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فيض جهدىا السخي وصادق توجيهها َّ
شجرة فارعة تساقط الثمر منها رطبا جنيا.
كما ال يفوتني في ىذا المقام أن أشكر لجنة التكوين فردا فردا على
جميل الصبر وحسن المرافقة طيلة مسار التكوين ،وعلى رأسهم األستاذ
الدكتور بوعالم بوعامر.
ودون أن أنسى كل من أضاء لي شمعة في ىذا الطريق ولم يبخل
علي بالنصح والتشجيع من قريب أو من بعيد .لهم مني جميعا خالص
الشكر وبالغ التقدير.
الطالب قبنـو السعيد

ن الشرّ الذي يصنعه الإنسان يصنعه
"والمشكلة أ ّ
بمبر ّرات دينية وأخلاقية وخير ي ّة ،وأسوأ أنواع الشرّ هو
ما توضع له المبر ّرات الدينية ،فمتى كثر القضاة المخل ِّّصون
للبشر من الخطيئة يكثر الشر ّ وتكثر الخطيئة"
من رواية "سفر القضاة" ص861

مق ّدمـ ـ ـ ــة
✍

مق ّدمة
ظهر النقد الثقايف يف الساحة الفكريّة العربيّة كمنهج يف النقد جديد أراد لو أصحابو أن

يكون بديال عن النقد األديب أو النصوصي ،ىذا األخري الذي أعابوا عليو شلّا أعابوه أنّو بقي
حبيس مجاليات النص ،وىو ما أثار مجلة من التساؤالت حول الوظيفة احلقيقية ذلذا الوافد
اجلديد ال سيما وأ ّن ظهوره يف الغرب تزامن مع ختلّي الكثريين عن البنيوية ،والتطلّع دلرحلة ما
بعد احلداثة.
ويع ّد الناقد السعودي عبد اهلل الغذامي صاحب السبق يف استحضار ىذا ادلرشرو إى
ساحة الفكر العريب يف وقت كانت ترشهد فيو فوضى مناىجيّة عارمة ،مع احتدام الصرا بني
ادلناىج النسقية وادلناىج السياقية ،وشلا ُيسب للغذامي مع ىذه اذلبّة النقدية أنّو انطلق يف
قراءاتو للنقد الثقايف من سلزون الًتاث العريب القدمي البالغي منو خاصة ،وىو ما م ّكنو من وضع

تصورات واضحة ذلذا النقد تتالءم مع خصوصية الرؤيا الثقافيّة عربية ،بيد أ ّن الغذامي رّكز
ّ
تتحني
تًتسخ و ّ
جهوده على ادلدونة الرشعرية العربيّة يف استنباطاتو باعتبارىا ذات مترشعرنة ّ

أمس احلاجة
باستمرار عرب آلية اجملايلة ،وأدرك من خالذلا أ ّن ثقافتها نسقيّة ،لذلك فنحن يف ّ
إى شلارسة (النقد الثقايف) منهجاً.
رشجع الباحثني
فالنقد الثقايف إذا اعتربناه منهجا من ىذه احليثية فإنّو يع ّد فتحاً نقدياً ي ّ
وال ّدارسني يف ىذا احلقل على اخلروج من دائرة الرشعر إى فضاء األدب األرحب من خالل
تطبيق آليات ىذا ادلنهج على فنون األدب األخرى؛ ومنها الرواية –مثال -باعتبار أ ّن الرواية

األول ،ومساحة خصبة لدراسة األنساق الثقافيّة يف ادلقام الثان لذلك
نرشاط إنسانّ يف ادلقام ّ
كان الفضول ادلعريف يدون إى خو غمار ىذه التجربة ادلاتعة ،وقد اخًتت ذلا ك ٍ
مدونة روايةً
من عمق اجلنوب اجلزائري تتناول يف فحواىا مضامني ثقافيّة راسخة يف رلتمع الصحراء
ِ
ضاة) للكاتب (أمحد زغب).
التقليدي ،وىي رواية (س ْف ُر ال ُق َ

-أ-

مق ّدمة
موسوم ب ـ:
و ّأما عنوان ىذه الدراسة ف ٌ
الرواية الجزائرية المعاصرة؛
األنساق الثقافية في ّ
"سفر القضاة" ألحمد زغب نموذجا

أحتمس ذلذا العنوان:
لعل من ال ّدوافع اليت جعلتين ّ
و ّ

التعرف على اذلويّة الثقافيّة للخطاب الروائي ادلكتوب عن رلتمع اجلنوب اجلزائري يف
 ّبـُ ْعديْو اإلنسان والرمزي.

-زلاولة فهم طبيعة الصرا النسقي يف اجملتمع التقليدي اجلزائري من خالل ادلضمر

الثقايف.
ّ

زلاولة الكرشف عن عيوب الثقافة اليت تقف وراء مجاليات اخلطابات اإلنسانيّة يفرلتمع الصحراء التقليدي.
جتوزا بضرورة إبراز أمهيّة السرد ادلقاوم
 حاجة الرواية يف اجلنوب إى ما ميكن أن ّنسميو ّ

استقرت يف ذىنية اآلخر ادلختلف عن
ادلؤسس علميّا ،يف مقابل ثقافة النسيان والتهميش اليت ّ

التصحر الفكري.
الصحراء نتيجة اخللط ادلنهجي بني مفهومي
التصحر اإليكولوجي و ّ
ّ

-إبراز دور الرواية بوصفها خطاباً مجاليا وإنسانيّاً يافظ على اذلويّة الثقافيّة للمجتمعات

ادلغلقة كما ىو الرشأن مع رلتمع الصحراء التقليدي.

ادلرجوة من وراء ىذا البحث وضعنا
ومن أجل الوصول هبذه ال ّدوافع إى النتائج
ّ
اإلشكالية التالية:
-كيف تجلّت األنساق الثقافيّة في رواية (سفر القضاة)؟

ولإلجابة عن ىذه اإلشكالية الرئيسة تولّدت لدينا بعض التساؤالت الفرعيّة من أبرزىا:
جتسدت أنساق الوالء والرفض يف رلتمع ِسفر القضاة التقليدي؟
 أين ّعرب رلتمع ِسفر القضاة عن مفارقات احلياة من خالل أنساق السخرية؟
كيف ّ-ب-

مق ّدمة
حضور عرب نسقيّة ادلق ّدس وادلدنّس؟
 إى أي ح ّد كان لثقافة االستنساخ التارخييٌ

ما ىي أىم دتظهرات أنساق الفحولة اليت تنتجها ثقافة اجملتمع التقليدي يف ضوء حيل الثقافةدتررىا خفية عن اجلمايل من اخلطاب؟
اليت ّ

ولإلجابة عن ىذه التساؤالت اقًتحنا خطّة تتألّف من فصل دتهيدي كمدخل تعقبو

فأما الفصل التمهيدي وعنوانو نظرة عامة حول مفهوم الثقافة والنسق
أربعة فصول تطبيقيّةّ ،
والرواية ،فقد تناولنا فيو بعض ادلصطلحات األساسية ذات الصلة هبذه ال ّدراسة مثل الثقافة
والنسق ومعيار اجلماىريي يف النقد الثقايف ،مثّ كانت لنا إطاللة على مفهوم الرواية حبكم
عرجنا على تقدمي حملة مقتضبة حول وضع
عالقتها ادلباشرة مبجال ىذه ال ّدراسة ،ومل نغادر حىت ّ
أىم ادلواضيع
الرواية يف اجلنوب اجلزائري وأبرز من كتب يف موضو الصحراء وعوادلها السردية و ّ

ادلدونة ادلختارة
اليت تناولتها ،وحىت تكتمل لدينا ىذه الصورة دجلنا إى ادلنجز الروائي لصاحب ّ
-الكاتب أمحد زغب -والذي عرضنا فيو سريتو العلميّة واإلبداعيّة ،وبقي أن نرشري إى أنّنا كنّا

يف ىذا الفصل نزاوج من حني آلخر بني النظري والتطبيقي قصد توضيح الرؤيا أكثر سواءً مبا

عرضناه عن ادلنجز الروائي عند (زغب) أو غريه شلن كتب عن اجلنوب.
األول وعنوانو :أنساق الوالء والرفض يف رلتمع ِسفر القضاة فقد تناولنا فيو
ف ّأما الفصل ّ
التداعي النسقي لعنوان الرواية وال ّدالالت الثقافيّة ادلضمرة اليت حتيل إليو وفق اثنية حضارية
النصية فيها ،وىو ما أفضى بنا
لنتطرق بعد ذلك إى تقدمي قراءة نسقيّة للعتبات ّ
يهودي/عريبّ ،

إى احلديث عن ىويّة الصحراء كنسق ثقايف يتبنّاه كاتب الرواية ضمنيا من منطلق فكرة السرد

ادلقاوم للنسيان وعالقة ذلك بأنساق الوالء والرفض؛ ويف مبحث أخري من ىذا الفصل قمنا

بتحليل بعض الطابوىات واذلوامش اليت ورد ذكرىا يف ىذه الرواية.
يف الفصل الثان الذي اخًتنا لو عنواناً :أنساق السخريّة يف رلتمع الصحراء التقليدي
فقد تغلغلنا نسقياً داخل خطابات السخريّة يف اجملتمع التقليدي ،حبيث عرضنا أبرزىا تأثريا
-ج-

مق ّدمة
وحضورا يف ثقافة رلتمع الصحراء التقليدي ومن ىذه األنساق درسنا يف الرواية خطاب األلوان
وخطاب ادلراجعة التارخيية وما تعلق جبدليّة ادلق ّدنس وادلدنّس،وكذلك خطاب القيم بأنواعها
اإلجابية منها والسلبية ،لنختم ىذا الفصل بقراءة ثقافيّة عند خطاب ادلوروث الرشعيب.

ارتأينا يف الفصل الثالث من ىذا البحث أن نبحث يف الرواية عن بعض ادلراجعات

التارخيية اليت ز ّج هبا الكاتب يف بعض مرشاىد الرواية ،لذلك كان عنوانو :النسقي التارخيي
وصرا الثقافات ،حبيث وقفنا على بعض ادلالمح الثقافة اليت توظف التاريخ وفق آلية
وإما بثقافة
ترسخ ثقافة ادلوت عند اليهود ّ
التعسفي ّإما هبدف التواصل النسقي مثل ّ
االستدعاء ّ

وإما باالستنساخ التارخيي لقيم ادلاضي
التحايل النسقي كما ىو يف اجملتمع التقليدي ادلسلمّ ،
تعسفيا كما كانت تفعل حركات االسالم السياسي إبّان مرحلة ادلأساة الوطنيّة.
استنساخاً ّ

خصصنا الفصل الرابع من ىذه ال ّدراسة ألنساق الفحولة يف اجملتمع التقليدي
بينما ّ
وعالقتها بالصرا النسقي مع القضاة وأسفارىم وىو العنوان ذاتو الذي محلو ىذا الفصل

وضحنا فيو مفهوم الفحولة يف اجملتمع التقليدي ،بينما عرضنا صورا سلتلفة ذلا غري تلك
حبيث ّ
اليت ألفناىا مع الرشعريّة العربيّة ،فصادفنا يف رلتمع ِسفر القضاة فحوال نسقيني يف مضمرات
اخلطاب مثل الفحل الرمزي والفحل الثوري والفحل اإلسالمي وحىت الفحل ادلزيّف.

