناء متواليا

.ومثقفا، بدل املرأة اليت عّدت هامشا يف حتقيق االنتصارات ال مركزا مقارنة بالرجل

 املدينة والرّيف، وما زخرا به اجتماعيا ومن ضمن ما ُجّسد أيضا يف الرواية طبيعة العمران وتفاصيله يف
ما الرواية بشاكلة  من عادات وتقاليد، وما حظيا به من أمزجة وسلوكات قاطنيهما، وقد احتفت 
مقارِنة جعلت القارئ يستوضح بشكل جيد طبيعة احلياة فيهما يف حقب تارخيية خمتلفة، بداية من 

عاصرة مثلما ّمت استيضاح ذلك بشكل مفّصل يف الباب احلكم العثماين وصوال إىل اجلزائر الفتية وامل
".املكان"األّول حتت عنوان 

 َمتّثل الروائي اجلزائري يف ارحتاالته الّتارخيية الراصدة للمسألة االجتماعية جمموعة من الصور واملشاهد
صوصيات اجلزائري يف أحضان اآلخر بشكل أمهل اخل/اليت انتقد من خالهلا االرمتاء الفكري العريب

والرتكيبات الثقافية املختلفة، مما وّلد للمجتمع جمموعة من الفروقات االجتماعية؛ ألّن الربجوازي 
الغريب ليس هو نفسه الربجوازي العريب الذي يسّخر العام لصاحله اخلاص، كما أّن الطبقة الكادحة يف 

على أفواه شخصيات الّروايات أوروبا هي غريها يف الدول العربية، وغريها من األمثلة اليت وردت 
النماذج أو عّربت عنها أفعاهلم، ومن ضمن ما ميكن الّتمثيل به يف هذا املقام قول أحد شخصيات 

قرأت مؤخرا يف جملة بأّن فرنسا وبريطانيا ستقومان حبفر طريق حتت البحر الذي ": "حممد ساري"رواية 
. )2(..."أس كديةوحنن ماذا نفعل؟ نكتفي بالصالة على ر . يفصل بينهما

بعد ما ّمت عرضه من صور اجتماعية تناوهلا الروائيون اجلزائريون يتوجب القول بأّن الروائي حني 
تمع يف تلك الفرتة من  عملية ختييله ألّي حقبة تارخيية خيتارها يكون مطالبا بأن حييط بكّل ما خيبّئه ا

حداث الكربى اليت سيقوم عليها عمله تستدعي تفاصيل اجتماعية وخصوصيات عالئقية؛ ألّن األ
.136: ص. حممد ساري، الغيث-)1(
.150: ص. املصدر نفسه-)2(
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مقتضيات اجتماعية حتّفز على الفعل السردي وتؤدي إليه، كما أّن الّشخصيات املقّدمة ال بّد أن 
ا املادية وخصائصها املعنوية بالنظر إىل زمن انتمائها مع ما كان سائدا من الناحية  تتوافق صور

املقّدم بعيدا عن املأمول الروائي، ولذلك جند أّن املبدع اجلزائري االجتماعية يف تلك الفرتة، وإال كان 
إّما أن يؤرخ ألقرب فرتة زمنية ممكنة ملعايشته جمموع املظاهر االجتماعية اليت كانت سائدة، حنو إعادة 

حممد "و" ابن هدوقة"و" أمحد محدي"إنتاجه لثورة التحرير الوطين أو العشرية السوداء، مثل ما فعل 
وإما أن خيتار فرتة أوغل زمنيا ويكون جمربا ساعتها على املطالعة " احلبيب السائح"و" يل عرعارالعا

يف ختييله حلياة األمري " واسيين"واإلملام باجلوانب االجتماعية بالرغم جزائريته، وهو ما نلمسه فيما كتبه 
. اجلزائريني يف كنفهميف شعلة املايدة حني أعاد متّثل حياة العثمانيني وحياة" حممد مفالح"و

عكست الرواية اجلزائرية يف توصيفها للظاهرة الدينية وتبيان دورها يف صناعة : البنية الّدينية/ 3
املنعطفات احلامسة جانبني رئيسيني؛ جانب مشرق، ارتبط مبسارات الكفاح ضّد احملتل اإلسباين 

غدا [رير وهران، أو ضّد احملتل الفرنسي حيث قاد طلبة الزوايا وشيوخهم املعارك لتح] شعلة املايدة[
وما كان للّدين من دور يف مكافحته، بلّم الشمل، وتوحيد ] يوم جديد، كتاب األمري، كولونيل الزبربر

عندما خرجت الشمس من "املطلب، واستنهاض اهلمم، وخوض غمار املعارك استشرافا للشهادة، 
واده األساسيني يف املسجد الذين سبق أن وضع معهم غمدها الثقيل، بدأ األمري يفّكر يف لقائه مع ق

، هذا إضافة إىل اجلهود )1("الرتتيبات األخرية للتقسيمات اجلديدة اليت أحلقها باجليوش واملناطق
العلمية والتعليمية اليت قام به رواد اإلصالح ويف مقدمتهم علماء مجعية املسلمني اجلزائريني الذين 

لصناعة وبلورة مفهوم احلرية، ورسم تضاريس الوطن، وتوتيد العادات والّتقاليد استهدفوا العقول أوال 
اجلزائرية يف األذهان، وتبيان زيف ما يقدمه املستعمر من تاريخ مزّيف، ومادة معرفية ملتبسة يف 

عن يف نادي الّرتقي يتحدثون عن الدين، عن الزوايا، "مدارسه اليت أُدخل إليها اجلزائريون هلذا الغرض 
يتحدثون أيضا عن املساجد اليت عيّنت فيها فرنسا أتباعها ... اخلرافات اليت يروجها عمالء فرنسا 

أّما بالنسبة إىل اجلانب اآلخر . )2(..."ورفضت تعيني العلماء احلقيقيني، يتكلمون عن الّتاريخ العريب 

.119: ص. األمريواسيين األعرج، كتاب -)1(
.63: ص. عبد احلميد بن هدوقة، غدا يوم جديد-)2(
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ودية الفكر والفهم اخلاطئ فقد جاء كاحلا بفظاعته، أمحرا مبجموع االنتهاكات اليت كان سببها حمد
للدين، مما قّدم للرواية مادة جديرة باالهتمام يف متظهر جديد زالت فيه الّرمحة والرأفة من قلوب 
اجلزائريني يف عشريتهم الّسوداء، وهو ما حدا ببعض الّروائيني إىل الزعم بأّن هذا الفكر دخيل على 

ال ومضمونا تارة من السعودية وتارة أخرى من الثقافة اجلزائرية مستورد من املشرق اإلسالمي شك
، بينما ذهب البعض اآلخر إىل التأصيل لبعض مظاهره من تاريخ موغل )1("الثورة اإلسالمية يف إيران"

يف القدم يعود إىل صدر اإلسالم، موّسعني مساحته من اجلزائر إىل الوطن اإلسالمي ككل على الّنحو 
ويف هذا املساق ". مالك بن نويرة"لـ " خالد بن الوليد"إىل قتل حي عاد " الطاهر وطار"الذي فعله 

" األمري"الذي يقتضي احلديث عنه توجيه انتقادات للذات وجلدها يف كثري من األحيان، تعود رواية 
إىل رواسب املاضي، إىل التاريخ اإلسالمي الذي حيفظ الكثري من قصص اإلبادة لعلمائه ومفكريه 

زا ناميا ومتصاعدا إىل احلاضر ومنه إىل املستقبل فيعيد التاريخ مع املسلم والعريب ليعلنها األمري مرتك
ة، يقول األمري ال ألوم أحدا ، لدينا ما هو أسوأ : " إنتاج نفسه، وتتكّرر نتائجه بتوافر األسباب املشا

ئنا أحرقوا وابن معظم خلفائنا مّروا على النصل، قُتلوا من ذويهم، كبار علما. يف تارخينا اإلسالميّ 
املقفع شوي حيّا، احلالج مّزق قطعة قطعة، ابن رشد كاد أن حيرق مع كتبه لوال ضربات احلّظ، ابن 

مه اجلهلة باملروق وغريهم لألديان، مونسينيور، أوجه أخرى مظلمة جّدا، ولكّين أقول حبذا . عريب ا
.)2("لو يّتعظ اإلنسان وهو يرى هذه اجلروح وحيّس وقعها

ُصرفت متظهرات الدين يف الّرواية اجلزائرية وفقا لتطورات املفهوم يف الواقع، فُقدم يف الروايات 
اليت حاولت ختييل فرتات ما قبل التسعينيات بصيغة إجيابية تعكس الّدور الذي كان منوطا به يف 

املفهوم عن مساره حنو عملية التحرير والبناء والتطور والتأسيس ملستقبل أفضل، بينما احناد هذا 
التخّلف والعنف ليجتمع بداللة الّرهاب يف الروايات اليت حاولت إنتاج فرتة الّتسعينيات مرة أخرى  

باستمرار، أو تغطية ما حيدث يف باكستان )3("يتطاير الرأس. يتدفق الدم. يهوي الّساطور"حني كان 

.98:ص. حممد ساري، الغيث-)1(
.146: ص. واسيين األعرج، كتاب األمري-)2(
.90: ص. الطاهر وطار، الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي-)3(
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ربط أعمال العنف فيها -رية منها حىت اليسا-وأفغانستان بعدها، وقد حاولت هذه الروايات 
باملسلمني ال باإلسالم، بل وبفئة منهم فقط، مستخدمة لذلك جمموعة من الشخصيات اليت أدجلت 
الدين، وفهمته من منظورها، فاستحدثت وفقا لطبيعتها العدوانية أشكاال من التطرف وصروفا من 

رواية بوح الرجل القادم من "بو أسامة يف واألمري أ" الغيث"العنف، من مثل شخصية املهدي يف رواية 
ذا الّتحييز حتاول تشكيل خميال " الظالم وشخصية الويل الطّاهر يف حالة من حاالته الّصوفية، وهي 

جديد وسردية روائية كربى حمورها الّدفاع عن مسلمي اجلزائر خصوصا ومسلمي العامل عموما، كاشفة 
ا فيهم ت م ال يعتدون إال إذا اعتدي عليهم دفعا للظّلم باحلق حقيقة تارخيية هلا امتدادا كمن يف أ

م يف الوقت نفسه ال يدعون إىل دينهم إّال  ".باحلكمة واملوعظة احلسنة"وأ

وباإلضافة إىل هذا االتفاق اجلزائري النابع عن صميم سياق ثقايف شعيب حمرتِم للقيم الدينية 
تنف أّي رواية حّق هذا الّدين يف الوجود أو حّقه يف أن يصري اإلسالمية كدين واحد وأوحد للدولة مل

قوة هلا تأثريها يف العامل على النحو الذي كانت عليه يف الفرتات اليت سبقت عملية تشويه صورته 
ويال، وهو ما يعكس أمهية الدين  ا املرويات الغربّية تضخيما و مبمارسات العنف املختلفة واليت زاد

.اجلزائرينيومكانته عند 

الّتجربة االستعمارية وما بعدها؛ الّسرد المضاد وإعادة اإلنتاج: ثانيا
أذكت الّرواية املخّيلة للتاريخ النقد برتسانته الّنظرية والتطبيقية وأوقدت مفاهيمه إلعادة لقد 

نظرات جديدة حتاول أن تزحزحه لالشتغال علىبة إياهح، مسلِّ مرة أخرىردوظيفة السّ ضبط
أصبح إىل جانب وذلك على اعتبار أّن النّص الروائي قد؛ تارخييةمن مفاهيموما تستقطبهاملركزيات 

يف مقابل ما واإلحاطة باملاضي باعتباره جزءا مشّكال للهوية،ات،أداة إلنتاج الوعي واملعرفة بالذّ فنيته
مش اآلخر أنتجته الثقافة األوروبية وبثته من خطابات صارت عبارة عن مركزيات  ا و تعلي من شأ

الّتحّرر من الفكرة الّشائعة اليت ثّبتها "باعتباره تابعا هلا ال أكثر، وعليه استوجبت هذه الّروايات 
اخلطاب االستعماري يف األدب والثّقافة بشكل عام، وهي أّن كّل اآلداب اجلديدة، واألفكار احلديثة 
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فكرة اهلوية األوروبية باعتبارها "املصدر، وذلك تأسيسا على وحتديدا أوروبية )1("إمنا هي غربية املنشأ
هذا إىل جانب هيمنة األفكار األوروبية . هوية تتفوق على مجيع الشعوب والثقافات غري األوروبية

. )2("على الشرق، وهي اليت تكّرر القول بالتفوق األورويب على التخلف الشرقي

ت صورة مركبة للشرق، وأصبحت مالئمة للدراسة يف أنشأ"إّن حتّيزات اخلطاب االستعماري، 
ا نظريا يف  املعاهد العليا، وللعرض يف املتاحف، وإلعادة الصوغ يف وزارة املستعمرات، ولالستشهاد 

البيولوجيا وعلم اللغة، ودراسات / األنثروبولوجيا وعلم األحياء/ األطروحات اخلاصة بعلم اإلنسان
هي صورة مركزية للشرق مل يطعن فيها ... ة عن اجلنس البشري والكون األعراق والدراسات التارخيي

أحد، وكان ذلك أوال وفق أفكار عامة حتّدد من هو الشرقي أو ما هو الشرقي، وبعد ذلك وفق منطق 
تفصيلي ال خيضع فحسب حلقائق الواقع الفعلي بل متليه شّىت الّرغبات واألطماع وضروب القمع 

األورويب يف صوغ الّتصورات وإنشاء املفاهيم، جعل / يعين أن تدّخل الغريبوهذا )3("واالستثمار
الفعل االستعماري التسليم مبركزية الغريب ضرورة لدى الشرقي والغريب على حّد سواء، وهو ما سّهل 

وسهل عليه بعدها حتويل األمم األخرى إىل شيء، إىل شعوب يستعبدها ويهيمن عليها، ومواد أولية 
وهو يف العموم ما يوّضح التالزم القائم والدائم بني هذا النوع من اخلطاب االستعماري املنَتج ينهبها، 

.وبني تطبيقاته املباشرة وغري املباشرة

أصبحت الّرواية مبا هي احملضن الفين األّول لعامل األفكار، والنّص العابر للحدود القومية 
فضاًء مقاوما برمزياته هلذه املركزيات الغربية وما تنتجه من املستوِعب لعدد كبري من أشكال احلياة،

أرباب اخللق وسادة العامل " مقوالت استعمارية حتاول الّسيطرة على الرّاهن على اعتبار أن الغرب هم 
وال يعقل تأسيسا على ذلك أن يشتغلوا بباطل أو جيهدوا أنفسهم على غري ... وأن اهلدى هداهم 

ذيب بقية أهل العامل املقيمني على اجلهالة حىت اليوم وهو وقد أوكل... طائل  وا إىل أنفسهم مهمة 

تفكيك اخلطاب االستعماري وإعادة تفسري النشأة، املؤسسة العربية للدراسات والنشر  –عبد اهللا إبراهيم، السردية العربية احلديثة -)1(
.07: ص. 2013، 1لبنان، ط–بريوت 

.51: ص. 2006، 1مصر، ط–حممد عناين، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة: املفاهيم الغربية للشرق، تر–إدوارد سعيد، االستشراق -)2(
.52:ص. نفسهاملرجع : ينظر-)3(
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م وطيبات أراضيهم ا اليت تعطيه شرعية امللكية وتؤّسس )1("ما يلزم االنتفاع خبريا ، وهي املقوالت ذا
ذا " عرعار"للمفهوم االستعماري الذاهب إىل زعم إفادة اآلخرين وحسن االستغالل، يكتب 

مل تبق لفرنسا عظمة "لصدد، متوسال لسان ضابط فرنسي حني عّقب على خرب استقالل اجلزائر ا
وسيعاتبنا عليه ... إّن العمل الذي قامت به اجتاه اجلزائر، ليعّد صبغة عار يف جبينها ... منذ اآلن 

ة في وأين تذهب خيراتنا الموجود... فماذا يا ترى ستفعل اجليوش؟ . أبناؤنا العتاب الشديد
، وبالّتمادي تؤدي )2("لقد تنازلنا على كّل شيء دون مقابل، وهذه عملية جتارية خاسرةالجزائر؟ 

ا نص عرعار وغريه من النصوص[هذه اإلنتاجية الفكرية االستعمارية  إىل تشويه التاريخ ] اليت تشر
سه طمس معامل احلقيقة وحتريفه بإنتاج ما ينفع املستعِمر، ويغّطي عثراته التارخيية، ويف الوقت نف

املفيدة للمستعَمر نظرا إىل ما يؤّديه التاريخ من دور يف ّمل الشمل وتوحيد العناصر املتنافرة، وبّث 
اإلحساس بالكيان الواحد وباالستمرارية اجلمعية، وهذا اهلدف االستعماري هو ما يقود االستعمار 

تمع مل وّفق يف ه"إىل فصل األجيال األخرية عن تارخيها، وقد  ذا األمر لدرجة أّن العصريني يف هذا ا
ال (تعد هلم أية صلة مباضيهم، ومل يعودوا يعرفونه، وال يفهمون منه إال قدما قدميا منحطا وغامضا 

شيء يذكر فيه إال ويعّد نبشا للقبور وغيبة للموتى وتناوال لكّل ما هو خنر وخرايف ومعدوم بل ويسمى 
وكان منهم أن ختّلوا عن كّل ما يذكرهم )3()"الهتمام باملاضي دون املستقبلامليل إليه بالرجعية أي ا

ا ونقلها إىل أبنائهم مثلما تناقلوها هم عن  بأصوهلم بعدما كان آباؤهم أشّد حرصا على التمسك 
األجداد وهلذا نلمس الشرخ الواضح بني األجيال، وارمتاء املتأخرين يف أحضان اآلخر وهو ما عّربت 

قريبا ": "الغيث"الروايات النماذج يف أكثر من سياق، يقول عبد القادر املولع بأوروبا يف رواية عنه 
تآكلوا ... أترككم، أنتم، مدينتكم، دينكم، جفافكم . ستأيت الباخرة وأهجر هذا القفار القاحل

حيدث هنا وما مل يعد يهمين ما ... ختاصموا، تذاحبوا، تناكحوا وتكاثروا ملزيد من البؤس والتناحر 
.)4(.."يف رأسي، لست حاضرا معكم، إّين هجرت هذا اخلالء منذ أمد بعيد ... سيحدث مستقبال 

.62: ص. واية العربية املعاصرةعبد الصمد زايد، مفهوم الزمن وداللته يف الرّ : ينظر-)1(
.189: ص. ، ما ال تذروه الرياحعرعارحممد العايل-)2(
.144: ص. 2006، 1لبنان، ط–إبراهيم الدسوقي شتا، دار األمري، بريوت : ، ترعلي شريعيت، العودة إىل الذات-)3(
.174: ص. حممد ساري، الغيث-)4(
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لقد حاولت الروايات بإنتاجها خلطاب ثقايف ما بعد كولونيايل إعادة صياغة التاريخ مرة أخرى 
خلفه إيديولوجيا لتخليصه من مثقالته الغربية، وإزالة الّلبس عن املسعى اإليهامي الذي تسترت 

اإلسالمية، وذلك مبساءلة التمثالت /العربية/املستعِمر وأهدافه اخلفية، انتصارا لثوابت اهلوية اجلزائرية
ا احلقيقة، فتمتحن سلطتها، وُختضع أمداء متاسكها ألسئلة املكاشفة  ّ اليت تقّدم نفسها على أ

التارخيي والثقايف املقاِوم لالستعمار النصية، وباملقابل، تنبش إىل جانب ذلك املرجعيات واإلرث
إىل رسم صورة مشّوهة للشرق، كما قدمها فعال الكثري من اآلراء "وإنتاجاته الفكرية اليت سعت 

االستشراقية العنصرية كتلك اليت إلدوارد لني ورينان وغوبينو وبلفور وكرومر، وغريهم ليكون الشرق 
، وهي الصورة املشّوهة اليت تبناها )1("على األقل، املشّوهاخلاص املختلق أو امللّفق أو املصنوع أو 

الغرب بعد ذلك وروجها الستغالهلا يف حتقيق أطماعه االستعمارية املتجّددة، فعّربت عنها الرواية 
وسّفهتها يف الوقت نفسه، ومن ضمن اإلشارات النصية الدالة على هذا الّتقزمي ما جنده يف رواية 

حني عّربت عن دونية ما يتناقله العرب من أخبار وعن سوء ما " د محديأمح"حومة الطليان لـ 
عمد غالة الكولون إىل شّن حرب خفية على مصادر األخبار العربية : "يقومون به من منجز، يقول

بل وصاروا يطلقون على  ... وذلك بزرع بذور الشك فيها، ويف مصادرها، وروجوا بعدم مصداقيتها 
واهلدف من وراء ذلك هو تدمري ) Radio Arabe(لتهكم والسخرية اسم كّل ذلك، ومبزيد من ا

وتسخيف كّل األخبار غري املسيطر عليها من قبلهم، مثلما يطلقون على العمل الرديء العبارة 
، وجتدر اإلشارة إىل )2("اليت كانت تعين يف زمن مضى اجليد من األعمال) Travail Arabe(املذمومة 

هلذه الّصورة ال زال أثرها مستمرا حىت اليوم لكن بوجه مغاير اتسمت مالحمه أنّ عملية الّرتويج 
.بسمات جديدة انتفى معها اجلانب العسكري لتتصدره وجوه أخرى سياسية واقتصادية وثقافية

بية أراد الّروائي اجلزائري العودة إىل التاريخ بطاقة ثورية وبأعني ناقدة ملقاومة أشكال اهليمنة الغر 
على هذا التاريخ، طارحا جمموعة من القضايا املقابلة اليت لطاملا كانت حمّل شبهة، كشفا للحجب 

.35: ص. 1،2013طلبنان،–والنشر، بريوتجنم عبد اهللا كاظم، حنن واآلخر يف الّرواية العربية املعاصرة، املؤسسة العربية للدراسات-)1(
.177: ص. أمحد محدي، حومة الطليان-)2(
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ا التاريخ، ومن -خاصة منها الفرنسية–اإلجرامية  وتقدميا للبدائل املعرفية اليت كان جيب أن حيتفي 
الغريب القائم على مقولة هنا برزت احلاجة امللحة لسرٍد مضاد يسعى إىل تسليط الضوء على الّتعايل 

األصالين ومقولة السيد واملنزّه وتغيري مرجعياته يف املخيال الشعيب األورويب، كما يسعى باملقابل إىل 
توجيه الذهنيات املستعَمرة حنو االنعتاق والتحّرر من املقوالت الغربية املهمشة له، على اعتبار أّن 

وىل مشروعا للحداثة الفرنسية، وألجل ذلك استخدم االحتالل الفرنسي للجزائر كان بالّدرجة األ
املستعِمر شّىت السبل الستعباد اجلزائريني والقضاء على الرّافضني منهم لسياسته وتوجهه، ويف هذا 

قصة جندي فرنسي سّلم نفسه للمجاهدين عارضا " كولونيل الزبربر"املساق يروي بوزقزة يف رواية 
هم الذين أدخلوا ... قادتنا : "ّدما صورة املناضلني بأعني فرنسية، مق)1("أصحاب احلق"خدماته على 

ليضيف بعدها رّدا على ) 2("يف أذهاننا أّنكم مظهر من مظاهر البؤس واملوت، لذا وجب أن نبيدكم
م عجيب أن ندين ما ارتكبه النازيون يف حّقنا ونأَيت : "هذا احلكم، ملصقا عربه التهمة بالفرنسيني ذا

بلسان " حممد العايل عرعار"، ويف هذا اإلطار أيضا، وبذات الداللة، يقدم )3("ا مع غريناأفعاهلم ذا
فرانسواز الفرنسية مقطوعة سردية يربز من خالهلا مدى التشويه الذي أحلقته فرنسا باجلزائريني، حني 

يف األّول مل جيب أن أقول لك يا البشري، أينّ : "تقول خماطبة البشري بعد أن توّطدت العالقة بينهما
ا  أكن أصدق، ومل أكن أعرف، أّن اجلزائريني هم على هذه الدرجة من النبل والشهامة اليت أظهر

لقد كنت أعتقد حسب ما مسعت وحسب ما قرأت أنكم أنتم معشر اجلزائريني عبارة ... أنت يل 
مجيع تلك عن أناس سفاكني للدماء، متوحشني، ال متلكون ذرة من احلب والود، لقد كانت 

، والقصد )4("األوصاف، خمطئة ومغرضة، وأنا أعرف اآلن مصدرها وهدفها، وسأكون ضّدها دائما
هو حصول اجليش الفرنسي على دعم شعيب، وضمان داخلي لعدم معارضة ) اهلدف(من وراء لفظ 

ا هم  ب وجرائم حرب داخل اجلزائر، على اعتبار أّن سّكا دمي و خملوقات ما يقوم به من عمليات 
. ال تستحّق احلياة أساسا

.68: ص. احلبيب السائح، كولونيل الزبربر-)1(
.نفسه والصفحةاملصدر -)2(
.املصدر نفسه والصفحة-)3(
.208: ص. حممد العايل عرعار، ما ال تذروه الرياح-)4(
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إّن اجتياز مرحلة االحتالل حنو االستقالل جعل الّروائي اجلزائري يستكشف مرحلة جديدة 
ذا فقط ميكن احلكم على اخلطاب الّروائي ما  حياول أن يكتب فيها وقائع أخرى غري اليت كتبت، و

مثيل وصياغة هويتها عن طريق ية بالنسبة للذات يف التّ أساس"اسرتتيجيةبعد الكولونيايل أنّه قد غدا
تأكيد اختالفها مع صور اآلخر، اختالفًا يأخذ أمناطًا متعّددة من العالقات شكل ديالكتيك السيد 

السلطة حكايةيفوالعبد، وهندسة املركز واهلامش يف احلكاية الكولونيالية، وشكل السلطة والتابع
.)1("احلكاية احلضاريةيف)األجنيب/اآلخر(والغربية)احمللي/األنا(وشكل األلفة

هو يف األصل - باستخدامها سردا مضادا-إّن إعادة إنتاج الرواية اجلزائرية للخطاب التارخيي 
سعي إىل إنتاج خطاب مجعي جديد يعّرب عن موقع اجلزائر كضحية العتداءات عسكرية وأخرى 

ا يف ذلك شأن سائر الدول املتخلفة عن الركب املدين الغريب، وهدفها من ذلك هو ثقافية، شأ
اهد وامللك )2(صناعة مرويات كربى مضادة تسعى إىل تغيري صورة العريب واملسلم واألمازيغي وا

والّسلطان والصادق والويف واملخِلص وغريها من الصور اليت تسعى إىل تأصيلها ثقافيا، يف مقابل 
رم والقاتل : بصيغةالصور اليت سّوقتها الثقافة الغربية بشاكلة معكوسة وبتخييالت كاذبة فتمثّلتهم ا

بتوسل خطاب استشراقي وسينمائي وأديب أغشى أبصار ... واإلرهايب والعربيد واملنافق والكاذب 
جمرد خملوقات على غطاء نبايت "عامة الغربيني عن حقيقة العريب املسلم اليت زيّفت، وجعلت منهم 

.)3("ميكن إزالتها بربودة ضمري

. 2014، 1من سياسات اهلوية إىل سياسات االختالف، منشورات االختالف، اجلزائر، ط-حممد بوعزة، سرديات ثقافية-)1(
.16: ص

أحيانا، مرويات من الّدرجة الثانية تريد أن تصوغ سرديا، وتضفي املرويات الكربى أو املرويات الشارحة كما تسمى"-)2(
ا اجلامع ليرتّسخ بعدها يف املخيّلة "مشروعية على بعض ممارسات أو مرويات الّدرجة األوىل امللموسة ، مكوِّنة منها خطا

.نا أو إزاء اآلخراجلماعية على شكل صورة أو جمموعة من الصور ذات املبدأ الواحد والغاية الواحدة إزاء األ
فلسفة بول –الوجود والزمان والسرد : سعيد الغامني، ضمن كتاب: برينشتاين، املرويات الكربى، تر. م.ج: للمزيد ينظر

.131: ص. 1999، 1لبنان، ط–ريكور، املركز الثقايف العريب، بريوت 
.68: ص. احلبيب السائح، كولونيل الزبربر-)3(
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ات لصّد هذه التهم موقفا دفاعيا يسعى إىل تبيان وعيها باملسّوق قبل أن لقد اختارت الّرواي
تمع اجلزائري كمرحلة ثانية، يقول السارد يف  تقوم ببّث املبادئ والقيم الّصحيحة اليت يقوم عليها ا

مري على فم امرأة جاءت ترتّجى األمري ليطلق سراح زوجها األسري، وهو ما نّفذه هلا األ" األعرج"رواية 
وصلها أّن العرب عندما يلقون القبض على ضحّيتهم ال :"حبسب الّنص بعد وساطة من القّس ديبوش

يفّكرون يف حّل آخر إّال قطع الرؤوس وبعثها إىل اخلليفة ليأخذوا مقابلها قطعا ذهبية، وأحيانا 
. ولني كبريايكتفون بقطع اآلذان بدل الرؤوس للتخفيف من مهمة اإلرسالية عندما يكون عدد املقت

وقد وصلها أّن بعضهم كان، يف الكثري من األوقات، ال يتواىن عن قتل ذويه من البيض، ممن تشبه 
ا حنو اخلليفة قائال إنّه قتلهم يف مكان  م آذان الروميني يف صغر حجمها وميأل زوادته، ويذهب  آذا

ا صورة لرتكيب مل)1("ما من األمكنة ليأخذ حقوق صيده كاملة ّ ّفق يعيدنا إىل سرود ألف ليلة ، إ
وليلة اخلرافية أو إىل الشاذ التارخيي الذي يرّكز عليه الغرب يف عملية تشويههم للصورة الشرقية عموما 
بالوسائل املتاحة لديه أدبيا أو إعالميا، وهدفهم من وراء ذلك هو اكتساب شرعية املركز الذي ميكنه 

ور السّيد الذي ميكنه أن يصرف عبيده على النحو الذي من خالله حمق اهلامش واستعباده، وأخذ د
م دون ")2("مظهر من البؤس واملوت"يريده، فهو وحده من يستحق احلياة أّما من هم دونه فهم  إ

".احلبيب السائح"مثلما ذهب إىل ذلك ) 3("البشر، أقرب إىل احليوانات

وجتدر اإلشارة يف هذا املقام إىل أّن هناك بعض املنتسبني جغرافيا إىل اجلزائر وطنا أو إىل األمة 
ذه املقوالت االستعمارية املزيّفة الصادرة يف األصل عن  رؤية سياسية "العربية واإلسالمية من يؤمن 

ع من خالله متثيل ، والسبب الرئيس يف ذلك يعود إىل عدم متكينها من خطاب تستطي)4("للواقع
ا تعتقد يف كثري من املواضع واملواقف بأّن  نفسها والصدح بأناها يف وجه اآلخر، بل وأبعد من ذلك أ

وألجل ذلك، أشار . الغرب هو املنقذ من الواقع املوبوء الذي هي فيه على حّد تعبري الطاهر وطار

.42: ص. كتاب األمريواسيين األعرج،  -)1(
.68: ص. ، كولونيل الزبربراحلبيب السائح-)2(
. 143: ص. املصدر نفسه-)3(
.36: ص. جنم عبداهللا كاظم، حنن واآلخر يف الرواية العربية املعاصرة-)4(
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تمع الروائيون اجلزائريون يف كثري من الواضع إىل هذا االستالب  الذي تعيشه فئات خمصوصة من ا
يورد حممد . وتتوارى خلفه حني قياسها لعجزها بالّنجاح الغريب املعماري والتكنولوجي والصناعي

مقطوعة تبدي هذا الفكر املستلب، املمّجد لآلخر واملقّزم للذات، فيقول على " الغيث"ساري يف 
مدننا وطرقنا، من : "... د وجودها يف الواقعاليت هلا ما يعض) عبد القادر(لسان إحدى الشخصيات 

لوالها ملا زلنا نسكن يف اخليم . شّيدها؟ هل بنيناها حنن؟ اهللا يكثّر من خري فرنسا اللي بنات وعالت
.)1("وقراىب القصب والّديس

مله من إّن الرواية يف مرحلتها ما بعد الكولونيالية الصادرة جغرافيا من اجلزائر بالنظر إىل ما حت
خصوصيات تارخيية قد أنشأت سردا مضادا، حني قامت بإنتاج ما يقابل اخلطاب الكولونيايل من 
رؤى ومفاهيم فلم تتطابق معه ومل تساير أفكاره اليت يريد هلا أن تتوّطن، وبذلك تكون قد أنشأت 

السيد (وم بوعي سردي ما ميكن أن يقِلب أو يقطع العالقة املسّوقة من طرفه القائمة على مفه
، الثنائيتان املؤسستان على أنقاض االستعمار املباشر، وذلك كّله )املركز واهلامش(، أو مفهوم )والعبد

بناء على رفض مطلق للخضوع واالمتثال والتقليد وهو ما من شأنه أن يؤّسس لعالقة جديدة قوامها 
يف متون الروايات النماذج نستشف وبالنظر. النّدية املعنوية والصراع املتكافئ على املستوى الثقايف

جمموعة من الّتمظهرات الّسردية اليت اختذت هذا املسار املعادي لالستعمار وخطابه، الساعية كل من 
وجهتها إىل حتييد التاريخ عن قارئه على الّنحو الذي أنتجه املستعمر وإعادة إنتاجه من منظور مغاير 

ع احلضاري اجلزائري مبا هو كيان مستقل له كينونته الفاعلة ينفي ما سّوقه املستعمر ويعّزز من املوق
ا الثقافية، ومن رّدات الفعل هذه نذكر ما يأيت :احلرة خبصوصيا

 االنتصار إىل الوطن وإعالن االنتماء إليه، كيانا منفصال له حدوده السياسية وحراكه التارخيي املمّيز له
والئه إليها، مع الرفض املطلق لكّل مظاهر االستالب يف وخصوصياته الثقافية اليت ينتشي الروائي ب

اآلخر املؤّدية إىل فقدان الذات هلويتها، وهو ما عّربت عنه الروايات اجلزائرية املخّيلة للتاريخ مجيعا، 
بصيغ وآفاق خمتلفة، متفقة على أّن اإلنسان دون وطن، هو إنسان دون هوية، دون تدّفق تارخيي عرب 

.151: ص. حممد ساري، الغيث-)1(
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قبل ليلة صقيعية، متفقدا : "سارد متمّثال حالة بوزقزة يف معركته ضّد االحتالل الفرنسيالزمن، يقول ال
أريد (مراكز احلراسة، متثل له التاريخ، بني األغصان املخللة بنور القمر، خملوقا هرما مهرتئ األمسال 

طفال أبغي لباسا أنبعث به على أبدان الرجال والنساء واأل. وجهي الذي أضعته يف هذه األرض
سنزّف لك هذه األرض لتكون (فهتف من خلفه . ّمث راح يتوارى عنه يف تالش بطيء) املنتظرين
ويف هذا السياق أيضا تربز وطنية سيدي مبارك يف رواية األمري بشكل خارق للعادة . )1()"ذاكرتك

حتفظها موصولة عرب رسالة أرسلها إىل األمري كانت قد وّجهت قبله لشنقارنييه، مازالت كتب التاريخ 
حني قراءته هذا اخلطاب الذي وّطن لبطولة وبسالة سيدي " بيجو"بالّدهشة اليت أصابت اجلنرال 

من جبل الداخلة إىل وادي الفضة ميتد سلطاين، أجاهد وأعفو عند املقدرة : "مبارك ، حيث كتب
فماذا تضيف يل . مقابل هذا السلطان الذي أمارسه لنصرة دين اهللا وسيدي السلطان عبد القادر

عندما أسلم نفسي لك؟ أرضي اليت سأسرتجعها بالبارود والنار كما سرقت مّين؟ الدراهم ولقب 
.)2("يتبعين إىل القرب باخليانة؟

 العودة إىل التاريخ اجلزائري املنتصر، ختليدا له، ودحضا لالفرتاءات االستعمارية املمّجدة ألفعاهلا
وتثبيتا لفكرة االستقالل املنتزع بالقوة من احملتل ال املعطى مثلما يّدعي باعتبارها فعال حضاريا متدينيا،

م اخلاص وثقافتهم املغايرة، الرافضة  مؤرخو املستعمر يف أكثر من مناسبة، وهو ما يفرد للجزائريني كيا
م الروحية واملادية اليت استطاعوا من خالهلا حتقي ق لالحتالل قوال وفعال، ويبني بشكل كاف قو

حتت مساء من ) اهللا يرحم الشهداء... حتيا اجلزائر (يهتفون "النصر والوصول إىل مرحلة أصبحوا فيها 
ولذلك جند أّن معظم الّروايات اليت عادت إىل . )3("أعالم النجمة واهلالل وسط حبر من الزغاريد

حومة (من حتقيق املبتغى احلقبة االستعمارية الفرنسية قد رّكزت على ثورة التحرير مبا أّن زمنها هو ز 
" مفالح"وهو ما جنده أيضا يف رواية ). غدا يوم جديد/ ما ال تذروه الرياح/ كولونيل الزبربر/ الطليان

حني عودته إىل احلرب الثانية مع اإلسبان الذين محّلوا سفنهم بعدها ومل يعودوا، فكتب الروائي النصر 

.61: ص. احلبيب السائح، كولونيل الزبربر-)1(
.313: ص. األعرج، كتاب األمريواسيين -)2(
.176: ص. املصدر السابق-)3(



[التاريخ وإنتاجية الرواية الجزائرية؛ فضاء الثقافة ووظيفية النص ] الباب الثاني

252

ّول الذي سبقه دون التفصيل فيه ملا قد حلقه بعد األخري بإسهاب كبري بعد أن عرّج على النصر األ
كم كانت :"زمن قليل من هزائم جزائرية أعادت وهران إىل اإلسبان مرة أخرى، وذلك حني كتب

فرحة سيدي اهلامشي عظيمة ملا قّيض له اهللا تعاىل أن يشهد حترير وهران، ولكّن تلك الفرحة مل تدم 
ا اجلزائريون حوايل مخس وعشرون سنةطويال إذ عاد إليها اإلسبان بعدما اس ذا . )1("تقر  والروائيون 

.  الفعل يرّدون على املستعمر مبثل ما سّوق به النتصاراته، ومبثل ما اّدعى من شجاعة وقوة ال تقهر

 اعتماد الدين اإلسالمي مركزا سرديا مبا أّداه من دور يف ّمل الشمل وحتديد الوجهة وضبط املسار حنو
الل، وبعده للحفاظ على اهلوية مظهرا وجوهرا، فكان أصال ثابتا باقيا بالرغم من كّل حماوالت االستق

فالعلماء الذين عادوا من الشرق مل "طمسه من طرف املستعِمر، من خالل اضطهاده للراسخني فيه، 
دارة تعط هلم فرنسا ال وظائف يف املساجد اليت هلا أوقافها اإلسالمية، وال وظائف كتاب يف اإل

طلبوا مناصب مؤذنني . طلبوا اإلمامة يف املساجد مل حيصلوا عليها. األهلية، أو لدى القضاة املوثقني
، وذلك ألّن مشكلة الغرب، بتدقيق النظر، ليست يف األصولية )2("أو حزابني رفضت مطالبهم

/ ة األوروأمريكية اإلسالمية بقدر ما هي يف اإلسالم ذاته، مبا هو مورد خميف وعدو مهدِّد للمركزي
ذا الصدد ولكّن خوف أوروبا من اإلسالم، وإن مل يكن ميّثل االحرتام : "الغربية، يقول إدوارد سعيد 

ازدادت هيمنة 632فبعد وفاة حممد صلى اهللا عليه وسلم يف عام . يف كّل حالة، كان له ما يربّره
لدينية، زيادة هائلة، فقد فتحت جيوش اإلسالم العسكرية وازدادت يف وقت الحق هيمنته الثقافية وا

املسلمني أوال بالد فارس، وسوريا، ومصر، مث تركيا مث مشال إفريقيا، كما فتحت يف القرنني الثامن 
وما إن حّل القرنان الثالث عشر والرابع عشر حىت . والتاسع إسبانيا وجزيرة صقلية وأجزاء من فرنسا

واهلند الّصينية والصني، ومل يكن يف طوق أوروبا أن ترّد على أصبح حكم اإلسالم ميتّد شرقا إىل اهلند
ليس هذا وحسب بل وسّن التاريخ ،)3("هذه اهلجمة رّدا يذكر، إال باخلوف ولون من ألوان الرهبة

اية القرن السابع عشر على  ا  للغريب اطرادا خميفا ومرعبا شّكل ألوروبا صدمة نفسية استُتبعت حلقا

.07: ص. حممد مفالح، شعلة املايدة-)1(
.202: ص. عبد احلميد بن هدوقة، غدا يوم جديد-)2(
.123/124:صص. إدوارد سعيد، االستشراق-)3(
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وقّدموا تضحيات يف مواجهة الغزاة ... الذين وقفوا ضّد احلمالت الصليبية "يد العثمانيني 
على احلضارة املسيحّية بأسرها، وعلى مّر الزمن متكنت "وهو ما شّكل خطرا دائما )1("الصليبيني

أوروبا من أن تدرج هذا اخلطر ومأثوراته التقليدية، وأحداثه العظمى وشخصّياته البارزة ومناقبه ومثالبه
ا مبا هو القلق الدائم الذي حيتاج إىل تعريف وحتجيم ميّكن الغربيني من ختفيف )2("يف صلب حيا

. حدة خوفهم منه ومن إمكانية عودته للظهور على سّلم التاريخ مرة أخرى

" كتاب األمري"ومن أبرز الروايات اليت عمدت إىل إظهار مكانة اإلسالم ودوره التارخيي 
مربزا " حممد مفالح"، يكتب "شعلة املايدة"و"الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي"و"طليانحومة ال"و

: دور شيوخ الزوايا وطلبتها الذين وّحدهم اجلهاد بعد حتريرهم ملدينة وهران واجتاههم إليها منتصرين
وملا . بخاريقضى الباي الليل رفقة العلماء والطلبة الذين تلوا سورا من القرآن الكرمي وصحيح ال"

أطّلت الشمس بأشعتها الدافئة من وراء جبال الشرق، حتركت املواكب إىل وهران وقد تقدمتها بغلة 
قوية ُوضع عليها صندوقان مملوءان باملصاحف، وبينهما صندوق ثالث كان حيتوي على كتاب 

وعن . )3("صحيح البخاري، وغطّيت الصناديق الثالثة بقماش حريري طرزت عليه اآليات الكرمية
صورة اإلسالم اليت تكّونت لدى الغربيني اليوم مبا هو دين إرهاب وذبح على حنو تساوق، وتوجهات 

موّضحا الصورة " واسيين"بعض منهم ممن يكّن العداء ويذّكي ناره حيثما أتيحت الفرصة، يقول 
ني حديثه عن صارفا األذهان إىل غريها، يف رّد خاطب به القارئ عرب آذان مونسينيور ديبوش ح

اجلهاد ال أن حتمل سيفا وتشهره يف وجه أّول من تصادفه، اجلهاد أن ترفع سيفا عندما : "اجلهاد
.)4("ديننا يقول إذا جنحوا للسلم فاجنح هلا. تنغلق أمامك كّل سبل السلم

 وهو ما)االئتالف واالختالف(النظر إىل الغرب ال كوحدة متجانسة بل كمتعّدد خاضع لثنائية ،
يسقط عنه روائيا مفهوم القوة املتكاملة اليت ال تقهر، ويبعده يف الوقت نفسه عن األحكام التجرميية 

.42: ص. حممد مفالح، شعلة املايدة-)1(
.124: ص.إدوارد سعيد، االستشراق-)2(
.120: ص. املصدر السابق-)3(
.244: ص. واسيين األعرج، كتاب األمري-)4(
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تمع املتخلف نظرة عدائية مطلقة لكل ما يصدر عنه حىت وإن كان نافعا  الكّلية اليت تُنتج يف ا
الدرجة األوىل واإلسبانية ولذلك اختار الروائيون التجزيء، والفصل بني الدولتني احملتلتني الفرنسية ب

بالدرجة الثانية وبني بقية الدول الغربية اليت مل يكن هلا وقع تارخيي على جغرافية اجلزائر، وهو ما من 
شأنه أن يقّزم اخلطاب الغريب االستعماري ويكّسر مقوالته الكربى االستعالئية لتتفّتت وفقا 

.خلصوصيات وطنية وأخرى عرقية

 لكسر خطّية الكتابات املؤيدة للتواجد االستعماري، واخلطابات الّسياسية املهادنة احملاولة الدؤوبة
الدعاءاته، وإعادة ملء الفراغات الناشئة بكتابة تاريخ اجلزائر قبل القرن التاسع عشر لربط حلقات 
املاضي بعضها ببعض لصاحل الوطنية والقومية، ولصاحل اجلامع الديين اإلسالمي على حنو يغاير 

ا و  دمي اللحمة اجلزائرية املتعّددة ثقافا يصادي ما ذهبت إليه اخلطابات االستعمارية اهلادفة إىل 
مها احلقبة -حبسبها-وأعراقها واليت لطاملا سعت إىل إشاعة تاريخ مغاير يركز على حقبتني مشعتني 

ا كخليفة يف إشاعة أنوار الرومانية، وما كان هلا من فضل على الرببر، وبعدها احلقبة الفرنسية ودوره
النهضة األوروبية يف املنطقة، لتقدمهما كمشعل حضاري وكمشكاة تقّدمية كافية للتغيري والبناء قدميا 

بأّن يف كّل شرب من " بن هدوقة"وحديثا؛ إذ تّدعي هذه الكتابات على النحو الذي وّصفته رواية 
كّل رقعة منها آثار لفؤوس أولئك الرجال دم فرنسي من رواد احلضارة األوائل، ويف"أرض اجلزائر 

) تيمقاد(و) تبّسة... (هذه األرض الالتينية ... الذين استصلحوها بعدما كانت بورا ومستنقعات 
، وهو ما أراد )1("وغريها من مئات املدن القائمة آثارها إىل اليوم) تيبازة(و) شرشال(و) مجيلة(و

م يش التاريخ اإلسالمي باعتباره غزوا عربيا مهجيا قاد املشارقة املستعمر من توطينه وترسيخه تارخييا 
إىل دول املغرب، تأسيسا لبؤرة جديدة للصراع بني الشرق والغرب، وبني املسيحية واإلسالم، وبني 

رعاة إبل ال بناة حضارة مثل "العربية والالتينية، وذلك على اعتبار العرب واملسلمني الفاحتني جمرد 
من ضروب للتطّرف -حبسب احملامي الفرنسي–" الغزو"، ناهيك عما قدمه هذا )2("الالتينيني

.يف املنطقةواهلمجية واجلهل

.285/287: صص. عبد احلميد بن هدوقة، غدا يوم جديد-)1(
. 285: ص. املصدر نفسه-)2(
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لقد كانت هلذه األصوات العنصرية يف احلقبة االستعمارية صداها القوي يف زعزعة اجلسد 
ااجلزائري وخلخلة أعضائه بشاكلة رفضتها كّل الرؤى الروائية على اختالف انتم ا ومشار كتب . اءا

صابا الّصورة العنصرية الكلية يف قالب مدرسي جزائري فّرق فيه املدّرُس واملدير بني " ابن هدوقة"
تالميذ القبائل وتالميذ العرب باختاذهم صفوفا خمتلفة بعد أن كانوا خمتلطني ال يفرّقهم شيء، وقد بّرر 

منذ الصغر أصوهلم، ألّن ذلك من عناصر تأصيل إّن األطفال جيب أن يعرفوا : "املدير ذلك بـقوله
لقد ). فرنسيان(، وهو ما رفضه اآلباء، وسكتوا عنه على مضض ألّن املعلم واملدير )1("الشخصية

تكّررت هذه الدالالت يف أكثر من موضع، وبطرائق خمتلفة دعت من خالهلا الروايات اجلزائرية إىل 
ه املظاهر، داعية إىل جمانبتها، حمذرة من الوقوع يف حبائلها االعتبار برجاالت األمس الذين كافحوا هذ

أو حتقيق أّي هدف من أهدافها مهما كان حجمه، وهو ما يعكس وعيها مبا كان منَتجا استعماريا، 
.  وما هو كائن من صدى له يف جزائر اليوم، وما قد ينتج عنه ان حتققت أهدافه من تشّتت وانقسام

 تارخييا مبنحه أدوارا رئيسية قيادية هلا مركزيتها الروائية، وباملقابل صرف الوظائف إبراز دور املثّقف
السردية السلبية للدمهاء، كشفا لنسبة الوعي الّسائدة، وانتصارا للنّدية الفكرية، فاملثّقف اجلزائري هو 

التحرير، سواء من الذي قاد املقاومات الشعبية والثورة التحريرية، وكانت له وظائف ريادية يف عملية 
الناحية العسكرية أو السياسية أو الرتبوية اإلرشادية، وهذا ما نلمسه يف شخصية األمري وحاشيته يف 

وبومجعة ورفاقه من طاليب العلم يف " شعلة املايدة"، وشيوخ الزوايا وطلبتها يف "واسيين األعرج"رواية 
، وغريهم من "غدا يوم جديد"لزّيتونة يف رواية وشخصية احلبيب ومن رافقه إىل ا" حومة الطليان"رواية 

م فرنسا وطاردت ثقافتهم املنثالة من داخل الزوايا والكتاتيب أو حىت  الّشخصيات الوطنية اليت طارد
.  من مدارسها اخلاصة

 انصراف الروائي إىل االهتمام باليومي واحملّلي واخلاص، بدل املشرتك العام أو اإلنساين، إفرادا
املسلم الذي لطاملا أراد احملتل إدماجه، دحضا ألّي متاه يف اآلخر، فكانت بذلك / العريب/ ئريللجزا

ا، خللق التمّيز اإلبداعي  ا الثقافية، يف كّل الروايات ويف كّل صفحا العودة إىل الذات خبصوصيا

.240: ص. عبد احلميد بن هدوقة، غدا يوم جديد-)1(
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بتها سرديا مبا يضع الذي يستحق االحرتام، واستنطاق اهلوية الثقافية يف بعدها التارخيي، وإعادة كتا
نفيا وتعليقا ألّي حكم يّدعي الّذوبان يف منظومة وقيم " اآلخر"و" األنا"حدودا واضحة وفاصلة بني 

املستعِمر املباشر أو غري املباشر؛ لتنتفي معها ثقافة املطابقة وحتيا بديال ثقافة االختالف وذلك 
هناك عادات وتقاليد "أعلى هرم املغايرة، إذ انطالقا من امللبس واملأكل وصوال إىل الدين واهلوية يف

يعّلق ] مثلما أجاب األمري املرأة اليت سألته عن تعّدد الّزوجات يف اإلسالم[)1("وثقافات وخصوصيات
حني اختذ "معها وينتفي كّل ما يّدعيه الغريب وحياول الّتسويق له من هيمنة تارخيية وسلطة زمنية 

التّاريخ فقّسمه إىل قدمي ووسيط وحديث، وذلك وهم كاذب أو غرور حضارته مركزا ثابتا يدور حوله
إىل أن يضغط تارخيا كتاريخ مصر الذي امتد إىل أكثر من ثالثة آالف سنة يف -مثال-زائف دفعه 

عدة صفحات بينما انتفخ تاريخ كتاريخ نابليون الذي مل ميتد ألكثر من عشر سنوات ليشمل 
، وهذا مدعاة للقول إنّه إن مل يكن من حّق املؤرخ والروائي اجلزائري أو العريب جتاهل )2("جملدات

من حّق الروائي - باملقابل–املنجز األوريب التنويري الّنهضوي واحملّقق الّصناعي والتكنولوجي فليس 
م املختلفة واعتبار نفسه مركزا واملؤرّخ الغريب جتاهل تاريخ اجلزائر والدول العربية واإلسالمية وهويا

.حضاريا، وقد سبقته هذه الدول إىل احلضارة واملعرفة

 ا إعادة متّثل صورة الغريب املستعِمر وإظهارها على حقيقتها بعد عملّيات اإلخفاء والتزيني اليت قام 
جعل نتيجة غياب وسائل اإلعالم أثناء ارتكابه للجرائم واالنتهاكات واالعتقاالت العشوائية، وهو ما

الّرواية اجلزائرية تستعيده بصورة املضطِهد واملغتصب، خباصة ما تعّلق منه بالقطاعني العسكري 
والسياسي، جترميا له عّما فعله ونزعا منه للصفات اإلنسانية اليت يّدعيها زورا، يقول السارد يف رواية 

le Généralبتكليف السفاح 1838أفريل 10مل يرتّدد الفرنسيون الذين قاموا يوم : "حومة الطّليان

négrierمل جيد اجلنرال ... حنو البحر يتوسط الساحل بني مدينيت عنابة وجيجل بالبحث عن منفذ
ا األصليني، كما  أحسن من موقع روسيكادا االسرتاتيجي، فحّط رحاله وبدأ تطهري املنطقة من سكا

اة الرومان والوندال تدمري تلك املباين باشر جنوده الذين مل يشذوا عن اتباع طريقة أسالفهم الغز 

.500: ص. واسيين األعرج، كتاب األمري-)1(
.247: ص. 2004، 1مصر، ط–أمحد حممود صبحي، يف فلسفة التاريخ، دار الوفاء، اإلسكندرية -)2(
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العظيمة، فحّطموا يف البداية كنيسة القديس فرييولوس، مث كنيسة فيكتور مث كنيسيت نافيغيوس 
حاولوا ... وفاوسيتينيانوس، تلك الكنائس اليت مل يدّمرها الفاحتون املسلمون باعتبارها بيوت اهللا 

ويقول يف موضع ،)1("ا بتدمري بقّية املباين لفتح الطرقاتتصليح ما أفسدوا بطريقة عشوائية، مث قامو 
آخر متمثال جرائم املستوطنني بدعم من املظليني الفرنسيني ضّد السكان العزل إلعالن بعضهم 

قاموا حبملة شعواء، وعمليات نكراء : "االنضمام جلبهة التحرير الوطين واالنتصار لقضيتها املركزية
حيث يتّم اصطياد العرب مثلما Les Ratonnadesحتت شعار ... يندى هلا جبني اإلنسانّية

م العرب بشكل عشوائي م على أساس اهلوية . تصطاد اجلرذان، وهكذا راحوا يفتكون جبريا ويقتلو
واألوصاف والّسمرة، فكانت أشالء القتلى منتشرة يف الشوارع بدون شهود وال متفرجني، بل واستغّل 

م مبهامهم الدنيئة، حيث وحبجة مجع اجلثث بغاية دفنها راحوا جيمعون املوقوفني املظليون الوضع للقيا
م مع جثث القتلى يف صندوق عربات شحن ...  اليت تنسل إىل داخل امللعب البلدي ... وحيشرو

مهيأة البتالع أكرب عدد من اجلثث أو اجلرحى أو األصحاء ... حيث حفرت خنادق عميقة باجلرّافة 
واملؤهلني لإلعدام إذا ما أفشوا األسرار... لى ضرورة حصر املعلومات لدى عساكر ثقاة وحرصا ع...

.)2("قضية حياة أو موت... لذلك فكتم األسرار  ... 

مييل إىل تقدمي صور سلبية عن الغرب أكثر بكثري من يالحظ بأّن اخلطاب الروائي اجلزائري
تقدمي صور إجيابية له، ويعود ذلك لعدة أسباب أمهها االحتالل املباشر الذي عرفه ومل ينفك منه إال 
خبسائر كبرية مّست اجلانبني املادي واملعنوي، وإىل األفعال اليت أقدم عليها يف العقدين األخريين يف 

نه بشكل صريح ألطماعه يف ثرواته، إضافة إىل جتّلي اخلطاب االستعالئي عرب الشرق األوسط وإعال
هذه األسباب وغريها جعلت . وسائل اإلعالم اليت مل تكن متاحة من قبل بالشكل الذي نعرفه اليوم

الّنص الروائي ينصرف إىل تكريس طاقاته اإلبداعية يف إظهار وحشية اآلخر وأطماعه وغروره وكذبه 
.   ه وغريها من الصور السلبية اليت ميكن اعتبارها الرّد والعزاء يف الوقت نفسهوافرتاءات

.13: ص. أمحد محدي، حومة الطليان-)1(
.43/44: صص. املصدر نفسه-)2(
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 عمد الّروائي اجلزائري إىل إنصاف الّتاريخ بإبراز شخصيات غربية يف صور مساملة وإنسانية، وهو ما
املنتمني إىل يقّرب القارئ من احلقائق الّتارخيية اليت تتعارض مع ما قام به املستعمر حني صّور كّل 

جبهة التحرير الوطين أو كّل الفصائل واملقاومات املدافعة عن حّقها ضّده يف شكل وحوش وقطّاع 
على أنّه شعب غري متحضر -دون أي استثناء-طرق، وصّور الشعب اجلزائري من موضع استعالئي 

زائري ومتخّيله يف متخلف، حيتاج من يوجهه، وهو ما ينتفي مع املنطق ويقّيده لصاحل التاريخ اجل
الروايات اجلزائرية اليت عرفت كيف تنفي التهم وتدفع االدعاءات، ويف الوقت نفسه، كيف تفّرق بني 
رب على البقاء يف أرض ولد فيها دون  املقاتل واملستوطن، بني صاحب اإلرادة يف االحتالل وبني ا

حق والعدالة، واألمثلة على ذلك يف وبني من انتصر لل) فرنسا(إرادته، بني من انتصر لوطنه األم 
حني تعاطف الراوي مع املدّرسة الفرنسية " البوح"الروايات كثرية، وقد يكفي التدليل مبا أوردته رواية 

اليت أقّرت أحقية اجلزائريني يف أرضهم قبل أن تغادر الّرتاب الذي ولدت عليه حني قالت ملنصور بعد 
من فعل " الغيث"، ومبا خّلده راوي )1("أحرتم من ال حيب بلدهأنا ال"أن رفض الرحيل معها إىل فرنسا

اهدين باملال "الذي " فرانسوا كارطيلو"املعّمر  ساند مشروع االستقالل بال قيد وال شرط، وساعد ا
يف إشارة واضحة إىل كّل من ساعدوا الّثورة وساندوا أهلها )2("وإخفاء األسلحة واجلرحى أثناء احلرب

.االنتصار لعدالة قضيتهمومتنوا هلم
 باستخدام تقنيات سردية-مل يكتف الّروائي بتصحيح مسار التاريخ من وجهة نظر جزائرية بل جلأ-

إىل االنتقام من املستعِمر، بعدما أحّسه من قهر ثقايف آين وآخر تارخيي استعماري، فقام يف أكثر من 
اجلزائري واملرأة الفرنسية إىل جانب توظيفه رواية بربط عالقات عاطفية وأخرى جنسية بني الّرجل

ة من جانب معكوس، تأتت قهرا وغصبا مثلما هو جمسد يف رواية  غدا يوم "لبعض العالقات املشا
، وشخصية نايلة املغتصبة )3(البن هدوقة من خالل شخصية مسعودة مع الشابان األمريكيان" جديد

.)1("كولونيل الزبربر"، وشخصية لويزة يف )4(ساريحملمد " الغيث"من طرف جندي فرنسي يف رواية 

.61:ص. إبراهيم سعدي، بوح الرجل القادم من الظالم-)1(
.242: ص. حممد ساري، الغيث-)2(
.وما بعدها12: ص. احلميد بن هدوقة، غدا يوم جديدعبد : ينظر-)3(
.وما بعدها69: ص. املصدر السابق: ينظر-)4(
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قد جلأ الّروائي إىل توظيف ذكورة اجلزائري حتريرا له من اخلصاء الفكري الذي يستشعره حني 
الضعيف الذي يبتغي الرد على الفعل بفعل من / القوي، وإثباتا لألنا/تأمله لطبيعة عالقته باآلخر

ذا الصدد" رابيشيجورج ط"جنسه على حّد تفسري  من املؤكد أّن جدل القهر : "الذي يقول 
الكولونيايل واالغتصاب اجلنسي قد جعل الكثريين من أبناء املستعمرات املقهورين واملخصيني نفسيا 

هذه امرأة إذا ركبتها فقد ركبت أمة : يهتفون بينهم وبني أنفسهم عند مرآهم المرأة بيضاء نقية البشرة
ذا يكون موضوع اجلنس على هذا النحو املقّدم موضوعا غري مدرك على حنو فطري و. )2("بكاملها

يبتغي به أصحابه إشباع شهوة جنسية وكفى، بل يُنظر إليه بصفته جتّليا فكريا لنزعة انتقامية، ووضعية 
صوت األنثى جمّرد صدى ل"ثقافية تقلب اهلامش مركزا واملركز هامشا وفقا للمنظور العريب الذي يعترب 

والنتيجة أّن نسق التفاعل يغدو ذو . الذكر، وحميطا يؤثث فعالية البؤرة الطاغية لنشاط الرجل وهيمنته
طبيعة أفقية متضي يف اجتاه واحد، وتنتفي عن صورها إمكانات اجلدل املولِّد للفعالية املتبادلة بني 

من الّرجولة يف حني تغيب هي يف فال تزيد املرأة بوجودها اجلنسي إىل الرجل إال مزيدا )3("الطرفني
تلك الّلحظات حتت سطوته باجتاه اهلامش، حنو الوضاعة واالستسالم، وهو ما جيد فيه 

اجلزائري عزاءه الفكري إزاء احلاصل له يف الواقع حني النظر إىل العالقة بعيدا عن ثقافة الفراش /العريب
.فيكون بذلك رّده واضحا وصارخا على اخلطاب الكولونيايل

مل ختتلف النظرة الكولونيالية إىل األمم املقهورة وأراضيها عن نظرة اجلزائريني إىل املرأة األوروبية 
فحني حتركت مواكب املستعمرات حنو األراضي اجلنوبية محلت معها رايات االغتصاب وأعلت منطق 

طلق على قارات ومناطق قد أ) العذراء(و) البكر(ليس من قبيل الّصدفة أن يكون نعت "اللذة؛ إذ 
وليس من قبيل الصدفة أيضا أن يكون مالك العبيد واملستكشف والفاتح . وغابات بكاملها

اهل واألراضي البكر، كعالقة فعالقة املستكشف. األبيض)الرجل(واملستعمر واملستوطن قد مسي بـ با

.118: ص. احلبيب السائح، كولونيل الزبربر: ينظر-)1(
لبنان  –دراسة يف أزمة اجلنس واحلضارة يف الرواية العربية، دار الطليعة، بريوت –رجولة وأنوثة ... ، شرق وغرب جورج طرابيشي-)2(

09/10: صص. 1997، 4ط
.52: ص. 2012، 1أنساق الغريية يف السرد العريب، منشورات االختالف، اجلزائر، ط–شرف الدين ماجدولني، الفتنة واآلخر -)3(
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متثيال لصورة ) 1("امرأةعالقة رجل ب–أو يفرتض فيها أن تكون –املستعِمر باملستعَمر، هي 
االغتصاب االستعماري القابعة يف أذهان الغرب الّداعية إىل االغتصاب العسكري هلذه املناطق 

.العذراء اليت مل يستطع أهلها افرتاعها قصورا منهم وجهال بشروط الرجولة

ستمراريتها يف الروايات اجلزائري على اآلخر إثباتا لوجوده وال/ ومن األمثلة اليت رّد فيها العريب
إلبراهيم سعدي من خالل العالقة اليت ربطها " بوح الرجل القادم من الظالم"الّنماذج ما ورد يف رواية 

، واليت كانت يف األصل مدرسته "كلري ردمان"املؤلف بني احلاج نعمان منصور واملستوطنة الفرنسية 
طويلة من الزمن قبل االستقالل ليعتلي جربوت للغة الفرنسية، فاستوىل اجلزائري على فراشها ملدة

فرنسا وتنكيلهم به وبأهله، وعلى منزهلا بعد ذلك وهو ما رآه حقا طبيعيا، وكّل ذلك ليربز قوته 
ذا الصدد بعد حلظات صرت منطرحا فوقها بال أقل حرج، على أرضية : "وليثبت مركزيته، يقول 

مس بذلك الصوت ال ذي كان فيه كّل شيء، السعادة واللذة واليأس القاعة، إىل أن مسعتها 
ويقول يف موضع آخر . ، وهو الصوت الذي يرضي جزائريته، ويستعيد به رجولته املسلوبة)2("والشقاء

وعيت كامل ) ... فيال روز(أدركت كامل اإلدراك أين وحدي يف ": "كلري ردمان"بعد رحيل املعلمة 
.)3("الوعي بأّن مفاتيحها يف يدي

، والذي انتقل "ما ال تذروه الرياح"ويف هذا املساق يتبّدى لنا أيضا شخص البشري يف رواية 
إىل فرنسا وانتقم لرجولته اليت ضاعت معاملها أمام قّوة وجربوت املستعمر، وأمام صرب ومقاومة 

اهدين على أرض وطنه، فاستعاد جزءا منها يف اعتالئه جلسد فرانسواز بفرنسا ب تمّثالت سرديّة ا
" موسم اهلجرة إىل الشمال"يف رواية الطّيب صاحل " مصطفى سعيد"يستعيد معها القارئ صورة 

بالرغم من الفارق الواضح يف األسلــوب والصوغ الفكري، ومن ضمن ما يثبت هذا الفهم وحياجج له 
ج عليه، وطلبه منها أن تعّد رفضــــا تاما، وبسرعة، عرض فرنسواز الزوا "رفــــض البشري بعد االستقالل 

وليس معىن إعداد األوراق ها هنا سوى اعرتاف فرنسا بالشخصية . له األوراق الضرورية للسفر

.9: ص. دراسة يف أزمة اجلنس واحلضارة يف الرواية العربية–رجولة وأنوثة ... ، شرق وغرب جورج طرابيشي-)1(
.62: ص. إبراهيم سعدي، بوح الرجل القادم من الظالم-)2(
.70: ص. املصدر نفسه-)3(
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وقد وقع هذا االعرتاف بالفعل يف حمادثات االستقالل بإفيان، فانفصال البشري عن فرانسواز . اجلزائرية
ائيا عن فرنسا منه اعتقاد بشري باستعادة اجلزائري لفحولته بعد ، و )1("مرادف متاما النفصال اجلزائر 

ا بعد االستقالل إىل  أنّه مل يكتشف "اسرتداده لوطنه وهويته، ولذلك توّصل البشري يف أّول لقاء له 
يستلذ بقاءها معه )2("إىل غاية ذلك اللقاء فرانسواز، فرانسواز احلقيقية، كان يعرف امرأة أخرى

ا "كورته املفقودة، وإثباتا هلا ولكّل من متثلهم لقضاء وطره منها تعويضا لذ  ا الزرقاء وبشر بعيو
أنّه ذكر كامل الرجولة، قادر على فعل ما فعله الفرنسيون )3("البيضاء وقّدها ولغتها املفعمة باحلنان

ا وأكثر، وهو ما يلحظه املتتبع بشكل جلي يف إجابته املكرورة كّلما سألته فرانسواز  عن من بين جلد
فأنا ال أطلب من أّي أحد . وملاذا ال أكون خبري؟ إنّه باستطاعيت أن أكون حسبما أريد: "حاله فيقول

.  )4("إين دائما أقوى وأعظم منك. خاصة منك يا فرانسواز... العون والشفقة 

ذي يقوم به إن جلوء الروايات اجلزائرية إىل إقامة هذه العالقات اجلنسية ينبع عن فعل املثاقفة ال
مؤلفوها مع ما تنتجه املستعَمرة من أفكار ذكورية، تشعرهم بالدونية األنثوية، فيجد الروائي يف تارخيه 
املنتصر امللجأ باعتباره صدمة للكولونيالية، ويف ختييله للعالقات العربية الذكورية والغربية األنثوية نافذة 

مرة السابقة اعتباره كرجل يف نظر نفسه، فإّن ما هو إىل مثقف املستعَمرة أو املستع"يرد من خالهلا 
مبسيس احلاجة إليه هو أن يستعيد رجولته يف نظر الطرف الفاعل يف عملية املثاقفة بوصفها عالقة 

، يراها الروائي من زاويته وخيتار هلا السياق النصي املناسب )5("حتدٍّ وسيطرة وعنف وحىت اغتصاب
ال يكره الغرب بل يكره ختّلفه الذي تبّدى نتيجة "اجلزائري الذي /لعريبللتعبري عنها، وللتعبري عن ا

إظهار الغرب لقوته فشّككه يف رجولته ومنه يف وجوده، فالغرب ليس قضية سياسية فحسب إّمنا هو 
خاصة تأكيد لتأخر العرب، وهو الرتمجة احلسابية ملا يفصلهم عن التاريخ الراهن من مسافات شاسعة 

.  )6("لشكلي فيهرغم وجودهم ا
.297: ص. 1983، 1للنشر والتوزيع، اجلزائر، طحممد مصايف، الرواية العربية اجلزائرية احلديثة بني الواقعية وااللتزام، الشركة الوطنية -)1(
.193: ص. حممد العايل عرعار، ما ال تذروه الرياح-)2(
.108: ص. املصدر نفسه: ينظر-)3(
.201:ص. املصدر نفسه-)4(
.11: ص. دراسة يف أزمة اجلنس واحلضارة يف الرواية العربية–ذكورة وأنوثة ... جورج طرابيشي، شرق وغرب -)5(
.60/61: صص. ، مفهوم الزمن وداللتهعبد الصمد زايد: ينظر-)6(
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 حاول الروائيون اجلزائريون أثناء إعادة إنتاجهم للتارخيي الرتكيز على الكثري من القضايا االجتماعية
ا حىت زمن الكتابة  والثقافية السلبية اليت كان للمستعِمر يد يف ظهورها لتبيان مدى خطورة سريور

م إىل عدم حترير العقول من بقايا  االحتالل بعد حترير األبدان، وإىل حترير املرأة ومن ذلك مثال إشار
م منقذو املرأة وحافظو  م االستعماري أ وفقا للسياق الغريب الذي لطاملا اّدعى أصحابه يف خطا
حقوقها يف إطار يتناىف كّليا والقيم اجلزائرية املستمدة من شرائع الدين اإلسالمي، املصدر األول 

دعا الروائيون إىل جتنب كل مظاهر االتباع واالقتداء بالغريب خاصة للهوية، وإىل جانب ذلك أيضا، 
يف املدن اجلزائرية مبا هي احلواضر األكثر تأثرا به، واألكثر استالبا فيه، وطلبا لتفاصيل حياته بالرغم 

د من كل أفعاله االستعمارية القدمية، واألكثر استنباتا ألفكاره ورؤاه االستعمارية اجلديدة، يقول حمم
ذا الصدد يعيشون منغلقني بداخل تالهلم املنسّية، برفقة أعيارهم ) اجلبال(منذ قرون وأهل : "ساري 

م وأمعزهم، ورعبهم الدفني من غزو جنود الشمال جلباهلم  كانت كهوف اجلبال خري خمابئ ... وآتا
ذبذبات مصّورة ولكن، منذ أن أضحت السماء متطر قنابل وطائرات، مث... هلم، ضّد كّل الغزوات 

احندر البعض متدحرجا دون . مراقبة، مل يبق هلم إال مغادرة عرائنهم لالستقرار يف السهوب والسهول
يف املقابل، تدّفقت ذريتهم بالعناقد حنو الشطآن ... حسرة وال ترّدد، تشبث البعض اآلخر بالتالل 

العدد "إنّه فعل )1("الغناءةالّساحرة النتظار السفن اليت ستحملهم حنو بالد سريسي وعرائسها
.اليت امتد غزوها الثقايف يف فراغنا)2("الّالمتناهي من الصحون املغروسة يف الّشرفات وعلى السقوف

 ة سياسة التجهيل الفرنسية وإحلاقها صفة األمية بالشعب اجلزائري باسرتجاع ما أّدته منابر العلم جما
الزوايا، والكتاتيب واملؤّسسات الثّقافية الّدينية وعلى رأسها من خالل من دور قبل االحتالل وبعده،

ونشر الوعي بني وإرشادهمجعية العلماء املسلمني اجلزائريني اليت كان هلا دور كبري يف توجيه الشعب
.اهلمم والدفاع عن الوطن مثلما ّمت اإلشارة إىل ذلك آنفاما قاد إىل استنهاضفئاته وشرائحه املختلفة،

.06: ص. حممد ساري، الغيث-)1(
.07: ص. املصدر نفسه-)2(
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البقاء يف حالة تبعية عسكرية أو ثقافية بعد االستقالل على النحو الذي أبداه ويبديه الواقع رفض
حني عرضها لالمتيازات اليت استْبقتها فرنسا " كولونيل الزبربر"األمر الذي مثلت له رواية السائح 