ويف هناية ىذه الدراسة وضعنا خادتة ضلسبها جامعة ذلذا البحث حوصلنا فيها ما أمكن

شلا عرضناه فيو ،ومعها-أيضا -أشرنا إى اآلفاق ادلستقبلية اليت تغري غرينا مبواصلة البحث
واالستقصاء يف ىذا ادلوضو  ،كما ذيّلناه بفهارس تفصيلية ومالحق توضيحية ذلا عالقة بعموم
وتصورات.
البحث وما طرحناه فيو من رؤى ّ

و ّأما منهج ال ّدراسة ادلتّبع يف ىذا ال ّدراسة فقد اعتمدنا فيو رلموعة من آراء ومقاربات
النقد الثقايف،كما أنّو كان لزاما علينا االستعانة بادلنهج الوصفي التحليلي قصد الوصول إى

-د-
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لفك
ُمضمرات اخلطاب يف األنساق الثقافيّة ،وإى جانب ىذا كنّا نستأنس بادلنهج السيميائي ّ
بعض ِ
الرشفرات النسقيّة ،وتأويل ادلخفي من اخلطاب.
ومع ىذا فإنّنا ال نزعم مطلقاً أنّنا أول من خا ىذه التجربة ،فهناك دراسات سابقة
كثرية سبقتنا تناولت فكرة األنساق الثقافيّة سواء يف ادلدونة الرشعرية العربية أو حىت يف ادلدونات

لعل أشهرىا ما قام بو الغذامي نفسو موازاة مع ظهور النقد الثقايف يف
النثرية على قلّتها ،و ّ
الغرب ،فقد عُ ّد كتابو (النقد الثقافي ،قراءة في األنساق الثقافيّة العربية) مبثابة النقلة النوعيّة

يف استحداث القواعد اإلجرائية ذلذا ادلرشرو النقدي اجلديد والذي كرشف فيو الغذامي بوضوح

عن ىويّة ىذا النقد ،معتربا إيّاه أنّو فر من فرو النقد النصوصي وموضحا أنّو يستهدف كل
مهم ٍ
ش من اخلطاب ،يف حني أ ّن وظيفتو األساسية ىي
كل ّ
ما ىو غري رمسي وغري مؤسسايت ،و ّ
لريسخ ىذه ادلبادئ سعى
الكرشف عن ادلخبوء من وراء اجلمايل البالغي من اخلطاب .و ّ
ادلدونة الرشعرية العربيّة الًتاثية ،باإلضافة
الغذامي إى إجراء مقاربة نقدية على مناذج زل ّددة من ّ

إى بعض النماذج احلداثية اليت كان يصفها بالرجعيّة يف إشارة إى شعريّة نزار قبان وأدونيس.

ّأهنا أكثر عمقا نُلفي الناقد األردن (يوسف عليمات) يق ّدم لنا

ويف دراسة أخرى يُفًت
معمقة
يف كتابو ادلوسوم بـ" :النقد النسقي؛ تمثيالت النسق في الشعر الجاهلي" ،صورة ّ
حلركيّة األنساق الثقافيّة يف مضمرات اخلطاب ،مسترشهدا بعيّنة من القصائد اجلاىلية كنص
ثقايف غين باألنساق الثقافيّة.

كما أ ّن ىناك زلاوالت أخرى سعت إى تقدمي مقاربات مفهوميّة للنقد الثقايف مع
مواضيع ىامة أخرى مثل ما فعل عزالدين ادلناصرة يف كتابو "الهويّة والنقد الثقافي" ،إذ عاجل

ذلوية الرشعوب ادلتجانسة ثقافيا وتباينها النسقي مثل اللغة األمازيغية
فيو اخلصوصيات الثقافيّة ّ
يف اجلزائر وادلغرب.
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مق ّدمة
ومن جانب آخر فإ ّن العرشرات من ادلذكرات والرسائل اجلامعيّة تناولت آراء ومبادئ النقد

ادلدونات ماعدا
الثقايف من حيث التنظري والتطبيق ،ويكاد ال يُذكر ما انصرف منها إى تناول ّ

وظل الًتكيز فقط على ما قام بو الغذامي من عر
(رسائل ادلاسًت)ّ ،
منها على سبيل الذكر ال احلصر:

جلهوده النقديّة ونرشري

 رسالة ماجستري للطالب زلمد اليف الرشمري من جامعة الريموك باألردن وعنواهنا(:جهودعبد اهلل الغذامي في النقد الثقافي بين التنظير والتطبيق).بإشراف حامد كساب
عياط(.)2002/2002
رسالة ماجستري للطالبة بن زرقة مسعودة ،من جامعة ادلسيلة (اجلزائر) موسومة بـ( :النقدالثقافي عند عبد اهلل الغذامي بحث في إشكاليّة النسق المضمر والقيمة
المعرفيّة).بإشراف عبد ادلالك ضيف.)2013/2012( ،

رسالةماجستري للطالبة قماري ديامنتة ،من جامعة ورقلة (اجلزائر) ،حتت عنوان( :النقدالثقافي عند عبد اهلل الغذامي) بإشراف أمحدزغب(.)2013/2012

أىم ادلصادر وادلراجع اليت اعتمدنا عليها يف ىذا البحث فعلى رأسها
و ّأما فيما ّ
خيص ّ
األول ذلذه ال ّدراسة وادلتمثّل يف رواية (سفر القضاة) للكاتب أمحد زغب ،و ّأما ادلراجع
ادلصدر ّ

فأمهّهاّ كتاب (النقد الثقايف؛ قراءة يف األنساق الثقافيّة العربيّة) للناقد السعودي عبد اهلل الغذامي
ادلدونة،
وذلك لصلتو ادلباشرة مبوضو حبثنا ،إذ استقينا منو اآلليات اإلجرائية اليت طبقناىا على ّ

والسيما ما تعلّق منها بتحليل األنساق الثقافيّة ،كما استعنّا يف تفسري الظاىرة الثقافيّة يف
اجملتمع التقليدي بكتاب "ادلق ّدس وادلدنّس لـ"مرسيا إلياد"  Mercia Eliadeبًتمجة عبداذلادي
عبّاس احملامي ،و ّأما ثالث ادلراجع فهو كتاب"عتبات" جلريار جنيت  Gerard Genetteوالذي
نقلو إى العربية عبد احلق بلعابد ،وىو ما أستأنسنا بو يف قراءاتنا الثقافية ألنساق العتبات.
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مق ّدمة
خيص الصعوبات اليت اعًتضت طريق ىذا البحث ،فأبرزىا ما تعلّق بتطبيقات
و ّأما فيما ّ

صح أنّو منهج يف النقد -واليت –حسب رأينا-اقتصرت
آراء ومبادئ النقد الثقايف نفسو -إن ّ

ادلًتسخ يف
يف ىذه التطبيقات على الرشعريّة العربيّة كما فعل الغذامي ،وبسبب نسق الرشعرنة ّ
ادلدونات السردية زلترشماً ،وىو الرشيء
الالوعي اجلمعي العريب ،بينما اليزال تطبيقها على ّ
ٍ
اجتهادات ال غري.
الذي ح ّفزنا خلو ىذه ادلغامرة رغم أ ّن ما وجدناه يف السرد إّمنا ىو زلض

علي أن أتق ّدم
ويف األخري؛ فإنّو ال يرشكر اهلل من ال يرشكر النّاس ،لذا كان من الواجب ّ

جترشم عبء اإلشراف على إصلاز ىذا البحث حتفيزا وتوجيها
بأمسى آيات الرشكر والعرفان دلن ّ

تلكم –بال ريب -ىي أستاذيت الفاضلة ادلرابطة
ومتابعة إى أن رأى النور واستوى على سوقو؛ ُ
يف زلراب العلم وادلعرفة :الدكتورة الشامخة خديجة من جامعة غرداية ،ومبا أ ّن كل ٍ
جهد
ّ
شك يعًتيو النقصان وال ب ّد أن تطالو عوار السهو
برشري ومهما ح ّقق من أىداف فإنّو ال ّ
كل حال
علي وإن أخطأت فلي أجر احملاولة على ّ
والنسيان .فإن وفّقت فذاك من فضل اهلل ّ
متضرعاً أن يوفّق كل طالب علم إى مبتغاه ،وىو وحده اذلادي إى سواء السبيل.
واهلل أسأل ّ
الطالب السعيد قَبنّو
جامعة غرداية
2020/00/01
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تمهيد:
كل
من كجهة نظر الغذامي أ ٌف النقد النصوصي-كما يصفو -مل يعد قادرا على قوؿ ٌ
احلقيقة عن النص ،كمل يىعد اجلمايل فيو ما يشغل القارئ يف أتوف صراع الثقافات اليت يشهدىا

نتعرض للغزك الثقايف يف عقر ديارنا ،لذلك فإ ٌف النقد الثقايف
العامل اليوـ ،كال سيما كضلن ٌ
حلل ىذه ادلعضلة النقديٌة.
أضحى اليوـ البديل األنسب ٌ
التطور ادلنهجي
كنزعم ضلن أ ٌف (الطرح الغ ٌذامي اجلديد) يتماشى يف عمومو مع حركيٌة ٌ
ي
الذم طاؿ سائر العلوـ ادلاديٌة منها كاإلنسانيٌة ،كما دار من نقاش ساخن بينو كبُت عبد النيب

اصطيٌف على صفحات كتاهبما ادلشًتؾ (نقد ثقايف أـ نقد أديب) يف رأينا كبعد اطبلعنا على ما
تصورات أك ما طرحاه من أفكار ،بدا لنا أ ٌف الغ ٌذامي مل ينطلق
تفضل بو كل كاحد منهما من ٌ
يف دفاعو عن النقد الثقايف من فراغ أك قصور يف الرؤيا بل كاف ما عرضو من آراء حوؿ النقد

الثقايف إٌظلا ىو بوادر ثورة نقدية جديدة هتدؼ إىل تغيَت األظلاط النقدية القدؽلة اليت ظلت تغازؿ
اجلمايل من اخلطاب األديب أك ما يعرؼ بنقد الشكل ،بل كيذىب الغ ٌذامي إىل أبعد من ذلك
حُت يرل أ ٌف النقد النصوصي قد ذباكزه الزمن كمل يعد قادرا على الكشف على أنظمة النصوص
يسميها ،كأف لعبة اجلمايل أصبحت
ال ٌداخليٌة ،كنعٍت هبا اليبٌت ادلضمرة أك األنساؽ الثقافيٌة كما ٌ

ربوال ضركريا يف ادلنظومة ادلصطلحيٌة ،كسنأيت فيما
لعبة مكشوفة شلٌا يتطلٌب -حسب رأيوٌ -
بعد على تناكؿ ىذه ادلسألة بالتفصيل(.)1

كمع ىذا فإ ٌف الناقد (عبد النيب اصطيٌف) كاف يدافع حبماس عن النقد األديب مرٌكزا يف

أىم نقطة يف رأيو كىي إنسانيٌة النقد األديب ،فهو يرل أ ٌف النقد األديب يتٌخذ من
مرافعاتو على ٌ

()1ينظر عبد اهلل الغذامي ،النقد الثقافي قراءة في األنساق الثقافيّة العربية ،ادلركز الثقايف العريب ،ط ،3الدار البيضاء،

،2003ص.8:
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اللغة الطبيعيٌة أداة لو دبعٌت أنٌو إنشاء إنساين حبكم األداة اليت يستعملها ،كلذا فإنٌو ال ؼللو من

فعاليٌة كتأثَت يف مداه البعيد

()1

كمع ىذا فإ ٌف النقد الثقايف ؽلكن تطبيقو –أيضا -على األجناس األدبية األخرل دبا أنٌو
يستهدؼ الثقايف من اخلطاب ،كيف ىذه ال ٌدراسة ادلوسومة بػ (األنساق الثقافية في الرواية
الجزائرية المعاصرة؛ ِسفر القضاة ألحمد زغب نموذجا) ؽلكننا أف صل ٌد يف البحث عنو-أم
الثقايف من اخلطاب -كفق مقاربات النقد الثقايف ،بيد أنٌو يستلزـ علينا يف البداية ربديد اإلطار
ادلدكنة
ادلفاىيمي ذلذه ال ٌدراسة مثل مفهوـ الثقافة كالنسق كالركاية كصوال إىل التعريف بصاحب ٌ

مع التعرض إىل كاقع الركاية اليت يكتبت يف موضوع اجلنوب اجلزائرم.