ا يف اتفاقيات إيفيان عن نفسها)1(لنفسها بعد االستقالل بسنوات وصية على ، ناهيك عن إعال
الرتبية والتعليم اجلزائري، ووصية على اجلانب االقتصادي لكن بصيغة املستشار أو املتعاون، وهو ما ّمت 

لئن تكن البالد العربية قد حتررت "رفضه من طرف الوطنيني، على النحو الذي جتسده الرواية، فـ
. )2("وه واألشكال واملصادرسياسيا، فال تزال لالستعمار خططه وأطماعه وأساليبه املتعددة الوج

بعد عملية التمثيل هذه اليت كشفت بعض الصور السردية املضادة للخطاب االستعماري أمكن 
القول بأّن جمموع ما أنتج من نصوص خمّيلة للتاريخ اجلزائري هي يف األصل تسعى إىل تبّين ثقافة 

بعد الكولونيالية، وال تسعى من خالل ذلك إىل التقوقع حول االختالف اليت تقتضيها اآلداب ما 
االت اليت افرتعها اخلطاب  ا أو رسم حدود هلا مبعزل عن اآلخر، بل تسعى إىل اخرتاق كّل ا ذا
االستعماري وسّوق عربها الدعاءاته، متجهة صوب اإلنسانية، صوب احلقيقة، وصوب توطني الغريية 

ف وتعايش يف ظّل التنوع، وبذلك فهي تؤمن بأّن اآلخر مثل األنا، منتج مبا هي اشرتاك يف االختال
للثقافة، مساهم يف البناء احلضاري، وأنّه يدرك اختالفه عن األنا، وأن لنا أهدافا طبيعية مشرتكة، ويف 

إّن هذه الّرؤية هي ما جعلت الرواية ما بعد . الوقت نفسه اختالفات نابعة من قلب الّتاريخ
ا تستهدف خطاب االستعمار قصد تفكيكه وإعادة تركيبه الكولوني الية يف تعاملها مع الذاكرة وثقو

ا  من جديد وفق حقيقة مدعيه الذين كّرسوا إىل جانب زعم املركزية عنفهم وعنصريتهم بتجليا
ا لنفسها وجودا جديدا وقويا، وذلك إلنتاج خطاب متع ال الثقافية اليت دعمتها اإلمربيالية وسوغت 

.مثلي أو خللق الّندية الفكرية والثقافية واحلضارية عرب اخلطابات املنَتجة

لقد حاول اخلطاب الكولونيايل االنثيال داخل اخلطابات القومية والوطنية والدينية بغية متزيقها 
ا خطابات مناوئة لالستعمار بكّل جتلياته املباشرة وغري املباشرة، وهو  ّ ما استدعى يف من الداخل، أل

.وما بعدها173: ص. احلبيب السائح، كولونيل الزبربر: ينظر-)1(
6لبنان، ط–علم للماليني، بريوت دار المطالب وتساؤالت يف صناعة التأريخ وصنع التاريخ، –قسطنطني زريق، حنن والتاريخ -)2(

.202: ص. 1985
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الضفة األخرى إنتاج وعي اجتماعي مجاعي ينفتق من صلب الّشارع للذود عن خطابات الذات  
وهو ما صاحبته الروايات املتأّملة يف تاريخ اجلزائريني حتت لواء زمين ما بعد كولونيايل، انبثق عنه سرد 

ليه اليت سّوقها احملتل، واليت لطاملا تارخيي مضاد، عّطل فكرة مركزية السرد التارخيي والنظرة األحادية إ
يريدها أن حتافظ على وحدانيتها بعيدا عما تبتغيه الروايات من إلغاء لفكرة الشاهد الواحد /أرادها

خروج بلدان من مرحلة االستعمار إىل مرحلة ما بعد االستعمار  "على ما حدث، وهذا ما يعين أن 
اية هيمنته عليها، كما مل  يكن لينسي أهايل تلك البلدان ذلك االستعمار، خصوصا مل يكن ليعين 

هلا آثارها الوخيمة على ثقافات الشعوب )1("أن بعضهم بقي حتت هيمنته، ولكن بأشكال أخرى
.  وعلى قيمها وعلى تارخيها اليت يرفضها املستعِمر ويسعى إىل توطينها املستعَمر بشّىت السبل

إّن هذا الّصدام الروائي مع اآلخر ما هو يف األصل إال نوع من أنواع احلوار، وبالرغم من ثنائية 
، إّال أّن هذا احلوار )الغرب والشرق(اليت جيّليها الواقع حني عملية املقايسة بني ) التقدم والتخلف(

يدا يف أن تكون له فرص أن يكون هناك حق متساو لكلٍّ من الطرفني املتحاورين، وحتد"يوجب 
وإىل غري ذلك مما تفرضه اخللفيات والثقافات والطبائع ... التعبري عن نفسه وآرائه وثقافته ورؤاه 

، وعليه ال جيوز أبدا إطالق حكم جترميي ضّد منتجي اخلطاب الكولونيايل واالكتفاء )2("املختلفة
ذلك لكونه خطابا يعكس ثقافة غربية بعدها بالدالل التارخيي الذي ينتظر اإلنصاف من اآلخر، و 

متوارثة  بكّل ما حيتويه من مغالطات، ألنّه من جهة، نتاج طبيعي ملن يسعى إىل مركزة نفسه داخل 
دائرة احلضارة والتقدم اليت ِملؤها العاطفة والذاتية والنزعات اإلنية وهو ما ال يتأتى إال بدفع اآلخرين 

كانت ) لو(لدائرة، ومن جهة أخرى، ألّن الصورة قد تتماثل يف الوقت نفسه إىل خارج حدود هذه ا
كان الشرق هو املتقّدم والغرب هو املتخّلف، وعليه وجبت املقاومة الثقافية ) لو(الثنائية مقلوبة؛ أي 

وفقا للسياقات اليت وعتها الرواية اجلزائرية وذلك بتوسل الذات ندا لآلخر بعد استحقاق هوية غري 
ن يطلق عليها لفظ األنا مقابل اآلخر، الذي يكون جمربا ساعتها أن يأخذ الثنائية مستلبة، تستحق أ

. على املنحى املوصوف بكّل جدية
.111: ص. كاظم، حنن واآلخر يف الرواية العربية املعاصرةاهللاجنم عبد-)1(
.61: ص. املرجع نفسه-)2(



[التاريخ وإنتاجية الرواية الجزائرية؛ فضاء الثقافة ووظيفية النص ] الباب الثاني

265

الّتاريخ الروائي وسؤال الهوية: ثالثا
مبوروثها ومكتسبها هي األصل والّدميومة والصريورة، هي البداية اليت ينثال عندها )1(اهلوية

املختَلف واملتغّري، داعية إىل ثبات اجلوهر بالرغم من تغّري األعراض، وهي من الزمن وال ميضي، فتواجه 
هذه الزاوية تتطابق مع األصل الذي يقوم على استمرار وتكّرر اجلوهر يف خمتلف األزمنة دون أي 

.ادعاء باحماء الفروقات الفردية املميزة لكّل فرد من األفراد
ا االصطالحية مكانتها اهلوية تتلّمس اهلادفة إىل اإلنسانية، يف قلب الصراعات بدالال

سنن التدافع والتداول حاضرة دوما فقد غدت اهلوية وألّن املغالبة اليت حتّفزها.السيطرة وإثبات الذات
ان اإلنسرغبة دون توقف، متساوقة معفتتكّرر وتتخّلق كّل مرة، تنبعث، بذلك رفيقة وجودنا يف العامل

يف األدبيات "تستعملورغبته يف أن خيتلف عن غريه، فكلمة هوية مع كينونته، الدائمة يف أن يتطابق
اليت تعّرب عن خاصية املطابقة، مطابقة الشيء ) Identité)(Identity(املعاصرة ألداء معىن كلمة 

تشّكل ماهيته ليشّكل فينحاد خبصائصه اليت هو -أن يكون هوأي.)2("هللنفسه، أو مطابقته ملثي
إفشاء خصائـص هذه اهلوية بعد ومن هنا تبدأ حماولة، مقابال أنطلوجيا يصادي مبميزاته اآلخر أو الغري

ا، كسبا الحرتام اآلخر ونزعا لالعرتاف به، وقد يصل األمر إىل حماولة اإلرضاخ يف حالة الوعي 
.احتدام الصدام

هو  فملاضيه،اإلنسان فردا ومجاعة هو نتاج نّ ألبالتاريخ، استلزاميا االوعي بالذات وعييقتضي
ا يف احلاضر، وستمتّد وفقا للكيفية نفسها إىل املستقبل ، ةتارخييكينونة  ا وسلبيا استمرت بإجيابيا

العودة إىل األصول للوعي بالذات إحقاقا ملفاهيم اهلوية الصحيحة واملتجذرة ضرورة أنّ وهو ما يعين 
.عمقها التارخييمؤكدة ل باستمرار تتشكّ اهلوية لطاملا ظّلتنّ ألوذلك، ملحة

.األرض املطمئنةأو ) احلفرة البعيدة القعر( أو " اهلوية بئر بعيدة املهواة : وقيل. تصغري هّوة"من هوى يهوي، وهياهلوية-)1(
.793: ص. اوَ هَ : مادة، 08:جابن منظور، لسان العرب، :ينظر

وغور معانيه، ولعل االشتقاق إىل عمق املفهوم نفسه هذه الداللة اللغوية وحتيلنا . العميقة" البئر"حييلنا املعىن املعجمي للفظ اهلوية إىل 
ل ابن منظور األرض املطمئنة، ملا حتمله لفظة االطمئنان من دالالت اللغوي األنسب واألقرب للداللة االصطالحية متجسد يف قو 

.الثبات واألمن والسالمة
.47:ص.2004، 1ط، مصر-القاهرةدار الشروق، عبد العزيز بن عـثمان التوجيري، العامل اإلسالمي يف عـصر العولـمة، -)2(
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إليه وإقباهلم عليه معودواملسلمون معتزين مباضيهم، فخورين بإحقاقاته، فإنّ وما دام العرب 
لطاملا كان متوقعا، وهو ما جتلى يف قدمي الكتابات وحديثها علميا وإبداعيا، وذلك حبثا عن الذات 

مية، وهروبا من الواقع الضبايب واملوبوء، ومواجهة للتحديات الراهنة، واستشرافا ملستقبل العربية واإلسال
هول .أفضل، تأسيسا لشروط النهضة املتأخرة اليت تقودها التبعية احلضارية حنو ا

والنبش يف العريب واإلسالمي لألسباب السالفة الذكر، رتاثالوالعودة إىل اريخ معاقرة التّ إنّ 
ا املعنوية قد غدا األنا/حبثا عن الذاتاألمة بكّل جتلياته الثقافية، ماضي  بارزةمسة وتأصيال ملرتكزا

اريخ تّ الوذلك إميانا من الباحثني واملفكرين واملبدعني بأنّ . النشاط الفكري املعين بإشكالية اهلويةيف
فجذورها متشابكة تعود إىل املاضي يف كل ،ااهلوية وتشكيل مسالتحديد حمور ال غىن عنهاجلمعي

ا ما وصلنا منه، ولذلك كان لزاما على صاحب كّل قلم أن يعي مكونات هذه اهلوية داخل سياقا
ا يف كتاباته .الّتارخيية قبل أن يبّث دالال

جلاهزة إذا كانت الّرواية الغربية اليوم تنتشي مبا توّصلت إليه من زحزحة للهويات التقليدية ا
ا  إحقاقا للهوية يف جانبها الفردي، املمّيز لكّل شخص على اآلخر، كنتيجة ملا دعت إليه بفلسفا

القبلية اجلاهزةوالسياقات التحديدات كلّ بعيدا عن،ألناالوجودية إىل احلرية والفردانية يف صناعة ا
ا أن تنتج خطابا هوويا ماضويا مجاعيا، العربية عموما والّرواية اجلزائرية بشكل فإّن الّرواية اليت من شأ

جندها قد جتلببت ] مبا هي النص املعّرب عن الوعي الفكري ودرجة الّنضج الثّقايف اجلزائري[خاص 
ا،من خارج الذاتباملفهوم احملافظ للهوية، املستمّد لدالالته ؛ أي من سياقات ومبنأى عن إراد

حنو حديثنا عن الدين والقومية والثقافة والعرق وكّل اهلويةتارخيية فرضت نفسها يف عملية بلورة هذه 
ما يلوكه مصطلح الّرتاث مبا هو العاصم للهوية من االندثار واآللية الدفاعية اليت تنفي سلب احلاضر 
بإجياب املاضي، وهو ما جيعل الّرواية اجلزائرية يف غالب األحيان حتكي هوية مجاعية، مما يستدعي 

ها أصحاب جيداليت قبلية الويات جوهر ثابت يتماشى واهلوفق يف للهويات الفرديّة منها عملية تكي
ومن أهم مرجعيات تشكيل هذه اهلوية اجلماعية املرتاكمة تارخييا . سابقة عنهمجاهزةاملشرتكات

:واملرتّسبة ماضويتها على الّنحو الذي تظهر به يف الروايات النماذج جند
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إذ هو فيها ، اجلزائرية واألكثر فعالية يف بنائها وصقلهاهوية للمشّكلأكرب الدين هوإنّ :الّدين/ أ
الذي تنفتق عنه معظم الرؤى، وتتشّكل عنده كثري من الطروحات واألفكاراألصل الثقايفمبثابة

الّرواية اجلزائرية قد عّربت عن هذه املركزية يف كثري من املواضع السردية لكن بنسب واملالحظ أنّ 
متفاوتة من نص إىل آخر وذلك تبعا لطبيعة املدة الزمنية التارخيية املخّيلة، والرموز املستدعاة واملنظور 

:الذي يستند إليه املؤلف وهو ما ميكن رصد مالحمه من خالل اجلدول اآليت

املؤشرات النصيةاهلدف من التوظيفالرموز الدينيةالرواية

كتاب األمري

املسجد-
القرآن-
األحاديث النبوية-
الصالة-
البيعة-
اجلهاد-
التصوف-
اإلجنيل -
حوار األديان-
القس  -
الكنيسة -

إبراز مدى خضوع املقاومة لتعاليم اإلسالم-
تبيان قوة الرابط الديين عسكريا واجتماعيا-
من خالل شخص األمرياإلسالممساحةإظهار-
إظهار مدى تواشج اجلانب الروحي بالرغم -

. من االختالف بني اإلسالم واملسيحية

هناك أرض بعيدة هي اليوم دين على "
قد ال حنارب ولكنّنا حناسب عليها . ظهورنا

.592: الرواية ص" أمام اهللا
وجهني لعملة ) األمري(و) ديبوش(لقد كان "

.487: الرواية ص" واحدة

... دينك مينعك من قتل النفس إال باحلق "
"    حيث يسيل الدم بغري حّق، تسقط الشرعية

.415: الرواية ص.
م يرتكوننا نصّلي على " ّ مونسينيور، جيد أ

. األقل وإال لتحّول هذا القصر إىل حمشرة
فهي ليست . أعتقد أّن الصالة ال تؤذي أحدا

"م ولكّنها بيننا وبني خالقنابيننا وبينه
.145: الرواية ص

شعلة املايدة

املسجد-
القرآن-
األولياء-
الزوايا-
اجلهاد-

إظهار دور اإلسالم يف عقد الروابط -
االجتماعية يف تلك الفرتة

تبيان دور اإلسالم يف عقد الصلة بني -
اجلزائريني والعثمانيني 

دور اإلسالم يف التحفيز على اجلهاد ومن -
.مثة حترير وهران

1790فجأة كان زلزال وهران يف خريف "

استغّل العلماء ... فرصة وهبها اهللا للبالد 
واألئمة ورجال الزوايا هذا احلدث يف حّث 

، وبّشروا بتحرير الناس على حماربة العدو
املدينة اليت حّولت مساجدها إىل كنائس تقرع 

.92: الرواية ص" ا األجراس

وهذا ما أمرنا به القرآن الكرمي إذ يقول اهللا "
وأعّدوا لهم لهم ما استطعتم من قّوة  : ((تعاىل

))" ومن رباط الخيل ترهبون به عدّو اهللا وعدّوكم
.94: الرواية ص
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حومة الطليان
املسجد-
طلب العلم -

إبراز دور املساجد يف ملّ الشمل -
ربط حترير اجلزائر الذي قادته اجلبهة -

باجلانب الروحي اإلسالمي

لـ األخضر مهين يف ) جماهد(الشيخ رابح 
أي واهللا، جيب أن ال تثق فيهم أبدا "املعتقل 

وإذا اقتضى ... واعترب نفسك من اآلن مراقبا 
الصالة صّلي يف دارك، حىت يفرّج األمر حىت

.183: الرواية ص" اهللا

توجه األخضر مهين ألداء صالة اجلمعة "
مبسجد الزاوية بزقاق العرب، وفقا ملا أمرت به 

.270: الرواية ص" جبهة التحرير الوطين

الغيث

القرآن-
األحاديث النبوية -
قصص الّصحابة–
الزوايا-
تومرتاملهدي  بن -
األولياء الصاحلون-
تطبيق احلدود-

التّأصيل للتطرف الّديين-
السخرية من ثقافة املتشّددين ممثلني باحلركة -

)العشرية السوداء(اإلسالمية يف اجلزائر 

عند موعد كّل صالة، جيتمع املهدي مع "
جمموعته يف ركن من أركان املسجد ويصّلي 

" اعة املصّلنيم، منفردين، منعزلني عن مج
.64: الرواية ص

أدرك املهدي أن ال مكان إلمامني يف "
اقرتح . تشاور مع أصحابه. مسجد واحد

سليمان االستيالء عنوة على مسجد سيدي 
"    عبد الرمحان، طرد اإلمام وأخذ مكانه

.66: الرواية ص

بعد حلظات سيعطي املهدي إشارة االنطالق "
لوحي واألفعال حنو أزمنة األنبياء والرسل وا

.148: الرواية ص". العجيبة الغريبة

الويل الطّاهر

القرآن-
املقام-
التصوف-
الصالة-
اجلهاد-

اإلشارة إىل اختاذ املظهر ركنا يف احلكم -
.باالنتماء إىل أمة اإلسالم بدل اجلوهر

الغزو /إحالة القارئ على مظاهر الوباء-
. الثقايف الذي حّل بأّمة اإلسالم

الّتأصيل لفعل العنف يف الدول اإلسالمية -
.الداخلية من التاريخ اإلسالميوالصراعات

انتشر وباء خطري، يصيب املؤمن يف "
ال هو باملسلم وال هو ... قلبه، فيضحي 

"        يصّلي غدا بالكافر، قد يصّلي اليوم وقد ال
.21: الرواية ص.

فوجئ األعداء املكّرون، بشاب ال يتعدى "
السابعة والعشرين، قويا يافعا، ينتصب حامال 
مدفعا رشاشا، ويصّب جام حقده على الذين  

.30: الرواية ص" كان واحدا منهم
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بوح الرجل 
القادم من 

الّظالم

املسجد-
القرآن-
تطبيق احلدود -

تبيان الفهم اخلاطئ للدين من طرف -
.اإلرهاب يف العشرية اجلزائرية

النداء إىل الكشف عن عبد اللطيف وعن "
غريه من اإلرهابيني ال يزال معّلقا يف كّل 

أراه أيضا عند مدخل جامع . مكان باملدينة
58: الرواية ص..." العتيق ) السنة(

جئت ألنّفذ فيكم أمر اهللا :"األمري أبو أسامة
إخواين الذين يقاتلون الطاغوت، أّما ... 

القاعدون فإنّنا نكون من أعداء اهللا إن مل 
.350/351: الرواية صص" نقاتلهم

إىل الدين يف زمن يشي هذا التدليل بأّن الرواية اجلزائرية من خالل النماذج املنتقاة قد عادت 
ولعّل ،صدام احلضاراتزمن تفشي مصطلح و بعده، ويف زمن العوملة، االستعمار، ويف زمن االستقالل

عودة القارئ إىل النصوص الروائية بكّل ما حتمله مضامينها كفيلة لتكون معينا ثرّا حلكمه بأّن الدين 
شعور باخلطر الثقايف الإىلذلك وقد يرجع، فيها ميكن اعتباره ضرورة ملحة بالنسبة للروائيني اجلزائريني

حني ختييلهم للتاريخ، انتصارا هلذه اهلوية بغية توطينها ما جعل املبدعنيوهو، اهلوية اجلزائريةعلى 
وترسيخها أكثر، يدرجون بعض متظهرات الدين من عالقات وعبادات ونصوص وأمساء تارخيية دينية 

لعدو لمواجهة رد ذلك يف الغالب احتماء به، و وغريها من الصور والتمثالت املختلفة لإلسالم، وقد و 
اجلزائرية اهلوية يقيمأكرب ما نّ فالروائيون قد تنّبهوا من بدايات اإلبداع إىل أ، من خاللهاملشرتك 

الثقافاته الرابطة الروحية اليت تذوب فيها مجيع الفوارق، واألكيد أنّ نفسيا هو الدين، ألنّ ويعضدها 
ا اجلزائر ال ميكن أن يوحدها شيء سوى الدينتنوعةاملدة و تعدّ امل .اليت تزخر 

ومن ضمن ما يالحظ من خالل اجلدول السابق أيضا أّن الدين يف التوظيف الروائي اجلزائري 
قد أخذ إحدى طريقتني؛ ظهر يف األوىل بشاكلة مقدسة وإجيابية، فجاء موحدا لألمة حني تطرق 

" حومة الطليان"ورواية " األمري"ضّد االحتالل، وهذا ما تربزه رواية الرواية لتاريخ املقاومة اجلزائرية 
، أّما الطريقة الثانية فاستندت إليه كحاالت لقراءة احلاضر، فدون أن تنفي عنه "شعلة املايدة"ورواية 

وا قدسيته هامجت فئة من اجلزائريني املتشّددين الذين مل يفهموا مراميه ومل يستطيعوا قراءة غاياته فولد
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بوح "عنه ضروبا خمتلفة من العنف متخضت مجيعها يف العشرية السوداء على النحو الذي أبدته رواية 
".الغيث"ورواية " الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي"ورواية " الرجل القادم من الظالم

فلم تعتربه يف تعاملها مع الدين اإلسالمي–بالنظر إليها مجعا -لقد انفردت الرواية اجلزائرية 
ركيزة التخلف العريب وحمور الرجعية الواقف يف وجه التقدم والتقدميني على النحو الذي ذهب إليه  "

كثري من املثقفني والروائيني العرب على اعتبار فعل مقايسة أجروه مع عالقة الغريب باملسيحية اليت حّد 
ضته اليت جنحت بفض ل هذا التقزمي والتحجيم، كما نشاطها وحّجمه داخل الكنائس قبل إعالن 

ا  ّ املغتصبة )1("مل تتناسى أبدا خطابه املناهض لالحتالل والنايف ملركزية السلطة) الرواية اجلزائرية(أ
للحريات املكّرسة للقهر واحلجر وغريها من املظاهر اليت يرفضها ويعّلقها لصاحل مركزيته اليت ال زالت 

.األقوال واألفعال وردودهاحتكم الشارع اجلزائري وتسيطر على 

تمعابط الذي يكوّ الرّ هي :الّلغة/ ب ا أفراده،ن ا واخلّصيصة املركزية ، والقّوة الطبيعية اليت جيتمع 
تمعاتهالتمييز بينيف  يتشكل مفهوم احلفاظ عليها وجود، وبقدر للاللغة رمز ، فخرىاألوبني ا

.األمة وتتجّذر أصالتها

ا محولة ثقافيةاللّ الرواية اجلزائرية املكتوبة بالعربية بأنّ لقد آمنت  وأّن إعادة  ،غة يف حّد ذا
فجاءت لغتها الوطن، لطاملا مجعت أطراف غة اليت كتابة التاريخ تقتضي ضرورة استخدام هذه اللّ 

ى النحو عل[العربية سلسة، منسابة، مصادية للغة االحتالل، متساوقة وزمن الّنص املخيَّلة وقائعه 
أّول بأنّ الزعموليس من التطرف يف شيء حني ]. الذي ّمت تبيانه يف الفصل األول من الباب السابق

وضبطها مبا حيفظ هلا مكانتها ويضمن ، وحتديد مسارهاإلعادة قراءة هويتنا الهتمام بهاجيبما
ا ، انتشارها زمنا ومكاناوأمداءإنتاجيتها وذلك بالرتكيز على ،غة العربيةلّ الهو استمراريتها م مقوّ ألّ

دعوة لذوبان اللهجات احمللية والعاميات دون أيّ األّمة العربية واإلسالمية، وذلكأساسي تنهض عليه
.ز اجلزائر ومتنحها خصوصيتها وجتعلها فضاء مفتوحا لالختالف والتنوعاحلالية أو الناشئة اليت متيّ 

.220: ص. 2003، 1ط،األردن–دار الشروق، عّمان العربية املعاصرة، الروايةيفوالتقدمالّنهضةخطابإبراهيم،حممودرزان:ينظر-)1(
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داخل الّروايات النماذج املدافعة عن مكانة اللغة العربية ومن ضمن املؤشرات النصية املبثوثة 
حني حديث الراوي عما يتلقاه الطالب " غدا يوم جديد"واملعلنة عن مركزيتها اهلووية ما تضمنته رواية 

ذا الصدد" ابن باديس"يف مدرسة  ا للتمكن من اللغة العربية وعلومها، يقول  : ومتنيه االلتحاق 
) قطر الندى: ... (كان القرية وكّل القرى األخرى يف تلك الّناحية هذه العناوينمن ذا يعرف من س"

اجلوهر املكنون (يف الّصرف؟ ) الزجاجي(يف الّنحو؟ ) شذور الذهب(يف الّنحو؟ ) األلفية(يف النحو؟ 
ا، اليت ؟ من يعرف كّل هذه الكنوز وغريه)جماين األدب(يف البالغة والبيان والبديع؟ ) يف الّثالثة فنون

، ويقول يف موضع آخر عن دور مجعية العلماء املسلمني )1("ال تفىن، بل تتجّدد كّل ما أخذ منها
عن اللغة . يتحّدثون عن التعليم. يف نادي الرتقي: "اجلزائريني يف احلفاظ على اللغة العربية ألمهيتها

. )2(..."العربية، لغة القرآن 

وملا كان أساس الّتواصل الثّقايف بني األجيال مرهونا بالّلغة وطبيعتها، فإّن الّلغة بذلك أصبحت 
مركزا تارخييا متمّيزا بتوّغالته يف الزمن ودوامه عرب الّتاريخ، فالّلغة هي الرابط وحلقة الوصل بني اآلباء 

ا ســـتمزق حتما واألبناء، وأي قطيعة لغوية أو أّي عملية تشويش على اللغة تفقدها اخليط خصوصيا
وهو ما سيذهب معه كّل ، التاريخ/املاضيباألجداد، و يفقد معها حلقات األحفاد الذي يصل 

إىل االهتمام باخلط ) راشد(مسات اهلوية ولعّل هذا ما جعل حممد مفالح يصرف شخصيته اجلذع 
شاءت الظروف أن يلتقي راشد و "العريب وإعادة نسخ املخطوطات العربية القدمية داخل الزوايا 

بعد أن نسخ )3("بالشيخ أمحد بن هطّال الذي أعجب خبطّه فكّلفه بنسخ بعض كتاباته األدبّية
. الكثري من أّمهات الكتب العربّية

الذي تارخييّ النسيج نكون يف حالة استدعاء للالوطن باهلويّة عالقة حني احلديث عن : الوطن/ ج
والّروايات اجلزائرية املخيلة .ويطبع مساته عليهاجلزائريجغراّيف يؤّصل الكيان داخل حّيز، جيمعهما

ا  للتاريخ كّلها غدقت من هذا املعني، والتبست باجلغرافيا املشّكلة ملفهوم الوطن، ويعود إعال

.200: ص. عبد احلميد بن هدوقة، غدا يوم جديد-)1(
. 63: ص. املصدر نفسه-)2(
.69: ص. حممد مفالح، شعلة املايدة-)3(
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وإعالؤها لكلمة الوطنية إىل ما جبل عليه مبدعوها من حب لألرض اليت ُشّدت فيها عليهم متائمهم
حفظها التاريخ، ونقلها إليهم وروائح االنتصار اليتوملا حيفظه أدمي هذه األرض من صنوف الّتضحيات

: فأعادوا ختييلها منتصرين ملا حّققه
اجلزائريون مبساعدة العثمانيني ضّد اإلسبان                  شعلة املايدة-
كتاب األمرياألمري وجنده ضّد قوات االحتالل الفرنسية             -
سكان األرياف يف ظّل االحتالل الفرنسي                   ما ال تذروه الرياح-
اجلزائريون ضّد الظلم والقهر والفقر                          غدا يوم جديد-
جبهة التحرير الوطين يف مدينة سكيكدة                     حومة الطليان-
يف جبال الزبربر                         كولونيل الزبربرجبهة التحرير الوطين-
الشعب اجلزائري ضّد إرهاب العشرية السوداء                بوح الرجل القادم من الظالم-
الشعب اجلزائري ضّد الوباء الثقايف الغريب                   الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي-
متّرد األبناء يف العشرية                 الغيثالشعب اجلزائري ضّد -

ومتّكن رعى تلقد أيقن الروائيون اجلزائريون بأّن الوطنية أصل ثابت موروث، وهوامش جيب أن
مكتسب والوطنية الوطن ألّن لتزيد من قوة األصل وتعضده باملعرفة والوعي،بالّرتبية والّتكوين

واالنتصار ألهل الوطن على حساب الذات ال العكس، ال اليوميّ مدعاة للّنضاستحقاق وبقاؤمها 
ألّن الوطنية مشروع إضافة لدعم الوطن وتثبيت للهوية وترسيخ هلا يف األنفس النبيلة القادمة، وهو ما 

حاولت "اجتهدت ألجله أمساء وطنية تارخيية كثرية حاولت الرواية بطريقتها الّتأريخ هلا، أمساء لطاملا 
.)1("بصناعتها حلدثه اجلديد. تاريخ اجلزائر إىل مسارهأن تعيد 

اليت حتاول الظهور حتت هذه العناوين ) الوطن/اللغة/الدين(وبالرغم من هذه املرجعيات اهلووية 
جيد أّن سؤال اهلوية يف الرواية اجلزائرية هو اإلطار بسيطة التصنيف والتشّكل إّال أّن املتأّمل فيها جيدا

املعريف البكر الذي يتجّدد كّلما افرتعته أسئلة الباحثني والنقاد، ألنّه فيها مبثابة مرتكز من املرتكزات 
الداللية اإلشكالية اليت تطرح نفسها من جديد كّلما ظهر نّص روائي جزائري يستحق القراءة، وذلك 

تمع تبعا للقسريات  الثقافية اليت تشّكل هوية النص ذاته، داخل جمال هووي أرحب، هو هوية ا
.61: ص. احلبيب السائح، كولونيل الزبربر-)1(
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املنتج له بكّل ما ميتاز به من تنوع عرقي واختالف لساين وتباين فكري، ناهيك عن الوسم الذي 
يطبعه التاريخ واجلغرافيا يف الفرد ومدى تأثريمها الفكري يف مسلمة االنتماء اليت اختلفت بدورها 

ا من إسالمية إىل عربية إىل إفريقية إىل متوسطية إىل عاملية حبسب رؤية كّل مبدع، فتنوعت جتليا
، ليتبلور كّل هذا الرتكيب ويتنّزل معه سؤال من أنا؟ ما عالقيت باآلخر؟ وما هي الّلغة اليت جيب ....

ا عن هوييت؟ كيف جيب أن أرى نفسي لرياين اآلخر نّدا حم ا ألعّرب  رتما؟ ما الذي يوحد أن أكتب 
هذه األمة يف ظّل هذا االختالف الثّقايف الكبري الذي تعرفه؟ وهل يعترب إنتاج الرواية اجلزائرية غاية يف 
حّد ذاته باعتبار نّصها جمرد خمرج تنفيسّي للّذات املبدعة أو وسيلة يستشرف منها وضع حّل ملسألة 

من الّتماسك؟  اهلوية الّضائعة املنعكسة يف جمتمع ينقصه كثري

إن هذه األسئلة وغريها جعلت خيار البحث يف تراكمات التاريخ مبا هو فضاء لتجربة 
الذات املبدعة داخل الفضاء اجلمعي حتمية ميكن من خالهلا البحث عن حلول كثرية إلشكالية اهلوية 

ا .بكّل متظهرا

اليت حرص البحث على تنويعها من حيث املادة التارخيية [من خالل الّنماذج املدروسة 
نستشّف احلضور الطاغي للتاريخ الوطين اجلزائري، حىت أمكن القول بأنّه ] واحلقبات التارخيية املخيَّلة

ا مقارنة حبضور التّاريخ اإلسالمي أو التاريخ الع ريب أو غريمها من جماالت قد غدا مسة بارزة من مسا
التاريخ اليت تغطي حياة اإلنسانية مجعاء، األمر الذي جيعل اختيار الروائي اجلزائري لتارخيه اخلاص من 
خالل ما خّيله من مقاوماته وثوراته وما لفهما من أطر ثقافية مثار اهتمام، وحمّط افرتاض بأنّه قد 

اليت جتمعه مبجتمعه، ومشرتكا هوويا يتقامسه مع األنا األكرب َوجد يف هذه املاّدة مبعثا للّروابط الوثيقة
.والبوتقة اليت تنفتق عنها إجابات شافية عن جمموع األسئلة املطروحة آنفا

ا السردية داخل  ا ومتواليا عكست الّرواية اجلزائرية يف ختييلها للتاريخ بالنظر إىل شخصيا
على النحو الذي تتمظهر به خارج الّنص، فلم خترج عن دائرتيها الفضاءات املختارة شكلي اهلوية 

ا املختلفة من نص إىل آخر حبسب مقتضيات الّسياق، ومتطلبات  ا وتشّكال بالرغم من تفريعا
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ا، أو منفتحة على اآلخر مستلبة فيه، أو أصيلة مستفيدة  الرؤيا السردية، فجاءت إّما منغلقة على ذا
:ا يأيتوتفصيل ذلك فيم. منه

وهي اهلوية اليت ال تتقّبل ما يقّدمه اآلخر بديال وعلى كل : الهويّة المنغلقة على ذاتها/ أ
ا، وهو الّتغين الذي ينشأ عنه خطاب دوغمائي  ا وتتغّىن بفراد املستويات واجلوانب فتنكفئ على ذا

. ال يؤمن إّال بالّذات وحبدودها املغلقة

هذا اخلطاب وعّربت عنه يف نصوصها من جهتني؛ اجلهة األوىل عرفت الّرواية اجلزائرية 
بكّل (تناست دور الثقافة اإلسالمية مبا هي مكمن احلياة والقوة، معتربة الشخصية املسلمة ) يسارية(

نّدا ومقابال فكريا منافسا، فعزلتها لصاحل شخصيات احلداثة الغربية حميلة ) مستويات تفكيرها
ا حتكي زمنا غري زمنها، بالشكل والداللة إىل و  ّ تضّيع "جوب عدم إقحامها يف احلياة على اعتبار أ

وقتك معها، يف اخلراء هي، ويف اخلراء باقية إىل يوم الدين، احلضارة ليست من شيمها، ال تعرف 
حاملة بالغد املشرق العجيب حيث ستصبح سيدة "، )1("البناء، كّل ما تعرف القيام به، املنع والقمع

ذا املستوى املصّور من الّتفكري رمز للتأخر والتقهقر ال أكثر)2("للعامل وهو ما جتّلى معه . ، وهي 
ا ورفضها لآلخر ولكّل سبل احلوار معه، فقمعت هذه الشخصية سرديا  انغالق اهلوية على ذا

حل سعيد أنا الويل الصا: "بإعطائها صوتا وحشيا أو صوتا كوميديا مفعما باجلنون، يصدح يف الّشوارع
احلفناوي صاحب الربكات والكرامات، تأتيين الغزالن والطّيور، وتنشّق يل األرض بالينابيع وتنمو يل 
يف الّصحراء أشجار الربتقال، أنا البالغ مقام الواصل، مقام النور والوجد الربانيني، الفاين يف ذات 

، فهي الّنقيض الوجودي للجهة األوىل، متثلها  ، هذا إن مل تغّيبه متاما، أّما بالنسبة للجهة الثانية)3("اهللا
كّل الّشخصيات املغالية يف دينها املتشّددة يف آرائها، املغلقة حدود االجتهاد، الرّافضة للعصرنة 
واحلداثة، العائدة بفكرها شكال ومضمونا إىل عصور االحنطاط مبا ميتاز به من تقليد ومجود، فغّيبوا 

.22: ص. حممد ساري، الغيث-)1(
.87: ص. املصدر نفسه-)2(
. 241: ص. إبراهيم سعدي، بوح الرجل القادم من الظالم-)3(
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وا إقصاءهم لآلخر باعتباره كافرا أو مرتدا أو عاميا مثلما يقول أبو مقاصد الشريعة احلقيقية وأفش
حلفاء الطاغوت، أفتينا بكفركم ) كّل من مل ينتسب إلينا قوال وفعال(أنتم ": "البوح"أسامة يف رواية 

.)1("وجعلنا حالال دمكم

: الهوية المنفتحة على اآلخر/ ب
ا عليه لقد أثارت الّرواية اجلزائرية يف خضّم توصيفه ا لعالقة ضمائر املتكلم باآلخر يف انفتاحا

جمموعة كبرية من القضايا، وقّدمت لذلك كثريا من الّصور السياسية والعسكرية واالجتماعية والثقافية 
ما جعل القارئ يستشّف من البىن الّسردية شكلني من اهلوية املنفتحة على اآلخر؛ جتّلت أمامه اهلوية 

ملستلبة، أي اهلوية اليت تواصلت مع اآلخر وتعاطت أفكاره وإجنازاته وتثاقفت معه األصيلة عن اهلوية ا
ا الثقافية واهلووية املميزة، يف مقابل اهلوية اليت انفتحت عليه، فاغرتبت  دون أن تفقد خصوصيا
واحمت ثقافتها، وغابت اخلصوصية اجلزائرية فيها أو كادت، حبيث مل تبق مرتبطة إال بسحنة الوجه 

ا إىل تغيريها سبيال .اليت مل جيد أصحا

مل ينف الّروائيون عن اهلوية األصيلة التغيري الذي قد يطاهلا من زمن إىل آخر، وفقا لقابليتها 
ووفقا للمستجدات اليت تفرض نفسها على هذه اهلوية، لكن ما أكدوه يف هذا املساق، هو أّن هذه 

وجدت به وألجله، فاإلنسان السوّي املعتّد مببادئه قد اهلوية تبقى دوما حمافظة على جوهرها الذي
تتعّدد انتماءاته، وختتلف مشاربه، لكّن جوهره سيكون حتما أميل إىل ما جبل عليه من طبائع، ووسم 
به من خصوصيات حتّدد أصوله، وتوّطن هويته اجلوهرية الكامنة خلف ظاهر الذات؛ ألّن هذا 

اآلخر نتيجة االحتكاك املباشر به، أو غري املباشر، أو حىت نتيجة الشكل من اهلوية على إفاداته من 
الّصدام معه، يبقى حمافظا للذات على ثوابتها حىت وإن حلق مظهرها بعض التغيري، األمر الذي حيفظ 
هلا وجودها واستمراريتها، ألن االختالف عن اآلخر والتمايز عنه هو وفقط ما ميكن أن تتحّدد به 

.م به اخلصوصياتالّسمات وترتسّ 

.351: ص. إبراهيم سعدي، بوح الرجل القادم من الظالم-)1(
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لقد تبّدى هذا الشكل اهلووي يف أكثر من موضع سردي، مصاحبا أكثر من شخصية، وهو 
ما يتجلى على سبيل الّتمثيل يف شخصية األمري ومواقفها الّصارمة إزاء احملتل، وهي املواقف اليت 

وافق ويتقاسم معها انبعثت من بواطن البطل ومن لّب هويته املسلمة اجلزائرية العربية، فوجدت من يت
م  هذا اجلوهر من أشياع، فكانت مقاومته الّشهرية، حيث تكاتف فيها مع رجال توحدت منطلقا
م وأهدافهم، ولعّل ما ساعدهم يف مقاومتهم أكثر انفتاحهم على اآلخر يف الوقت نفسه  ومرجعيا

وحاشيته مع الفرنسيني حيث تشري الرواية مستندة إىل مراجع تارخيية متنّوعة إىل تعامالت األمري
وغريهم من الّدول الغربية يف إبرام العقود واقتناء األسلحة ومستلزمات الّدولة من غذاء ومواد البناء 

إقراضهم ما "و)1("اقرتاض األسلحة منهم"وحىت االستشارات السياسية حىت وصل به األمر إىل 
الديين وحواراته مع املسيحيني الذين ، ناهيك عن انفتاحه )2("حيتاجونه من مال إلصالح الطرقات

وغري بعيد عن . ناب عنهم القس ديبوش، وغريها من املواطن اليت بيّنت انفتاح األمري وقبوله لآلخر
مبدى انفتاح املواطنني على املستوطنني الفرنسيني املعتدلني " حومة الطليان"هذا املساق تطالعنا رواية 

م املشاعر اإلنسانية بالرغم من العداوة الدائمة مع العسكريني ورجال األمن آنذاك وقد الذين يبادلو
)3("خمتلطني مع املسيحيني يف وفاق تام...حنو الكاتدرائية"بلغت املودة إىل درجة سار فيها املسلمون 

. جارة العرب مثلما تلقب وبعلم قادة جبهة التحرير الوطين يف مدينة سكيكدة" فلورا"بسبب موت 
بوح "مواضع شبيهة، تعكس الّتعايش والتوافق العثماين اجلزائري، ورواية " شعلة املايدة"ويف رواية 

مثلما " كلري ردمان"حيث َتَصالب حّب الوطن مع حُب املدرِّسة الفرنسية " الرجل القادم من الظالم
.ّمتت اإلشارة إىل ذلك سابقا

ا اليت انقسم دورها أّما بالنسبة للهوية املستَلبة، فقد كانت هلا مواضعها الن صية، وشخصيا
السردي بني خيانة الوطن وخيانة قضيته املركزية إبان الثورة التحريرية، وبني الّتماهي يف املدنية الغربية 

.275: ص. واسيين األعرج، كتاب األمري: ينظر-)1(
.210: ص. املصدر نفسه: ينظر-)2(
.210: ص. أمحد محدي، حومة الطليان-)3(
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ا، وقد ساعد على ذلك سعي الفرنسيني لفرض هيمنتهم، ونشر قيمهم احلضارية  واالنبهار بتمظهرا
أمام ما يظهرونه هلم من أفعال حتديثية، وإجنازات خلقتها الثورة بعدما أدركوا استسالم بعض اجلزائريني 

مثلما حتيل إىل ذلك الروايات –الصناعية اليت أبرزت ضعفهم املادي، وهو الضعف الذي ّمن 
قسم أّول اختار الوقوف إىل جانب : عن انقسام هذه الفئة املتخلية عن هويتها إىل قسمني–النماذج

دفاع عن مصاحل العدو عسكريا نظري إكسابه حقوقا مساوية حلقوق اجلندي احملتل خبيانة وطنه وال
من احلرب إىل 1956يف العام الثاين "حني انظموا ) قيزا ومجاعته(مثلما فعل الفرنسيأواإلسباين

موعات املتنقلة للحماية الرّيفية، امللحقة باجليش الفرنسي، ومنها إىل الفرق اخلاصة ، أّما )1("سلك ا
القسم الثّاين فاختار حماولة حمو اخلصوصيات الثّقافية توطئة الندماج مدّين كّلي ميّس املظهر واجلوهر 

للبحر األبيض املتوسط بعد االستقالل الشماليةعلى أرض وطنه أيام االحتالل، وعلى األراضي
.بتوّسل اهلجرة بنوعيها الشرعية وغري الشرعية

من أكثر الروايات اجلزائرية إبرازا هلذا االستالب، وكشفا " الرياحما ال تذروه "تعد رواية 
تمعات لكن بنسب متفاوتة، وقد استخدمت  لتصرّفات هذه الفئة اليت هلا وجودها الطبيعي يف كّل ا
لذلك شخصية البشري الذي جتند يف صفوف الفرنسيني وخاض معهم معاركهم، وغّري للتنصل من 

افته، وغّري لكنته، متخليا عن كّل مظاهر اهلوية اجلزائرية اليت ختتلف كّل أهله امسه، ومن وطنه ثق
االختالف عن اهلوية الفرنسية، وقد قام بذلك كّله ليتخّلص من شعوره بالدونية والضعف الذي الزمه 

كن، وألمر ول: "بعد أن ّمت اقتياده ملركز الّتجنيد الفرنسيوالزم سلبيته إزاء الثورة التحريرية، يقول السارد
رأى أّن يف قوة اجلنود األجانب، مقدرة ... غريب، أحّس البشري مبتعة يف الّرضوخ واالستسالم 

، ويقول يف موضع آخر واصفا )2("خارقة، شيء مجيل، باهر، يدعو لإلعجاب والتعّلم واالقتداء
ا ما : "نود الفرنسينياجلزائر العاصمة أيام االحتالل الفرنسي من منظور البشري الذي يراها بعباءة اجل ّ إ

ا احلقيقي، تكافح ظروف الزمن، وتصارع لتبقى كرمية اجلانب، ورّمبا   زالت مرفوعة الرأس، معتزّة بكيا

.149: ص. احلبيب السائح، كولونيل الزبربر-)1(
.28: ص. حممد العايل عرعار، ما ال تذروه الرياح-)2(
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ا األوروبيون، حملاولة تغيريها  كان هذا الّشيء هو السبب األّول يف احملاوالت العديدة اليت يقوم 
ختميناته قبل رحلته إىل باريس عن املدينة وعن طبيعة ، وباملقابل ينقل لنا)1("ومسحها مبسحة جديدة

ا فيقول ا : "تواجده  ... أنا ذاهب إليها باسم جديد، أستطيع مبوجبه أن أكون يف مرتبة ال بأس 
أال أمحل اجلنسية الفرنسية؟ أال أرتدي البذلة ... يف مرتبة ميكن أن توازي مرتبة الفرنسيني أنفسهم 

هذه . )2("لى كتفّي شرف فرنسا كّله؟ كيف إذن ال أعترب كأّي جندي فرنسيالفرنسية؟ أال أمحل ع
املقوالت وغريها تعكس طبيعة هذه الفئة تارخيّيا وأمداء انسالخها ومتاهيها يف اآلخر عجزا وجبنا 
ا مثّ  وعدم إميان منها مبا متتلكه من خصوصيات ثقافّية كافية ملصاداة اآلخر، كسبا الحرتام الذات لذا

. حرتام اآلخرينال

كولونيل "وعن فعل اخليانة أيضا مبا هو فعل يتناىف مع وجود جوهر اهلوية اخلالص جند رواية 
هي األخرى قد رّكزت على هذا الفعل، ملفتة االنتباه إىل اجلانب اإلنساين املتقّلب الذي " الزبربر

السياقات، والتباس يستحيل معه الفصل يف خيانة هذا أو ذاك بشكل قاطع ومستمر، الختالف
األخبار، وتبّدل األحوال، وهو ما يبعث أمام القارئ اهلوية بثوب جديد، ومبركزية أخرى أكثر ثباتا 
ا، فقد تعمل اجلواهر عملها لتعود بالبعض إىل جادة الّصواب، ولعّل التاريخ اجلزائري  بالرغم من تلّونا

ذه احلاالت -مثلما أشارت الرواية– ا جبهة التحرير داخل القوات [حافل  مع استثناء لفئة جند
إىل جانب اليقني الذي يؤّشر على فئة ضاعت جهارا وعلى ] الفرنسية خدمة للجبهة وللقضية الوطنية

قل لعدم نقائها مرأى من اجلميع وال زالت ترفل يف هوامش املدنية الغربية، لضياع هويتها أو على األ
.نقاء من كافحوا ومل تضعف عزميتهم بالرغم مما كانوا يعانونه يف قلب اجلزائر

.40: ص. حممد العايل عرعار، ما ال تذروه الرياح-)1(
.51:ص. نفسهاملصدر-)2(
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الّرواية بديـال عن التاريخ: الفصل الثالث

:تأطير
ا املتشعبة مع الّتاريخ كمادة -خاصة املعاصرة منها -لقد سعت الروايات اجلزائرية  يف ارتباطا

ا  جاهزة ومقّدمة سلفا إىل الولوج خلف األحداث الستنطاق خبيئها، والكشف عن مهمال
ا، وهو الولوج الذي يتوّلد عنه بصيغته املتخّيلة اجلديدة نّص روائي يؤمن باخرتاق واستذكار منسيا

ا العالقة .الكتابات التارخيية املعلومة، والّنفاذ يف تفاصيلها وإشكالّيا

جمّرد استعادة للماضي وإعادة تسجيل له على أوراق جديدة، وإّمنا "ليس الّتاريخ وبالرغم من أنّ 
جتريد احلدث الّتارخيّي من قيود الّزمان واملكان ونقله وتعديته، ليتمّكن اإلنسان من اإلفادة منه يف 

إّال أنّه يبقى رهنا للبحث يف األحداث الفعلية )1("الّتعامل مع احلاضر ورؤية املستقبل من خالله
ا على الّنحو الذي وقعت به فعال، فمنها ينطلق وإليها يعود، بينما جيد الروائي نفسه يف موضع وروايته

أكثر حرية فريوي كّل ما يريده، ماحدث، ما يفرتض أنّه حدث، وما كان جيب أن حيدث، بعيدا عن 
تخليصه من كّل القيود لتارخيّي الدث احلمن ذلك كّله هو استعادةهدف الّروائّي أّي التزام باحلقيقة، و 

وعليه ميكن القول بأّن املؤرّخ يسعى إىل تقدمي الّتاريخ جثة ،جتعل منه مادة جافة ووقائع مقّدسةاّليت 
التحليل أّما الّروائي فال يكتفي بذلك بل يسعى إىل بعث  الروح يف اجلثة لتعود إىل / قابلة للتشريح

قوم القارئ من خالهلا بالقيام بعملية مقايسة بني ما احلياة مرة أخرى، لتتكلم بنفسها عن نفسها، في
.وقع وجبَّه التاريخ وبني ما يقع وما سيقع أو يفرتض أنّه سيقع

وتأسيسا على هذه الرؤية سيسعى هذا الفصل إىل تسليط الضوء على احللقات املشرتكة بني ما 
الّرواية اجلزائرية يف ختييلها للتاريخ هو روائي وبني ما هو تارخيي، حماوال يف خضم ذلك رصد إمكانات

ومواضع جتاوزها لنّص الوثيقة الّتارخيية ومصادر الّتاريخ املعتمد عليها مضمونا ورؤية، وذلك بالنظر إىل 
وألجل ذلك . اهلدف املتوّخى من العودة إىل الوقائع واألحداث اليت تتشّكل منها ذاكرة اجلزائر

.35/36:صص.سلطان احلكاية وحكاية السلطان–الرواية والتاريخ ،عبد الّسالم أقلمون-)1(
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شني داخل دائرة اهتمام الّرواية اليت تقابل الّتاريخ يف اهتماماته سيطرح يف هذا املقام سؤال املهمّ 
الّصانع الفعلي للتاريخ، لينتقل إىل وظيفية ختييل / باملركزي، والّسلطوي على حساب العنصر املغمور

الّتاريخ يف الّرواية خاصة ما تعّلق منه بسؤال االستشراف والّتبصر والّنهضة وغريها من األسئلة اليت 
عنوانا مشروعا وله ما يعضده من متظهرات نصية ُيستلَزم " الرواية بديال عن التاريخ"عل من عنوان جت

ا .الكشف عنها واستشفاف دالال

:تاريخ المهّمشين في الّنّص الّروائي الجزائري: أوال
حتاول الّرواية يف ختييلها للوقائع أن تقول ما مل يقله الّتاريخ، ال من باب املخالفة أو املعارضة 
ام بالقصور، لكن ألّن طبيعتها هي تلك؛ فهي منَتج حياول بّث احلياة بالتوّغل  أو إثبات فشل أو اال

تمعات أو أمة من األمم يف فرتة يف التفاصيل، واالنثيال داخل اخلصوصيات اليت متّيز جمتمعا ما من ا
زمنية معينة، فُتستدعى فيها شخصيات مهَمشة تارخييا؛ لُيعاد وضعها يف أطر سوسيو ثقافية ُحيتمل أن 
تكون قد وقعت على النحو املصّورة به وفق نظرة املبدع، ومبقابل ذلك يكتفي الّتاريخ بتقدمي هذه 

مها احلقيقة . صة يف رقم ال أكثرالّشخصيات، وأفعاهلا موجزة يف عبارة أو ملخّ  فالرواية صناعة ال 
ا إىل تقدمي دفقات شعورية ترتبط  ا ليست هاجسها وليست من مهامها بل تسعى بتخيال ّ أل
بتفاصيل التاريخ، مرّكزة على شخصيات ووقائع ختدم التوّجه الفكري العام الذي ينسب إىل الذات 

.اية املرغوبةاملبدعة والذي يدفعها بدوره إىل النه

اشرتكت الروايات النماذج يف اهتمامها باملنسّي واملهّمش مع الّسينما، وما تقّدمه من أعمال 
درامية خمّيلة للتاريخ، وذلك يف حماولتهما إلعادة الرتكيب التارخيي من منظور جديد، واالهتمام باألطر 

يات املرجعية أو املتخّيلة، حىت وإن كان العامة اليت جرت فيها األحداث ،وتبلورت وفقها الشخص
ا املؤرخون وأولوها عناية فائقة، من مثل شخصية  احملور شخصية من الّشخصيات اليت احتفى 

أو غريهم ممن حفظ الّتاريخ أفعاهلم، ألّن هذه " العقيد لطفي"أو " مصطفى بن بولعيد"أو " األمري"
ا العملية الد رامية منفردة بل تظهر معها شخصيات مرافقة فاعلة الّشخصية ال ميكنها أن تنتج 

وناطقة وحيوية يف جماهلا السردي وهو ما يعّزز من دورها اإلنساين يف صناعة التاريخ على عكس 



[التاريخ وإنتاجية الرواية الجزائرية؛ فضاء الثقافة ووظيفية النص ] الباب الثاني

281

ال اإلنساين  ا يف صحائف املؤرخني، بل وقد يتعّدى األمر ا الصورة الّشاحبة والّضبابية اليت تظهر 
صناعة األحداث، وصناعة التاريخ حنو ما جنده يف الكثري من األعمال إىل جتسيد دور احليوانات يف 
هول"ودور اجلمال فيه، وفيلم " العقيد لطفي" السينمائية اجلزائرية حنو فيلم وما قام به " البطل ا

يف حفظ أسرار الثورة ونقلها بني الواليات الثائرة، وبالنسبة للرواية دور ) الّشخصية اجلذع(الكلب 
وغريها من الّصور العاكسة ملا " ... ما ال تذروه الرياح"يف رواية " الكلب"و" األمري"يف رواية الفرس 

قامت به من بكت ألجلها العيون حلظة الفراق، ومل يذكرها الّتاريخ، ولن حيسن فعل ذلك على الّنحو 
.الذي تقوم به الّرواية واألعمال السينمائية حىت وإن أراد ذلك

الّتوافقات الروائية السينمائية ال تعين أبدا تطابق فعل التخييل يف منجزمها، ألّن الرواية إّن هذه
أنضج من األعمال السينمائية، بل وأكثر شجاعة يف طرحها ] كّما ونوعا[املستندة إىل التاريخ 

ىل ما ختضع إليه للقضايا التارخيية اخلالفية، وأكثر عرضا للمهّمش واملعّلق تارخيّيا، ولعّل ذلك يعود إ
األعمال الّسينمائية من رقابة وسلطة موّجهة لفعل القراءة التّارخيية، الّسلطة اليت تفرض الطّريقة الرمسية 
مسارا أوحدا للّتعبري عن الرؤية والتوّجه الّتارخيي، على عكس الّرواية اليت تلقى حرية أكرب من هذه 

.هّمشة تارخيياالناحية، فتتلّقف بذلك أكرب قدر من الّصور امل

م روائيا   وحتت هذا السقف املعريف ميكن تلخيص احلديث عن املهّمشني تارخييا، احملتفى 
حتت عنوانني رئيسني هلما ما يرفدانه من دالالت عرب مقولتني مركزيتني تصدح األوىل حبكم مبدئي 

.سلطةيعترب الّرواية صوتا للّشعب والثانية تقّرر التاريخ صوتا لل

:الّرواية صوت الشعب-1
ا اإلله  منذ كشح الفكر بوجهه عن األسطورة وما أنتجته من دالالت تقديسية إلنسا
الذي تنشأ عند قدميه املعارف والقوة والبسالة والبطولة والوسامة، وانتقل إىل اإلنسان الّتارخيي الذي 
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. )1(تارخييةاملدّنسة من خالل ما أصابه من خيبات علمية أو جروح/ أعاد اكتشاف نفسه املقدسة
يف هذا الّسياق ختّلقت الّرواية وتنّزل معها مفهوم احملّلي، ومفهوم الّشعيب، ومفهوم املرأة، ومفهوم 
اهلامش، ومفهوم اإلنسان املغرتب الذي مل يكن يُنظر إليه من زاوية تأرخيية إال ملقايسة العبد بالسيد 

الرواية لتتمرغ فيما الث مفهوم اإلنسان اجلديد أو البطل باجلبان، وهي املفاهيم اليت تبّدت ألجلها 
من دالالت، فكانت بذلك صدى ملن ال صدى هلم، وتارخيا جديدا لإلنسان املقموع ولعامله بكّل 

.إجيابياته وسلبياته

وإن كانت الّرواية اجلزائرية، مثلها مثل الّروايات العربية، مل تعش هذا املخاض ومل تعرف 
ا ركبت مباشرة موجة احملّلي واملهّمش آالمه لتأّخر ظهورها مقارنة بظهور الرواية الغربية، إّال أ

)2("فنهلت من الّتاريخ نتائَجه، وحّققت يف مسلماته، وأكملت ما سكت عنه، وصّححت ما زيّفه"

روح معلنة بذلك انتماءها إىل سرد مواز لسرد الّتاريخ املهتم بالبطل والبطولة، والذي استبقى على 
األسطورة طافية عليه فلم يهب حرية الكالم والّتعبري ملن هم دون موضوعاته واهتماماته، فأوجدت 
ا سابقا، مستوعبة كّل أهداف استعماهلم  الرواية بذلك أرشيفا ألحداث وشخصيات مل يهتّم 

إىل للنكتة والتنّكر اللغوي واحلكايات اهلجائية والعبث الشديد باملرتّصن السلطوي، وصوال"
ناهيك عما )3("واملشية املنهدمة اليت حتجب الغضب) الّلغة املشرتكة(االحتجاج بالّلباس واهليئة و

م الشفهّية اليت ختاف أن ترحل مع الرّاحلني، وأخبارهم اليت  تبتغيه الرواية من حفاظ على حكايا
فكانت سببا يف عودته إىل ذاته واإلنسان العريب، عن جروح رئيسية عرفها اإلنسان ) 2016-1939(حتدث جورج طرابيشي -)1(

ا مبا يعيد اإلنتاج هلذه الذات  مصدرا من الرواية من ضمن ما استدعى استدعىوفق واقعها اجلديد الذي من جديد وإعادة قراء
الذي تساوق والثورة اليت أحدثتها ) الكوين(اجلرح الكسمولوجي : ، وهذه اجلروح هييف مقامها التارخيي اجلديدمصادر التعبري عنه

ي مع نظرية داروين ، واجلرح البيولوج"قاهرة عزة النفس اإلنسانية"اإلنسان / اليت انتفى معها احلكم مبركزية األرضنظرية كوبرنيك
على أسس تراتبية حيوانية، واجلرح النفسي هلتعيد بناءواإلهلي املصدر واخلالصاإلنسان الفذمفهومت بال هوادةسحقالنظرية اليت 

. ، واجلرح األنثروبولوجي املقرتن بعقدة تفوق اآلخر على األناالسطح/القاضي بال مركزية الوعيز على الالشعور الفرويدياملركّ 
1لبنان، ط–ميقراطية والعلمانية واحلداثة واملمانعة العربية، دار الساقي، بريوت عن الد–هرطقات جورج طرابيشي، : للمزيد ينظر

.وما بعدها93: ص. 2006
.108: ص. نضال الشمايل، الّرواية والتاريخ-)2(
.123: ص. واية وتأويل التاريخفيصل دراج، الرّ -)3(
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وامشه حنن يف أمس احلاجة إليها، وإىل مجاليات سردها اليت يبتغيها كل مهتم بت فاصيل الّتاريخ و
. يف ذات نص" جاك دريدا"اليت حتمل بني سطورها كّل احلقائق مثلما ذهب إىل ذلك 

لقد جلأ الّروائيون اجلزائريون إىل استنطاق األحداث الّتارخيية من خالل ما ختّلفه من أثر يف 
ود أفعاهلم إزاء ما حصل، باحثني عن الناس الذين عاشوا تلك احلقبة التارخيية املخّيلة، مستشفني رد

الدوافع اإلنسانية واالجتماعية اليت جعلتهم يتصرفون ويفّكرون على ذلك الّنحو، ولن يتأتى هلم 
ا وآثارها داخل سياق متخّيل منَتج يلّف كّل  ذلك إال بإعادة متّثل هذه األحداث مرّة أخرى بأسبا

بّدى أمداء اهتمام الّرواية املخّيلة للتّاريخ باحلياة الشعبية ما يقع وما يقال وما يفكر فيه، ومن هنا، تت
م، ألّن الرتكيز على هذه النماذج بتفاصيلها هو ما من شأنه أن  واألشخاص العاديني وبظروف حيا

. )1(يضفي مالمح الصدق الفين يف العمل

ها حني مساءلتها للتاريخ ومن ضمن هذه الصور اهلامشية اليت أعادت الرواية اجلزائرية صياغت
بعيدا عن طقوس العبادة، سّدا لثقوب الذاكرة فيه، وكشفا للحقائق اليت يستبطنها حني ُوضع جربا 

:وقهرا فوق سندان الّسلطة وحتت مطرقتها، ما ميكن استخالصه من كّل رواية على حدة فيما يأيت

 كولونيل الزبربر"رواية:"

ا فيه، مقاربة الّتاريخ يف حالة ركوده وصفائهوهي رواية تنحو إىل  كامل جمّسدة من خالل توّغال
العتمادها منوذجا ال يؤمن بالنمطي وذلك الشروط اليت جيب توافرها يف أدب ما بعد الكولونيالية، 

ه النص الذي محل أسئلة الشعب ، إنّ الذي حتاول املؤسسات املهتمة بالتاريخ استزراعهسواملقدّ 
ا إىل كل مقدساته،لتاريخإىل اوحديثهم اليت ظّلت بعيدة عن أّي نبش ورؤيتهم بدهشتها واستفهاما

تلك األحداث تتباعد عين مسافة: "عن التاريخ الذي يريده السائح" بوزقزة"لفرتة زمنية طويلة، يقول 
لذاكريت وكليشيهات جرفها تيار الّنسيان، ترتاءى يل وقائعها، املنتقاة للتّاريخ الرمسي، ثّبتت عالمات
.)2("لعيّين بكامل التشّوه حلقيقة حرب حترير كانت قاسية، خليبة استقالل مل تفتأ قاتلة

.63: ص. 2001، 1طلبنان،–بريوت للدراسات والنشر،عبد الرمحن منيف، رحلة ضوء، املؤسسة العربية : ينظر-)1(
.22: ص. احلبيب السائح، كولونيل الزبربر-)2(
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اختار الّسائح لروايته إطارين زمنيني تارخييني رئيسيني؛ سنوات الثورة التحريرية وسنوات العشرية 
ما الكربى السوداء، لكّنه مل يعرض داخل هذين اإلطارين حلرب التحري ر أو لسنوات اجلمر يف جتليا

اليت ألِفت الروايات اجلزائرية والسينما عرضها، بل وجل داخل اإلطارين ليقّدم لقارئه هزائم الثورة اليت 
ألبستها هزمية االستعمار وهزمية اإلرهاب لبوس املنتصر، وفجائع العشرية السوداء اليت تسّببت فيها 

لطت الّذوات الفاعلة فيها، وراح ضحيتها الشعب اجلزائري األعزل، صراعات جزائرية داخلية، اخت
وليعرض عرب هذين التارخيني املهمني جدا يف تاريخ اجلزائر لسلسلة االنكسارات الداخلية واألمراض 

ولكي ال يظهر الشرخ بني . النفسية واألهواء اليت طالت القادة واجلند واإلرهابيني على حّد سواء
ستوى املادة الروائية مّد الروائي جسرا تارخييا تواصليا يراتب فيه األحداث مشغال مبدأ احلقبتني على م

الّسببية حاكما أوحدا هلا، فجاء على ذكر كثري من القضايا اإلشكالية الشائكة اليت جرت بعد 
ها االستقالل وصوال إىل بدايات العشرية؛ ليجّسد الفعل الدموي املتواصل، واألخطاء اليت وقعت في

السلطة، إميانا منه بأّن هوامش الّتاريخ هي اليت صنعت مركزياته، وأّن فهم املؤرخ يقتضي ضرورة العودة 
ا أن تسّد الكثري من الفراغات التارخيية .إىل التفاصيل اليت من شأ

بنائهما إّن كراسة اجلد بوزقزة الّثورية ومذكرات األب جالل املرتبطة بسنوات اجلمر، بالرغم من 
االفرتاضي، حاولتا بتواصل سبيب وتارخيي اإلجابة عن أسئلة مطروحة يف هامش التاريخ، املخّيل يف 
النّص الروائي، الذي حيمل احلقيقة بكّل تفاصيلها اليومية والّشعبية، مثبتني للساردة، احلفيدة 

لعشرية السوداء وفق مسار ، أّن هناك تراكمات للعنف ترّسبت من أيام الثورة لتنفتق أيام ا"الطاوس"
تارخيي دينامي حيمل املاضي إىل احلاضر وينبئ بتواصله املستقبلي، ومن ضمن هذه القضايا اإلشكالية 

: واهلوامش اليت عادت إليها الرواية أذكر
ة وصناعة غم من أنّ بالرّ :أخطاء المجاهدين/أ ا اهدين وشجاعتهم يف ا الرواية مل تنف بطولة ا

 ّ ّ ا نوّ النصر إال أ عن ارتكاب نيم ليسوا مالئكة أو أنبياء معصومهت يف الوقت نفسه إىل أ
، وقد عرضت الرواية لذلك موجهة األسباب )1("هناك مسخا عظيما طال كّل نفس"ألّن ، األخطاء

.25: ص. احلبيب السائح، كولونيل الزبربر-)1(
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رتقني؛ أوهلما ذايت نابع عن فكرة الّصراع على الّسلطة، واآلخر إىل أبعد حدوده من خالل مف
موضوعي مرّده السياقات السائدة والظروف القاهرة الداعية إىل اختاذ قرارات حامسة يف زمن قصري 

اهدينجمموعة من الوقائع دليال مثبتا على أنّ األسبابهلذه األحكام وهلذهوقد اختذت الرواية  مل ا
اغتيل عدد كبري منهم بطرق بشعة فقد بعضهم البعض،معرحيمني يف كثري من املواقف يكونوا 

وهو ما مورس ضّد جمموعة من الطلبة امللتحقني باجلبال بناء رفاقهم،على أيدي وألسباب واهية 
تعذيبهم إىل حّد إقرارهم مبا مل يكونوا "على معلومة تفيد باندساس بعض اخلونة بينهم، حيث ّمت 

فعلوه أو فّكروا فيه، طلبا السرتاحتهم مبوت خيفف عنهم ما مل يكن جسد أو روح يتحّمله أبدا
، هذا إضافة إىل اغتيال جماهد )1("عمل غري إنساين ميّس مبصداقية أخالق الثورة ويوهن الصفوف

ألنّه أقام عالقة مع جندية أخرى، أو بقطع أنف أحدهم أو شفتيه، ألنّه دخن سيجارة أو شرب "
م زورا بتلّقطه أخبارا للعدو. رامخ أو أن حياكم ضابط، بناء على وشاية  . أو حّز أذن آخر، ألنّه ا

امه بضلوع يف مؤامرة، ألّن ناقش رأي قيادته يف أولوية . كاذبة، لتصفية حساب ّمث يعدم آخر، ال
والقادة ، أو مثلما شهدت بذلك أحداث الّرواية، تصفية بعض املسؤولني)2("من أولويات احلرب

امهمآخرينومتزيقمناصبهم،يفطمعا م اجلرائد الفرنسية ال مبمارسة الشذوذ وفقء أعني آخرين لقراء
ا حبسب الّزعم، وبرت ذكورة بعضهم لرتّددهم على املواخري، ناهيك عن عمليات التصفية  وتأثرهم 

.طرائق املستعِمر قبل قتلهمللخونة، واليت كانت تتّم بطرائق انتقامية فيعذبون بأشكال حتاكي 

ورة القائمة بل قام بتقدميها للقارئ ليزعزع صورة الثّ ،وائي تعميم هذه الصورهدف الرّ يكن مل 
التجريدي  املثايلحوكثري من كتب التاريخ واليت مل حتدث على ذلك النّ رمسهاة اليت تعلى املثاليّ 

وهذا ال ينقص من مكانتهم بل سبيل النجاح،، بل هي شرط أساسي يف فأخطاء األبطال واردة
م إىل اإلنسانية بعيد عن أي صورة تأل .ةهيّ يفقط جينح 

.89: ص. احلبيب السائح، كولونيل الزبربر-)1(
. 70: ص. املصدر نفسه-)2(



[التاريخ وإنتاجية الرواية الجزائرية؛ فضاء الثقافة ووظيفية النص ] الباب الثاني

286

مل يكتف الّروائي بتقدمي صور من أعماق اليومي اجلهادي يف بطون اجلبال :رجرائم المستعمِ / ب
ازية ملا كان يقوم حيث كان اجلزائريون يصنعون تارخيهم، بل انتقل إىل الّضفة األخرى، خالقا صورا مو 

اهدون، من خالل عرض جرائم فرنسا اليت أخفتها ومل تفصح عنها، ومن ذلك على سبيل  به ا
التمثيل ما قامت به قوات املستعمر من جرائم حرب منذ دخوهلا األراضي اجلزائرية حرقا وإبادة وقصفا 

لقذائف من التسليح " دامها لذلك استخ" الّسائح"بالقنابل وأسلحة الّدمار الّشامل، وقد استعرض 
ما حدث يف رقان من و ،ان األغواطسكّ ضدّ 1852يف )1("الكلوروفورمالقدمي وهي معبأة مبادة 

، وهو ما يتقاطع مع ما أورده يف قسنطينةجتارب نووية حربية، وما استخدم من غازات حمظورة دولية
العوفية باستعمال سالح الدخان ألّول مرة يف قبيلة "حني أشار إىل اإلبادة الفرنسية  لـ " أمحد محدي"

تاريخ البشريّة، وقد اعترب ذلك الفعل الّشنيع مقدمة ألسلحة الغازات الّسامة، والّسالح الكيمياوي 
ا )2("وكّل أسلحة الدمار الشامل ، هذا إضافة إىل كّل املمارسات الوحشية والالإنسانية اليت قام 

.ج سرية دون رّد أو عقاباملستعمر وبقيت حمفوظة يف أدرا 

على ممارسات فرنسية مفجعة أخرى طالت " احلبيب الّسائح"وإىل جانب هذه اجلرائم عرّج 
وما تعّرض له من تعذيب يف " العريب بن مهيدي"قادة الثورة التحريرية، فتواردت إىل الّرواية حالة 

ائط إعالمية يف صورة أسري حرب، ليعلن الّسجون الفرنسية بعدما أظهرته قوات احملتل للعامل عرب وس
فيما بعد انتحار البطل يف مركز االستنطاق، مشّوهني صورته وهو الذي قاوم تعذيب اجلنراالت 

املخّطط األّول لعملية " أوساريس"ببسالة حىت مات متأثرا نتيجة ذلك، وهو ما شهد عليه اجلنرال 
قائع الرواية، بتماسف بني زمن احلوادث وزمن كشفت و " العريب بلمهيدي"وغري بعيد عن . االغتيال

روايتها، عن دسائس املستعِمر وأساليبه يف تصفية بقية األبطال وطرائق اغتياهلم اليت بقيت اإلجابة 
ا منطقة " مصطفى بن بولعيد"عنها غامضة أو ضبابية يف عمومها مثل  واخليانات اليت عّجت 

.217: ص. احلبيب السائح، كولونيل الزبربر-)1(
.15: ص. أمحد محدي، حومة الطليان-)2(
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، العقيد "سي احلّواس"و" عمريوش"ممهدا الغتياله، العقيد األوراس أثناء اعتقاله بتونس واليت كانت
وغريها من األمساء واألحداث اليت حياول التاريخ الرمسي جاهدا إجياد " علي البوانت"و" لطفي"

.  غطاء تفسريي مناسب هلا

من هذه املرحلة األوغل زمنا إىل فرتات قريبة من " احلبيب"ينتقل : أخطاء ما بعد االستقالل/ ج
زمن الكتابة يف مسار متصاعد ليطرح هامشا تارخييا جديدا ينتمي يف جوهره إىل ما حدث يف زمن 

اهدين، فيستقي من مذّكرات  إشكاليات تارخيية جديدة " بوزقزة"ما بعد الثورة من أخطاء للقادة وا
وية الفرنسية تتناغم سرديا مع ما ينشده من إعادة كتابة التاريخ، فأتى على تفاصيل الّتجارب النو 

يف زمن ما زال حزب [بعد االستقالل، وصور شبيهة كثرية من االستعمار اجلديد الذي طال اجلزائر 
من مثل اكرتاء الفرنسيني للمرسى الكبري ] جبهة التحرير هو احلاكم الوحيد للجزائر مببادئه وثوريته

ادثة نادرة من تاريخ اجلزائر لينتقل بعدها إىل إعادة ختييل ح. وبعض املطارات اجلزائرية وغريها
وسابقة يف زمن االستقالل، وهو ما اعتربه خطأ فادحا من طرف رفقاء الكفاح متمثال يف اغتيال 

أسكت رميا بالّرصاص قبل مثانية وأربعني عاما، كيال "البطل والقائد الشاب الذي " شعباين"العقيد 
وقد ّمت ذلك يف زمن االستقالل، على يد زمالئه الذين ُعرفوا بالثورية والبطولة )1("يقول شيئا آخر

بسبب رفضه االنصياع لألوامر حبمل السالح ضد رفاق األمس، فتمثّلت الرواية تفاصيل حماكمته 
م فيها العقيد الشاب مبحاولة االنقالب وتقسيم اجلزائر وهو البعيد عن هذ ا الّسريعة املتسرعة واليت ا

ام، فلم تشفع له املكاملات اهلاتفية اليت خّيلتها الرواية عند الرئيس، واغتيل يف صباح من  اال
حني قال قبل أن يعرض " الّسائح"صباحات اجلزائر املستقلة ليصدق االستشراف الذي أعلنه 

ّرتا أّول صيف لالستقالل بداية فتنة أخرجت ثقل ما ظّل متس" لقد كان . ألخطاء زمن االستقالل
)2("عليه خالل احلرب

.