( )1يينظر :عبد اهلل الغ ٌذامي كعبد النيب اصطيٌف ،نقد ثقافي أم نقد أدبي؟ ،دار الفكر ادلعاصر،بَتكت كدار الفكر سوريا
ط ،2004 ،1ص .120:
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.1األنساق الثقافيّة مفاىيم نظريّة.
و
يفًتض أ ٌف النقد الثقايف مل يأت من فراغ ،بل اتٌكأ على مفاىيم و
تأصيلية يف تراثنا
لغوية ك
ي
ى

تطور ال ٌدراسات النقدية يف الغربٌ ،إال أف تداكؿ
العريب القدمي ،حىت كإف كاف مصدره اليوـ ٌ
كيصب يف نفس ادلفهوـ الذم نظٌر لو الن ٌقاد يف الغرب
ادلصطلح ليس غريبا يف معامجنا ،بل
ٌ
عرؼ على بعض مفاىيمو اإلجرائيٌة
كذلذا فإنٌنا ضلتاج إىل إطبللة معجمية كاصطبلحية سريعة للت ٌ
ادلتداكلة عند النقاد اليوـ.

.1.1النسق لغة واصطالحا:
ييفًتض أ ٌف معامجنا العربية مل تغفل عن ادلفهوـ اللغوم لكلمة (النسق)؛ فقد جاء يف
نسقتو تنسيقا
لساف العرب أف النسق "ما كاف على طريقة نظاـ كاحدٌ ،
عاـ يف األشياء ،كقد ٌ

( )..كالتنسيق التنظيم،كالنسق ما جاء من الكبلـ على نظاـ كاحد "( ،)1كيف القاموس احمليط:
"نسق الكبلـ :عطف بعضو على بعض ،كالنسق؛ يزلٌركةن؛ ما جاء من الكبلـ على نظاـ كاحد،

كأنسق تكلٌم سجعا ،كالتنسيق :التنظيم ،كناسق بينهما :تابع"( ،)2كىذا يعٍت أف النسق يف كبلـ

يصب يف معٌت التنظيم كالتجميع كادلشاكلة.
العرب كاف مألوفا كمتداكال بينهم ،كىو ما ٌ
يعرؼ النسق بأنٌو تلك الوحدة
ك ٌأما يف ادلعٌت االصطبلحي فإ ٌف عبد اهلل الغ ٌذامي ٌ
لًتسخو يف عقلية ادلتل ٌقي ،كمن مساتو
األساسية اليت يقوـ عليها النقد الثقايف ،كجاء دكر الثقافة ٌ

لؤلمة ،فيمكن تسميتو بالنٌسق
أنٌو ؼلتفي كراء اخلطاب ،كقد يكوف مصدره الذائقة احلضارية ٌ
()3
الذىٍت ،دكف شرط التأثَت يف عقلية ادلتلقي ،فقد يكوف يف حالة كموف قد يفقده الفعاليٌة
()1
()2
()3

ابن منظور ،لسان العرب،مج( 10باب القاؼ) ،دار صادر( ،د.ط)بَتكت( ،د.ت.ط) ،ص352 :

الفَتكز آبادم ،القاموس المحيط(،مادة نسق) ،دار احلديث ،2008 ،القاىرة ،ص1606 :

يينظر :عبد اهلل الغ ٌذامي ،النقد الثقافي ،قراءة في األنساق العربية ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،ط3

 ،2005ص.84 :

-61 -

مدخل

نظرة عامة حول مفهوم الثقافة والنسق والرواية

تستمر
ك ٌأما (ميشال فوكو)  Mechel Foukouفَتل "أ ٌف النسق عبارة عن عبلقات
ٌ
تتحوؿ دبعزؿ عن األشياء اليت ترتبط هبا" ( )1كيقصد؛ أ ٌف النسق إٌظلا ىو زلض عبلقات
ك ٌ
تستمر كتتنقل حسب السياقات
تتش ٌكل يف منأل عن ادلواضيع اليت تنتمي إليها ،إال ٌأّنا
ٌ
كالظركؼ دكف أف تربح ذاكرة ادلتلقي؛ كىذا التعريف ينطبق على ما يقوؿ بو الغ ٌذامي ،إ ٍذ أ ٌف

خضوع النسق حلالة االختباء يف عقلية ادلتل ٌقي ؽلنحو القدرة على االستمرار كادلركنة يف التنقل
من زمن آلخر كمن مجاعة إىل أخرل ،كىذه اخلاصيٌة لن يستطيع أف يؤديها على أكمل كجو
ٌإال الثقافة.
ُت ك و
كالواضح أ ٌف كبل من ادلفهومُت :اللغوم كاالصطبلحي ينطلقاف من ىمعً و
احد كرؤيا
و
فعالة إلنتاج الثقافة،
متشاهبة لكوّنما يتٌخذاف من صفة التخ ٌفي كراء حجاب اللغة كسيلة ٌ
يهمو ما تنتجو ىذه الثقافة عكس
ٌ
بغض النظر عن مدلوؿ ىذه الثقافة ،أك فلنقل أ ٌف النسق ال ٌ
اخلطاب األديب الذم ال يعنيو إال اجلمايل منها.

.2.1مفهوم الثقافة :حاكؿ الكثَت من اللغويُت كالدارسُت تقدمي مقاربات عن مفهوـ ىذه
السياؽ الطبيعي جعل ىذا ادلصطلح
السياؽ اإلنساين يف مقابل ٌ
الكلمة إال أف كجودىا داخل ٌ

مصطلحا عائما كفضفاضان يصعب اإلحاطة بو ،كردبا الصعوبة يف نظرنا تكمن يف التداخل بُت
مفهومي ًو :اللغوم كاالصطبلحي ،فال ٌدرس ادلعجمي الغريب يستم ٌد مفهومو اللغوم للثقافة من
ٍ
ربوؿ اإلنساف من الطبيعة إىل الثقافة
عبلقتو بزراعة األرض يف نظرة أنثركبولوجية بعيدة تبدأ مع ٌ
كاليت ليس ذلا مدلوؿ عندىم إال الزراعة.

ف الشيء ث ىقفان كث ىقافان كثقوفة،
.1.2.1الثقافة لغة :جاء يف لساف العرب حوؿ مادة ثقف "ثىػ ىق ى
حذقو كرجل ثقف كثقف كثقف :حاذؽ فهم"( ،)2كأما عند الفَتز آبادم يف القاموس احمليط

( )1سعيد علوش ،معجم المصطلحات األدبية المعاصرة ،سوشربيس الدار البيضاء ط ،1985 ،1ص.221 :
( )2ابن منظور ،لسان العرب ،ـ س ،مج( 9/باب الفاء)،ص.19 :
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فثقف "ككرـ كفرح ث ٍقفا كث ىقفا كثقافة :صار حاذقا خفيفا فطنا "( ،)1كادلستخلص من ىذين
التعريفُت أ ٌف معٌت الثقافة اللغوم ال ؼلرج عن احلذؽ كالفطنة كادلهارة كترقية النفس كهتذيبها
ككذلك تفعل الثقافة باإلنساف.
لعل السبب يف
.2.2.1الثقافة اصطالحا :كىذا األمر شهد جدال كبَتا عند يمنظٌرم الثقافة ،ك ٌ

ذلك يعود إىل تداخلها مع كثَت من العلوـ اإلنسانية األخرل كأكذلا الفلسفة اليت تع ٌد من أكىل
العلوـ اليت اىتمت بدراسة الثقافة لكوف الثقافة من العلوـ اإلنسانية التأسيسية للفكر اإلنساين
لعل أكؿ اإلشكاالت اليت صادفت الفبلسفة ىي ربديد ادلفهوـ االصطبلحي للثقافة كرغم
ك ٌ
غلبة مفهوـ احلضارة عليها ،إال أ ٌف معناىا أخذ يتبلور دبركر الوقت مع نضج بعض العلوـ
كاستقر يف أذىاف الكثَتين أّنا ذلك النمط اخلاص للمعيشة كاألسلوب ادلختار يف احلياة ،فإذا
سلٌمنا هبذا ،فهي بذلك تشمل العادات كالتقاليد كاألعراؼ ،كالقيم كأنواعا من السلوؾ
كادلواقف العقلية كالوجدانية(.)2
كيبدك أ ٌف مفهوـ الثقافة من الناحية االصطبلحيٌة قد انتقل من إصبلح األرض إىل
إصبلح النفوس ،فمن الذين ق ٌدموا مقاربات حوؿ ىذا ادلفهوـ صلد مالك بن نيب يف كتابو
(مشكلة الثقافة) حبيث يرل أ ٌّنا "رلموعة من الصفات اخللقية ،كالقيم االجتماعية اليت تؤثر يف
الفرد منذ كالدتو كتصبح ال شعوريا العبلقة اليت تربط سلوكو بأسلوب احلياة يف الوسط الذم
()3

كلد فيو"

كىذا يعٍت أ ٌف الثقافة ترتبط رأسا بالبعد اإلنساين كعبلقتو بأسلوب احلياة الذم

يسلكو الفرد داخل نظاـ اجلماعة.
إال أ ٌف التعريف األمشل كاألقرب الذم ؽليل إليو كثَت من الباحثُت ىو ما ذىب إليو
األنثربولوجي الربيطاين (إدوارد تايلور)  Edouard Taylorالذم يرل بأّنا ذلك ادلرٌكب الذم
( )1الفَتكز آبام ،القاموس المحيط ،مادة(ثقف) ،ـ س ،ص .218 :

) (2يينظر :زلمد عبد ادلطلب ،النقد األدبي ،اذليئة العامة لقصور الثقافة ،القاىرة ،ط ،2003 ،1ص.90:

( )3يينظر :مالك بن نيب ،مشكلة الثقافة ،دار الفكر ادلعاصر بَتكت ،تر :عبد الصبور شاىُت ،ط1994 ،1

ص.74 :
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الفن كاألخبلؽ كالعرؼ كالقانوف كمجيع ادلق ٌدسات ،كالعادات األخرل اليت
يشمل ادلعرفة ك ٌ
()1
كل شيء يف احلياة
تصبح
يف
ر
التع
هبذا
الثقافة
ف
فإ
لذلك
،
يكتسبها اإلنساف من اجملتمع
ٌ
ٌ
يسهم يف إحداث التغيَت مهما كاف نوعو باعتبارىا ك ٌبلن متكامبل ،بينما يورد (مايكل تومبسوف)
Michael Tompson

يف كتابو نظرية الثقافة رأم (روبرت بيرستد)

robert birsend

كىو أ ٌف

كل ما نف ٌكر فيو ،أك نقوـ بعملو أك نتملٌكو
الكل ادلرٌكب الذم يتألف من ٌ
الثقافة ىي ذلك ٌ
كأعضاء يف رلتمع (.)2

كذلذا فإ ٌف تعريف (بَتستد) -يف رأينا -يتوافق مع رأم (تايلور) باعتبار أ ٌف الثقافة من ىذا
ادلنطلق ترتبط رأسا بالتجربة اإلنسانية يف التعامل مع ادلادم كالبلمادم يف ىذه احلياة بغض
النظر عن تفاكت ادلستول بُت البشر؛ دبا أّنا تناط بكل ما لو عبلقة باإلنساف من حيث ىو
التنوع.
إنساف يؤثٌر كيتأثٌر ،كىذا يعٍت أيضا-اإلقرار -بأ ٌف مفهوـ الثقافة يتٌسم بالشموليٌة ك ٌ
ربوؿ الثقافة إىل أنساؽ ثقافية مضمرة يع ٌد من ادلسلٌمات؛ كقد ال صلد كثَت
كمن ىنا فإف ٌ
و
تتحوؿ إىل ما يشبو
عناء يف البحث عن ىذه األنساؽ يف سلوؾ مجاعة ما،كما ٌأّنا قد ٌ
ذبوزا( ،)3فهذه األنساؽ تظل دبركر الزمن تقاكـ النسياف كالتهميش ،كىو ما
"الركاسب الثقافيٌة" ٌ
ٌ
نبلحظو يف اجملتمعات ذات الطابع التقليدم كتكوف أكثر كضوحا يف العادات كالتقاليد

التحوؿ من النقد النصوصي إىل النقد الثقايف
كاألعراؼ كيف أظلاط السلوؾ .كذلذا جاءت فكرة ٌ
الذم بات لو أنصار يدافعوف عنو ،كعلى رأسهم الناقد السعودم عبد اهلل الغ ٌذامي ،كمهما

كانت ادلربرات إال أ ٌف النقد الثقايف يع ٌد نقلة نوعية يف مسار النقد العريب.