هوامش جديدة مع مذكرات /يرحتل نّص الّرواية إىل عوامل:العشرية السوداء وانفتاق المحن/ د
الكولونيل جالل الذي قاد حربا ضروسا ضّد اإلرهابيني بغية تطهري جبل الزّبربر لتتكّشف مع 

.60: ص.احلبيب السائح، كولونيل الزبربر-)1(
.171: ص. املصدر نفسه-)2(
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د بعضهم البعض، باسم الوطن عملياته بعض الصور الفجائعية اليت يقتل فيها أبناء الوطن الواح
تارة، وباسم اإلسالم تارة أخرى، وقد أورد الروائي يف تصويره هلذه املشاهد أفظع املواقف الدموية 
اليت قامت على دعائم واهية حىت وصل فيها أقنوم الّذبح مبتغاه، فقتل االبن والده، وقتل األب أهله 

والتفكري، وهو ما قاد الّرواية إىل التعّجب من طريف وعشريته وكّفرهم مجيعا الختالفه معهم يف الرؤية
املواجهة، املنتميني إىل أرض واحدة قبل التعجب من اجلرائم املقّدمة للتاريخ فوق جبل واحد، وهو 

املسلحة لفصيلة الدرك ) اهلول(كمني نصبته مجاعة "بعدجاللخياطبه الكولونيلالذيالزّبربرجبل
، مثل أب خرايف، جحيم الّنابامل وكّل أنواع القنابل وأحجامها سبع حتملت بصدرك. يا جبل... 

دأ ثالثني عاما. سنني ونصفا .)1("وها أنت تفزع هلذا االقتتال العبثي. فكان لك أن 

من الروايات اجلزائرية القليلة "كولونيل الزبربر"رواية ويف ختام هذه اهلوامش ميكن القول بأنّ 
اليت متاسفت مع ما يقدمه التاريخ من وقائع تقديسية للثورة اجلزائرية، فجاءت دون أفكار مسبقة 

أفعال جديدة تسليط الضوء علىتبتغيبل كانت قائمة رؤية جديدة ال تنزع إىل حمو أفعال  لهمضيفة
. يف شكله األقرب إىل احلقيقة حبيثياته اإلجيابية والسلبيةحتتاج مزيدا من العناية والتأمل لكتابة التاريخ 

ا القابعة اريخ  وملا كان التّ  واملمتدة حنو ،احلاضريفكينونة زمنية ذات طابع ماضوي، هلا امتدادا
ذا اللون فصوّ فإنّ املستقبل عرب األجيال صفة وفعال، صورة ومتّثال، ر امتداداته من الروائي صبغه 

ة التاريخ إىل ر تاريخ ثالثة أجيال كاملة تراكمت عندها فجائعيّ عرضه للوحات ثالث تصوّ خالل
.اجلزائرينيا كلّ نب صوره املشرقة اليت يعتزّ اج

كتاب األمير:

تاريخ عبدالقادر، ومل تسعى إىل التأريخ حلياته ختليدا ألفعاله إزاء " األمري"مل تقّدم رواية 
ا  املستعمر يف بدايات االحتالل على النحو الذي تقوم به الكتابات التارخيية، بل حاولت بفنيا

.50/51: صص. احلبيب السائح، كولونيل الزبربر-)1(
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ا النصية الظاهرة أن تقّدم قراءة نقدية متمّيزة لنضاله وما حييط ريته من أطر منتجة، خمرتقة بسومجاليا
الكتابات الرمسية بلغة سردية وتركيب بنيوي فين موّجه فكريا حنو هوامش التاريخ، لتسليط الضوء 
على املغّيب وامللتبس، حنو ثنائية االنتصار واالنكسار اليت يوّد الروائي قراءة الراهن من خالهلا 

ليوم على موائد املؤرخني، املسيئة لشخصية األمري واإلجابة عن كثري من األسئلة اإلشكالية املطروحة ا
خبربته يف التعامل مع املادة التارخيية " واسيين"وألسرته ولكّل من ناضلوا معه، وإىل هذا اجلانب سعى 

واليت اكتسبها من اشتغاالته السابقة على ختييل الوقائع إىل أن يكتب تاريخ املقموعني الذي مل 
عنهم ما يستحقونه، وقد تأّتى ذلك للقارئ بشكل درامي أفصح دون أّي يكتبوا تارخيهم ومل يكتب 

.لبس عن مرامي الروائي اإلنسانية اهلادف إىل املساءلة واإلجابة عن مغاليق الّتاريخ

إّن الّتشظي الزمين الذي عرفته الّرواية واالنتقاالت غري املمهد هلا من املاضي السحيق إىل 
املستقبل يف شكل استشرافات متهيدية أو إعالنية، ومن خالل توالدات احلكي  حاضر السارد مث إىل

، انكشفت للقارئ غاية منشودة سعىت إليها الرواية "واسيين"غري املسبوقة الشكل يف كتابات 
عن جمموعة من " األمري"وكانت مرتكزها، حمورها البحث خلف قناع شخصية معروفة حبجم 

قات اليت صنعت األمري ذاته وصنعت معه مقاومة شعبية تارخيية حبجم الشخصيات والظروف والعال
ا  ا أن احرتمت شخصّية األمري  اليت قادها، املقاومة اليت احرتمها الّصديق والعدو، وكانت مثر
ورُفعت مكانته على أنقاضها، وُكشفت حقيقته مبا هو شخصية بطلة إنسانية مثقفة حمبوبة وغريها 

. أبانت عليها فصول الباب األولمن الّصفات اليت 

إّن الّرواية من هذا املنطلق قد قامت بعملية قلب ملا هو منت مع ما هو هامش؛ إذ أصبحت 
كثري من األحداث الكربى اليت انبىن عليها التاريخ الرمسي وجعلها من أكرب مرتكزاته جمرد أسباب 

إىل ما هو أغور منها داللة وأكثر منها أمهية سردية اعتمدها الروائي على شكل استذكارات للوصول
من الناحية الفنية، وما حضور القس ديبوش يف الرواية مبساءالته وحماوراته مع األمري حول خفايا 

ذا الّصدد علي أن أعرف عن األمري أكثر مما : "التاريخ إال خري دليل على ذلك يقول ديبوش 
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وهي املعرفة اليت استقاها القّس ،)1("هلا إال املعرفة الدقيقةهناك عقد كثرية ال حلّ . أعرفه عنه اليوم
من جمالساته الكثرية مع األمري وهو يف األسر ونقلتها الرواية إىل القارئ باملوازاة مع استذكارات 
األمري ألحداث املقاومة، وهو ما سّد كثريا من ثقوب الذاكرة التارخيية، ومن ضمن هذه الصور 

:حيتها الرواية وأرادت أن تبّث من خالهلا الروح يف التاريخ، أذكراهلامشية اليت أ

عكست رواية األمري النظام االجتماعي والسياسي والعسكري والثقايف جبزئياته اليت كانت سائدة -
تفعيل نظام الشورى : آنذاك، راصدة جمموع املتحّوالت الطارئة قبل البيعة وبعدها، ومما أّشرت عليه

مبا كان سائدا قبال، إعادة بعث كّل مظاهر التكافل االجتماعي نظرا للمتغريات أكثر مقارن 
احلاصلة، اعتماد الدين مركزا جامعا لكّل األفراد، استغالل الّنظام القبلي يف حتفيز املواطنني اجلزائريني 

لوصول على اجلهاد، طلب املعونة من األتراك واالستنجاد ببعض اليهود النافذين جللب األسلحة وا
يار العواصم  م، هذا إىل جانب تركيز الّرواية على أسباب ا إىل الّتخطيطات الفرنسية، ورصد حترّكا
يار الّزمالة وتفاصيل تنقل املدينة يف الّصحراء اجلزائرية على ظهور  ا، وأسباب ا األمريية وكيفيا

هم، وكيفيات التعامل مع األمري من اجلمال، وقدسية املساجد يف تلك الفرتة، وبسالة املقاومني بأمسائ
طرف رجال القبائل وأشرافهم، التقسيمات اإلدارية، وكذا بعض جتليات الثقافة الشعبية السائدة 
املادية واملعنوية، باإلضافة إىل بعض اجلرائم الفرنسية مثل هولوكوست األغواط الذي راح ضحيته ما 

الفرنسيني أنفسهم حني استخدموا وألّول مرة ضحية حبسب تصرحيات بعض القادة 3000جياوز 
، وهي مادة من املواد الكيميائية السامة، للقضاء على مدينة بأكملها الكلوروفورمقذائف معّبأة ب

.خليفة األمري عبدالقادر يف املنطقة"أمحد بن سامل"و" أمحد الّتيجاين"قيادة لبسالتها ومقاومتها حتت

اخليانة الذي صاحب النظام القبلي يف اجلزائر، حبّا للّسلطة وانتصارا رّكزت الّرواية على موضوع-
للعشرية على حساب املقدس، ولذلك جند الرواية قد رّكزت كثريا على معارك الّردة بقدر تركيزها على 
املعارك ضّد املستعمر، وهو ما من شأنه أن جييب عن سؤال اخليانة يف احلروب الّالحقة اليت 

عب اجلزائري ضّد املستعمر، هذا باإلضافة إىل استحالة تكريس مفهوم الوطنية وبناء سيخوضها الشّ 

.55: ص. واسيين األعرج، كتاب األمري-)1(
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جمتمع وطين يف ظّل احلكم القبلي السائد آنذاك، وهو ما جعل األمري حيّرك القبائل على أساس ديين 
ملقام ويشتغل يف الوقت نفسه على بناء الدولة لتفعيل ومساوقة اجلانبني معا، وجتدر اإلشارة يف هذا ا

إىل أّن هناك من املؤرخني من يُرجع هزمية األمري أو عدم حتقيقه النتصارات كان قادرا عليها يف 
.فرتات خمتلفة من تاريخ مقاومته إىل انصرافه لتأديب القبائل على حساب مقاومته لالحتالل

وحمّط تأويالت ومن ضمن األحداث اليت تطرّقت إليها الرواية وجعلتها مثار تساؤل لدى القارئ، -
خمتلفة لصاحل األمري أو ضّده، تعامله مع الفرنسيني بشكل خيالف معاملة العدو لعدوه يف بعض 
ا، وامللتمس لألعذار حني خيالفون املتفق عليه، واملقاتل  األحيان، فهو امللتزم مبواثيقه حني يغدرون 

م ضّد القبائل الرافضة ، و )1(لكّل ناكث للصلح واهلدنة، واملقرض هلم املال وقت احلاجة املستعني 
ضّد الّتيجانيني ) 1839(إلمارته يف أوقات وسياقات معينة، حنو ما حصل يف حصار عني ماضي 

وهو احلصار الذي استكتبته الّرواية بشكل مفّصل منذ البداية حّىت استسالم التيجاين، ملدة جاوزت 
)2("ليون روش"ة من طرف جند األمري مبشورة السبعة أشهر، وما استتبعه من حرق للّديار الّتيجاني

الذي تبقى الكثري من االستفهامات اليت تدور حوله وحول طبيعة والئه لألمري، خاصة وأّن األمري 
. )3("تعّود أن يستشريه يف الصغرية والكبرية"قد

الذين لطاملا ) [170(يذهب الّروائي يف إجابته عن سؤال األسرى الفرنسيني املائة والسبعون -
ا ] طرحت قّصتهم يف كتابات املؤرخني على اختالف يف روايتها إىل أّن الظروف القاسية اليت مّر 

إىل االلتحاق باألمري مبنطقة أوالد " البومحيدي"يف املغرب بعد اضطرار القائد " مصطفى بن التهامي"
ملستعِمر للتفاوض، وخليانة امللك نايل إلنقاذه وترك القيادة له على رأس األسرى، ونتيجة رفض ا

لألمري واختاذه القرار بالقبض عليه وعلى جنده وتسليمهم للفرنسيني، حفاظا على ) العقون(املغريب 
أرضه، أو استعادة األسرى تقرّبا للفرنسيني وابتعادا عن شرهم، والستحالة نقل األسرى يف ظّل 

.قبل اهلدنةن ألف فرنك و أقرض الفرنسيني مائة وستة ومثانقدعبد القادر األمري تذهب الرواية إىل أنّ -)1(
.210: ص. واسيين األعرج، كتاب األمري: للمزيد ينظر

.278: ص. واسيين األعرج، كتاب األمري: ينظر-)2(
.293: ص. املصدر نفسه-)3(
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هي األسباب اليت دفعت ... صال مع األمري اخليانات السائدة، ناهيك عن انقطاع كّل سبل االت
إىل إعدامهم وهم عّزل، الفعل الذي يؤكده الروائي بأسبابه من خالل حوار دار بني " ابن التهامي"

األمري والقس، نافيا على لسان األمري أن يكون على علم مبا جرى أو أنّه كان سببا فيه، بل وأبعد 
فيه بقدر ما حّز يف أهل الضحايا وذويهم أو أكثر من ذلك أكد للقس أن مساعه للخرب قد حزّ 

يف تلك الليلة : "وهو احلزن والّتأنيب الذي جسدته الرواية يف أكثر من موضع سردي، يقول الّسارد
مل ير أهله ونام يف املكان الذي مال فيه برأسه على الوسادة الكبرية إىل الوراء قليال، قبل أن ينطفئ 

يا سيدي اإلمام، لقد ضاق املسلك : صرخ يف يف حضرة ابن تيميةعلى وجه ابن عريب وهو ي
انغلقت عليك السبل فدخلت الفتوحات املّكية مبفاتيح غري مفاتيح املكاشفة وهلذا . وانطفأت الّرؤية

.)1("خسرت حمّبة اهللا وحمبة الناس

ا على اجلانب الفرنسي أيضا، من خالل تصوير - ها لطرائق جيشه يف رّكزت الّرواية يف بناء ختييال
التوسع، االستخبار، التسّلح، اهلجوم، اإلبادة، إحراق املزارع واحملاصيل، وكذا سياسته التفريقية من 
خالل استخدام الدسائس واملكائد وشراء الّذمم لدفع القبائل إىل الصراع والتناحر ليسهل عليه 

اء على حجج واهية، ولعّل أبرزها اإلخالل القضاء عليها، إضافة إىل عدم التزامه بالعهود واملواثيق بن
الذي قام به حني مل يلتزم مبا سطّر من بنود اتفاق بني األمري والساسة واجلنراالت الفرنسيني قبل 
االستسالم؛ ليجد األمري نفسه أسريا بالّرغم مما عرف عليه من التزام باملواقف، وصراحة يف القول 

ألمّر من ذلك تنكر احلكومة املؤقتة لكّل االلتزامات اليت قطعتها  وإنسانية يف الّتعامل مع العّدو، وا
إّن اجلمهورية ال ترى نفسها : "حني قال" أراغو"جتاه األمري، وقد جاء ذلك على لسان وزير احلربية 

.   )2("مقّيدة مع عبدالقادر بأّي تعهد ومن هنا سنتعامل معه حبسب وضعيته السابقة، أي كسجني

م خلدمة الّدين على اختالف التوّجه، وبغض النظر - الّتوافق الّروحي بني املتديّنني الذين نذروا حيا
وشخصية " األمري"وهو ما تنّزل يف منت الرواية من خالل شخصية . عن الفوارق احلاصلة لغة وثقافة

ض اجلزائر، نتيجة ما ، الّلذان متنيا أن يبقيا معا، وأن يعيشا يف أرض واحدة هي أر "ديبوش"القس 

. 410: ص. واسيين األعرج، كتاب األمري-)1(
. 503: ص. املصدر نفسه-)2(
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حدث بينهما من متاه روحي واندغام إنساّين، ولعّل الّسبب الرئيس يف ذلك هو االنفتاح الصويف 
حّبه للجزائر وشعبها ومتنيه " ديبوش"وقد استتبع ذلك، إعالن القس . الذي رّكزت عليه الرواية

إىل جانب اإلسالم، أو على العودة إليها، ملا وجده من إنسانية خام صاحلة الستزراع املسيحية 
األقل العيش يف تواد وتراحم نظرا لطبيعة اجلزائر املمتزجة مبختلف األعراق، القابلة للتعّدد 
واالختالف، وهو ما فتح للرواية باب حوار األديان وحوار الثّقافات بعيدا عن مقولة تصادمهما 

الكبرية اليت جتمعنا واليت أمتّىن أن أنت تسعدين مونسينيور بكالمك وأشعر بالصداقة :"يقول األمري
.)1("تستمّر إىل أن يأخذنا اهللا جبواره

إّن اختيار الّروائي للحوار والّتثاقف يف جتلياته الكربى سبيال لإلفصاح عن املسكوت واملخبوء 
يف الرواية من خالل شخصيتني رئيستني مها األمري والقّس ديبوش، وبدرجة ثانية شخصية مصطفى 

موعة كبرية ا لتهامي الرفيق الدائم لألمري وشخصية جون مويب خادم القّس، قد جاء لتقدمي إجابة 
من الّتساؤالت اليت طالت تاريخ األمري عبد القادر، ورّد بعض االّدعاءات بطريقة فنية تنّم عن قراءة 

من خالل هوامشه جيدة من الروائي لتاريخ وسرية الرجل، وقد اختارت الرواية الدخول إىل املنت
اإلشكالية، فلو كان هدف واسيين كتابة ما قام به األمري إلنشاء الدولة اجلزائرية ومتجيد بطوالته 
ا ساعتها تكون قد كّررت املكرور وأعادت إنتاج  ّ احلربية فقط ملا كانت الرواية تستحّق القراءة، أل

حيث يسود الوعي والتمحيص [ها للتاريخ املضاد املنَتج ال غري، لكّنها مبعارضتها للتاريخ املعلوم وبنائ
صنعت نصية ] وإعمال الفكر يف الوقائع الستخالص إجابات مقنعة ملا هو إشكايل يف زمن الكتابة

النّص وذادت عن فنيتها ورؤاها اليت اختار الروائي يف تقدميه هلا لسانا غربيا ميثّله جون مويب  
.غربيةإنصافا لألمري وسريته حني تقّدم بأعني

حومة الطليان:
من تأثر بالكتابات التارخيية يف بعض املواضع صياغًة " أمحد محدي"بالرغم مما أبدته رواية 

ا قبل االحتالل الفرنسي مثلما  ومضمونا، خاصة يف تقدميها لتاريخ مدينة سكيكدة وأصول سكا
ا أبدت يف مواضع كثرية بفن ّ يتها ابتعادها عن تقريرية املؤرخ وطرائقه ظهر ذلك يف بداية النص، إال أ

.415: ص. واسيين األعرج، كتاب األمري-)1(
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يف تقدمي الوقائع لتنحو بذلك حنو القضايا اإلشكالية، وحنو هوامش الثورة التحريرية اليت عرفتها 
أوت 20املدينة، فخّيلت الكثري من األحداث اليت سكت عنها التاريخ، مستنهضة إىل جانب وقائع 

وغريها من تضحيات وبطوالت سكان سكيكدة املعروفة جمموعة من 1956أوت 20و1955
فجاء خيال ، التحريرية وسكنت يف نفوس اجلزائرينيالّثورة رافقتالّتغّريات االجتماعّية والّنفسّية اّليت 

وما اجلزائرّي الذي عرفهاالجتماعّي املزري الّنسقمصّورا، بواقعية األحداثالقارئ املبدع إليهام 
يعيش بقدرة قادر، ال يكاد جيد :"، فهو حبسب الّنصواستعباد وجهلوطبقّية وبطالة من فقر ه استتبع

إضافة إىل مظاهر الرتّهيب والّتخويف اليت ترتّبت عن السياسة الفرنسية ، هذا )1("ما يسّد به رمقه
سحنهم ومالبسهم "القاضية إزاء اجلزائريني بأحد أمرين إّما االستعباد وإّما االعتقال والقتل بناء على

م اليت تفي بغرض التوقيف واالعتقال .)2("وسكنا

وّطن و ،احلوادث بتوارخيهالقد رّسخ الروائي مبساوقته ملا هو تارخيي مع ما هو فّين الكثري من
الّتحريرية اليت عرفتها مدينة سكيكدة، فتوالت إىل األذهان معامل الّثورة يف ذهن القارئ الكثري من 

اهدين والشهداء، وتأثثت املدينة يف الوقت نفسه بكثري من أمساء  الشوارع، وتراتبت أمساء ا
...والبنايات واملساجد واملقابر واملعتقالت الفضاءات اجلغرافية 

ويف املقابل عرضت الّرواية بشكل مفّصل ما نظّرت له فرنسا وما طبقته من أفعال مرجعها 
بعنجهيته وتكّربه ] قاتل بلمهيدي" [أوساريس"وح االنتقام، فتعّرف القارئ على األّول الوحشية ور 

واملأخوذ فحواها )الّرعب املضاد(ـ اجلديدة املسّماة بوسطوته على القريب منه والبعيد، وعلى نظريته 
ا الدقيقة إىل، )3("1957/ 1955اجلزائر :أجهزة خاصة"روائيا من كتابه  فعاشها القارئ بتجليا

" أوساريس"وباإلضافة إىل رعب . جانب سكان املدينة، وذلك لرباعة مؤلف الرواية يف إعادة متثلها
تنزّلت بني سطور الرواية توصيفات دقيقة جلرائم الّشرطة واجليش الفرنسّي وعصابة اليد احلمراء وما 

كّل هذه األفعال يف اقرتفوه من اعتقاالت وتعذيب واغتيال وجتنيد وترحيل وتفتيت لألسر، وما خّلفته
.64: ص. أمحد محدي، حومة الطليان-)1(
.املصدر نفسه والصفحة-)2(
.107: ص. املصدر نفسه-)3(
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اجلزائريني من آثار نفسية وجراح داخلية عميقة، واليت سعت الّرواية جاهدة لّتصويرها إحلاقا هلا 
ا، والذي لطاملا أعلن قصوره على تصوير دواخل الّذوات الفاعلة تارخييا على  بالتاريخ الذي مل يهتم 

.النحو الذي تقوم به الرواية املستندة إىل التاريخ

بوح الرجل القادم من الظالم:

بني ) الدّكتور احلاج منصور نعمان( شخصيته الفاعلة الّساردة " إبراهيم سعدي"لقد موَضع 
زمنني مأزومني، األّول هو زمن اجلزائر قبل االستقالل، والذي محل للقارئ ظروفا ووقائع خاصة عرفها 

صّور فيه املبدع حاضر اجلزائري يف املدن اجلزائرية حتت أعالم فرنسية، والثّاين مزامن لفعل الكتابة 
الّشخصية يف ظّل ما عرفته اجلزائر يف العشرية الّسوداء من مآس حتت أعالم جزائرية، دون أن ننسى 
بعض اإلشارات اليت عاد إليها الّنّص الّروائي يف عملية وصله بني احلقبتني يف ما ميكن أن نسّميه 

. ص من قيمتها التارخييةروائّيا بالفرتة االنتقالية بني الّزمنني دون أّي إنقا

استبطن الّروائي وعي شخصياته، وسلم هلا مأمورية احلكي لسرب أغوارها، ورصد مشاعرها 
ا اجلزائر يف الفرتتني الزمنيتني اللتان حاولت الرواية  ا، يف ظّل الظروف اليت مرت  واستشفاف خلجا

املواطن البسيط واملثقف : بكّل مستوياتهحالة اجلزائري -من منظوره -تغطيتهما، متمثال عربمها 
والشرطي والفنان واإلرهايب، الّصغري والكبري، الرجل واملرأة، يف حالة السلم وحالة احلرب، قبل 

ومما جتدر . االستقالل وبعده، قبل العشرية وبعدها، يف زمن الطفولة ويف زمن الّشباب والكهولة
ها اإلشكالية اليت انفردت الرواية حبكيها بعيدا عّما رواه اإلشارة إليه من املواضع املتميزة مبضامين

:التاريخ، قريبا من حمّليات اهلامش اجلزائري، جند

م من رخاء ورغد يف زمن االحتالل - عرض صورة الفرنسيني املولودين باجلزائر وما تتميز به حيا
الروائي يف تغطيته هلذا اجلانب وحالتهم أثناء تلقيهم خرب االستقالل واستعدادهم للرحيل، وقد رّكز 

على فئة مساملة من املدنيني الذين مل خيوضوا أّي حرب ضّد اجلزائريني ومل يعلنوا انتماءهم ألّي منظمة 
م مالمح إنسانية ملؤها اخلوف من املستقبل يف فرنسا واجلزع من  معادية لالستقالل، مكسبا صور
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ا وألفوها، و  قد رّكز الروائي على هذه الفئة اليت ال يذكرها التاريخ كثريا الرحيل من األرض اليت ولدوا 
ليصّور ضحايا احلروب ونتائجها السلبية من اجلهتني على حّد سواء، يقول السارد متمثال حالة 

ساعة رحيلها من اجلزائر، وهي واحدة ممن عاشوا يف اجلزائر ومل يعرفوا غريها " كلري ردمان"املدرسة 
مرة أخرى فكرت أن أدعوها إىل البقاء ... بقينا صامتني . طق بكلمة أثناء الطريقال أحد منا ن"وطنا 

شعرت بأّن األمر ليس بيدها، لكن . يف اجلزائر، لكّنين أحسست إحساسا عميقا بال جدوى املسعى
أحسست ... السيدة ردمان ما كانت ترغب إال يف البقاء، لكّن القدر حكم بغري ذلك . بيد القدر
ا تسري ّ . )1("حتت تأثري قوة ال طاقة هلا عليها، هي قوة التاريخ، قوة القدرأ

ذه " البوح"لقد متثّلت رواية - بعض مسات الشخصية اجلزائرية، مركزة على مسة إشكالية أحلقتها 
الشخصية، هي الكبت اجلنسي، حيث اعتربته الزمة تلحق شخصية اجلزائري منذ الطفولة، مصورة يف 

تمع الوقت نفسه أش ا السلبية على ا كال وصروف تنفيس هذا الكبت كخطايا اجتماعية هلا تراكما
نظرا للخصوصّيات الّدينية والثقافية، والرتباط الفعل -حينما يكون الطّرفان جزائريني-اجلزائري 

ن مبصطلح الشرف بكل معانيه اإلسالمية والعربية، عكس متّثالته يف الثقافة الفرنسية اليت ال يتضم
. الوقوع يف شباكها أّي عواقب اجتماعية أو عرفية، ما مل يتجاوز بعض األطر القانونية العامة

ذه املقارنة يقابل بني الثقافتني من هذه الزاوية قبل أن يفتحها على باقي " إبراهيم سعدي"و
اف األكل وأطر السكر وطبيعة الّلباس وأصن: االختالفات الّتارخيية األخرى املقّيدة يف الرواية حنو

ا املكان الواحد أيام ...احلرية ا وتناقضا وغريها من الفوارق الثقافية اليت كان جيمعها بتقاطبا
.  االحتالل الفرنسي للجزائر

لقد تقاطعت سرية الّسارد مع جمموعة كبرية من األحداث الّتارخيية الكربى، وارتبطت مبجموعة من -
ا اجلزائر  والنتصار الرواية إىل اجلانب . بعد االستقالل وقبل العشرية الّسوداءالتحّوالت اليت شهد

الفين التخييلي مقارنة باجلانب الّتارخيي الواقعي، فقد جاءت على استشفاف اآلثار اليت خّلفها 

. 63: ص. إبراهيم سعدي، بوح الرجل القادم من الظالم-)1(
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الصراع على الّسلطة بعيد االستقالل، واحلرب مع املغرب، والّتحّوالت االجتماعية اليت عرفتها البالد 
.1967انينيات، وعلى املستوى العريب متثّلت يف احلرب مع الكيان الّصهيوين، ويف هزمية يف الثم

رّكزت الّرواية على الكثري من الّسلبيات اليت ميزت فرتة ما بعد االستقالل سياسيا واجتماعيا  -
جامعة كّل ذلك حتت مظّلة الظلم الذي طال شخصية احلاج منصور وهو الطبيب املثقف  

رم، فأظهر الروائي من خالل هذه الشخصية معىن أن تسري الدولة حبزب حاكم واحد وما واملخض
ام وانتصار للرأي وقصور يف الرؤيا  ميش وا وغريها من متظهرات القمع ... يرتتب عنه من إقصاء و

وما إىل ... السياسية وخمّلفاته االجتماعية املؤّدية إىل الفقر والبطالة والّرشوة واحملسوبية واالحتقان 
فهوم خاطئة عن الدميقراطية -حبسب الروائي–ذلك من املظاهر االجتماعية الّسلبية اليت تنفتق عنها 

ا احلقيقية، مما جّر اجلزائر إىل الّتعسف يف استخدام السلطة، والتطرف حني أتيحت له أّول  يف تعاليا
حوارا " إبراهيم سعدي"ده، يورد فرصة؛ لتنفيس الكبت والتهميش الذي طاله قبل االستقالل وبع

يوّصف فيه بعضا من هذه االحنرافات بلسان احلاج منصور وزميل له موضوعه رغبة األّول يف حتويل 
:حيث يوّجه املعاقبون فقط، يقول الزميل...) عني (مكان العمل باجتله 

حقوق اإلنسان لو كنت عضوا يف منظمة تدافع مثال عن . لست ضّد النظام. أنت مل تفعل شيئا-"
.أو تدعوا إىل الدميقراطية، لكان األمر سهال

.أعرف أحدا. أستطيع نشره يف الصحافة. سأكتب شيئا ضّد الّثورة الزراعية-
ا أحد اليوم. ال، دكتور منصور- .انتقدها كما تشاء. الّثورة الزراعية ما عاد يؤمن 
؟ما قولك لو أسرب مقاال أدعو فيه إىل الّدميقراطية-
..ممكن، لكن املشكل أنّه ال يناسبك -
ملاذا؟-
.)1("تناسبك) اإلخوان(مة االنتماء إىل تنظيم سياسي إسالمي ...إنسان ذو حلية مثلك ويصلي-

.248: ص. إبراهيم سعدي، بوح الرجل القادم من الظالم-)1(
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قراءة ممكنة لظاهرة اإلرهاب يف اجلزائر من عمق آثاره، ومن أتون معاركه يف املدن " البوح"قّدم نّص -
الذي كان ينقل " احلاج منصور نعمان"فجاءت أفعاله جلية أمام القارئ خلضوعها إىل جتربة الّسارد 

الّرتهيب على األحداث بشكل مباشر، جمسدا مظاهر اخلوف الذي متّلك شخصيات الرواية، وآثار
املواطنني، وعمليات االغتيال اليت كانت تطاهلم دون متييز؛ فاغتيل املثقف والفنان والطفل والرجل 

ا، وإىل جانب هذه الصور ... واملرأة والغين والفقري  وبشّىت الوسائل اليت كان اإلرهابيون يستخدمو
الضوء على ظاهرة فرار املثّقفني، والفنانني الفجائعية املستقاة من الّشارع ومن املنزل سّلطت الّرواية 

" اهلامشي"والّسياسيني إىل اخلارج خوفا من املوت، وقد اختزلت الرواية ذلك يف توصيفها ملا فعله 
.الّرسام حني بعد عملية اإلتالف اإلرهابّية اليت طالت لوحاته

تقدمي عامل روائي معادل للعامل الواقعي مستندة إىل كثري من " إبراهيم سعدي"حاولت رواية 
ا قد قامت بتسريد وقائعها  ّ الوقائع الّتارخيية اليت عرفتها اجلزائر، واملالحظ من خالل ما رمسته أ

ة جمموع الفوارق بينهما من باستخدام نظام املقارنة، فقاطبت بني الثّقافتني اجلزائرية والفرنسية، كاشف
واالقتصادية والّسياسية، وقد جنحت يف ذلك بسطوة الروائي احلذق الذي االجتماعيةالتحّوالتخالل

يكتب عن التاريخ وال يكتبه، إّال أّن القارئ يلمس جبالء بعض املبالغات يف تصوير سوداوية التاريخ 
ا يف الّتاريخ اجلزائري الفردي واجلماعي على حّد سواء إىل درجة تنعدم فيها بياضات كانت هلا حظو

.اجلزائري، وال ميكن أن نتجاوزها حني نعرض له قبيل االستقالل وبعده وصوال إىل زمن الكتابة

الولّي الطّاهر يعود إلى مقامه الزكي:

ية، هو ما جعله لناصية الوعي بواقعه، والوعي بآليات الكتابة الروائ" الطّاهر وطار"إّن امتالك 
وألّن الّروائي يؤمن . يستقطب بيسر ما حيتاجه من التاريخ ويتوافق مع رؤيته اإلبداعية يف رواية الويل

بأّن هناك نزعة عامة حنو العنف عند البشر، حنو النزاع، حنو الشر، حنو القتل ألسباب مادية دنيوية 
أثبتت أّن السالح وجد ليفتك قبل أن وهو ما تكّشف له من خالل قراءاته ملدونات التاريخ اليت

وأّن هذا الشّر قد اّتسع عرب العصور ليطال كّل شيء، حىت املقّدس والّديين، فإنّه يكون وسيلة للدفاع،
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قد موضع الواقع اجلزائري داخل جمموع األزمات اليت مل خترج عن هذه اجلبّلة، ومل تنفك من السياقات 
لّيا للعنف احلاصل جزائريا بالرغم من تلّونه بلون إسالمي كان من الّتارخيية اليت تعترب سندا تأصي

.الراجح أن جينح إىل الّسلم أكثر من نزوعه إىل العنف

انطلق الّروائي من هذه الرؤية ليقدم قراءة سندها الواقع يف أبعاده املأزومة، وقد استخدم لذلك 
اج إىل لغة متعالية قابلة للتفّلت يف أّي حلظة أدوات تعبريية صوفية تؤمن بأّن توصيف الواقع حيت