( )1ينظر :أمحد أبو زيد ،تيلر ،سلسلة نوابغ الفكر الغربي ،دار ادلعارؼ ،مصر( ،د.ت) ،ص.195 :

( )2ينظر :مايكل تومبسوف ،نظرية الثقافة ،تر:علي سيد الصاكم ،سلسلة عامل ادلعرفة ،الكويت ،ع،1997/223:
ص.9 :

) (3يينظر :حسن فهيم ،قصة األنثربولوجيا ،فصول في تاريخ علم اإلنسان ،سلسلة عامل ادلعرفة ،الكويت ،1986 ،ص:
.105
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 .2الغ ّذامي والنقد الثقافي.
إ ٌف الناقد السعودم عبد اهلل زلمد الغ ٌذامي قد ق ٌدـ دبشركعو اجلديد (النقد الثقايف) رؤيا
ستسهم –حسب رأم الكثَتين -يف إثراء الساحة النقدية العربية
جديدة دلا بعد احلداثة،
ي
كبإمكاّنا –أيضا -اإلجابة عن عديد التساؤالت حوؿ ثقافة اذلامش اليت ظلت بعيدة عن
الدراسة كالتمحيص بسبب رمسيٌة النقد األديب ،فرغم اخلدمات اجلليلة اليت ق ٌدمها النقد األديب

التطورات ادلتسارعة يف رلاؿ ال ٌدراسات
ظل بعيدا عن مواكبة ٌ
لؤلدب عرب العصور إال أنٌو ٌ
التأخر
النقدية ،كىو اليوـ يواجو رب ٌديا كبَتا مع ظهور فكرة النقد الثقايف كبديل عن ىذا ٌ

احلاصل كىو ما خلق جداال كبَتا حوؿ مصَت ىذا النقد ،فأم النقدين-إذف -أجدل بتسيٌد
ادلشهد؟ كىل سيكوف مصَت النقد النصوصي ذاؾ الذم حصل مع الببلغة بظهور األسلوبية؟
كيشرع للثقايف طموحو ؟
أـ أ ٌف العبلقة بينهما ستأخذ منحى آخران قد ييعيد للنصوصي بريقو ٌ

ادللحة إىل التخلٌي عن النقد
.1.2تأصيل المصطلح :شلا ييعاب على الغ ٌذامي ىو دعوتو ٌ
كىل ،كأ ٌف مشركعو اجلديد الذم مسٌاه
النصوصي أك النقد األديب ّنائيا باعتبار أ ٌف عصره قد ٌ

بشر ببزكغ فجر نقدم جديد سوؼ يكوف بديبل عن
(النقد الثقايف) أك ادلنهج الثقايف إٌظلا ي ٌ

النقد األديب .كاحلقيقة أ ٌف الغ ٌذامي ليس ٌأكؿ من دعا إىل ىذا النوع من النقد ،بل سبقو آخركف

يف ببلد الغرب كعلى رأسهم (فنسنت ليتش)  vincent leitchالذم ييع ٌد ٌأكؿ من طرح
عما عيرؼ دبرحلة (ما بعد احلداثة) أك (ما بعد البنيوية) ،ككاف
مصطلح (النقد الثقايف) كبديل ٌ
(ليتش) يسعى إىل إعادة النظر يف مفهوـ اخلطاب ال سيما فيما تعلٌق منو دبنهج التحليل

()1

كاألص ػػل أ ٌف الغػ ػ ٌذامي ق ػػد نق ػػل ى ػػذا ادلص ػػطلح م ػػن ال ػػدرس النق ػػدم الغ ػػريب ٌ ط ػ ٌػوره كف ػػق

مرجعيٌػػة الثقافػػة العربيػػة بعػػد أف درس جه ػود الغ ػربيُت يف رلػػاؿ األلسػػنيٌة كالشػػعريٌة ،كيػػرل بعػػض

الباحثُت أ ٌف النقد الثقايف قد يكوف مرادفا للنقد احلضارم الذم مارسو طو حسُت يف ذكػرل أيب
( )1يينظر :عبد اهلل الغ ٌذامي ،النقد الثقافي قراءة في األنساق الثقافيّة العربية ،ادلركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء

ط ،2001 ،1ص.31 :
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ادلتحوؿ ،كىذا ما قد يتطػابق
العبلء كالعقاد يف ابن الركمي حياتو من شعره كأدكنيس يف الثابت ك ٌ
مػػع مػػا ذىػػب إليػػو سػػعد البػػازعي كميجػػاف الركيلػػي علػػى "أنٌػػو نشػػاط فكػػرم يتٌخػػذ مػػن الثقافػػة
تطوراهتا كمساهتا"(.)1
بشموليتها موضوعا لبحثو كتفكَته ،ك ٌ
يعرب عن مواقف إزاء ٌ

كيف ضػ ػػوء ىػ ػػذا التعريػ ػػف يتٌضػ ػػح لنػ ػػا أ ٌف النقػ ػػد الثقػ ػػايف موجػ ػػود يف تػ ػػاري أدبنػ ػػا العػ ػػريب

كممارسػػة ،بػػل نكػػاد صلػػزـ أ ٌف نقادنػػا كػػانوا ؽلارسػػونو بقواعػػده اإلجرائيػػة احلاليػػة الػػيت نراىػػا اليػػوـ
حبيث ٌأّنم تفطٌنوا مب ٌكرا لعبلقة العلػوـ اإلنسػانيٌة األخػرل بػاألدب ،كعبلقػة األديػب بالثقافػة الػيت
ػاد مػػثبل مػػارس النقػػد الثقػػايف مػػع شخصػػيٌة ابػػن الركمػػي الثقافيػػة مػػن خػػبلؿ
ينتجهػػا رلتمعهم،فالع ٌقػ ٌ

دراس ػػة نس ػػقيٌة لش ػػعره،كراح ػللٌ ػػل ى ػػذه الشخص ػػية الغامض ػػة متتٌبع ػػا أنس ػػاقها ادلض ػػمرة ،ككي ػػف

أسهمت يف بناء شخصيتو الساخرة يف عصر يتبلطم بالشعراء ال ىك ىسبىة ،كىي األنساؽ ذاهتا الػيت
الركمي كجعلتو يتف ٌػوؽ علػى شػعراء عصػره ،كيثػَت إعجػاب النقػاد عػرب العصػور
صنعت فحولة ابن ٌ

الركمي من مضايقات.
يتعرض لو ابن ٌ
رغم ما كاف ٌ

ك ٌأما طو حسُت فقد كجد يف شعريٌة ادلع ٌػرم ذاتػو النسػقيٌة ادلتشضػية ،فكػاف يعػيش معػو يف

ػداع حػ ٌػر كىػػو ػللٌػػل مأسػػاة ىػػذا
(ذكػػرل أيب العػػبلء) ،حيػػث العيػػوب النسػػقية تتنػػاثر تباعػػا يف تػ و

الشػاعر بػػُت احملبسػػُت كمػا كصػػفتو (بنػػت الشػػاط ) ،فػبل يسػػعنا ىنػػا إال أف نق ٌػر بػػأ ٌف نػي ٌقادنػػا كػػانوا

السبٌاقُت يف دراسة األنساؽ الثقافيٌة حىت كإف مل يظهر ىذا ادلصطلح عندىم تصػرػلا ،فمػا قػاموا
رجح أف يكوف ضمن القراءة النسقيٌة للمضمرات من خطاب الًتاث.
بو من أحباث يي ٌ

ػدر بن ػػا أف نش ػػَت إىل أ ٌف الغ ػ ػ ٌذامي ق ػػد اجته ػػد يف م ػػا يقًتح ػػو م ػػن
.2.2العيو وووب النسو ووقيّة :غل ػ ي
مصطلحات جديدة ليبٍت عليها آراءه النقدية ال سػيما كقػد كجػد يف اللغػة النقديػة متسػعا لػذلك

كمػػن ىػػذه ادلصػػطلحات مػػا مسػػاه بػػالعيوب النسػػقيٌة كىػػي ادلضػػمرات الثقافيٌػػة الػػيت زبتب ػ خلػػف

اجلمايل من اخلطاب ،كيع ٌدىا الغ ٌذامي دبثابة نواة ثورة نقدية على النقد النصوصي لكوّنا ظلٌت
)) 1

ميجاف الركيلي كسعد البازعي ،دليل الناقد األدبي ،ادلركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء ،ط2002 ،3

ص.305 :
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ػادلهمش مػػن اخلطػاب كذلػذا فػإ ٌف الغػ ٌذامي
مهملػة يف ظ ٌػل ىيمنػة ىػذا النقػػد ،أك مػا يس ٌػميو أيضػا ب ٌ
يصرح بأعلى صػوتو قػائبل" :لقػد آف األكاف لكػي نىبحػث عػن العيػوب النسػقية للشخص ً
ػية العربيٌ ًػة
ٌ
ٌ
ادلتشػػعر ًنة كالػػيت ػلملهػػا ديػواف العػػرب ،كتتجلٌػػى يف سػػلوكنا االجتمػػاعي كالثقػػايف بعامػػة ،لقػػد ٌأدل

ػذكؽ اجلمػػايل
النقػػد األديب دكرا ىامػػا يف الوقػػوؼ علػػى مجاليػػات النصػػوص ،كيف تػػدريبنا علػػى تػ ٌ
كتقبٌل اجلميل النصوصػي ،كلك ٌػن النقػد األديب مػع ىػذا كعلػى الػرغم مػن ىػذا أك بسػببو أكقعنػا يف

حالة من العمى الثقايف التاـ عن العيوب النسقيٌة ادلختبئة من ربت عباءة اجلمايل"(.)1

ػحية مجاليػػة تػػدعونا إىل
تؤرقػػو نقػػديا ،فػػالعيوب النسػػقيٌة ظػػاىرة صػ ٌ
كىػػي ادلسػػألة الػػيت بػػاءت ٌ

ادلتشع ًرنة) ،كلنقػل ضلػن (الغنائيػة) تلػك الػيت
التأمل كمراجعة ذكاتنا العربيٌة اليت كصفها الغ ٌذامي بػ (:ى
ٌ
تػرفض ادلوضػػوعيٌة كتًتفٌػع عػػن زلاسػػبة ىػذه الػػذات مهمػا كانػػت أخطاؤىػػا كمهمػا كانػػت اضلرافاهتػػا

يف تقدير الواقع كاألشياء ،فهي القبح الذم نأىب أف نظهره فوؽ سطح اخلطػاب ،ال خلشػيتنا مػن

انتقاد اآلخرين فقط أل ٌف ذلك فصػل آخػر مػن ىػذه الشػعرنة ،كإٌظلػا بسػبب الًتكيبػة الذىنيػة للفػرد
س شللك ػةى الفػػرد مسػػنودان بالثقافػػة الػػيت تصػػنعو
العػػريب الػػذم انسػػل مػػن مؤسسػػة (اجلماعػػة) لييؤس ػ ى

فحبلن ثقافيٌان يمتشعرنان.

تصوره النظرم دلا يفًتض
إ ٌف الغ ٌذامي مل يطرح مشركعو يف النقد الثقايف من فراغ بل ق ٌدـ ٌ

أف يكوف منهجا جديدا يف النقد ،كمل يكتف هبذا بل نعى النقد األديب يف كتابو ادلثَت للجدؿ
(نقد ثقايف أـ نقد أديب؟) مق ٌدما مربرات كثَتة منها أ ٌف اجلمايل الببلغي يعيق ادلتلقي يف
الوصوؿ إىل فحول اخلطاب كػلجب عنو العيوب النسقية .كؽلكننا أف نستشهد يف ىذا الشأف
ببيت للمتنيب يقوؿ فيو:
لم َأر قبلي من مشى البحر نحوه
ف ْ

األسد (()2الطويل)
وال ا
رجال ْ
قامت تعانقو ْ

( )1عبد اهلل الغ ٌذامي ،النقد الثقافي ،قراءة في األنساق الثقافيّة العربية ،ـ س ،ص .8 -7 :

( )2أبو الطيٌب ادلتنيب ،ديوان شيخ شعراء العربية ،تح:عبد ادلنعم خفاجي كآخركف ،مكتبة مصر( ،د.ت) ص.120 :
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فالذين كتبوا عن ادلتنيب عرب العصور كرغم إعجاهبم الشديد بو شاعرا كفحبل إال أ ٌّنم
يتفقوف مجيعا على كصفو بالنرجسية كيعيبوف تضخم األنا لديو إىل ح ٌد الغركر ،ك ٌأما الغ ٌذامي
األقل-
مسمى (ادلتنيب النسقي) ،كىو ٌ
فقد آثر أف يطلق عليو ٌ
زلق يف ذلك –يف نظرنا على ٌ
ذلك أ ٌف الشاعر قد برز كظاىرة نسقيٌة تكاد تكوف فريدة من نوعها يف تاري األدب العريب

القدمي ،ليس ألنٌو شاعر طموح فقط كإٌظلا الحتفاء النقاد بدراسة حياتو ادللحميٌة من خبلؿ
نسقيٌة أشعاره.
حىت أنٌنا نكاد أيضا نضيف إليو إىل جانب ادلتنيب النسقي لقبا آخرا ىو (ادلتنيب

ادللحمي) إذ أ ٌف شعره ؽلثٌل سلسلة من ادلبلحم الشعريٌة يف تاري األدب العريب ال تقل أعليٌة
مبلحم خلٌدىا التاري كاألسطورة معان ،فقد كانت حياتو النسقيٌة
عما نقرأه عند اليوناف من
ٌ
ى
خطا مستقيما ال اعوجاج فيو ،كأضحى من السهل على خصومو قراءهتا يف شعره الذم انطبع

بشخصيٌتو الف ٌذة بشهادة أحد ىؤالء اخلصوـ كىو الصاحب بن عبٌاد الذم طمع يف مدػلو إال

أ ٌف ادلتنيب سبنٌع ،فسلٌط عليو سهاـ النقد اليت ظاىرىا الرمحة كباطنها احلسد ،كذلذا فإ ٌف ادلتنيب قد
ذباكز بطموحو األديب الثقافة نفسها إىل أف لقي حتفو كما تذكر ذلك كتب األدب( ،)1كلذلك

تصور الغ ٌذامي عن النقد الثقايف ليس أل ٌف
سوؼ نتناكؿ ىذا البيت الذم ذكرناه من منظور ٌ
لكن من أجل توضيح طرح الغ ٌذامي.
الشعر موضوع حبثنا ك ٌ

ادلصرح بو من كراء ىذا اخلطاب ىو مدح صديقو علي بن سيٌار األمَت الشاب
فالواضح ٌ

الذم يشبٌهو ادلتنيب بالبحر جبامع الكرـ ،كاألسد جبامع الشجاعة،غَت أ ٌف ادلتلقي ادلباشر ذلذا
اخلطاب يتنبٌو للعيوب النسقية فيو كاليت رب ٌدث عنها الغ ٌذامي يف قواعده اإلجرائية اليت اقًتحها؛
فنجد اجلملة الثقافيٌة "كمل أر قبلي/تضخم األنا" ،كصلد الداللة النسقية (ادلبالغة يف ادلدح إىل
 إمساعيل بن عبٌاد بن العباس ،أبو القاسم الطالقاين ( 385 - 326ىػ) :كز هير غلىب عليو األدب ،فكاف من نوادر الدىر؛

كتدبَتا كجودة رأم ،يينظر :مقدمة احملقق ،الصاحب بن عباد ،الكشف عن مساوئ شعر المتنبي
لما كفضبلن،
عن
ن
تح:الشي زلمد حسُت آؿ ياسُت ،مكتبة النهضة ،ط ،1بغداد ،1965 ،ص.9 :
( )1أبو الطيٌب ادلتنيب ،ديواف ادلتنيب،ـ س ،ص.6 :
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ح ٌد (التملٌق) ،كالتورية "كال رجبل" كاجملاز الكلٌي "البحر/األسد" ،كادلؤلف ادلزدكج "ادلتنيب –
خيبة االنتظار لدل ادلتلقي" ،كغَتىا من ادلصطلحات.
لذلك فإ ٌف الغ ٌذامي يشَت إىل أ ٌف مضمرات اخلطاب اليت أعللها النقد النصوصي ال زبتلف
يتحوؿ ادلتنيب الشاعر العظيم إىل نسق ثابت يتخ ٌفى
مجاليا عن اجلماؿ النصوصي نفسو ،حيث ٌ

كراء اجلميل الشعرم ،كيعطينا الغ ٌذامي تفسَتا لظاىرة ادلتنيب "أ ٌف الشاعر قد كجد سلطتو
القوة التأثَتيٌة للخطاب كذلك لفرض األنا ادلفرطة الطاغية كلن صلد
الثقافيٌة عرب استغبلؿ ىذه ٌ
أكثر من ادلتنيب سبثيبل لركح اخلطاب النسقي"( ،)1كذلذا فإ ٌف الذم يصنع ىذه الذات النٌسقية
يصرؼ بضاعتو الكاسدة! كبضاعتو
ىي الثقافة اليت أنتجت ادلتنيب النرجسي التاجر الكيٌس الذم يعرؼ كيف ٌ
الشح كاالستخفاؼ دبواىب اآلخرين
الكاسدة ما ىي إال عيوبو النسقيٌة كالغركر كالطمع ك ٌ
الرغبة يف اإلمارة كعقدة الفقر اليت كانت تبلزمو طوؿ حياتو.
كٌ

كحاصل األمر أ ٌف ما بيٌناه يف ىذا ادلثاؿ ؽلكن أف ينسحب على الركاية كعمل إبداعي قد

القصة أك على مستول اخلطاب ،ذلذا فإ ٌف النقد
يي ٌ
توخى فيو اجلانب اجلمايل سواء على مستول ٌ

تصور صحيح دلا ربتويو ركاية (سفر
األقل يستطيع أف يصل بنا إىل ٌ
الثقايف يف -نظرنا -على ٌ
تصحح ادلسارات اخلاطئة يف تناكؿ قضايا
القضاة) من قيم إنسانيٌة كتراثية كمجاليٌة ؽلكنها أف ٌ
الًتاث كاذلويٌة بل كترقى دبستول الذكؽ النقدم إىل ما نطمح إليو حضاريا.

.3.2النسق ومعيار الجماىيري:رغم أ ٌف الغ ٌذامي يشًتط يف دراسة األنساؽ الثقافية معيار
مجاىَتية األثر األديب ،إال أ ٌف ىذا الشرط يع ٌد شرطا تعسفيٌا يف نظرنا ،ذلك أ ٌف ما قاـ بو
الغ ٌذامي يف ىذا اجملاؿ إظلا ىو زلض اجتهاد ،كال سيما أنو من الصعب كضع تعريف دقيق
رلرد رأم،كلعلنا نرجع
للثقافة اليت ىي زلور ىذا النقد ،لذلك فإ ٌف مجاىَتية النص ادلنقود تبقى ٌ
ىذا فيما نراه لؤلسباب التالية:
يعرب عن حالة
األكؿ ،ألنٌو يف مضمونو ٌ
أ-أ ٌف األدب ٌ
برمتو إٌظلا ىو موقف إنساين يف ادلقاـ ٌ
الفٍت من كاتب إىل آخر ،كاألديب ال ؽلكن أف يكتب من
إنسانيٌة زلضة قد يتفاكت مستواىا ٌ
( )1عبد اهلل الغ ٌذامي ،النقد الثقافي ،قراءة في األنساق الثقافيّة العربيّة ،ـ س ،ص.167 :
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قصر يف التعبَت عن ىذه ادلعاناة ،فكم من أثر
فراغ ،إٌظلا ٌ
يعرب عن قلق اجملتمع كمعاناتو حىت كإف ٌ
ظل منسيان كمهمبل يف اذلامش ٌ كتبت لو بعد ذلك الشهرة كناؿ من احلظوة لدل
أديب ٌ
ٌ
الريح)
اجلماىَت ما ناؿ كقد يكوف ىذا األديب مغمورا ،كعلى سبيل التمثيل ركاية (ذىب مع ٌ
للكاتبة األمريكية (مرغريت متشيل) Margaret Mitchell مع ٌأّنا الركاية الوحيدة اليت كتبتها
()1
يف حياهتا.
ادلدكنات اليت أجرل عليها الغ ٌذامي تطبيقاتو كاف اذلدؼ منها يف األساس ىو
ب-أ ٌف األعماؿ ك ٌ
البحث عن مقاربة كاقعية دلشركعو حوؿ النقد الثقايف ،كذلك باعتبار أ ٌف تلك الظواىر النسقية

بكل ما ربملو من رموز تراثية ،كقيم أدبيٌة ظلت عالقة
اليت خلٌدىا تاري األدب العريب ٌ
كمًتسخة يف الذاكرة اجلماعيٌة العربيٌة ،كليس ىذا بسبب اجلمالية فقط ،بل أل ٌّنا ارتبطت
ٌ
بالعيوب النسقية اليت ظلٌت سلتبئة ربت اخلطاب رغم مركر السنُت ،لذلك فالغذامي من ىذا
ادلنطلق سعى عرب آليات اجملاز الًتاثية إىل الكشف عنها حىت زبدـ مشركعو.
ج -أ ٌف شرط مجاىَتية العمل األديب-يف تقديرينا -قد يغدك ال معٌت لو إذا علمنا أ ٌف األثر
لؤلمة
األديب ؼلضع غالبا إىل السياقات اخلاصة اليت ترتبط عادة باألحداث التارؼلية العامة ٌ
فنسقيٌة ادلتنيب مثبل ارتبطت بنشأة الدكلة احلمدانية كصانع انتصاراهتا أمَتىا الشاب سيف
أثر يف تاري األدب(.)2
ال ٌدكلة احلمداين كلوال ىذا السياؽ التارؼلي دلا كاف للمتنيب ه
د-يستبعد الغ ٌذامي يف اجلماىَتم "الردمء كالنخبوم عرب شرطي اجلمايل كاجلماىَتم "( )3دبعٌت
أنٌو باستبعاد الردمء كالنخبوم ػليلنا إىل كل ما ىو يف اذلامش كأما اجلمالية كاجلماىَتية فهي
ادلهمة
من الشركط اليت تكتسب دبركر الوقت ،كيضيف الغ ٌذامي أنٌو يستهدؼ من كراء ىذه ٌ
 مارغريت ميتشل ىي كاتبة ركائية أمريكية كلدت يف عاـ  1900دبدينة أتبلنتا بالواليات ادلتحدة األمريكية .كقد بلغت
بركايتها الوحيدة "ذىب مع الريح"شهرة مل تصل إليها كاتبة ركائية أخرل من قبلها ،كقد بدأت حياهتا العملية يف سنة
حررة صحفية يف جريدة أتبلنتا ،توفيت سنة  .1949يينظر :مارغريت ميتشيل ويكيبيديا الموسوعة الحرة
 1921كم ٌ
 https://en.wikipedia.orgتاري الزيارة.2019/06/29:الساعة .20.00
) )1يينظر :مارغريت ميتشل ،ذىب مع الريح (رواية) ،تق :رحاب ع ٌكاكم ،دار احلرؼ العريب ،بَتكت ،لبناف ،ط،1
 ،2008ص.7 :
))2

يينظر :أمحد أمُت ،فيض الخاطر ،ج ،4مؤسسة ىنداكم للتعليم كالثقافة ،القاىرة ،2012 ،ص.81 :