. ومنفتحة على كّل التأويالت اليت ستزيد من عمر الكتابة قراءة وحتليال، وال تربطها حباضرها فقط
مالك بن "رواية واحدة من الّروايات املتعّددة حول مقتل " وطار"ووفقا هلذا الّتمشي متظهرت يف نّص 

ليّتسع ] أبوبكر و عمر[)1("ال نقاش يف نزاهتهما، موقفني متضادينوقف أمامها خليفتان،" "نويرة
املعىن وينفتح على الواقع اجلزائري واإلسالمي الذي اختلط فيه احلّق بالباطل، ولضبابيته مل يعد أحد 

.يستطيع أن يتبّني احلقيقة من الوهم

بصيغة سرديّة تنسب فيها إىل اإلبداع الروائي املستند إىل التاريخ يف " الويل"لقد جاءت رواية 
فهم الواقع واستشراف املستقبل، بعيدا عن الوثيقة اليت اعتربت جمرد أنيس على طول املسار السردي 

و  امشه على الواقع الذي وهو ما جعل من الروائي قارئا للتاريخ كحالة، أو كاحتمال ميكن إسقاطه 
الذي وّصفه املريدون واملريدات " أّم متمم"اعتربه الّروائي نسخة متجّددة بتأثيثات مغايرة، فجمال 

واكتفى املؤرخون باإلحالة إليه، وحّبها األسطوري خلالد من أيام اجلاهلية الذي ال ميكن ملؤرخ وصفه 
خدام رأسه أثفية على الّنحو الذي ذهبت إليه وزواج الألخيلية من سيف اهللا بعد مقتل زوجها، واست

، جعل الرواية فضاء ممتازا ]بالرغم من مبالغتها اجللية يف تبين هذه الرواية املستبَعدة تارخييا[الرواية 
للهامش التارخيي؛ فبنظرها إىل الوقائع التارخيية من زاوية مغايرة أصابت القارئ بالّدهشة وورطته يف 

ا إىل مشاركة الروائي يف رؤيته وتقاسم تأثيثات النّص الّتخ ييلية الداعية حبركات ومواقف شخصيا
إلعادة تشكيل الصورة - قراءة وتأويال -اإلغراء التارخيي الذي حتمله يف صلبها، وهو ما سيؤسس 

ا الرّاهنة املوبوءة وفق ماضي اخلطيئة املتجّدد، املنبثق من أقدس فضاء لألّمة اإلسالمية املوصوف زمني

.10: ص. الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكيالطاهر وطار، -)1(
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وعقديا بصدر اإلسالم، على عكس املتعارف عليه يف كتب التاريخ وفلسفته الّداعية إىل النظر يف 
احلاضر اجلزائري والعريب واإلسالمي مبا هو النشاز الزمين والقطيعة احلضارية اليت يبقى سبب تنصلها 

اضحا بني الّرؤيتني هنا يتجّلى الفرق و . من ماضي الشهامة اإلسالمي جمهوال وسؤاال يبحث عن إجابة
الروائية والتارخيية، ويظهر النّص املخّيل للتاريخ بشاكلة إشكالية حتاول النبش يف املسلمات ليقوم 

وفق أفق جديد قد خيلخل املقدس لنزع أغشية الوثن على الرمز الذي قد خيطئ القارئ بإعادة تركيبها
.صاحب الفكر، وبالفعل ال مبنِجزهفتأخذ رؤيته مساقا معرفيا جديدا يؤمن فيه بالفكرة ال ب

شعلة المايدة:
فيما تبّنته من توصيفات اجتماعية " حممد مفالح"تتجّلى مواضع الفرادة الّروائية يف نّص 

وسياسية وعسكرية وثقافية عرفتها اجلزائر إبان احلقبة اليت كانت فيها خاضعة للحكم العثماين 
أّن فضاء جتربة الروائي قد ] اليت اتسمت يف العموم بدقتها[والرّاجح من خالل هذه الّتوصيفات 

استوىف حظَه من القراءة والبحث ليعّرب عن حمتمله التارخيي بتلك الكيفية الفنية اليت جاءت على ذكر 
ا آنذاك؛ املعيشية مبا تستدعيه من أنظمة للملبس  معظم خصوصيات الشعب اجلزائري اليت عرف 

ة الّشعبية املاّدية واملعنوية املؤطّرة للفرد، والعالئقّية اجلامعة بني أفراد األسرة واملأكل ودوائر الثّقاف
. الواحدة وبني األسرة والقبيلة وبني القبيلة والنظام العثماين احلاكم

ا تربم الشعب اجلزائري  ا بلسان شخصيا ومن ضمن ما حيسب للرواية يف هذا السياق إعال
ين بالّرغم من قلة حيلته وضعفه السياسي والعسكري نتيجة قيامه على نظام القبيلة من احلكم العثما

والعرش بعيدا عن مفهوم الوطن والوطنية، وهذا املنعطف الفكرّي اجلزائري الذي جند له ما يضارعه يف 
نا الكتب التارخيية املصرية اليت اعتربت احلكم العثماين احتالال، ال نلمس له صدى كبريا يف كتب

التارخيية اجلزائرية اليت اعتادت يف جتسيمها ألحداث تلك الفرتة على إبراز اجلانب املشرق من الوالية 
واحلامية "العثمانية، متناسية نظام اجلباية املفروض على املواطنني اجلزائريني الذي لطاملا أرهق كاهلهم، 

إليه الّرواية من احتكار للحكم إضافة إىل ما أشارت)1("اليت كانت تنهب خريات الناس اآلمنني

.86: ص. حممد مفالح، شعلة املايدة-)1(
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م واستغالل اجلزائريني يف القيام مبهام لصاحل  والقيادة، وعدم متكني املواطنني من اختيار بايا
العثمانيني دون مراعاة حلقوقهم، والتقاعس على حترير املدائن احملتلة من طرف اإلسبان بإبرام العهود 

ى عاتق اجلزائريني عّدة وعتادا، وتكريسها للغة الرتكية بدل وتأجيل املعارك بالّرغم من قيام عودها عل
هو ما أضعف " شعلة املايدة"هذا وغريه من الّصور الّسلبية اليت تضّمنتها ... العربية ألسباب إدارية 

من مستوى احلياة اجلزائرية اجتماعيا وثقافيا، إىل أن دامهه االستعمار الفرنسي فزاده وهنا على وهنه 
مبا هي أقرب الّروايات يف زمنها " واسيين األعرج"تبيانه آنفا حني احلديث عن رواية األمري لـ وهو ما متّ 

".مفالح"الداخلي من رواية 

الغيث  :
التاريخ من كّل جوانبه، معارضا سلطته بسلطة العقل اليت ال حتفل  " حممد ساري"يسائل 

. كثريا بالثبات املعريف، وال تؤمن باليقني التارخيي الذي تنطلق منه كتابات املهتمني بالتاريخ وتعود إليه
قات اليت قام عليها فمن منظوره اليساري قرأ األحداث والوقائع بشكل يوحي مبجموعة من املفار 

التاريخ يف اطّراداته العربية واإلسالمية، حيث يظهر مهدي اجلزائر اجلديد بفكره اخلارجي املتطّرف 
اهدين يف السلطة " بن تومرت"الذي استقاه من منهج  حبسب صاحب النص، وتتكّشف أطماع ا

اليت قامت عليها الدولة بعيد بعد استقالل اجلزائر، وتتضح السياسة اجلزائرية والرؤيا االقتصادية
ا الداخلية واخلارجية ا وسلبيا .استقالهلا بكّل متناقضا

إّن املقدَّم يف رواية الغيث ما هو إال كتابة لتاريخ مضاّد بإيديولوجيا تطفح رائحتها يف كّل 
ا شخصيا ا رّكزت على هوامش كثرية جّسد ّ ت الرواية دالالت الّنص، ومن ضمن ما حيسب هلا، أ

ا إىل الزوايا متّثال ملكانتها قبل االستقالل وبعده، إىل الّتاريخ االجتماعي  وأمهلها الّتاريخ، من مثل عود
وباملقابل طرائق االنضمام إىل بعاداته وتقاليده، إىل طريقة الّتجنيد اإلجباري يف اجليش الفرنسي،

م للّنساء مع تتّبع سردي ملصريهن جبهة الّتحرير الوطين، إىل طرائق الّتعذيب الفرنسية لألبرياء واغتصا
داخل جمتمع جزائري ذكوري ال يرحم فعال وقوال، إىل تصفية احلسابات مع اخلونة بعد االستقالل  

ا على الشعب الكادح الفقري، إىل تبلور فكر  ة الدولة إىل التوجهات السياسية واالقتصادية وتأثريا
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ولكّنها من جهة أخرى مل تقّدم مضامينها ... اإلسالمية، وما استتبعه من أحداث تفصيلية متخّيلة 
ا  للقارئ كمادة يُبتغى منها سّد ثقوب الذاكرة بقدر ابتغائها التسويق للرؤيا اليسارية، واملتخذة انبناءا

وقائع التاريخ بصيغة روائية حتفظ شيئا بدل ختييل" حممد ساري"اجتاها واحدا منحازا إىل كتابة رؤيا 
من الّتماسف املوضوعي وحتيد بالقارئ بشكل فين حنو منحدرات اإليديولوجيا يف شكل منعرجات 

. مستساغة وغري واضحة

غدا يوم جديد:
سّلط الروائي الضوء من خالل توصيفاته للّشخصية وأفعاهلا النصية على مناذج بشرية استمدت 

من الواقع اجلزائري إبان االحتالل الفرنسي وبعده، منتقال بني الزمنني بلسان ساردة خمضرمة مالحمها 
اهدين الذي محلوا الّسالح يف وجه املستعمر، وعن ) مسعودة( توسلها لينقل إىل القارئ صورة عن ا

م أي دور يف حترير املصلحني املعتمدين على القلم والّتعليم وسيلة للتغيري، والّسلبيني الذي مل يكن هل
وغريها من النماذج والفئات اليت ُجّسدت بأمساء مرجعية وأخرى ختييلية ... اجلزائر، واخلائنون لوطنهم 

ا اليت  على حنو يقحم القارئ يف النّص وحيمله على معايشة األحداث يف زمن وقوعها، داخل سياقا
، وخيّلصه من بعض األحكام اجلاهزة أنتجتها، مما قد يزعزع بعض املعتقدات اليت تبناها سابقا

.والصارمة إزاء فئة من الفئات اليت رّكزت عليها الرواية

ا " بن هدوقة"ناس نص  بني القرية واملدينة، فكان مرغوب الشخصية هو املدينة بكّل صفا
ة اجلزائر مدين"وأمناط املعيشة فيها، املدينة احللم اليت يتبني النّص مالحمها من أحالم الشخصية 

، ّمث املدينة الواقع بكّل ما محلته )1("البيضاء، ذات اخلبز األبيض، واللحاف األبيض، والليل األبيض
من مساوئ، ويف اجتاه سردي مقابل، تأتت صورة القرية االستعمارية، وقرية االستقالل اليت تعالقت 

.الّروائيبالثورة الزراعية وما لّفها من سياسات تنموية غري جمدية حبسب 

.26: ص. غدا يوم جديد. عبد احلميد بن هدوقة-)1(



[التاريخ وإنتاجية الرواية الجزائرية؛ فضاء الثقافة ووظيفية النص ] الباب الثاني

303

بعد أن أعلنت بنية الّرواية السردية انفصاهلا التّام عن الوثيقة الّتارخيية، واعتمادها على ذاكرة 
الّروائي بالّدرجة األوىل، انصرفت إىل تصوير اهلامش القروي الذي أمهلته كتب الّتاريخ، وإىل جتسيد 

ا يف احلقبتني االستعمارية و  ما بعدها، ناهيك عن الّذوات الفاعلة فيهما مسات املدينة بكّل حتوال
ذا تكون رواية . ودورها يف صناعة التاريخ اجلزائري احلديث قد صنعت تارخيها اخلاص من " الغد"و

حكايات املهّمشني اجلزائريني، الذين مل تتح هلم فرصة الّتكلم يف املصادر التارخيية عن أفعاهلم 
.وأحواهلم داخل الفضاءين املخيلني

ا ال تذروه الرياحم:
انطلقت شخصية البشري من حاضرها حنو املستقبل الفرنسي لتعليق زمن جزائري كان على أهبة 

والنسياق البشري صوب حتقيق آماله على حساب األسرة والعشرية والوطن فقد كانت صدمته  . الفجر
معهم، ومحله علمهم، ولبسه كبرية حني رفض الفرنسيون اعتباره فرنسيا مثلهم، بالرغم من إقامته 

وقد كانت مصيبته أفدح حني استقّلت اجلزائر ومل جيد حوله من حيتفل معه أو ... بذلتهم العسكرية 
ا إىل اجلزائر بعد االستقالل يف حالة من اخلبل . حيفل له وهلمومه إّن شخصية البشري بالرغم من عود

ريخ إمجاال حتت عنوان من ناصروا فرنسا وماتوا بني ولو أّن هناك الكثري من أمثاله الذين ذكرهم التا[
ا تبقى شخصية إشكالية على مستوى النّص الّسردي، مبا جتّسده من اغرتاب عن األهل ] أهلها ّ إال أ

وما ترصده من مالمح للّتماهي يف اآلخر، وقد حاولت الرواية التأريخ من خالله لتمظهرات هذا 
ة اجلزائرية اخلائنة والسلبية، وهو ما يعجز عنه املؤرخ ألسباب االغرتاب، ولكّل جوانيات الّشخصي

. موضوعية متنعه من التغلغل داخل الّذوات الفاعلة تارخييا

:الّتاريخ صوت السلطة-2
بالنظر -من املفارقات اليت ترتسم أمام الباحث يف الّتاريخ تناول املؤرخني حلادثة حصلت 

ا مرات ومرات، فتأخذ تفسريات ومعان خمتلفة قد تصل حّد مرة واحدة-إىل زمن الوقوع  لتتّم قراء
التناقض يف بعض األحيان، قد يرّد البعض ذلك إىل اعتبارات تزييفية تُلحق بنقل احلادثة إىل املتلقي 
من طرف جمتمع الكتابة، ولكّنها ليست كذلك يف كثري من األحيان؛ ألّن الّسبب الرئيس يعود إىل 
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ؤية اليت ينظر منها املؤرّخ إىل احلادثة حني يسعى إىل نقلها على حنو جيعلها تتساوق برمزيتها زاوية الرّ 
مع مصلحة اجلماعة اليت ينتمي إليها رؤيًة وهدفا، وهي املصلحة اليت ترغب يف تسويق احلقيقة 

ا أو تربيرا إلخفاق من إخفاقا . االتارخيية من وجهتها إّما تأكيدا النتصار من انتصارا

علم سلطوي وعن السلطة، يدور حول مقولتني "ومن هذا املنظور امللزِم جيوز احلكم بأّن الّتاريخ 
سلطويتني، مها االنتصار واهلزمية، يُنَتج ويعاد إنتاجه يف مؤسسات سلطوية، ال تقتصر يف الرقابة 

واهلزمية، وهي سلطوية املنظور وبداهة، فإّن ثنائية النصر . حاذفة ماال تريد ومربزة ما تشاء وترغب
والغايات، تفضي، لزوما، إىل تارخيني متعالقني متنافيني، حيّدث أحدمها عن منتصر جدير بنصره 

ا ثنائية تعيد الّنظر يف طبيعة الوقائع، ويف علمية )1("ويسرد ثانيهما سرية مهزوم ال يليق النصر به ، إ
.بعدة أقنعة تغطي وجهه الوحيد، هو وجه احلقيقة ذاتهالّتاريخ، ويف موضوعيّته مبا هو سرد لوقائع

يكتب املنتصر الّتاريخ على الّنحو الذي يرضيه، ويرتك مساحة للمغلوب لكي ينّفس فيها عن  
كربه ويعزي فيها نفسه، بوضع تربير للهزمية، وأمانيه يف انتصار قادم ينسيه ما حصل، ويسمح له 

فة قد تستحّق التخليد والكتابة، لكن يف حدود ال تتعدى خطوط بكتابة التاريخ بأفعال مستشرَ 
هذه الفكرة يف روايته متوّسال حبواٍر دار " واسيين"يؤجج . النشوة التارخيية باالنتصار الذي قد يتحقق

" معركة اهلربة"املخّلدة لـ " هوراس فرين"بفرنسا ومها يتأمالن لوحة ] مرافقه ومرتمجه[بني األمري وبواسوين 
بامتعاض كبري قّلص كّل شيء "ليت انتصر فيها الفرنسيون على األمري وجنده، يقول األمري وهو يشعر ا

:يف جسده
زمت فيها قواتكم- كم يكون .ملاذا ال تصّورون إال االنتصارات وتنسون تصوير املواقع اليت ا

اك أّمة تنتصر ليس هن. األمر رائعا عندما يكون مشفوعا بالعقل وتقّدمون كّل شيء يف توازنه
.دائما وال قادة ال ينهزمون أبدا

.82: ص. فيصل دراج، الرواية وتأويل التاريخ-)1(
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أنت تعرف يا سيدي، املنتصر هو الذي حيّدد دائما شكل األشياء، قال بواسوين بصوت -
.)1("اآلن كّل شيء انتهى ولن تصري هذه الصور إال جزءا من التاريخ. يكاد ال يسمع

بالتاريخ املكتوب من طرف اجلانبني " واسيين"يتنّزل هذا احلوار يف مقام روائي يعكس وعي 
املتصارعني، ويشري يف الوقت نفسه إىل أنّه من الّسخف أن يعود طالب املعرفة إىل مصادر ومراجع 

ا م ع العدو، ومع األسرى تارخيية فرنسية طالبا تاريخ املقاومات الشعبية اجلزائرية، وطرائق تعامل قاد
وينتظر ما يرضي نزوعه إىل احلقيقة، أو باملقابل أن يبحث عن تصويرهم جلرائم االحتالل الفرنسي 

أو أن يعود هذا ... واغتياالته اجلماعية، وتعذيبه لألسرى وتنكيله جبثثهم بطرائق يندى هلا اجلبني 
حشية يف مدينة وهران أيام احتالهلم هلا على الطالب إىل التاريخ املعلوم اإلسباين حبثا عن آثارهم الو 

مرتني، إّن من يفعل ذلك أشبه ما يكون بباحث عن التاريخ الفلسطيين احلقيقي يف كتابات اليهود أو 
إّن كتابة الّتاريخ من هذا املنظور يوّجهها الطرف . عن حياة اهلنود احلمر يف أرشيف األمريكيني

رشيف ما يتواشج وواقع انتصاره، والذي يكون قد رسم إىل املنتِصر الذي يكون قد انتقى من األ
جانب انتقاءاته مسارا للمؤرخني يقومون فيه بعملية جلد ثانية للمهزوم، وذبٍح ثقايف جديد بعد موت 
بالطعن يف زمن الواقعة، فيخفت بذلك صوت املهزوم حىت ال يكاد يسمع بينما يصدح صوت 

يستويل على السلطة وما "يسا وختليدا، ألنّه حني ينتصر املنتصر حىت يصل سفوح األسطورة تقد
.االنتصار أمثن ما ميكن أن يتحصل عليه بعد فعل املغالبة/، وغنيمة كتابة التاريخ)2("يتبعها من غنائم

املالكة، املسوِّقة للمعرفة / اخلاضع لألقلية الّسياسية احلاكمة [حني يساوي املؤرخ السلطوي 
ا ودوائر املعرفة التابعة هلا سواء أكانت ظاهرة أو خفية املوجهة هلا ، والصانعة للمعتقدات عرب مؤسسا

االنتصار باحلقيقة، واحلقيقة باملنفعة، والسلطة باحلقيقة واملنفعة يضع ] معلنة ملشروعها أو خمفية له
ا موسوما مبالحمها، ف العلم الصائب العلم ساعتها داخل عباءة السلطة، ليستخلصه مصبوغا خبطا

.583: ص. واسيين األعرج، كتاب األمري-)1(
.09: ص. حممد ساري، الغيث-)2(
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ا ، والبعث به إىل متلقيه ليعتربه احلقيقة ما دام قلم )1(يسهم يف توطيد السلطة، والتأسيس خلطا
، ألجل ذلك انربت اإلبداعات اخلالدة، والرواية على رأسها "فعل التأريخ"الكتابة ينسج ما يسمى 

سينقل األحالم واجلنون إىل للتدوين الذي ال يزول برغم القدم وكّر األيام، إنّه األرشيف الذي"
، إلعادة قراءة التاريخ وإعادة إنتاجه، لتعلن بصوت حّر عن رؤيتها وعن املعاين اليت )2("األجيال املقبلة

ا رافضة أن تكون ظّال للّسلطة اليت عادة ما يقّدم هلا املؤرخ والءه بالنظر إىل انتماءاته، أو بالنظر  ختتز
مارس على كتاباته، أو اعتبارات نفسّية واجتماعية يكون دافعها األول إىل القمع واحلجر الفكري امل

.انتماؤه لفئة اجتماعية معينة، ناهيك عن وطنيته أو معتقداته الّدينية وما إىل ذلك من العوامل

يقتات املؤرّخ يف رمسه ملعامل الّذاكرة اإلنسانية على ما متنحه اإليديولوجيا الّسلطوية من فكر  
كابت للحقيقة أو خمّف لبعضها على حساب البعض اآلخر الذي يراد له الظهور، فيتأّتى االنتصار 

بالنظر إىل ) 3("ومربِّرا لهيرى التاريخ تقّدما والّتقّدم جوهرا للتاريخ"متعانقا مع خطاب السلطة الذي 
وهلذا ميكن . عجزه يف حتقيق املرغوب املرجتى منه، وبالنظر إىل الوعود اليت يقّدمها وال يظهر ُأكلها

القول بأّن التاريخ من هذا املنظور أصبح ملجأ سلطويا بامتياز؛ حيث خيفي يف دهاليزه الواقع املر 
تمع، ويف الوقت نفسه يرمتي  إىل املستقبل وكأن االنتصارات اليت حّققت سابقا كافية الذي يعيشه ا

تمع شعورا باأللفة السلبية مع هذا املاضي الذي ُمينع  لدفع الّنوائب القادمة، وهو ما يبعث يف ا
البحث يف أغواره املظلمة، أو النبش يف ثلومه املأساوية، وهو ما خيّول للسلطة اختاذه ذريعة للتمركز 

ء على شرعية تارخيية مقّدسة، ألّن قدسيتها من قدسيته، وكنتيجة تراتبية، تسحب وتعزيز الذات بنا
الثقة من األجيال اليت مل تعش هذه االنتصارات املؤدجلة وُمتنع من ممارسة حقوقها الدميقراطية على 

ا املستقبلية صارفة أنظارهم حنوبينهم وبني معاجلة أوبئةأكمل وجه، وحتول .ضي وفقطاملاالواقع وتبعا

بالّتمرتس داخل هذه الفكرة، جيزم أّي مالحظ للواقع العريب عموما، والواقع اجلزائري إن أردنا 
التخصيص، بأنّه يعيش على هدي املاضي أكثر من استشكاله لقضاياه الرّاهنة ووصلها باملستقبل 

.83: ص. فيصل دراج، الرواية وتأويل التاريخ:ينظر-)1(
.06: ص. حممد ساري، الغيث-)2(
.23: ص. املرجع السابق-)3(
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قياسا بصريورة الواقع بل ويؤكد الضبايب الذي ستطحنه األزمات القادمة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا 
ائي  ا بل كحّل  بأّن هذا املاضي متصل بكّل نواحي احلياة ال كقيمة جيب االعتبار منها واالقتداء 

مع مرجعيات ذاتية جتريدية متصلة بنموذج "جيب العودة إليه للعيش فيه، فتتطابق بذلك هذه الرؤيا 
الدينية الشائعة آنذاك؛ فتندرج الثقافة يف عالقة فكري قدمي، ترتبط مضامينه بالفروض الفكرية و 

ا اإلغواء اإليديولوجي مع  ، فتصبح بذلك هذه الثقافة استعارة )1()"املاضي(و)اآلخر(ملتبسة يشو
ا  تمع أشكال وجواهر ماضوية هلا امتدادا ا، وهلذا تتمظهر يف هذا ا مبعزل عن شروطها وسياقا

قوقع على األنا املنتِصر، ودغمائية تقصي املخَتِلف وتطّرف يكفره إن قسنا الّتارخيية اليت سينفتق عنها ت
ما نتحدث عنه باجلانب الديين الذي يعتقد البعض ممن ُحيسبون عليه بأّن يف العودة إىل القرن الثاين 
أو استحضاره مبفاهيمه، وأشكاله حّل لكّل املشاكل اليت يعيشها العامل اإلسالمي بدل القول بأّن 

.  ّل يف العودة إىل الّدين متنا وفهما وفقا للّسياقات املعاصرة وآفاقها املستشَرفةاحل

حينما يغيب التاريخ املعلوم بصياغته ومضامينه تغيب معه مسارات السلطة، وعلى هدي 
بل الّرواية جيد القارئ نفسه حماطا بتخييالت مضادة هلذا التاريخ وهذه السلطة، ألّن الرواية ال تق

ا ببساطة، أكثر حرية من الوثيقة الّتارخيية يف نقلها للحدث ويف  ّ تعليب التاريخ وال تقبل تقديسه، أل
ا، واألكثر جرأة يف تفكيك اخلطابات املتسّيدة والرؤى اليت تّدعي  رمسها ملسارات الوقائع وأصحا

من يفضل عدم امليل إىل "ورها احلقيقة اليت ينبثق عنها املعىن التارخيي، وهلذا جندها تتصيد من مجه
التاريخ الرمسي، ألّن هذا التاريخ كتبه احلكام واألقوياء، يف الوقت الذي غيّبت وجهات النظر األخرى 

. ،)2("أو شّوهت، وعليه فهو تاريخ من طرف واحد

ا ال تّدعيها، وذلك الرتباطها بتتّبع احل ّ ركة التارخيية يف بالّرغم من إيهام الرواية باحلقيقة إال أ
فيلقى القبض عليها ومن مثة مضامينه،توهج داليل ميكن مساوقته ورؤيا النص ومقتضياتأعلى

ختطيبها بكّل تفاصيلها الشعورية والفكرية، واليت تتأتى معها الثقوب والثغرات التارخيية إىل جانب 

.09: ص. 2010، 1لبنان، ط–عبد اهللا إبراهيم، الثقافة العربية واملرجعيات املستعارة، الدار العربية للعلوم، بريوت -)1(
.132: ص. عبد الرمحن منيف، رحلة ضوء-)2(
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ا السلطة ا تتوّغل حىت تصيب وألّن الّرواية ال تتوّقف عن. االنتصارات اليت حتتفي  ّ د ختوم الواقعة فإ
املسلمات التارخيية، ال لتدقيقها بل لزعزعتها إىل حّد يفقدها قدسيتها، وحيّتم على القارئ يف جماهلا 

ا تارخيا مضادا للسلطة وللتاريخ املعلوم وللحقيقة املطلقة، فالرواية ترى  إىل "التداويل االعرتاف 
، وبناء على ذلك، يتحّول )1("ه وإرادته متحّررة من الّسلطات مجيعا، سلطته يف ذات)إنسان حمتمل(

هذا التاريخ إىل رمز ماضوي يصنع اهلوية ويقّويها، يوّجه الطاقات ويوطّنها نظرا الّتصاله املباشر 
على أنّه احلل املطلق لكّل - داخل الّرواية–بفضاء الّتجربة الذي يثريه، لكّنه ال يعرض نفسه أبدا 

.مشاكل الواقع أو للمستشَرف على الّنحو الذي تسّوق له الّسلطة يف عالقتها بالتاريخ واملؤرخ

يكفي أن نستشف الربهان من الروايات اجلزائرية النماذج اليت قد يصاب املؤرخ أو الباحث يف 
لها التارخيي، خاصة يف املتون املعاصرة مبا هي أكثر دميقراطية من الّتاريخ بالّدهشة حني يطالع متخيّ 

واسيين "غريها، واألكثر تصرحيا مبنظورها، فاألمري ليس هو نفسه حني استكناه صورته يف رواية 
، وال اخلائن أو املستوطن أو "كولونيل الزبربر"، وال أحداث الثورة وأبطاهلا هم أنفسهم يف "األعرج

م يف رواية العسكري احملت " ما ال تذروه الرياح"ورواية " غدا يوم جديد"ل يف كتب الّتاريخ هم ذا
ا داخل دوائرها السلمية أو عرب مسارات العنف اليت  وليست احلركة اإلسالمية يف اجلزائر هي ذا

ميكن وغري ذلك من الّصور واألخيلة املخالفة واملغايرة، واليت... سلكتها بعد االنتخابات التشريعية 
ا أن تساهم يف بلورة الفكر وتصحيح أطره دون أّي انتقاص من قيمة  اعتبارها إضافة فكرية من شأ

. التاريخ ودوره املعريف

.103: ص. فيصل دراج، الرواية وتأويل التاريخ-)1(
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صيرورة الّذاكرة الوطنية؛ الماضي وآفاق المستقبل: ثانيا
يعّد التاريخ بكّل ما خيتزنه من أحداث وأحوال فضاء جتربة بالنسبة للذات املستشرِفة، فبه 
تتحـّدد أمداء التوقع، وحبجــــم االّطالع على معلومـــه وخمبوئه تكون افرتاضاتنا املسبقة صادقة 

حكيمني يعّربان عن مبصطلحني " رينهارت كوسيلك"وصحيحة ووفقا هلذا الّتمشي املعريف، ميّدنا 
، وحكمتهما مستمدة من مدلوليهما )1("أفق التوقع"و" فضاء التجربة"جدلية املاضي واملستقبل مها 

ومن تعالقهما، وما يؤديه هذا التعالق من دور يف فهم عالقة اإلنسان باملعرفة، وعالقة اإلنسان 
باعتباره خزينا ثقافيا جيب الرجوع إليه يف أّي واملعرفة بالزمن؛ فالتجربة داٌل إنساين يعود بنا إىل املاضي

فكرة اجتياز عوائق ممكنـة خمتلفـة باتباع عدد  "فيثري فينا " فضاء"ارتباط جيمعنا باملستقبل، أما لفظ 
ا ُكَوم من قصاصات  َّ كبري من خطوط السري، ويف املقدمة منها فكرة بنيٍة متناضدة جتّمعت وكأ

أّما . )2("ها عن فكرة املاضي الذي جتمَّع وكأنّه ترتيب زمين بسيطالورق، وهي فكرة تبتعد بنفس
.كّل التذهنات اإلنسانية إزاء املستقبل توقعا وبناء وختّيالفهو املعّرب عن) أفق التوقع(الثاين االصطالح

وتأسيسا على هذا، يتعّسر علينا فهم أحد طريف الثنائية بعيدا عن الطرف اآلخر؛ ألّن فضاء 
األرض اليت تنبسط عليها معارفنا وتندغم بصورة حتيلنا إليها لفظة /التاريخ /التجربة هو املاضي 

اليت جيب أن تنطلق من هذا املستقبل فداٌل يشري إىل قوَّة التجاوز امللحقة بالتوقع /، أّما األفق"فضاء"
الفضاء، ألنّه ال ميكنها أن تصيب هدفها بدقٍة يرجتى معها استشراف ما سيحصل حقيقة أو بناء 

املاضي، وترسَّب يف / املراد يف الزمن القادم إّال باستنادها إىل ما َخربته الذات العارفة من هذا الفضاء
وباتساع هذا . باب والنتائج وما يلحقهما من اطرادفضاء جتربتها وتراكم تراكما تارخييا يؤمن باألس

.الفضاء أو ضيقه من فرد إىل آخر تكون قوة الدفع ويتحّدد مسار التوّجه حنو املستقبل

امليل إىل النظر حنو "لقارئه أمهية توسيع فضاء التجربة، مبحاربة " بول ريكور"وهلذا يؤكد 
علينا أن نعيد فتح املاضي، وأن نبعث . واملاضي الذي ال يتغّري املاضي فقط من زاوية ما ّمت وانقضى، 

")).الوقت والتاريخ"و" املستقبل املاضي: "، له من املؤلفات)2006-1923(مؤرخ ومفكر األملاين ((، "رينهارت كوسيلك"-)1(
.وما بعدها 315: ص.الزمان املروي–بول ريكور، الزمان والسرد : ينظرحول مقاطبة املصطلحني، للمزيد 

.315:ص.الزمان املروي–بول ريكور، الزمان والسرد -)2(
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هضة واملبتورة، بل حىت الذبيحة باختصار، حني نواجه الرأي القائل إّن املستقبل مفتوح . إمكاناته ا
وعرضي من كّل ناحية لكن املاضي مغلق وضروري على حنو كامل، علينا أن جنعل توقعاتنا أكثر 

ألّن فضاء الّتجربة بوصفه تراثا مفتوحا زمنا ومكانا، متجّددا بالقراءة ) 1("ل حتديداحتديدا وجتربتنا أق
والتأويل، وحده القادر على ضبط مسارات التوقع، وتوجيهها حنو املبتغى النهضوي، حنو احلداثة، حنو 

ذه الطريقة يدعونا تأملنا النقدي يف املستقبل إلكماله بتأمل مشابه يف امل"احلضارة،  . )2("اضيو
والنّص الروائي مبا يطرحه من أسئلة لصناعة التاريخ وإعادة استخالص معانيه اجلديدة، ومبا يقدمه 
للقارئ من استشرافات داخلية وخارجية، ومبا حييل إليه من رؤى تقدمية، يعترب أكثر املواضع املعرفية 

).املستقبل/املاضي(فتوحة اجلانبني وأكثر النصوص إحلاحا على مقاربة زمنيته بشاكلة مالزمن،يفتفكرا

ذه الرؤيا يتشّكل أمام الباحث سؤال يهدف إىل الكشف عن الّصور الداللية  واسرتشادا 
الكربى املستشرفة يف الّنماذج الّروائية انطالقا من جمموع الوقائع اليت أعادت كتابتها والشخصيات 

إىل استكناه ما سنّته النصوص الروائية من شروط للنهضة الّتارخيية اليت استدعتها، وسؤال ثان يسعى
. املفقودة عربيا وما رصدته من أسباب لالنزياح عن املبتغى النهضوي املنشود/املأمولة

:الّتاريخ وبصيرة الروائي/1

لقد قام الّروائي اجلزائري قبل ختييله للتاريخ بالتأّمل والتفّكر يف أحداثه قبل استحضارها، ليتيح 
لنفسه فرصة ملء فراغاته، وسّد منسياته وترتيب احتماالته وسربها، ليبين عليها توقعاته، ولريمي 

ه الرتاكمات التارخيية بعدها حببل االستشراف بشكل مضبوط وموّجه حنو املستقبل بفضل ما تتيح
. املشّكلة لفضاء جتربته

ة من قلب التاريخ، ليعلن  قاس الّروائي اجلزائري واقعه مباضيه، مستحضرا األحداث املشا
سرديا عن اطراد حاصل ميكن أن يكون كافيا لتأصيل ما حيدث من وقائع إجيابية أو سلبية، بيضاء أو 

.327: ص. الزمان املروي–بول ريكور، الزمان والسرد -)1(
.املرجع نفسه والصفحة-)2(
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ا من اعرتاف بأّن أّي تكّرر ألسباب سوداء، إضافة إىل ما حتمله العو  دة إىل الّتاريخ يف حّد ذا
وعلى هذا النحو يتشابه يف "اهلزائم يؤدي بالضرورة إىل حتقق النتائج نفسها يف املستقبل، /االنتصارات

رؤية املاضي والتّنبؤ باملستقبل، واقتناص املاضي وتوقع املستقبل، وال منلك إال الرتجيح بني : نفوسنا
أحدمها يفرتض املاضي : ر، ويبدو احلاضر الّسرمدي شبيها باالصطفاف بني فرضني متماثلنيالصو 

وبذلك نستطيع أن نستنتج من فضاء جتربتنا أو من معارفنا املستقاة من )1("واآلخر يقرتح املستقبل
.املاضي بعض ما يسمح لنا باستشراف املستقبل

خّيلة للّتاريخ كّلما زاد عدد قراءاته هلا، وكّلما غاصت هذه يتأّكد قارئ الروايات اجلزائرية امل
القراءات داخل الكلمات والعبارات، وداخل ظالل املعاين عرب اّلصيغ الّلغوية السردية الظاهرة، بأّن 
الروائي اجلزائري غري راض عن واقعه، وال يرى فيه أّي زاوية مشرقة ميكن الركون إليها متنفسا 

أكوام . أكتوبر أنطقين": "غدا يوم جديد"ها خمرجا أو منفذا، يقول السارد يف رواية مستقبليا باعتبار 
ج لكّن دماء أكتوبر سالت ... أدخنة الغازات والسيارات والبنايات احملرتقة . الّزجاج اليت مألت األ

؟ العدو ما أيتمنا: "بلغة رامزة" الغيث"، ويقول سارد )2("يف الشارع الذي بنته الرذيلة والنسيان
تدي إىل موقع الواحة املوعودة وسط . الغاصب أمامنا والصحراء القاحلة وراءنا أين املفر؟ كيف 

. )3("عواصف الرمال وأوكار قطاع الطرق؟

خطأ ما قد حدث يف "وما يعضد هذا املنطلق السوداوي هو وعي الروائي اجلزائري بأّن هناك 
ي، جعل املاضي القريب يقع يف عديد من الكبوات وينحاد عن العريب واإلسالم)4("مسار التاريخ

األفق الذي كان مأموال له حنو مسارات ودروب جديدة من التيه، األمر الذي جعله يعود إليه يف  
كّل مواضع التأصيل للعنف، والتأسيس للمفاهيم الّسائدة احمليلة إىل التخّلف اجلزائري أو العريب أو 

4الكويت، ط–وكالة املطبوعات، الكويت ،عبد الرمحن بدوي: د التارخيي، تربول فالري، خطبة يف التاريخ، ضمن كتاب النق-)1(
.306: ص. 1981

.14: ص. غدا يوم جديد. عبد احلميد بن هدوقة-)2(
.06: ص. حممد ساري، الغيث-)3(
.61: ص. احلبيب السائح، كولونيل الزبربر-)4(
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اإلرهاب ومفهوم اإلسالموفوبيا ومفهوم االستهالك واالنسالخ والّتماهي اإلسالمي من مثل مفهوم
يف اآلخر وغريها من املصطلحات واملفاهيم اليت ينظر إليها كّل روائي من زاويته، ويبحث عنها 

.ويقّدم هلا صورا من املاضي عن طريق ختييله للتاريخ 

ل لفعل العنف الذي عرفته اجلزائر، وعرفته إىل هذا الّتاريخ ليؤص" الطّاهر وطار"عاد 
وباء العنف " الويل الطّاهر يعود إىل مقامه الزكي"املناطق العربية واإلسالمية مؤخرا، فتمثل يف رواية 

وبلوى الذبح الذي طال كّل الرقاب دون استثناء أو متييز بني أهل احلق وأهل الباطل، وهي الصورة 
طلقة من قلب التاريخ اإلسالمي ّمث من قلب التوترات احلاصلة يف اليت تبّدت يف مسار تصاعدي، من

دول الّشرق اإلسالمي وصوال إىل اجلزائر وعشريتها، وهو ما مينح أقنوم الذبح والقتل طاقة للدفع 
اختذ . خاض أحدا. بدرا"من أيام خلت خاض فيها الويل استمّدها من غياهب الّتاريخ اإلسالمي،

ناصر األمويني ّمث تراجع إىل اهلامشيني . مع األنصار، ّمث غريه إىل جانب املهاجرينموقفا يف السقيفة، 
ويف صفني، روى سيفه بالدم، حّىت وصل إىل املاء وارتوى، وقبل ذلك يف واقعة اجلمل، ساهم يف عقر 

ليكمل هذا )1("مطية أم املؤمنني، عارض موت مالك بن نويرة مع قتادة، ولكن سبق السيف العذل
يف ُعيينة مدافعا عن حممد بن عبد "لفعل مساره إىل زمن أقرب من زمن القراءة حيث استشهد الويل ا

مرة مع الطالبان أو مع ... الوهاب، ومرة مع األمري عبد القادر دفاعا عن الزمالة، ومرتني يف كابول، 
. بل، وهو ما ينذر بسريورة الفعل الدموي واجتاهه دون توّقف صوب املستق)2("غريهم

لقد اختار الروائي لتقدمي خطابه تشظي احلدث والنسج بال ترتيب، والقطع السردي الذي ال 
وبالبحث يف األسباب اليت جعلت يتوقف، وال يقيم معيارا للّزمن املنطقّي الذي يسري يف اجتاه واحد

ول فعائد إىل طبيعة السارد إذ أّما األ: خيتار هذا الوجه من السرد جند أنَّ هناك سببني رئيسني"وطار"
هو صويف ال يؤمن برتابة الزمن أو سريورته على النحو الطبيعي أمَّا الّسبب الثاين فأساسه املوضوع 
ا فعل القتل  ا الرواية أقنوما، وأقصد  املتذّكر أو الفكرة املركز اليت تنظم الذكريات اليت سردت واعتمد

.122: ص. الطاهر وطار، الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي-)1(
.املصدر نفسه والصفحة-)2(
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مقصلة ما من املقاصل وفق طريقة خمتلفة، ومن أزمنة متباينة تالذي يتّم مرات عديدة يف الرواية حت
إىل فوضى القتل يف فوضى األزمنة ذاهبة من احلاضر إىل املاضي ومن "وكأّن الرواية بذلك ترى 

ا وهي/املاضي ّ ائي، أّن علىاحلاضرتقيساحلاضر إىل املستقبـل، كأ املاضي، قد آمنت بشكل 
.)1("ل األمة الوحيدالّذبح املعّمم هو مستقب

ذهب وطار بفضاء جتربته إىل مساءلة الّتاريخ من أجل تسليط الضـوء على احلاضر، وليتخطى 
حلظة احلاضر حنو املستقبل، فما فعلته الّشخصيات يف الرواية وما عّربت عنه يف الزمن تواصل واستتبع 

ة للوعي بالواقع العريب هي مبثابة أرض ثابت" الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي"بعضه بعضا، فرواية 
من خالل منوذج اجلزائر، وهي يف الوقت نفسه مستشرف دموي هلذا الواقع الذي سيعّممه الروائي 
اية الرواية، ويستتبعه بشكل أوضح يف  على الوطن العريب بعد أن يوّصفه مبا حيمله من مفارقات يف 

ستلحقك بلوى : "اإلرهايب/ املسلم/ أ بالرة للويل، تتنب"الويل الطاهر يرفع يديه بالدعاء"الرواية املوالية 
خوض غمار احلروب، فتشارك يف حروب جرت، ويف حروب جتري، ويف حروب ستجري، إىل جانب 

م، وال تدري ملاذا حياربون  ستلحقك بلوى حّز ... قوم تعرفهم، وقوم ال تعرفهم وال تفقه لسا
.)2("حياءالرؤوس وخنق األطفال والعجائز والعجزة، وحرق األ

بالرؤية نفسها وباملوقف ذاته " كولونيل الزبربر"وغري بعيد عن هذه الرؤية الوطّارية تتبّدى رواية 
من التاريخ، حيث اختارت فضاء جبل الزبربر مكانا واحدا لألحداث قبل أن ينشطر زمنيا على 

بوزقزة وما عرفه اجلبل من فرتتني، ونصيا على داللتني؛ فرتة مقاومة االحتالل الفرنسي مع اجلدّ 
تضحيات وخيانات، وجمازر وإعدامات وتطاحنات بني أفراد الشعب الواحد الذي من املفرتض أن 
يكون عدّوه واحدا هو االحتالل الفرنسي، وفرتة العشرية السوداء مع الكولونيل جالل، زمن اقتتال 

الفرتتني الّتارخييتني املركزيتني ما اإلخوة واألشقاء ألسباب سياسية وأخرى دينية، وإذا أضفنا إىل
عّرجت عليه الرواية من انصراف الساسة اجلزائريني يف زمن أقرب، هو زمن ما بعد االستقالل، إىل 

.117: ص. نظرية الرواية والرواية العربية–فيصل دراج، الرواية وتأويل التاريخ -)1(
.131/132: صص. الطاهر وطار، الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي-)2(
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التصفيات اجلسدية إلخوان األمس واألحكام القضائية االستبدادية ضّد رجاالت اإلصالح وعلى 
يف روايته من تصوير لالطرادات " السائح"راده رأسهم حممد البشري اإلبراهيمي، يتكّشف لنا ما أ

التارخيية الدموية، والّصراع الدائم بني األشقاء على السلطة، وهو االطراد الذي خيّول للقارئ أن 
وهي الّصورة اليت يؤّمن عليها . يستشرف مع الروائي اآلفاق الّسوداء املنتظرة واملستقبل الضبايب القادم

لعبد احلميد بن هدوقة حني تتبعه لتطورات األوضاع االجتماعية اجلزائرية "غدا يوم جديد"نص رواية 
.قبل االستقالل وبعده، وما تؤكده بالرغم من اختالف مضامينها وزمنها املخّيل

ا تأسيسا على أفعال بؤرية متصاعدة من املاضي إىل احلاضر  إّن اختيار الّروائي للنتيجة ذا
" اإلرهاب"و" الذبح"و" القتل"باختالف الزمن واملكان، هو ما يعطي لـــ خمتلفةعدةصورإىلوتصريفها

ا للقول باملستقبل " الصراع"و يف احلاضر الّسند الذي يقوم عليه، ونقطة االرتكاز اليت ميكن االعتداد 
تشرفوه من ذاته، وهو املستقبل املرفوض روائيا، احملّذر منه، واملبحوث عن غريه، فالّروائيون وإن اس

م الّروائية بشكل مأساوي أو ضبايب  خالل متثّلهم للّنهايات اليت آل إليها مستشرف معظم شخصيا
ا، ليفتحوها على أفق آخر قد يكون سعيدا مبرور الزمن، ولعّل  م أضمروا البشارة ومل يصرحوا  ّ إّال أ

)1("اجلماعة، األمة الواحدةالفرد،"تقدمي هذه الشخصيات بشكل واع داخل دوائر اهلوية الّثالث 

ومجعهم يف إطار عالقة تارخيّية كربى تسعى إىل اخلري فردا ومجاعة، متظهٌر كاف حملاولة دؤوبة تسعى 
. إىل تفادي ما ميكن أن يقع

ويف األخري جيب لفت االنتباه إىل أّن االستشراف املؤّسس على الّتاريخ ووقائعه اليت ترتّسخ 
يكون يف العادة األقرب إىل الوقوع، أو هو " جوليا كريستيفا"جتربة أو نص قابع بلغة معانيها كفضاء

أكثر اإلمكانّيات واالحتماالت قربا إىل ما سيحدث فعال يف املستقبل، لكن تبقى طريقة قراءة هذا 
التاريخ وطرائق فهمه واستخالص االطرادات منه مركز هذا االستشراف، وعامل االرتياب فيه يبقى
رهني هذا الفهم، ورهني القدرة على الرتكيب من طرف الروائي، وذلك على اعتبار أّن الّتاريخ 

ائي .صريورة من الفهم والتأويل ال تعرف التوقف عند معىن 

.38: ص. 2009، 1لبنان، ط–اهلوية والسرد، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت ... حامت الورفلي، بول ريكور -)1(
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:الّتاريخ المخّيل وسؤال الّنهضة/2
ا اجلزائريةبالرغم من املستقبل املظلم الذي استشرفته الرواية  ّ باملقابل من اّتسمت، إال أ

يف خضم ختييلها للتاريخ ، فبّشرت واحلداثةالنهضة والتقدمنشدخبطاب خالل مضمرات معانيها 
ر وعن العدالة بأزمنة جديدة يكون املستقبل فيها مرجعا للحاضر واملاضي، فتحدثت عن احلرية والتحرّ 

سة ملالمح وتباشري النهضةقضايا املؤسّ وغريها من ال،وعن الدميقراطية واالنفتاح على اآلخر،واملساواة
سواء مّس ذلك القول الذي حتاوله، أو ... جنسا أدبيا حتّرريا بامتياز "وذلك باعتبارها يف هذا املساق 

هبة (وهذا الّتحّرر، الذي يالزم الّرواية خيلق إنسانا روائيا ال ينتظر . البنية اليت تبين القول وتنشئه
ذا املعىن، فإّن )1("، وأال ينتظر هبة من أحد)تصل(أن خيلق هباته، اليت الألنّه عّلم نفسه ).القدر ، و

ا بناء على ماضيها ّمث على واقعها متجهة به حنو املستقبل الذي ترجوه وتنشده  الرواية تؤّسس خطا
.يف أحسن صوره املمكنة واملتاحة

من خالل ما سبق عرضه يف الفصول السابقة يتضح أّن الّروايات قد عارضت املاضي واحلاضر 
ا من طبيعة توظيفها للتاريخ وبناء على غايتها منه، فعادت إليه بآليات  بتباشري مستقبلية استمد

ضته بإحدى الطر  :ائق اآلتيةخمتلفة وباستدعاءات نصّية متباينة األهداف لرتسم للقارئ العريب 

 ّوحنو االعتبار، أي جه الرواية حنو التعليم واإلرشاد،استعادة التاريخ لإلفادة منه، ويف هذا السياق تت
بذلك الرواية رؤيتها فتبثّ ) 2("استخراج العربة النافعة من أحداث املاضي حىت يستفيد منها احلاضر"

بطريقة قصصية شائقة ختلق لدينا وعيا سياسيا من قيمة تعليمية حمّددة تكشف لنا التاريخ "انطالقا 
يساهم من خالل الراهن و ، وهو ما من شأنه أن يغّري من طبيعة النظرة إىل)3("واجتماعيا مباضينا

ابناء املستقبل مبسار جديد ينبثق عن رؤيا املبدعخماطبته لألجيال يف  يتجّلى بوضوح ، وهذا ما ذا
ما ال تذروه "و"غدا يوم جديد"يف رواية على الّنحو الذي جندهيف كتابات الروائيني الّطالئعيني 

العربة "لعبد احلميد بن هدوقة وحممد العايل عرعار وغريمها من الروايات اليت كان غرضها " ياحالرّ 
.25: ص. فيصل دراج، نظرية الرواية والرواية العربية-)1(
.313: ص. سلطان احلكاية وحكاية السلطان–عبد السالم أقلمون، الرواية والتاريخ -)2(
.135: ص. نضال الشمايل، الرواية والتاريخ-)3(
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ا، وحصول ملكة التجارب، تقّلبات الّزمن، ليحرتز عن أمثال علىبالوقوفبتلك األحوال والتنّصح 
.)1("عمر آخر للناظرين-كما قيل–وهذا العلم . ار، ويستجلب نظائرها من املنافعما نقل من املض

 العودة إىل الّتاريخ ملساءلته، تصحيحا ملساره املعرّيف وكشفا ملخبوئه، مع تسجيل ختّليها عن جمموع
ئع املفاهيم اخلاطئة املبنية على أحداث ووقائع مفرتضة، وهو ما من شأنه أن يعيد ترتيب الوقا

واستشفاف احلقائق اليت متّكن من اكتساب فضاء جتربة حقيقّي ميكن االستناد إليه يف مّد خيوط 
الكتابة الّروائية هي مبثابة قّوة إضافية للتعّلم الرّاصد املتابع "االستشراف وتأثيث آفاق املستقبل؛ ألّن 

.)2("قّوة تسمح بتجاوز كثري من اخلطوط اليت وقف أمامها املؤرّخ مقّيدا

 ّخ لألجيال بانتصاراته أو ن بذلك املاضي ويرسَّ له من أعمال بطولية، فيوطَّ بناء مستقبل له ما يؤص
باعثا للقيم من املاضي رمزامما خيلق اليت يرتئيها الروائي كافية ألداء هذه الوظيفة التأصيلية، ببعضها 

ا أن تكون غدها وغد لوبنائهااضرها حلتهاصناعلألجيال الالحقة يف دافعا اإلجيابية اليت من شأ
ال غرق يف املاضي يشّل النشاط واحليوية، وال غرق يف احلاضر يضيِّق "، إميانا بأنّه األجيال الالحقة

جمال الّنظر ويعمي عن أصول األشياء وعللها، وال غرق يف املستقبل تضيع فيه احلقيقة يف أعماق 
بط اجلزائري برموزه التارخيية ويفتح عالقة هذه الرموز وهو ما من شأنه أن ير )3("األحالم العذبة

ا املستمدة من أفعاهلا وأقواهلا باحلاضر واملستقبل .ودالال

لقد حاولت الرواية اجلزائرية يف خضم تعاملها مع املاضي املغرتب والواقع املأساوي جتاوز 
فكرة إعادة كتابة التاريخ من منظور تقابلي أو يف شكل صور مواجهة لآلخر رافضة له، فلم تعد إىل 

ضاري إىل اإلسهامات اخلطاب الرجعي الذي لطاملا اّتكأ على مقولة ماضوية ترجع اإلجناز العريب احل
هولة، بل  اليت قدمها السابقون يف قرون خلّت، وال غادرت واقعها أو ماضيها إىل أزمنة األحالم ا
ا على راهنها بكّل سلبياته وإجيابياته، مولية وجهها شطر النمو والتطور والتقدم وأسباب  بنت خطا

.    1985، 1لبنان، ط–أمحد بن مصطفى، مفتاح السعادة ومصباح السيادة يف موضوعات العلوم، دار الكتب العلمية، بريوت -)1(
.231: ص. 01: ج

.137: ص. نضال الشمايل، الرواية والتاريخ-)2(
.161: ص. حنن والتاريخقسطنطني زريق، -)3(
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ى هذا الّنوع من الّروايات احلاملة هلذا عل" فيصل دراج"وباإلمكان أن نطلق مع الدّكتور . توافرهم
ا )1()رواية إيديولوجية التقدم(أو ) رواية األفكار املتفائلة(الفكـر التحّرري التقّدمـي صفة  ، واليت قصد 

الّرواية اليت عادت إىل ماضيها واستقت منه ما يفيدها، وتـثبتت يف الوقت نفسه من واقعها وثبتت    
ا، فكرة السيل اجلارف للماضي العريب فكرة ال–بناء عليه – ّنهضة املناسبة على مستوى خطا

وألجل ذلك، وانطالقا منه، اختارت . القريب املتخّلف، والعزاء لسنوات الضياع والتشّتت اليت عرفها
ا الفكري الّنهضوي   الروايات املخّيلة للتاريخ جمموعة من االسرتاتيجيات السردية للتعبري عن خمزو

ا على توفري إجابات للقارئ حول أسئلة الّتقدم، ولعّل أبرز هذه مميزة بعضها على بعض مبدى قدر
؛ أي الّصيب الذي ال ينكر ماضيه، بل ينطلق منه ليؤسس انتماءه "الّصيب الواعد"املقوالت مقولة 

أضرب ويرفض كلّ ] الذي هو بالنسبة لزمن القراءة زمن تارخيي[املستقبلي الّصيب الذي يعي واقعه 
وباإلضافة إىل هذه املقولة نلمس أيضا . التخلف فيه فهو مبثابة البشارة اليت يرجتى اخلري فيها وينتظر

، املقولة اليت ختّلد كّل األفعال البطولية من منظور حيافظ على ثوابت األمة "انتصار املقّدس"مقولة 
ا هي سبب االنتصار وأّن غي ا مدعاة للهزمية، مما مينح خيطا وينتصر هلا فتؤّسس يف النص على أ ا

.ضويا جيمع أّول االنتصارات بلواحقه، ويقاس القادم بناء عليها

: الطفل الواعد/ أ
يعّد الطّفل الواعد مرتكزا إيديولوجيا تقّدميا داخل اخلطاب الّسردي الّتارخيي، فهو احلّل لكّل 

الذي ستمتّد روحه إىل املستقبل، فهو املرجع واألصل املعضالت القائمة حبسب زمن النص، والبطل
واحلّل واملخرج، إنّه حامل الّزمن املشتهى إىل املسار الذي تنقطع فيه كبوات التاريخ وهزائمه، وعرّاب 

.الفضائل إىل األجيال القادمة

داية اإلعالن على شخصية األمري ساعة توليه مقاليد احلكم، كانت ب" واسيين األعرج"برتكيز 
ا الطفل الواعد يف الّرواية؛ فحني ختّلى الوالد عن اإلمارة وسّلم مشعلها البنه  عن احلظوة اليت حيتفي 
يف بداية السرد كان انبعاث الوعي التارخيي املبّكر نصيا باملستقبل الذي جيب أن يودع يف أيدي 

.وما بعدها16ص : ينظر. 2010، 1ط. لبنان-املستقبل، دار اآلداب، بريوت فيصل دراج، رواية التقدم واغرتاب -)1(
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ب بطولته وثقافته سريث عنه مفهوم الشباب، ولعّل األب كان على علم ساعتها بأّن ابنه إىل جان
تمعات اليت تفّكر يف مستقبلها، ولذلك قال أحد املسنني مطمئنا أخاه على  الطفولة وما تعنيه عند ا

. عمرك سبعون وعمري أكثر قليال، ماذا بقي لنا، ال شيء: "مصري أوالدمها بني يدي األمري، يقينا
م ببداهة جيل الغد ومستقبل الثورة وآباء االستقالل)1("األمري لن يفّرط يف األوالد ّ ا الصورة . أل ّ إ

مع أطفال الزوايا ومدى اهتمام الشيوخ " شعلة املايدة"نفسها اليت نلمس كامل تقاطيعها يف رواية 
م، راشد وحممد الّشلفي وغريمها من رجاالت املستقبل الذين حّرروا وهران من يد  والعائالت 

سباين، وسّلموا املشعل بعدما استلموه من أوليائهم إىل األجيال الالحقة ومعه صوت االحتالل اإل
يصدح جهرا برفض احلكم العثماين اجلائر اجتماعيا وسياسيا، إعالء لكلمة حق ضّد كّل حكم جائر 

ان حتت أّي عباءة كان، باثني إرهاص التقّدم يف ظّل احلرية اليت تنتفي معها الوالية بالقوة، والسلط
حافظوا على البالد وامحوا الّدين : "بالبطش، يقول هلم الشيخ التوايت املسؤول على زاوية مازونة

ا اليت جندها يف . )2("سيأيت اليوم الذي تتولون فيه شؤون اجلزائر.. احلنيف  وهي متثالت الطفل ذا
ا جبهة الّتحرير " حومة الطليان"رواية  ضمن "الوطين وأرسلتها مع بومجعة، الّشخصية اليت اهتمت 

ا السلطات الفرنسية من مدارسها )3("بعثة اجلبهة الطالبية ملواصلة الدراسة باملشرق بعد أن طرد
للّسبب ذاته الذي تبتغيه اجلبهة من علمها وفطنتها ونباهتها الّصفات اليت يعوَّل عليها كثريا قبل وبعد 

.إمنائهاالستقالل؛ حتريرا للوطن ومن مثة إعادة تشييده و 

بناء على وظيفيتها النصية يف سياقها اجلزائري على بعدين " الطفل الواعد"لقد تأّسست مقولة 
الّتخّلص من براثن االستعمار بنوعيه العسكري والثقايف، والدعوة إىل التقّدم، وقد كان : رئيسني مها

فة املستقبل املشرق اليت يبتغيها الروائيون حلضوره القوي وفقا هلذين البعدين كثافة داللية أوحت بفلس
وألبسوها سرديا لبوس جيل الغد، اجليل الذي أسندوا له أمر املستقبل املأمول، وكّلفوه بتحقيق ما 
ينتظره اجلزائريون منه، فما عجز عنه اآلباء واألجداد تارخييا أوكل إجنازه إىل الطّفل الواعد، فطلب منه 

الغربية، ّمث حترير األنفس من العوالق الثّقافية االستعمارية أثناء عملية تشييد حترير األوطان من اجليوش 
.187: ص. واسيين األعرج، كتاب األمري-)1(
.40: ص. حممد مفالح، شعلة املايدة-)2(
.323: ص. أمحد محدي، حومة الطليان-)3(
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وجدت : "قائال" شعلة املايدة"القواعد والدعامات الالزمة للنهضة، وألجل هذا خاطب األب ابنه يف 
ّمث ال أدري  ... أجل كنت أجري خلفك أنت يا بين ... نفسي أقرأ قصيدة الربدة وأنا أجري خلفك 

، وهي الرؤيا اليت حيّققها )1(..."أّما أنت فقد واصلت الركض . اذا جرى يل فتوقفت عن اجلريم
النّص مبشاركة االبن يف حترير مدينة وهران من أيدي احملتل اإلسباين، ليستتبع ذلك حبصوله على 

عها بشارة منصب يف ديوان الباي، بينما يغادر األب احلياة يف صمت مكتفيا بتسليم الشعلة لراشد وم
.بازديان فراشه بولد سيكون يف املستقبل هو اخلليفة ومستلم الشعلة اجلديد

:انتصار المقدس/ ب
تمعات العربية ملا اطلعت على املنجز  بالرغم من اإلقرار الروائي حبالة الدهشة اليت انتابت ا
الّنهضوي الغريب، وما اجنر عن ذلك من تصديق مطلق بكّل ما يصدر عن األورويب من طرف العوام 

ثقفني، إال أّن ومن دعوات مبماثلة شروط النهضة ومطابقتها مع شروط النهضة الغربية عند كثري من امل
معظم الّروايات اجلزائرية مل تناد باالرمتاء يف حضن املنتج الغرّيب ومدنيته، إميانا منها بأّن ذلك هو 
ا، ومسار الّتبعية العمياء املفِقد  ا، وعتبة فقدان اهلوية بكّل مسا بوابة االنسالخ عن الّذات خبصوصيا

ة اجلزائرية اليت لطاملا سعى األجداد إىل احلفاظ لكّل شروط النهضة، ولكّل ما حيفظ أسس الشخصي
: مربزا مدى متسك اجلزائري مبقومات اهلوية" بن هدوقة"عليها بالرغم من االستعمار املتعاقب، يكتب 

الزمن الذي عاش فيه أيب مل يبق فيه لسكان القرية غري أمساء أسطورية رمزية بعيدة، وذكريات أشّد "
اكرة اجلماعية، لتحمي نفسها من االنقراض النهائي، أو انقراض ما يتصل رمزية وأسطورية نسجتها الذ

.)2("ويتها حتت ضربات االستعمار

إّن عودة الّروائي إىل التاريخ هو يف الصميم فعل يهدف يف كثري من األحيان إىل الّتفتيش عن 
املسلم / لذي حاد باجلزائريأسباب التدهور والتقهقر الذي طال جمتمعه راهنا، وتفتيش عن املفرتق ا

عن مسار التطّور وعن املعامل اليت غّيبته عن صريورة البناء والتشييد اليت سّلم مشعلها للغريب وانصرف 
ضة تعيد له جمده أو تصنع له جمدا جديدا يناسب تطلعاته وسياقات عيشه ) بعث(يبحث عن 

.64: ص. حممد مفالح، شعلة املايدة-)1(
.101: ص. يوم جديدعبد احلميد بن هدوقة، غدا -)2(
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بقا، وهو يف األصل أبعد ما يكون عن اجلديدة، بدل استكمال ما قّدمه لإلنسانية من منجزات سا
: متمثال هذا املنعطف، وحالة التيه اليت يعيشها املسلم" الويل"النهضة وأبعد حىت عن شروطها، يقول 

أولو األمر بثوا أجهزة ّمسوها تلفزات ... سرت عدوى الفسق والفجور، واالستخفاف بقيم األولني "
م  وببنات مسّلمات عاريات  ا بذوا متربجات، ومبا ميّدهم به النصارى أو يصنعونه هم، من ميألو

ال أحد أعلن عن بقائه على إسالمه، وال أحد أعلن عن خروجه منه .... أفالم مألى دعارة وفحشا 
املنكر هو املنكر ... ال أحد أعلن عن تغّري يف املفاهيم والقيم واملسميات ... وعن مّلته اجلديدة 

انا عنه مل يتغري، ولكن ليس لنا موقف منه، فال حنن معه والفحشاء هي الفحشاء، ما أم رنا اهللا وما 
.)1("هذا هو عرض الوباء الفّتاك الذي أملّ بنا... وال حنن ضّده 

م " الطاهر وطار"ومن خالل الكثري من املقوالت الشبيهة مبا كتبه  جند أّن الّروائيني يف بناءا
ر العريب امللتزم، املتمّسك باألصول واملقّومات اليت عّدها مقّدسا ال السردية مل حييدوا عن مسار الفك

ميكن املساس به، فعندما نقرأ معظم الّروايات اجلزائرية النماذج بصفتها نّصا واحدا نستشّف نور 
أبو القاسم "و" علي شريعيت"و" مالك بن نيب"و" طه عبد الرمحان"املشروع الّنهضوي الذي خطّه 

وغريمها من املصلحني؛ حني احلديث " اإلبراهيمي"و" ابن باديس"مس إىل جانبه أثر ، ونل"حاج محد
عن اإلسالم باعتباره ملجأ أوال للباحث عن النهضة املدعومة بأسس روحية وأخرى تارخيية تعضدها 
وتشّد أزرها حني يتوافر شرط القراءة اجليدة املتبوعة بالفهم والوعي، وحني احلديث أيضا عن الوطن 

الوطنية، إذ ال أحد من الروائيني أنكر فضل وطنه عليه أو بّني عدم غريته على مقوماته، فكّل ما و 
استشف من الّنصوص من دالالت الّنقد واملساءلة التارخيية مل يزد إال تطعيما لوطنية الروائيني لدى 

فة الشعبية العربية القارئ، وهو احلكم ذاته حني مالحظة ما ذهبوا إليه إزاء اللغة، وجتليات الثقا
واألمازيغية، والعادات والتقاليد اجلزائرية ما مل تتعارض يف جوهرها مع قدسية الّدين وقدسية الوطن 

.الذين ّمت العرض هلما بالتفصيل حتت عنوان اهلوية آنفا

إّن انتصار الّرواية إىل هذه املقّدسات يشي بوعي سردي يؤمن بأّن النهضة ال تستورد، وال 
وليد نظرة متفائلة وتعبري ذايت "تنبت من عدم، بل تبىن على الثّابت واألصيل، وأّن الّتقدم مبا هو تس

. 22: ص. الطاهر وطار، الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي-)1(
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يقتضي تشّرب ما أراده مما ينفع األمة ممن جتاوزونا )1("عن التغّريات اليت جتري يف اجتاه ما نفّضله
ضتهم، لكن يبقى يف الوقت نفسه وفيا وعلى عهده مع كّل مقدسا ا وحدها مبدنيتهم و ت األمة ألّ

ال نعلي بنيانا، ُشرع فيه "املقّوم اجلامع، واملصدر املوّجه للفعل الّنهضوي وآفاقه، أما دون ذلك، فإنّنا 
قبل تواجدنا، ولكن نلجأ إىل هّده وتقويضه، ّمث نشرع يف عملية بناء جديدة، يف انتظار أن يأيت من 

البناء على أنّه خيمة ننصبها أو نطويها دومنا حاجة إىل يعيد عملية اهلّد والبناء، وكأّمنا ننظر إىل
غدا يوم "و" كولونيل الزبربر"و" شعلة املايدة"و" كتاب األمري"، والعودة إىل )2("أساس أو أسس

وغريها من الّنصوص كاف للحكم مبدى نضج الّنص الروائي اجلزائري يف تعامله مع اآلخر " جديد
قّدس الذي ال يقبل املساس مبقوماته واألّسس الّنهضوية اليت يؤمل وحجة دامغة عن مدى احرتامه للم

.أن يبىن عليها مثلما ّمتت اإلشارة إىل ذلك سابقا

بعد هذا العرض للمقولتني، جتدر اإلشارة إىل أّن الّنهضة اليت تبتغيها الرواية اجلزائرية املخّيلة 
للّتاريخ من خالل خلقها للطفل الواعد أو من خالل انتصارها للمقدس كثريا ما تنشأ ودافعها الرئيس 

ّروائي؛ حبيث ترتبط الرواية باملستقبل هو الفكر اليوتويب الذي ختتزنه الّرواية يف عالقتها بفضاء جتربة ال
ا، فاليوتوبيا مستقبل مؤّسس على وجبنة الغد، بعد أن تقيم على أنقاض  العامل املعيش وتارخيه حيا

فضاء جتربة هي التاريخ ذاته دون حماولة للعودة إليه وتعليق للحاضر وإنكار ألّي والء له بالّرغم من 
.انبنائها عليه بصورة عكسية

وتأسيسا على ذلك، ال تفصح الّرواية عن مدينتها االفرتاضية وال تعلن عن أرضها احللم اليت 
، بل تضمرها، والّسبب املباشر يف ذلك عائد إىل أّن ...تسودها العدالة واحلرية واملساواة واإلخاء 

له، تقبله، تصّححه، وترفض الرواية ابنة التاريخ بامتياز، فالرواية مشدودة بقوة إىل التاريخ اإلنساين، تؤوّ 
، وهو ما )3("بيوتوبيا مضمرة، أي بنسق مغاير من القيم واملعايري"منه ما أرادت، لتتمىن بعدها تغيريه، 

عبد الرمحن بدوي، وكالة املطبوعات، الكويت    : النقد التارخيي، تر: الجنو أوسينوبوس، املدخل إىل الدراسات التارخيية، ضمن كتاب-)1(
.225: ص. 1981، 4الكويت، ط–

.08: ص. الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكيالطاهر وطار، -)2(
.25: ص. فيصل دراج، الرواية وتأويل التاريخ-)3(
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ن جدل بني ماض يرفض أن يغادر، ومستقبل  جيعل هذه العالقة الّزمنية الّروائية مثار سؤال، ومر
، وهو ما يشي حبقيقة الّنهضة الروائية اليت ال ميكن ينغرز بكّل ما يستطيع يف ثنايا النّص الّروائي

ا إال أن تنوس بني الزمنني؛ صانعة لنفسها التفرد واخلصوصية من جهة املاضي ويف الوقت  لتمظهرا
.نفسه أهدافا تسعى إلحقاق املدينة احللم من جهة املستقبل

الّتاريخ ومحاكمة المؤرخالّنّص الّروائي ووظيفية تخييل الّتاريخ؛ مساءلة : ثالثا
قّدمت الّرواية اجلزائرية التاريخ احملّلي باعتباره ذا سيادة خاصة، له زمانه ومكانه، ورموزه 
ا اليت كان هلا دور إجيايب يف صناعة املاضي الذي  ومرجعياته، خمّلدة يف ختييلها له صورة شخصيا

حداث داخل سياق الّتاريخ اإلنساين الذي يؤمن بأّن كّل ينتمي إليه مبدعوها هوية وكيانا، مموضعة األ
الّصراعات والنزاعات تأخذ أحقّيتها حني حيتكم املتخاصمون إىل الّتاريخ؛ ألنّه ببساطة أداة ضغط 
وتأثري يف الّتعامل مع اآلخر، فال يُقبل أبدا تدنيسه أو تشويهه ألسباب ذاتية، فهو إىل جانب اعتباره 

إيديولوجي وسياسي واسرتاتيجي يصنع احلاضر واملستقبل بالقدر نفسه الذي ذكرى هو أيضا رهان
وبالّتمرتس داخل هذا السياق أمكن القول بأّن هناك الكثري من التقاطعات . صنع به املاضي

واملشرتكات القاعدية اليت يندغم فيها ما هو روائي مع ما هو تارخيّي، أي ما ينسب إىل الّتخييل 
ينسب إىل الكتابة الّتارخيية، وهو ما ميكن تلخيصه بالّنظر إىل خصوصّية الّنصني الروائي الّروائي مع ما 

:والّتارخيي اجلزائريني فيما يأيت من النقاط

 احملافظة على رمزية الّشخصيات املرجعّية ومركزيتها الّتارخيية مع عدم تسجيل أّي صيغة لغوية تشّكك
م، األمري   ا التارخيية اليت حفظها املؤرخون ووطنوها يف كتابا ا وإسهاما ا وتضحيا يف بطوال

طفي، اإلبراهيمي، بن اخلليفة األكحل، مصطفى بن بولعيد، اهلّواري بومدين، أمحد زبانة، العقيد ل
والقائمة طويلة، كّلها أمساء أخذت مكانتها التارخيية اليت تليق مبقامها بل ومتثلتها الرواية ... باديس 

. على النحو املتداول يف مدونات املؤرخني ويف املخيال الّشعيب ومرويّاته الكربى



[التاريخ وإنتاجية الرواية الجزائرية؛ فضاء الثقافة ووظيفية النص ] الباب الثاني

323

 داخلية أو خارجية؛ ضّد اإلرهاب يف احتفت الّروايات اجلزائرية مبا حّققه اجلزائريون من انتصارات
العشرية السوداء، وضّد االحتالل الذي طاهلا منذ أزمنة أوغل قدما، على النحو الذي جنده يف رواية 