( )3عبد اهلل الغ ٌذامي ،النقد الثقافي قراءة في األنساق الثقافيّة العربيّة ،ـ س ،ص.77 :
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أىم ىذه احليل ىي احليل
"كشف حيل الثقافة يف سبرير أنساقها ربت أقنعة ككسائل خافية ،ك ٌ
اجلماليٌة اليت من ربتها غلرم سبرير أخطر األنساؽ كأش ٌدىا رب ٌكما فينا" ( ،)1كىذا ال ينفي أبدا
ما ذىبنا حُت مثلنا بالكاتبة األمريكية (مرغريت متشيل) ،كما أ ٌف دراسة النسق يف ح ٌد ذاتو
تتطلب من الناقد أف يتسلٌح بادلرجعيٌة ادلعرفيٌة اليت سبكنٌو من الفرز النسقي كتشخيص الظواىر
النسقية يف مضمرات اخلطاب ٌ ،تأيت بعد ذلك عملية البحث عما ينقضو كينفيو يف العلن(.)2
يتحوؿ إىل
ق-الطابع الربغمايت للنسق غلعلو –حسب رأينا -قد يفقد شرطو اجلماىَتم حينما ٌ
أداة طيٌعة يف يد النخبة كمنهم شاعر السلطة ،ناىيك عن ادلؤرخ الذم يستحيل يف يده إىل
كثيقة تارؼلية قد تستغلٌها ىذه السلطة يف احتكار اخلطاب الوطٍت كالقومي كمنو استغبلؿ
اندفاع اجلماىَت الستهبلؾ ادلنتوج الثقايف ،كىو ما يؤٌكد برغماتية ىذا النسق(.)3
لذلك فإ ٌف ىذا االطٌراد الٌبلفت يف أعليٌة النسق أضحى يثَت الكثَت من التساؤالت لدل
نقاد األدب فيصلوف الشاىد باحلدث العلمي كصبل سببيٌا قد يتجاكزكف بو يف أحايُت كثَتة
غرض الصنعة نفسها ،فهم مثبل يتجاكزكف ببلغة الوصف عند ادلتنيب يف قولو:

والسيف والرمح ِ
والق َرطاس ال َقلَم(()4البسيط)
الْخيل والّليل والبيداء تَعرفنِ و و و و و و و وي
ّ
ّ
فينزلقوف هبا إىل البنية العميقة فيدرسوف من خبللو عطبو النفسي ،زللٌلُت فيو الشاعر
فيتحوؿ بذلك اخلطاب إىل مؤلف
الثاين ادلختب خلف أسوار الكلمات -إف جاز التعبَت-
ٌ
مزدكج( )5كما يقوؿ الغ ٌذامي ،ليس دبفهوـ انفصاـ الشخصية كما ىو الشأف يف ال ٌدراسات
ربوؿ اخلطاب إىل مضمر نسقي يسًت عيوب الثقافة كإىل ظاىر مجايل ػلجب
النفسية ،كإٌظلا ٌ
ىذا النسق فيصيبنا بالعمى الثقايف كىو ما أشار إليو الغ ٌذامي بقولو" :لقد ٌأدل النقد األديب

تذكؽ اجلمايل كتقبٌل اجلميل
مهما يف الوقوؼ على مجاليات النصوص ،كيف تدريبنا على ٌ
دكرا ٌ
()1عبد اهلل الغ ٌذامي ،النقد الثقافي قراءة في األنساق الثقافيّة العربيّة  ،ـ س ،ص.77 :
))2

يينظر :ـ ف ،ص.224 :

()4

أبو الطيٌب ادلتنيب ،ديوان شيخ شعراء العربية ،ـ س ،ص326:

) (3يينظر :ـ ف  ،ص.79 :
()5

يينظر :عبد اهلل الغ ٌذامي ،النقد الثقافي ،قراءة في األنساق الثقافية العربية ،ـ س  ،ص 75 :
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لكن النقد األديب ،كعلى الرغم من ىذا أك بسببو أكقع نفسو كأكقعنا يف حالة من
النصوصي ،ك ٌ

العمى الثقايف التاـ عن العيوب النسقية ادلختبئة من ربت عباءة اجلمايل من اخلطاب"(.)1

ِ
مدكنات من اذلامش كلتكن
.4.2رواية سفر القضاةّ /
مدونة من الهامش :كذلذا فإ ٌف تناكؿ ٌ
(ركاية ًسفر القضاة) للكاتب أمحد زغب مثبل؛ ال تتناقض مع مسعى كأىداؼ النقد الثقايف إذ
أ ٌف النقد الثقايف ذاتو قد آؿ على نفسو أف يطارد ىذه اذلوامش اليت ظلٌت بعيدة عن األضواء
كمنها ما ىو بعيد عن اخلطاب الرمسي كالنخبوم،كما أ ٌف اجلماليٌة ليست حكرا على الشعر
فقد نعثر عليها –أيضا -يف النثر ،كلكن بصوور أخرل سلتلفة مثل خطابات القيم كادلثل العليا
يقر بأنٌو ذك طبيعة سردية
كيف نفحات ادلاضي كذكرياتو ،كحىت النسق يف ح ٌد ذاتو فإ ٌف الغ ٌذامي ٌ

فقد نطرب –مثبلن -كضلن نقرأ فقرات من كتاب [الركض العاطر] مستأنسُت بقناع اجلمالية

اللغوية( ،)2كما أ ٌّنا قد تتجلٌى يف مواد تراثية كأشكاؿ تعبَتية قد يضيق هبا الشعر الرمسي دلػٌا
تأيت يف صي وغ فلكلوريٌة من الًتاث الشعيب كاألمثاؿ كاحلكم كادلواعظ،كاألشعار .ككثَتا ما نسمع

عن قصيدة شعريٌة شعبيٌة نالت االستحساف من اجلمهور مثل قصيدة (حيزية) للشاعر الشعيب

بن قيطوف..

كيذىب الغ ٌذامي إىل أ ٌف "الوظيفة النسقيٌة ال ربدث إال يف كضع زل ٌدد كمقيٌد ،كىذا يكوف

حينما يتعارض نسقاف أك نظاماف من أنظمة اخلطاب أحدعلا ظاىر كاآلخر مضمر"( ،)3كىذا
يعٍت أ ٌف من شركط النسق ازدكاجيٌة اخلطاب حبيث يكوف ادلضمر ناسخا كمناقضا للظاىر منو
كىذا ما صلده يف مضموف (رلتمع سفر القضاة) ،حبيث تتع ٌدد اخلطابات بُت مضمر كظاىر
فنجد من ادلضمرات الوالء كالرفض ،كالسخرية كنسقية ادلراجعة التارؼلية كأنساؽ الفحولة.
)(1

عبد اهلل الغ ٌذامي ،النقد الثقافي ،قراءة في األنساق الثقافية العربية  ،ـ س  ،ص-ص.8-7 :

) )2

ـ ف ،ص80 :

 قصة حقيقية دارت أحداثها دبنطقة الزيباف يف بسكرة سنة ( ،)1878كىي من تأليف الشاعر الشعيب زلمد بن قيطوف

يينظر :أمينة ٌفزارم ،مناىج دراسات األدب الشعبي ،دار الكتاب احلديث ،القاىرة ،ط ،2011،1ص.146 :

( )3عبد الغ ٌذامي ،النقد الثقافي ،ـ س ،ص .77
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.3أىميّة ىذه الدراسة:

لقد آثرنا أف ندرج ىذا العنصر يف ىذا الفصل علمان أنٌو من ادلعتاد منهجيٌا أف يوضع
ضمن مق ٌدمة البحث ،كذلك يف تقديرنا بسبب أعليٌتو كحاجتنا-أيضا -إىل االستشهاد فيو دبا
يستقر بعد لتداخل ع ٌدة علوـ فيو،كما أنٌو
رأيناه مناسبا لكوف النقد الثقايف كمشركع نقدم مل ٌ

ال يفوتنا التنويو بأ ٌف موضوعنا يف ىذه ال ٌدراسة ليس النقد الثقايف كال جهود عبد اهلل الغذامي
ظلر عليو مستأنسُت بو دبا سوؼ
فيو ،كإٌظلا باعتباره منهجا ارتضيناه فيها فكاف كالب ٌد أ ٌف ٌ
يعيننا فيها-أم يف ىذه ال ٌدراسة -من آراء كقواعد إجرائية ضلتاجها يف ربليل األنساؽ الثقافيٌة.
ادلدكنات الشعرية ظفرت باجلزء األكرب دراسة كفتبل ،إال أنٌو ال يزاؿ ىناؾ
كيف تقديرنا أ ٌف ٌ

ادلدكنات السردية ،لعلٌنا نزعم أ ٌف ذلك
–حسب رأينا -شيئا من ٌ
الًتدد يف جدكل تطبيقو على ٌ

بسبب نسق الشعرنةالذم اشًتطو الغذامي أك أكمأ إليو ،كضلن نرل ميل أغلب الدارسُت إىل
ادلدكنات الشعرية تأسيان بالغذامي ،كرٌدبا ذلم العذر يف ذلك أل ٌف الغ ٌذامي انطلق يف
التطبيق على ٌ

ادلدكنات الشعرية الًتاثية كما ىو معلوـ ،حبيث منها استلهم الفحل
أحباثو يف ىذا النقد من ٌ
كفن صناعة الطاغية كادلؤلف ادلزدكج كاجلملة النسقية كغَت ذلك من ادلصطلحات اليت
الشعرم ٌ

السرديات ال يزاؿ زلتشمان
أمست معامل يف رلاؿ النقد الثقايف ،بينما صلد تطبيق ىذا النقد على ٌ

كتًتس مفاىيمو بسبب ىاجس اخلوؼ من اخلركج على الضوابط اليت
كال يكاد يستبُت أثره ٌ
ربطها الغ ٌذامي بنظرية النقد الثقايف.

كمن ىذا ادلنطلق فإنٌنا نرل أنٌو ؽلكننا أف نغامر بتطبيق إجراءات ىذا ادلنهج على السرد
كما طيبٌقت على الشعر ،السيما مع جنس الركاية اليت تع ٌد زلطٌة تلتقي فيها العديد من
األجناس األدبية النثرية منها كالشعريٌة ،كما أف السرد قد يكوف اخلطاب األمثل الذم يسهم يف
الظل كمجتمعات الصحراء التقليدية ،كىنا ننسى شرط
التعريف باجملتمعات اليت تعيش يف ٌ
 يرل الغ ٌذامي أ ٌف الذات العربيٌة ليست إال ذات شعريٌة ،كأ ٌف القيم الشعريٌة ىي نفسها القيم الثقافيٌة ،كىو ما ٌأدل إىل

شعرنة الذات العربيٌة كشعرنة اخلطاب العريب عموما ،يينظر :عبد اهلل الغذامي ،النقد الثقافي ،ـ.س ،ص.98 :
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لعل ما يبعث فينا احلماس ذلذا ادلنحى –
اجلماىَتم حينما يتعلق األمر دبقاكمة النسياف ،ك ٌ
أيضا -ما يراه الناقد العراقي(عبد اهلل إبراىيم) يف إبرازه لدكر السرد يف سبثيل اذلوية الثقافيٌة جملتمع
تطرؽ إىل سبثيل ادلخياؿ الصحراكم كاجملتمعات اذلامشية يف
الصحراء ادلنسي كال سيما عندما ي ٌ
ركايات إبراىيم الكوين فالتمثيل السردم ذلذه اجملتمعات ييع ٌد من األعليٌة دبكاف نظرا لكوّنا-
أم ىذه اجملتمعات -رلهولة عند ادلتلقي الذم اعتاد على نوع خاص من التلقي ،بالرغم من أ ٌف

األصح ىو أ ٌف الصحراء ىي مركز احلضارات

()1

كيرل عبد اهلل إبراىيم أ ٌف الركاية ذلا القدرة على سبثيل ادلرجعيات الثقافية كالنفسية
كاالجتماعية كالتارؼلية ،كىو أمر فاؽ قدرة األنواع األدبية األخرل اليت اضلسر دكرىا ،كذلك
دلا سبتلكو من طوؿ للنفس كعمق إنساين( ،)2كذلذا فإ ٌف الركاية ؽلكنها أف تكوف خادما مطيعا
يتعرض غالبا للتهميش
للثقافة الشعبية اليت يزخر هبا اجملتمع التقليدم ،كىو اجملتمع الذم نراه ٌ
بسبب اىتماـ اخلطاب الرمسي بأنساؽ ادلدينة.
الركاية كما سنرل يف أطوار ىذه ال ٌدراسة ذلا من اإلمكانات الفنيٌة كاجلمالية
لذلك فإ ٌف ٌ
كالتواصلية ما غلعلها تستوعب القصيدة الشعرية كاحلكمة كادلثل كاأللغاز كاألسطورة كالنصوص
يتحوؿ فيما بعد إىل خطاب ثقايف شامل.
كل ىذا ٌ
ادلق ٌدسة ك ٌ

كىناؾ سبب آخر دفعنا إىل التأكيد على أعليٌة ىذه ال ٌدراسة ىو ما نراه يف أ ٌف أغلب
ال ٌدراسات الثقافيٌة اليت تشتغل على حقل الركاية اليت سبيل إىل تلك الركايات اليت يكتبها ركائيوف

ذبوزا بركايات الواجهة ،تلك
مشاىَت يف مواضيع ذات صلة بالبيئات
ٌ
ادلتحضرة أك قد ٌ
نسميها ٌ
لعل منها ما
اليت تي ٌ
رشح للمسابقات اليت تنظمها ادلنابر الرمسية كتستفيد من التسويق اإلعبلمي ،ك ٌ

)(1
ادلؤسسة العربية للدراسات كالنشر ،ط،1
يينظر :عبد اهلل إبراىيم ،السردية العربية احلديثة ،األبنية السردية كال ٌدالليةٌ ،
بَتكت، 2013 ،ص.161:
) (2ـ ف ،ص.5 :
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ؼلضع لبلعتبارات األيديولوجية ،فبل عجب أف ييقصى عميد األدب العريب –طو حسُت -من

عز عطائو الفكرم كاإلنساين!؟
جائزة (نوبل لآلداب) كىو يف ٌ

ادلدكنات اليت كتبت عن الصحراء بعيدة نوعا ما عن األضواء أك قد تصنٌف
بينما ال تزاؿ ٌ

الفٍت العاـ ذاؾ الذم يتعلٌق بالسرد عموما .كىذا ال يعٍت أ ٌف
ىذه ال ٌدراسات ضمن اإلطار ٌ
الكتابة اجليٌدة عن الصحراء معدكمة ،بل ىناؾ من األعماؿ اليت ييشهد ذلا بالتميٌز كاليت كتبها

الركائي اللييب ادلقتدر (إبراىيم الكوين) الذم أبدع يف إحداث ثورة نسقيٌة ضمن أدب
الصحراء ،لذلك فإ ٌف الركاية عموما مقارنة بالشعر مل تأخذ حقها من ال ٌدراسات النقدية اليت
ادلتخصصة يف العامل العريب هبذا
اجملبلت
تيعٌت باألنساؽ الثقافيٌة ،كقد ييعزل ذلك إىل ندرة ٌ
ٌ
ادلدكنات ادلشهورة كاليت
ادلنهج اجلديد ،كحىت طلبة ال ٌدراسات العليا فهم غالبا ما ؽليلوف لدراسة ٌ

أغلبها كما قلنا آنفا تتناكؿ مواضيع إنسانيٌة أكثر تعقيدا كأكثر قربا من البيئات الناعمة بعيدا

عن الصحراء كقساكهتا.

ادلدكنات اليت كتبت عن الصحراء *ربتاج منٌا اليوـ إىل التفاتة نقدية سبيط اللثاـ عن
إ ٌف ٌ

الكنوز الثقافية ذلذه الصحراء كال سيما أ ٌف أغلب احلضارات اإلنسانية كادلكنوزات الفنيٌة
كالثقافية كما ؼلربنا التاري بذلك قد خرجت من عمق الصحراء مثل (حضارة الطاسيلي) يف
جنوب اجلزائر كحضارة (تدمر) يف سوريا ،كحىت احلضارة ادلصرية القدؽلة فقد أيثبت تواجدىا
دبناطق جنوب مصر الصحراكية ،كذلذا فإ ٌف موضوعنا عن اجملتمع التقليدم الصحراكم يكتسي
التغَتات اليت حدثت يف رلتمع الصحراء اجلزائرية خبلؿ
يتطرؽ إىل دراسة ٌ
أعليٌة ثقافية لكونو ٌ
القرف العشرين ،كما يسلٌط الضوء على أىم األنساؽ الثقافية اليت تتح ٌكم يف بنية ىذا اجملتمع

غَت مفهوـ جورج لوكاتش عن ارتباط
أديب كركائي لييب من الطوارؽ ،كلد يف مدينة غدامس غرب ليبيا سنة (ٌ ،)1948
الركاية بادلدينة من خبلؿ كتاباتو العديدة عن الصحراء ،كمن أشهر ركاياتو :نزيف احلجر كالسحرة.
ٌ

أمس احلاجة
* ال نزعم مطلقا أ ٌف ٌ
ادلدكنات السردية اليت كتبت يف موضوع الصحراء ىي من القلٌة دبكاف بقدر ماىي يف ٌ
ادلدكنات اليت كتبت عن الصحراء اجلزائرية ربديدا باعتبارىا فضاء لدراسة الظاىرة
معمقة تتناكؿ ىذه ٌ
اليوـ إىل دراسات ٌ
اجملتمعيٌة فيها.
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كعبلقتو باجملتمعات اجملاكرة لو ،ككيفية تفاعلو الثقايف مع اآلخر ادلختلف ،كالكشف عن أكجو
التشابو كاالختبلؼ بينهما.
كأل ٌف اإلنساف من جانب آخر قد اىتم بأدبيات الثقافة ،كبإحساسو اجلمايل هبا كميولو
يعرب فيو عن شعوره اذباه ىذه الثقافة إال طرقو؛ فهداهي عقلو إىل كتابة
للفن عموما مل يًتؾ رلاال ٌ
ٌ

األسطورة فنٌا سرديا ػلفظ لو توازنو النفسي كالوجداين ،كىركبا من كاقع احلياة ادلضطرب كما
القص كاحلكايات طريقة مثلى السًتجاع ذكريات ماضيو ،كأسلوبا حضاريا
كجد يف السرد ك ٌ
الستشراؼ مستقبلو اجملهوؿ ،فعرؼ فيما عرؼ ادلبلحم األدبية يف كقت مب ٌكر من تارؼلو
كتعترب الركاية من أحدث الفنوف النثرية اليت عرفها يف تارؼلو الطويل؛ فما أصوذلا اللغوية
كاالصطبلحيٌة؟
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ؽلر دكف أف نستأنس دبا جاء
.4الرواية تحديدات نظرية :إ ٌف احلديث عن الركاية ال ؽلكن أف ٌ
عنها يف معامجنا العربية ،ذلك أ ٌف السردية العربية عندما تلقت ىذا ادلصطلح من الغرب
التطور
سارعت إىل تفقده يف ىذه ادلعاجم علٌها تظفر بتأصيل مقنع لو يكوف فيو رلاراة ذلذا ٌ
الفن؛ كلذلك ال ب ٌد من إطبللة سريعة على ىذا ادلصطلح عندنا.
احلاصل يف ىذا ٌ
.1.4لغة :ارتبط معٌت الركاية بادلاء فقد جاء يف القاموس احمليط أ ٌف ىركم من ادلاء كاللنب
كركيٍتو الشعر:محٌلتو على ركايتو ،كركيت يف األمر:
كرضي ،ىريًّا كًريًّا ،كالراكيٌة ىي ادلزادة من ادلاءٌ ،
()1
صرؼ يف
نظرت كف ٌكرت كيرل ابن فارس يف مقاييسو أ ٌف ركل "ما كاف خبلؼ العطش ٌ يي ٌ

الكبلـ حلامل ما يركل منو ،فاألصل ركيت من ادلاء ريٌان ،فاألصل ىذا ٌ ،يشبو بو الذم يأيت
()2
القوـ بعل وم أك خ ورب فَتكيو ،كأنٌو أتاىم بريهم من ذلك"
فاألصل اللغوم ادلتداكؿ لكلمة الركاية يف ادلعاجم العربية -كما يبدك -أ ٌف لو عبلقة

داللية كطيدة دبوضوع ادلاء كال نستغرب من ذلك فادلاء يف البيئة العربية قدؽلا من أىم
ربوؿ إىل رم وز
كنثره؛ كلش ٌدة تعلٌق أىل ٌ
الصحراء بو ٌ
شعره ي
ادلوضوعات اليت تناكذلا األدب ي
و
مشحوف بال ٌداللة كقوؿ زىَت دفاعا عن ادلاء:
ض ِو ِ
ومن لم يذ ْد عن ح ِو ِ
بس َال ِح و و ِو
ْ َ
ََ ْ َ

وم ْن َال يظلَ ِم النّاس يظلَو ِم(()3الطويل)
يه ّدِم َ

فاحلوض ادلذكور يف البيت ىو حوض ادلاء الذم يرمز لقيمة احلياة كالبقاء ،كغريزة الدفاع

الرم يف لغة العرب أكثر
عن النفس ،لذلك كاف ادلاء عزيز ادلناؿ كثَت االستعماؿ فكانت داللة ٌ
ثباتان يف مضمرات اخلطاب اللغوم.

()1

يينظر :الفَتكز آبادم ،القاموس المحيط ،ـ س ،ص.685 :

( )2ابن فارس ،مقاييس اللغة ،تح :عبد السبلـ زلمد ىاركف،ج  ،2دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع ،1979،ص:
.453

( )3زىَت بن أيب سلمي ،ال ّديوان ،شر :علي حسن فاعور ،دار الكتب العلمية  ،بَتكت ،لبناف ،1988 ،ط ،1ص.111:
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يعرفها يف
.2.4اصطالحا :لكنٌنا عندما نلج إىل معناىا االصطبلحي صلد فتحي إبراىيم ٌ
يصور شخصيات فردية من خبلؿ
معجمو للمصطلحات األدبية أ ٌّنا"سرد قصصي نثرم ٌ
سلسلة من األحداث كاألفعاؿ كادلشاىد كالركاية شكل أديب جديد مل تعرفو العصور

ربرر الفرد من ربقة
الكبلسيكية كالوسطى ،نشأ مع البواكَت األكىل للربجوازية ،كما صحبها من ٌ
التبعات الشخصية"(.)1

الركاية كمل يضف شيئا
إ ٌف فتحي إبراىيم هبذا التعريف يكتفي فقط بذكر سبب ظهور ٌ
فن القصة" كىو
جديدا يف كوّنا سردا قصصيا نثريا؛ كضلسبيو قاؿ "ىي مظهر من مظاىر تطور ٌ
يربط ظهورىا يف الغرب بالعاملُت االجتماعي كاالقتصادم ،إذ ٌأّنا تعبَت عن رفض طبقات

مبلؾ األراضي من
لكل صور التبعيٌة كاالستغبلؿ اليت كاف ؽلارسها ض ٌدىم ٌ
الشعب الوسطى ٌ
ألىم
اإلقطاعيُت .كمع ىذا فهو مل يتح ٌدث عن ٌ
الركاية األساسية رغم تعرضو ٌ
مكونات ٌ

مصطلحاهتا التقنية كالسرد كالشخصيات كاألحداث ،كيذىب محيد حلميداين إىل أ ٌف "ادليزة
()2

الوحيدة اليت تشًتؾ فيها مجيع الركايات ىي كوّنا قصصا طويلة"

الركاية من خبلؿ نظرتو إىل
كأما محيد حلميداين فإنٌو هبذا التعريف يقًتب أكثر من مفهوـ ٌ

القص األخرل
شكلها من حيث الطوؿ ،كىو الشيء الذم يفصل الركاية عن باقي أجناس ٌ
القصة من حيث ادلبدأ؛ كىذا طبعا ييفهم من
فن ٌ
فالركاية يف نظر حلميداين تنتمي أجناسيا إىل ٌ

تشاكلها معو يف مكوناتو األساسية ادلعركفة ،غَت أ ٌف الركاية زبتلف عنها من حيث احلجم فهي

فٍت
أطوؿ نفسا من ٌ
القصة التقليدية ،كادلؤكد أ ٌف ىذا الطوؿ -حسب رأينا -ػلتاج إىل رلهود ٌ
تشعب أحداثها كنزكعها إىل التحليل على مستول الشخصيات أك
يبعد عنها ادللل سيٌما مع ٌ
القصة العادية ،كما أ ٌّنا من الناحية البنائية سبيل إىل
تتفوؽ فنيٌا عن ٌ
ادلواقف السردية ،فهي إذف ٌ

( )1فتحي إبراىيم معجم المصطلحات األدبية ،ادلؤسسة العربية للناشرين ادلتحدين ،تونس ،1988 ،ص.176 :

( )2محيد حلميداين ،الرواية المغربية ورؤية الواقع االجتماعي (دراسة بنيوية تكوينية) ،دار الثقافة ،الرباط ،ط1
 ،1985ص.80:
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اخلطاب اجلمايل اللغوم كىذا ردبا ما نلمسو عند أغلب الركائيُت احلداثيُت الذين انزلقوا عن غَت
كعي إىل ضلو كضع (التداخل األجناسي) كؽلكن أف ظلثٌل لذلك بركايات أحبلـ مستغاظلييف
كل ركاية من ىذه
ثبلثيتها (عابر سرير ،فوضى احلواس ،ذاكرة اجلسد) ،فييخيٌل إليك أ ٌف ٌ
يسميها
الركايات ٌ
احلر أك قصائد النثر كما ٌ
تشكل قصيدة طويلة جدا من قصائد الشعر ٌ
ٌ

أصحاهبا.