ضّد االحتالل " واسيين األعرج"ضّد اإلسبان وبعض املعارك األمريية يف رواية " شعلة املايدة"
عظم الروايات قيد الدراسة ضّد احملتل نفسه، وهو ما الفرنسّي وبعدها معارك الثورة الّتحريرية يف م

يتطابق وما ذهب إليه املؤرخون اجلزائريون، ويتشاكل مع تقديسهم هلذه االنتصارات اليت تغّري معها 
.مسار تاريخ اجلزائر

 احملافظة على الّثوابت الوطنية والتمكني ملقومات اهلوية من خالل إعادة إنتاج التارخيي مصاحبا
ا اجلزائري فردا واجلزائريون شعبا، وهو ما جعل اإلسالم لل وعي الّسردي املشبع باألسس اليت يتمّيز 

والوطن والعروبة أصوال ثالثة هلا مكانتها التارخيية اليت ال ميكن كتابة التاريخ بالّنسبة للمؤرخ وختييل 
يف هذا املقام بني اإلسالم دينا الوقائع بالنسبة للروائي دون تقدميها يف شكل مقّدس، وجيب الّتميز 

واملنتسبون إليه، وبني الوطن كوحدة قاعدية مشرتكة وبني املنتمني إليه على اختالف أفعاهلم 
وأفكارهم، وبني الّلغة العربية مبا هي لغة جامعة وبني مستخدميها، ولعّل هذا ما يدفع املؤرخني 

يف ربط املاضي باحلاضر واملستقبل ألّن ذلك والروائيني على حّد سواء إىل إعالن رغبتهم اجلاحمة 
ا مسامهة . ال لفهم تارخينا فحسب، بل إلدراك واقعنا، وصوغ مستقبلنا صوغا صحيحا"ضروري  ّ إ

ضويّة ال تفصل بني ما )1("من أجل تكوين الفكر اهلادي للعمل على أسس إحيائية وبعثية و
.الحدث بثوابته وبني ما حيدث راهنا وما سيحدث مستقب

 تّتفق الّرواية اجلزائرية بإنتاجيتها الفكرية مع التاريخ يف جترمي االستعمار، وإلباسه لبوس الوحشية
والّالإنسانية، وخباصة احملتل الفرنسّي نظري ما قام به من إبادات مجاعية واعتقاالت عشوائية 

بعد ذلك االحتفاظ وحماوالت لطمس اهلوية، ناهيك عن جتاربه النووية قبل وبعد االستقالل، و 
باألرشيف التارخيي للجزائر ورفض تسليمه، وكّل ذلك جاء مرتاتبا على ما خّلفته أفعاله من أثر يف 

. حياة اجلزائريني ونتيجة منطقية إزاء اخلسائر اليت تكّبدوها معنويا وماديا

.45: ص. قسطنطني زريق، حنن والتاريخ-)1(
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االت املشرتكة اليت التقى فيها الروائي باملؤرّخ نبذ التطرف جبمي ع أشكاله، واإلقرار ومن ضمن ا
تمع، ألّن أّي خروج عن القيم والعادات والتأسيس ملعايري جديدة مصاحبة  بآثاره الوخيمة على ا
للتعّصب الفكرّي واإليديولوجّي من شأنه أن يقود إىل العنف الفردي أو اجلماعي كفعل غري مربّر 

دف فرض املعايري والرؤية اجلديدة املتبناة، وعليه ترتّتب األفعال اإلرهابية على النحو بشكل كاف 
الذي وقع يف اجلزائر يف العشرية السوداء وجرى جترميها من طرف مؤّرخي هذه الفرتة وخميليها يف 

م من مثل  يف " حممد ساري"يف الزبربر و" احلبيب الّسائح"يف رواية البوح و" إبراهيم سعدي"روايا
ا بفرتة االحتالل الفرنسي الغيث وغريهم ممن أعادوا متّثل هذه احلقبة الدموية اليت قيست فرت

.وجرائمها جبرائم احملتل

 ا يف أشادت الّرواية باملواقف اإلنسانية اليت عرفها تاريخ اجلزائر، متمثّلة الطّبيعة البشرية بنقاو
شخصية املسيحي املتسامح املنفتح على اآلخر، ويف شخصية املستوِطن املتضامن مع اجلزائريني 
بالّرغم من أصوله، بل تعّدى األمر ذلك إىل أن وصل حّد إنصاف العدو بالنظر إىل بعض تصرفات 
القادة الفرنسيني والتزامهم بعهودهم ومواثيقهم، وهو ما استخلص من معني الّتاريخ وتساوق وبعض 

ا ا وسلبيا .الطّروحات اليت سعت إىل حمايثة احلقيقة الّتارخيية وكتابتها بإجيابيا

 وغري بعيد عن هذا اإلميان الذي يشرتك فيه الروائي اجلزائري مع املؤرخ، ومن خالل الّتصالبات
ا اخلاص  الكثرية بني ما هو تارخيي وما هو ختييلي، توغلت الّرواية يف دهاليز التاريخ، لتنتج خطا

من حياة اإلنسان، عارضة واملغاير، حاملة مشعل املساءلة للمنقول الّتارخيي، حبثا عن األزمنة الّدفينة 
الواقعة التارخيية الواحدة من زوايا متعددة ضمن سياقات مجالّية تؤمن مبقولة اهلدم وإعادة البناء 
واستخالص الّدالالت اجلديدة اليت تعّلق السائد وال تنفيه، وتكتب التاريخ الّتخييلي اخلاص الباحث 

وتنقل الوقائع املسترتة اليت دّسها التاريخ يف درج عن وقائع اإلنسان اخلفّي الذي مل يذكره املؤرخون،
بصوته، بصويت "املنسيات الذي حتتفظ السلطة عادة مبفتاحه، فيتأتى السارد الروائي وتارخيه املخّيل 

.)1("أنا، صوت من يشعر بنفسه يف غيهب تارخيه املنسي

.18: ص. احلبيب السائح، كولونيل الزبربر-)1(
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ا ألدوات استطاعت نصوصنا الّروائية يف خضم هذه السياقات التعامل مع التاريخ باستنبا
ا الداللية، لتنتج تارخيها  ا وتوجيه مسارا توظيف املعرفة التارخيية وآليات تقدميها للقارئ بعد قراء

عبد اهللا "اخلاص، داخل حّيز التاريخ العام الذي جيمعها ونصوص التاريخ الّرمسي حبسب مفهوم 
احلرب، مبا أّن احلكايات حلكاياتمن احلرب وزمنيوجد ز : "ذا الصدد" حممد ساري"يقول،"العروي

مون بالتعديل والتغيري، يقطفون من احلوادث  تتقاطع مع التاريخ، تتشابك وتتناضد، وأّن القصاص 
هي التاريخ هي األصل فتصبح احلكاياتالواقعية ما حيلو هلم ّمث يضيفون ما جادت به قرائحهم،

.)1("املمكنة، تلك اليت تليب كبت املستمعني، ورغبات الفاعلني املضمرةهي احلقيقة الوحيدة واملرجع،

إّن الّروائي اجلزائري وهو يعمل على إعادة إنتاج ما توافر عنده من مادة تارخيية سعى إىل إنتاج 
ريخ صورة فنية جديدة حتتفي بالّتاريخ لتدفعه إىل قول ما مل يقله حني عملية التأريخ، ولتغطية التا

املنسي الذي هو مبثابة بياضات يف كتب الّتاريخ، فتأتى بذلك احلب إىل جانب احلرب، واخلري إىل 
الوفاء والصداقة واخليانة، واأللفة والعداء السياسي : جانب الّشر، وتنّضح من كّل املتناقضات معىن

ا ع ا الرواية وتنفرد  ن الفعل الّتأرخيي، ويف خضم والفكري وغريها من التأثيثات النفسية اليت تزخر 
: ألكثر من سبب"عملية اإلنتاج هذه، وعرب هذه التقابالت الداللية، استدعى الروائي املؤرخ وطرده 

، ويهمش تاريخ املستضعفني ويوغل يف )الصحيح(وال يتقصى ) نافعا(فاملؤرخ يقول قوال سلطويا 
التاريخ (خمرتع، دون أن يقارنه بـ) اريخ حمليت(التهميش إىل ختوم التزوير وإعدام احلقيقة، ويكتفي بــ

قوامه الركود أو احلركة ) تارخيا قائدا(أو أن يتوّقف أمام األسباب اليت خلقت ) الكوين املنتصر
، وهلذه األسباب انربى الروائي للتصحيح واملساءلة، وملء الفراغات، وقول املمتنع الذي مل )2("البائرة

يفرق     " احلبيب السائح"ويف هذا اّلسياق جند . تاريخ سوي حمتمليستطع املؤرخ قوله، باحثا عن
: بوزقزة وبني انتقاءات مؤرخ، حني يقول على لسان والده/ بني ذكريات مقاتل-بطريقة غري مباشرة-
وإذ تلك األحداث تتباعد عين مسافة، جيرفها تيار النسيان، ترتاءى يل وقائعها، املنتقاة للتاريخ "

. 62: ص. حممد ساري، الغيث-)1(
.05/06: صص. فيصل دراج، الرواية وتأويل التاريخ-)2(
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تت عالمات لذاكريت وكليشيهات لعيين بكامل التشّوه حلقيقة حرب حترير كانت قاسية الرمسي، ثبّ 
.)1("خليبة استقالل مل تفتأ قاتلة

ا خصائصها  ا الرواية عن التاريخ واحنادت  ومن ضمن الّصور السردية اجلزائرية اليت انفردت 
اريخ احملظور وإرسائها لسمات املقموعني إىل جانب اهتمامها باملهمش وبعثها للتّ [يف متّيز واضح 

ربطُها ] الذين يستحقون حبسبها كتابة تارخيهم مثلما ّمت التمثيل لذلك حتت العناوين الّسابقة
ا، وعادة ما  لألحداث الّتارخيية القريبة من زمن الكتابة مبا تراه أصال من أصوهلا وباعثا منتجا لتجليا

ترتبط بالرؤيا اإلبداعية، فتعود الرواية يف فعلها هذا إىل عمق التاريخ يتّم ذلك بناء على نظرة أحاديّة 
الطاهر "مستشّفة ما ميكنه أن يكون جوهر متجليات الزمن املخّيل، حنو ما اتضح للقارئ حني أعاد 

مبا هو سؤال الّدهشة من الفعل [املطروح يف تسعينيّات اجلزائر " من يقتل من ؟"سؤال " وطار
" خالد بن الوليد"زمن بزوغ اإلسالم، مستحضرا ألجل ذلك قّصة قتل إىل] آخرشيءأيّ قبلاألخوي

ويف . ، وقصصا من جبال أفغانستان وباكستان صنعتها طالبان والقاعدة وغريمها"مالك بن نويرة"لـ 
املهدي بن "فعل التطّرف اجلزائري يف العشرية الّسوداء بفكر " حممد ساري"تأصيل مشابه وصل 

وبرحلته إىل مكة املكرمة، حيث تتلمذ فيها على أيدي مشاخيها، ليعود منها بفكره ملتطرف " تومرت
. )2(وفعله الدموي

وباإلضافة إىل هذه الّسمة الّتأصيلّية يلمس البحث انفرادا روائيا آخر جيّلي العمل الروائي 
ويصبغه بلون خاص، يظهر ذلك يف عملية قلب الصور روائيا باملعىن الّتفكيكي؛ فيصري املنت هامشا 

قدمية ومسلماته اليت واهلامش متنا، وهو ما جنده يف كثري من املواضع اليت ختلخل للقارئ مفاهيمه ال
ا  استقاها من كتب التاريخ أو من أفواه املهتمني به، وتزحزحه عن األحكام احلّدية اليت يفصل 
املؤرخون بني البطل واخلائن وبني الشجاع واجلبان، وبني الفاشل والناجح وبني الوحشي واإلنساين 

رها مجيعا يف بوتقة واحدة لتموضعها يف وبني الكرمي والّلئيم، فالرواية حني تزور هذه الثنائيات تصه

.22: ص.احلبيب السائح، كولونيل الزبربر-)1(
.وما بعدها123: ص. حممد ساري، الغيث: ينظر-)2(
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سياقات تارخيية شبيهة باليت حدثت فيها، معيدة متثلها مرة أخرى، فتظهر أسباب األفعال إىل جانب 
ا وتظهر الطبائع البشرية واألخطاء املرتتبة عن هذه الطبائع إىل جانب النتائج احملققة، يف  األفعال ذا

صورة اإلنسان يف طبيب عسكري فرنسي يواجه قائده يف مركز " حاحلبيب الّسائ"هذا السياق، يعرض 
من يده لريسلها " لويزة"خملصا )1("سيد قرازياين، أنت تفوق نازيي اجليستابو وحشية: "الّتحقيق قائال

عنوة إىل املستشفى على جناح الّسرعة، مهونا ما يستتبعه عصيان األوامر من عقوبات، ويف سياق 
ا ألقوال وأفعال عسكري فرنسي انظم إىل شبيه تعرض الّرواية مثلما يقول ) 2("أصحاب احلق"ذا

ويف صورة تصادي هذا التمّثل عّلقت الرواية . جبهة التحرير الوطين، وساعد مبا استطاع لصاحل اجلزائر
اهدين دون أن حتيل مباشرة إىل أمسائهم يف ختييل سردي يكشف أخطاءهم ويعيد  ثورية عديد من ا

عن تصفية القيادات من طرف الرفقاء " احلبيب الّسائح"ها بصورة جديدة، وذلك حني حتدث إنتاج
أو من طرف الفرنسّيني مبساعدة بعض الرّفقاء حنو قصة اغتيال مصطفى بن بولعيد، وسي احلواس 

اهدين يد هو ، و )3(ذاتّية حبسب زعم الّرواية اغتياهلم ألسبابيفوعمريوش وغريهم ممن كان لبعض ا
م للمساءلة .ما يعرض بطوال

ومن ضمن املنعطفات الّروائية التارخيية األخرى اليت حادت عن كتابات املؤرّخ جند إعالن 
الرواية اجلزائرية الدائم دفاعها عن القيم املستقاة من املاضي بوسائل ختييلية مجالية، غايتها ترسيخ 

ئريني، وربطهما مبقومات اهلوية اجلماعية يف مستواه احلركي املعىن اإلجيايب للبطولة واالنتصار اجلزا
التصاعدي الذاهب إىل املستقبل عرب احلاضر، وعدم االكتفاء بتوصيفه يف مستواه الثّابت الذي 
يتوقف عنده املؤرخ، وهو ما جيعل التاريخ الروائي نزعة إيديولوجية وحراكا ثقافّيا بقدر ما يُرجتى منه 

املاضي بقدر ما يسعى إىل نقل ما يستحّق الكتابة، ويستحق القراءة من أفعال قراءة الواقع بأعني
.وأقوال من املاضي إىل احلاضر فاملستقبل

.116: ص. احلبيب السائح، كولونيل الزبربر-)1(
.69: ص. املصدر نفسه-)2(
وما بعدها128: ص. املصدر نفسه: ينظر-)3(
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:تركيب

ض يف ختييله للّتاريخ من عمق  يّتضح من خالل هذا الباب، أّن الّنص الروائي اجلزائري قد 
املاضي، حماوال تشكيل مادته الّسردية بناء على األطر الزمنية اليت اختارها املبدع، وتأسيسا على 

ارة واليت يتموقع األحداث والوقائع املرجعية أو التخييلية اليت تنسب إىل تلك الفرتة التارخيية املخت
القّص داخلها ليأخذ منها لبوسه الثّقايف والّلغوي، فتتأتى بعد ذلك للقارئ وفقا للّسياقات املختارة 

. بأشكال وآلّيات حتاكي اهلدف الذي عاد من أجله الروائي إىل تلك الفرتة

ّيلة تظهر النصوص التارخيية بناء على التأثيثات السردية املنتقاة واملناسبة للسياقات النصية املخ
بصيغ خمتلفــــة إحياء وتصرحيا يف تقاطع يعلـــن الّتواشج القائم بني ما هو روائي وبني ما هو وثقي 
تارخيي، وحتت أسئلة اإلضافة واحلذف، الّتحويــــل والتحوير، اليت طرحها الفصل األّول من هذا 

ة برؤى املبدع وإيديولوجيته اليت تسوق النص إىل الباب، تشّكلت املادة الروائية اجلزائرية مدعوم
منتهياته وحتّدد بداية من وضعية االنطالق إىل وضعية الوصول أهداف العودة إىل الّنص الّتارخيي 

.ومرامي تشكيله على ذلك الّنحو املخصوص من رواية إىل أخرى ومن روائي إىل آخر

ا إنتاج الّنصوص الّتارخيية بكيفيات خمتلفة خدمت أعادت الّروايات اجلزائرية املشتغل عليه
الرؤيا اإلبداعية املاضوية، فلم تنقل التاريخ كأنّه جمموعة من األخبار، وال متخّيال هدفه كتابة التاريخ 
ألجل احلفاظ على الّتاريخ، بل عادت إليه باعتباره فضاء من الّشخصيات واألحداث حيدوها يف 

دف من وراء ختطيب النّص التارخيي النّص الروائي اجلانب اجل مايل إىل جانب الرؤيا الفلسفية اليت 
وختييل دعائمه وتتبع صريورته من مجيع جوانبها االجتماعية والسياسية والثقافية إىل مساءلته 
ا املؤرخون، ومن مثّة إنتاج معرفة روائية  واستشفاف خمبوئه من حتت عباءات احلقيقة اليت يتغّىن 

وم على املسكوت عنه، واملهّمش، وأخبار املقموعني ممن مل يكن هلم ذكر يف كتب التاريخ جديدة تق
.مثلما ّمتت احملاججة لذلك يف الفصل الثاين
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بعد ما تقدم عرضه وّمت إجيازه يف الفصلني السابقني، ومن خالل الّدالالت الّسردية املستقاة 
من الباب األول، اّتضح للبحث بأّن الّرواية اجلزائرية قد حاولت جتاوز التاريخ بإنتاج تاريخ مضاد 

ا، تاريخ روائي يؤمن باحلرك ة أكثر من إميانه بالثبات، يتوغل يف ختوم الذاكرة حيث يعجز خاص 
اليت تظهر غري ما تضمر لقارئها، يقتحم الّتاريخ املوّجه سلطويا، ينبش يف كّل األسطح التارخيية امللّمعة

الّضباب الّتارخيي الذي خيلقه الصمت التارخيي أو يبعثه تعّدد اآلراء واختالف املشارب التأرخيية، يعود 
كّل ما ميلكه من آلّيات الستنطاق املاضي بغية التوّجه بالّدالالت املنَتجة حنو احلاضر ومنهما حنو ب

املستقبل على اعتبار املاضي اجلزائري فضاء جتربة ثري ميكن الركون إليه، سواء بالّنظر إليه من الناحية 
ة ومتخّيله عن تاريخ املؤرّخ املشَبع بروح الوطنية أو العربية أو اإلسالمّية وهو ما ميّيز التاريخ يف الّرواي

البحث عن املوضوعّية يف خزائن الرؤية الّسلطوية، واملتدثّر بأثواب احلقيقة اليت ختّلد ثلة من األبطال 
.وتتناسى ظالهلم اليت تنتظر قدوم الّروائي للّنبش عنها وتقّصي أخبارها
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اشتغل هذا البحث على جمموعة من األعمال الّروائية اجلزائرية اليت امتّدت حدودها لتتقاطع 
مع املوروث التارخيي، وقد سعى يف ارحتاالته املعرفية إىل اإلجابة عن جمموعة من التساؤالت 

ضائية اليت تراتبت حتت إشكالية كربى حمورها جدلية العالقة بني املنجز السردي والتاريخ مبا هو االقت
وهو ما استدعى . املادة السابقة واملرجع اجلاهز الذي ارتكن إليه هذا املنجز يف تأثيث متظهراته

صوال إىل متظهراته االنطالق يف سياق الّدرس من التارخيي يف جتلياته البنيوية داخل النّص الروائي و 
.اخلارج نصية اليت ترتبط بالذات املبدعة ورؤيتها هلذا املاضي املليء بالتحوالت واملثخن بالغموض

ارتكن البحث يف مقاربته النصية على خلفية بنيوية سردية تناول فيها كّل مكّون سردي على 
له سندا صلدا أمكنه من تفسري حدة، استشفافا للتارخيي ورصدا لصوره ودالالته، وهو ما بسط

له باستخالص نتائج خاصة به، متّيزه تأويلية جديدة، مسحتيف سياقاتوموَضعتهاالتشّكالتهذه
ومتّيز الروايات النماذج اليت ُمجعت حتت العنوان الواحد لتؤّدي وظيفة النّص الواحد، املعّرب معرفيا 

:نتائج اليت ميكن إجيازها فيما يأيتوهي ال. على الذات اجلزائرية يف بعدها الزمين

حني توّظف الرواية التاريخ تقوم بعملية إضفاء للتخييل على السرد التارخيي، فتتكّون -
للقارئ دالالت جديدة مل ُحيل إليها التاريخ، تبعا لنزوعه إىل املوضوعية، وتبعا لطبيعته املتتبعة لنمط 

من املعرفة الروائية معني من األحداث، وصنف خمصوص من املنعطفات، فتتنّزل بذلك أمناط خمتلفة 
ا، بقدر اهتمامه بالغوص يف  يف نسق سردي مجايل ال يهدف إىل حمايثة احلقيقة، بل وال يهتم 
احلياة اليومية، وتقدمي التاريخ اجلماعي يف قالب فردي خيتزل املسافة اللغوية الصارمة اليت يستخدمها 

اء كتابته، مع احلفاظ على كّل العالئق اليت املؤرخ، ويهّدم احلواجز العلمية اليت يقيمها التاريخ أثن
تربط مضامني النّص الروائي باحلاضر الذي يُقرأ من خالله املاضي وُيستدعى ألجله، فيظهر بذلك 

.مفهوم املهّمش واملقموع والبسيط واحمللي والشعيب وغريها من املفاهيم اليت ترتبط رأسا بالرواية

ا كتّاب - ، الساعية إىل ردم اهلوة بني "التاريخ اجلديد"بالرغم من احملاوالت احلثيثة اليت قام 
ما هو خاص وما هو عام، أو بني ما كان يكتب من وقائع منتقاة خاصة، وما صار يهتم به يف 
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ها الرواية، واحلرّية اليت سياق نقل تلك الوقائع من تفاصيل، إال أّن املساحة التخييلية اليت تتوافر علي
ا املبدعون يف آداء وظائف سردية جتاوزية أو صيانية للتاريخ بتوّسل مقولة اهلدم والبناء، ونفي يتمتع

السائد وتثبيت غريه، أبقت على سؤال ما ال يستطيع التاريخ الوصول إليه وإعادة متثّله، وإىل جانبه 
وتنسبه إىل نفسها بالرغم من االختالفات والتناقضات على سؤال املوضوعية الذي تّدعيه كتاباته 

ا .   اليت حتويها كثري من صفحا

اختلفت طرائق تشّرب الرواية ملضامني التاريخ، إضافة وحذفا، إسهابا وإجياز، وذلك تبعا -
أن لطبيعة االستثمار املستدعاة من أجله، إذ جيب أن تتواشج هذه املضامني ومنظور الروائي، و 

اياته؛ فالرواية شكل من أشكال الوعي  تتساوق مع اخللفية الفكرية اليت توّجه مسار السرد حنو 
وختييل له منطلقاته وأهدافه، ولذلك جيب أن يتماشى املستدعى من الوقائع مع املسار السردي 

تطعيم والنسق الفكري الذي ُأّسس عليه العمل ككل وإال صار التصالب التارخيي الروائي جمرد 
للفراغات النصية أو جمرد توشيح للنّص بزخرف من األحداث اليت ميكن االستغناء عنها أثناء حتليل 

ويف هذا السياق جتدر اإلشارة إىل أنّه على قدر اإلملام املعريف التارخيي . النص واستشفاف دالالته
خري اخلطاب التارخيي تسهل أو تصعب عملية ختييل التاريخ، وبقدره يفشل أو ينجح الروائي يف تس

.مبا يقدمه من مادة جاهزة، يف التعبري عن رؤيته والتأصيل هلا

نشأت الرواية اجلزائرية املخّيلة للتاريخ داخل سياق روائي عريب، تعاضدت معه بنيًة -
ومضمونا، فاهتمت باملشرتك الذي جيمعها به بقدر اهتمامها باخلاص، واحتفت بالتاريخ اجلماعي 

در احتفائها مبا يفردها من ماض تؤطّره احلدود اجلغرافية، ويعود ذلك أساسا إىل عوامل االشرتاك بق
القاعدية اليت يسّنها عامل الدين وما خّلفه من مشرتكات روحية كان هلا وقعها التارخيي املوّحد 

ل الشعوب وعامل الّلغة وُمنَتجه القومي الذي أّدى دورا هاما يف صناعة األحداث بعد استقال
.    العربية وخروجها من براثن االستعمار

أن تتمّثل تذهن الروائيني للتاريخ ] ممثلة بالنماذج املدروسة[استطاعت الّرواية اجلزائرية - 
ا  احملّلي والعاملي، وهو ما عكسته أبنيتها السردية اليت جاءت تشّكالت املكّونات فيها ودالال
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اإلحالية وغري (ؤيا اإلبداعية املتصلة باملاضي، بداية من العناوين املختارة متساوقة مع مقتضيات الر 
وعالقتها باملتون السردية، مرورا بطرائق تشّكل الّلغة الروائية وصيغ تقدميها والشخصيات ) اإلحالية

جناز املختارة ذات املرجعية احلقيقية أو التخييلية، وأفعاهلا املقدَّمة للقارئ على شكل متواليات إ
روائية، وصوال إىل فضاء الزمن ومفارقاته والفضاء املكاين وما استتبعه من تأثيثات مادية ومعنوية، 
ا انسجاما واتساقا حني مقايسة القارئ  وغريها من التمظهرات األخرى اليت تّتضح تواشجا

ا املبدع على اختالفها واملسار العا م الذي تسري وفقه للتشرّبات التارخيية االنتقائية اليت قام 
. املضامني الفكرية املبثوثة يف ثنايا النّص الروائي

عادت الروايات اجلزائرية إىل املوروث التارخيي فتشرّبت نصوصه، متمثلة أحداثه وأحواله -
األوىل سوداوية قاست : على مستوى بنيتها السردية للتعبري عن منظورها من زاويتني رئيسيتني

ا من املاضي، حاضرها املو  بناء استعاد سلبا قدميا اقادماَسلبرأت فيهابوء بصور سوداء استحضر
على راهن يؤكد االطراد احلاصل ألفعال شنيعة من مثل القتل واخليانة والتطّرف والصراع السياسي  

لزاوية الثانية وغريها من البؤر اليت اختارها املبدعون من باب املقايسة أو التأصيل للفعل، أّما بالنسبة ل
فبيضاء تعكس املاضي التحّرري الذي قامت عليه ] واليت قد ترِد جنبا إىل جنب مع الزاوية األوىل[

اجلزائر الفتية، وأبرز ما ركزت عليه الروايات من هذا اجلانب جمموع االنتصارات اليت حّققها 
. اجلزائريون ضّد االحتاللني اإلسباين والفرنسي

الل الدراسة التطبيقية للنصوص اجلزائرية بأّن الروائي ال يعود إىل املاضي اتضح من خ- 
ابتغاء تقّصي حقائقه، أو التحقيق يف صحة ما ورد من أخبار تضمنتها مصادره، بل يعود إليه حني 
حياول استنطاق ذاته يف راهنيتها، وداخل سياقها، بناء على ما خيتزنه فضاء جتربته من وقائع 

وكان هلا وقعها النفسي الذي يؤبّدها يف الذاكرة اإلبداعية الفردية، أو حني يسعى وأحداث جرت 
إىل تقدمي قراءة حلاضره املأزوم واملهزوم حماوال فهمه بناء على تصورات ومواقف يستمّدها من املاضي 

اريخ الذي يرى فيه أصل هذا احلاضر، أو يرى فيه حّال ألزماته ونكباته، أو بعبارة أخرى يستدعي ت
ا معًىن للتوقف . املاضي ليقرأ به تاريخ احلاضر ما دامت عجلة الزمن الكوين ال تعرف يف سريور
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بالرغم من كثافة املادة التارخيية، وتنوّع مصادرها، وتعّدد طرائق توظيفها من نّص روائي -
ما أنتج للقارئ نصوصا جزائري إىل آخر إّال أّن متخّيل بعضها بقي حبيسا ألحادية الرؤية، وهو 

ا السردية حتت عباءة رؤيا املبدع بتوّسل صوت روائي واحد، وليس  إيديولوجية تقّدم كّل تشكيال
مما خلق للمكتبة اجلزائرية نصوصا مفّككة ومهرتئة من الناحية الفكرية، تقصي اآلخر صورة العكس،

تكون دينية أو سياسية، وهو التمظهر تقّدمه يف أبشع صورة ممكنة ألغراض ذاتية عادة ماوصوتا، أو
.اإلقصائي الذي عكس عمق األزمة الفكرية اليت تعيشها الّرواية اجلزائرية

تمع اجلزائري التارخيية وحتوالته السياسية - قّدمت النصوص الروائية صورة عن أوضاع ا
ا مل تغط احلق ّ بة القدمية بشكل كاف يعكس كّمها واالجتماعية واحلضارية والثقافية، وبالرغم من أ

ا تتّبعت عن طريق مسارات املتخّيل السردي منعطفات التاريخ اجلزائري احلديث  ّ ووعيها، إال أ
بفرتة االحتالل الفرنسي، وفرتة ما بعد االستقالل، وبعدمها واملعاصر بشكل جّيد خاصة ما تعّلق منه
بالرغم من فنيتها وأهدافها -فتح أفق الرواية وهو ما. العشرية السوداء بكّل ما محلته من مآس

على األنثروبولوجيا التارخيية وجعلها يف وضع تعاضدي معها، لسعيهما معا إىل كشف -اجلمالية
ها من املنظور نفسه سندا لكّل العلوم اإلنسانية  املخبوء الثقايف يف ضوء حركية التاريخ، وهو ما رمسَّ

ااملنفتحة على األدب مبا هو حقل .  من حقول دراسا

اإلسبانية [حاول الروائيون اجلزائريون برتكيزهم على الفرتتني التارخييتني االستعماريتني - 
وما تبعهما من غزو ثقايف إعادة كتابة تاريخ الفرتتني من وجهة نظرهم ومن موقعهم ] والفرنسية

عى من خالل تشكيالته السردية ومن اجلديد املا بعد استعماري، منتجني خطابا تارخييا مضادا س
خالل مضامينه وأبعاده الفكرية إىل توفري مادة ميكن االستناد إليها يف تقويض االدعاءات الغربية 
اليت ُسّوقت على شكل مرويات كربى متّجد الغرب، العارف، املنتج للعلم، القادر على اإلبداع 

رم، ا لعالة، وذلك بإنتاج خطاب جديد يكشف عن املركزي الفكر، يف مقابل الشرق املتخلف ا
وعيه بثنائية الشرق والغرب، يواجه التغريب، يفضح اخلطاب االستعماري ويشّتت مركزياته، يدافع 
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عن اهلوية الوطنية والقومية، يرفض االندماج يف املدنية الغربية، يعيد ضبط عالقة األنا باآلخر، يدعو 
. إىل املقاومة الثقافية املستمرة

تَنَتسب احملاوالت الروائية املخّيلة للتاريخ إىل مشروع روائي جزائري كّلي، يتثاقف مع -
املنتج الرتاثي اجلاهز ويسائله، سعيا منه إىل متكني هوية نصية فردية حتيل إىل هوية أو هويات مجاعية 

يحصل، متأصلة خارجية، هلا أهداف مشرتكة، متتلك رؤيا واضحة إزاء ما حصل وما حيصل وما س
ضوية  بثوابت وطنية، ال تدنِّس املقّدس، منفتحة على اآلخر ال تقصيه، تنبذ التطرف، هلا معامل 

. تؤطر مسارها وترسم أهدافها

أقّرت حمموالت الروايات النماذج حني مقارنتها مبا يورده التاريخ املعلوم أو الرمسي، بأّن -
ا، فينشأ بذلك خطاب  ا، تستقدم الكتابات التارخيية لتحمِّلها مبقوال السلطة حني تريد إنتاج خطا

مِّشه، وهو الفعل الذي ي علي هذه الكتابات فوق االنتصار املقدَّس مقابل خطاب اهلزمية الذي 
تمع القراءة مبا تنشئه من مرويات كربى قد تصيب كبد احلقيقة، لكن من  هرم اخلطابات املضّللة 

وعند هذا احلّد، وانطالقا منه، انربت . منظور واحد يهمل اآلخر بقدر إمهاله لليومي وتفاصيله
الشعب، معربة عنه بلسانه، منتجة لة صوتأسئلة، ناقعما تناساه التاريخ منالرواية اجلزائرية لإلجابة

خطابا مضادا بقدر إميانه مبقدسات التاريخ الوطنية بقدر إميانه بأن ال وجود حلقيقة واحدة مكتملة 
مثبتا بطريقة غري مباشرة بأّن الوجه الذي يظهره التاريخ من املاضي ما هو إال قناع حيايث ما حصل 

لكثري من احلقائق حني يهّمش كّل تلك التفاصيل اليت جتد فيها فعال ولكّنه ال يقوله كامال، خيفي ا
ا احلقيقية .  الرواية ماد

ارتكن كثري من الروائيني اجلزائريني إىل التاريخ حبثا عن أجوبة لسؤال النهضة العربية -
خر احلضاري املعاَين واإلسالمية بالنظر إىل الواقع املوبوء واملستقبل املظلم الذي تعرفه املنطقة، فالتأ

وجمموع االرتكاسات السياسية واالقتصادية واالجتماعية املسّجلة، وأعمال العنف اليت أصبحت 
عالمة جغرافية مميزة للمناطق العربية املتخلِّفة، جعلت املاضي بالنسبة للروائي ملجأ لتفسري احلاصل 
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، وزينة لرّد الته م، وعتبة البحث عن منعطف التدهور الذي وحصنا للدفاع عن الثابت يف وجه املتغريِّ
تمع اليوم، والعزاء اجلزائري باحملقق من االنتصارات خاصة ما تعلق بالثورة التحريرية . يعيشه ا

أخذ موضوع اإلسالم السياسي اجلزائري، وما حّققه من حشد شعيب، وما استتبعه من - 
وائية اجلزائرية، وذلك لسببني رئيسيني؛ األّول ذايت نتائج دموية، حّيزا كبريا يف متون النصوص الر 

يتعّلق باملسار اإلبداعي اإليديولوجي اليساري الذي رفضه إىل جانب رفض كّل متظهراته اليت يعتربها 
مصدرا للتخّلف، ومنبعا للعنف احمللي والعاملي، والسبب الثاين موضوعي، تشرتك فيه كّل الروايات 

السوداء، حيث آمنت مبركزية هذه األحداث يف املسار التارخيي اجلزائري املخّيلة ألحداث العشرية
تمع من مطلب البناء إىل مطلب  املعاصر مبا خّلفته من نتائج وخيمة كان هلا كبري األثر يف انتقال ا
إعادة االستقرار، ومن الدعوة إىل صناعة املستقبل تأسيسا على الراهن إىل املناداة باالنطالق من 

وبالرغم من األمهية اليت تكتسيها العشرية يف مسار التحوالت . 1988اضي إلحياء راهن ما قبل امل
اجلزائرية، إّال أّن التاريخ مل يوّفها حّقها من االهتمام  ومل خيّصص هلا احلجم الكايف من الدراسة 

.والتحليل، على النحو الذي غطّته الروايات اجلزائرية كما وكيفا

فتقت دالالت الّرواية اجلزائرية املخّيلة للتاريخ من عمق املاضي، فاصطبغت بألوانه حني ان-
ا السردية داخل فضاءات مكانية  ا، وتوجيه متواليا اعتمدت عليه يف صوغ لغتها، وبناء شخصيا

ا كثريا مما كان واقعا يف الزمن املنتقى املخّيل، غري أّن إعادة اإلنتاج ذ ا تقحم النص تقرتب بتأثيثا ا
يف إطار معريف جديد سرعان ما يعلن انفصاله عن التاريخ ليتبىن وظيفية نصية جديدة، تفّكك 
املخيَّل وتعيد تركيبه، متجاوزة فعل التأريخ مبا تقدمه من أدوار صيانية وأخرى جتاوزية على النحو 

. الذي ّمت العرض له سابقا

-واهللا الموّفق والهادي إلى سواء السبيل-
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