كطللص إىل أنٌو ليست ىناؾ عبلقة مباشرة بُت ادلعٌت اللغوم كادلعٌت االصطبلحي دلفهوـ
الركاية عدا أ ٌف الركاية كجنس أديب ظهر حديثا يستند إىل مفهوـ النقل كالتواصل كما ىو يف
ٌ

الركم) ك(ركاية األحاديث) كغَت ىذا شلا حفلت بو ثقافتنا الًتاثية
معٌت (راكية الشعر) ك(حرؼ ٌ
كدبا أ ٌّنا كسيلة من كسائل التعبَت اإلنساين فهي ال زبلو من مضمرات نسقية ربيلنا إىل ثقافة
اجملتمع الذم تولد فيو.

 أحبلـ مستغاظلي ركائية جزائريٌة ،كلدت يف أفريل من سنة ()1953بتونس ،من أعماذلا :فوضى احلواس كذاكرة اجلسد
كعابر سرير ،نالت جائزة صليب زلفوظ للركاية سنة(.)1998
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مدخل
الرواية الجزائرية المعاصرة.
.5نظرة على ّ

يذىب أغلب الباحثُت أ ٌف أكىل احملاكالت لكتابة ركاية غَت مكتملة فنيٌا تعود إىل أكاسط

القرف التاسع عشر ،كتع ٌد ركاية األمَت مصطفى أك زلمد مصطفى بن إبراىيم كعنواّنا (حكاية

احلب كاالشتياؽ)( )1البداية الفعليٌة لظهور الركاية ادلكتوبة بالعربية يف اجلزائر
ٌ
العشاؽ يف ٌ
الركائي يف اجلزائر
كيذىب الباحث صاحل مفقودة إىل اعتبارىا أ ٌّنا أكؿ خطوة يف تأسيس العمل ٌ
()2
نتصور منها:
اليت
ات
ر
لبلعتبا
ا
ر
ظ
ن
نا
ر
نظ
يف
أم
ر
ال
ىذا
يربر
ما
صلد
قد
ك
،
كالعامل العريب
ٌ

-

بداية تش ٌكل الوعي احلضارم لدل ادلثقف اجلزائرم.

-

استجابة مب ٌكرة إلرىاصات عصر النهضة العربية الذم بدأت مؤشراتو تظهر يف ادلشرؽ

العريب.
دليل على فشل السياسة االستعمارية يف كأد الثقافة العربية يف اجلزائر ذات احملموؿ

-

اإلنساين كالوجداين.
تع ٌد مظهرا من مظاىر ادلقاكمة ادلب ٌكرة للمشركع االستعمارم الذم يهدؼ إىل زلو أم

-

صلة للشعب اجلزائرم بامتداده العريب اإلسبلمي.
-

التطورم.
كثيقة تارؼلية ٌ
مهمة لدراسة اللغة العربية يف مستواىا األلسٍت ٌ

يف ادلقابل صلد الناقد (عمر بن قينة) يتح ٌفظ كيقلٌل من قيمة ىذا اجلهد على أساس أ ٌف
ىذا العمل قد اتٌسم بالضعف اللغوم كالتقٍت الذم اتٌسم بالرغم من كونو ٌأكؿ عمل قصصي
تعرض لو مصطفى بن
تنعكس فيو آثار احلملة الفرنسية على اجلزائر سيما بعد االضطهاد الذم ٌ

إبراىيم ك أسرتو على يد ادلستعمر ()3؛ كمع ىذا فإ ٌف الركاية العربية يف اجلزائر شهدت انطبلقة
الحب واالشتياق ،تح:أبو القاسم سعد اهلل ،ادلؤسسة الوطنية
( )1يينظر :مصطفى زلمد إبراىيم ،حكاية العشاق في
ّ
للكتاب ،اجلزائر ط ،1983 ،2ص.24:

( )2يينظر صاحل مفقودة ،المرأة في الرواية الجزائرية،دار الشركؽ للطباعة كالنشر كالتوزيع ( ،د.ـ.ط) ،2009 ،ط،2

ص.43 :

( )3يينظر :عمر بن قينة،دراسات في القصة الجزائرية(القصيرة والطويلة)،ادلؤسسة الوطنية للكتاب،1986 ،ص.50 :
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فعليٌة مع ركاية (غادة أـ القرل) اليت أصدرىا الشهيد (أمحد رضا حوحو) سنة  ،1947كىو
العمل الذم ىع ٌدهي النقاد بداية لتش ٌكل الوعي الركائي يف اجلزائر رغم ظركؼ االستعمار القاسية
ً
الثقافة الوطنيٌ ًة إذ يرل عبد ادلالك مرتاض"أ ٌف النثر
كتضييق اخلناؽ على اللغة العربية ،كفىػ ٍرنى ىسة
األديب اجلزائرم مل يعرؼ إال زلاكلة ركائية كاحدة ىي (غادة أـ القرل) ألمحد رضا حوحو
صح ىذا التعبَت لكنٌها جاكزت يف حجمها مفهوـ القصة
كىذه الركاية من النوع القصَت إف ٌ
القصَتة بكثَت كناىيك أ ٌف الكاتب نشرىا كحدىا مستقلٌة يف رللٌد كاحد" (.)1
سبر هبا اجلزائر مع بداية
كبسبب الظركؼ السياسة كاالجتماعيٌة كالثقافيٌة اليت كانت ٌ
القص الكبلسيكي كمل
اخلمسينيات مل تستطع الركاية اجلزائرية ادلكتوبة بالعربيٌة ذباكز حدكد أفق ٌ

بعض ادلواىب اليت حاكلت الكتابة فيها تقدمي األفضل فنيٌا يف مقابل تلك اليت كتبت
تي ٍس ىعف ي
بالفرنسية ،إال أ ٌف ىناؾ زلاكالت زلتشمة قليلة؛ حبيث كتب (عبد اجمليد الشافعي) ركايتو

ترؽ
(الطالب ادلنكوب) كىي احملاكلة اليت كانت متعثرة فنيٌا بسبب سذاجة الفكرة ادلطركقة كمل ى
حىت إىل مستول ركاية(غادة أـ القرل) ،كردبا يعود السبب يف ذلك –حسب رأينا -إىل كاقع
التعليم التقليدم الذم مازاؿ يغلب عليو الطابع اإلصبلحي ،غَت أنٌو يف سنة

1957

كمع

اشتداد ذليب الثورة ظهرت ركاية (احلريق) لػ(:نور الدين بوجدرة) كىي الركاية اليت كانت رباكؿ
أف تطرح سؤاال قدؽلا جديدا يهدؼ إىل معاجلة جركح اجملتمع اجلزائرم ،حبيث محلت يف طياهتا
معاينى إنسانيٌةن ساميةن كمفهوـ التضحيٌة من أجل الوطن باإلضافة(.)2

كيف سياؽ آخر كحوؿ دكافع ظهور الركاية اجلزائرية ادلعاصرة ادلكتوبة بالعربيٌة تقوؿ
(خدغلة الشاسلة)" :جاءت الركاية اجلزائرية الستعادة ىويٌتها ككذا تارؼلها كثقافتها ادلسلوبة من
طرؼ االمربيالية االستعماريٌة اليت حاكلت طمس اذلويٌة كزلو عركبة اجلزائر كالعمل على فرنسة

) (1عبد ادلالك مرتاض ،فنون النثر األدبي في الجزائر( ،)1954-1931ديواف ادلطبوعات اجلزائرية ،اجلزائر،1983 ،
ص.191 :
))2

يينظر :كاسيٍت األعرج ،اتجاىات الرواية العربية في الجزائر ،ادلؤسسة الوطنية للكتاب ،اجلزائر ،ص.65 :
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الفكر كاللغة كاذلويٌة منذ أف كطئت فرنسا أرض اجلزائر"( ،)1كىذا يعٍت أ ٌف الوثبة اليت قامت هبا

ردا طبيعيا على
الركاية اجلزائرية ادلعاصرة ادلكتوبة بالعربيٌة بعد االستقبلؿ مباشرة كانت ٌ
السياسات االستعماريٌة اليت كانت تستهدؼ اذلويٌة العربية للشعب اجلزائرم.

كمع ذلك فإ ٌف ىذه الوثبة ظلٌت متعثرة ،ككاف ما كتب فيها يع ٌد على األصابع كركاية

(صوت الغراـ) لػ(:زلمد منيع) كاليت تعترب –يف نظرنا -صدل للثقافة السينمائية ادلصرية السائدة
آنذاؾ بالرغم من زلاكالت صاحبها تقدمي نظرة جديدة عن العمل الركائي يف البيئة اجلزائرية
القصة إىل مفهوـ الركاية بادلعٌت احلديث سواء على مستول
التحوؿ من مفهوـ ٌ
تتمثٌل يف ٌ
الشكل (البنية السردية) أك على مستول ادلضموف (اخلطاب) ،إال ٌأّنا استطاعت أف تستوعب
الواقع االجتماعي كاالقتصادم كالسياسي كالثقايف جلزائر ما بعد االستقبلؿ ،كيف ىذا السياؽ
ككفٌق يف تقدمي تشكيل ركائي مقبوؿ إىل ح ٌد ما
يرل (األعرج كاسيٍت) أ ٌف كاتبها قد حاكؿ ي
يتجاكز ما جاء بو رضا حوحو كعبد اجمليد الشافعي دكف أف يصل هبا إىل ما ح ٌققو كطار كابن
ىدكقة

()2

كمع ىذا فإ ٌف النقاد مل يقتنعوا بنضج الركاية اجلزائرية ادلكتوبة بالعربية ٌإال يف سنة
( )1971عندما أصدر (عبد احلميد بن ىدكقة) ركايتو (ريح اجلنوب) كقد ع ٌدىا النقاد دبثابة
االنطبلقة احلقيقية للركاية اجلزائرية ادلعاصرة اليت فرضت نفسها يف ادلشهد النقدم العريبٌ ،
توالت الركايات على يد ثلة من الكتٌاب كعلى رأسهم (الطاىر كطٌار) الذم كانت ركايتاهي

البلز) ك(الزلزاؿ) صدل دلرحلة ما بعد االستقبلؿ ،حيث دخل اجملتمع اجلزائرم يف أتوف
(ٌ

التجربة االشًتاكيٌة ،كما التفت ركائيو ىذه ادلرحلة إىل توظيف الًتاث الشعيب يف مواجهة
دعاكل التغريب اليت مارسها بعض ادلثقفُت ادلفرنسيُت الذين كانوا ؼلتبئوف كراء موضوعة الوطن
ماعدا القلٌة منهم كأمثاؿ مالك ح ٌداد.
()1

خدغلة الشاسلة ،دركب الركاية اجلزائرية بُت التأسيس كالتجريب ،مجلة الواحات للبحوث وال ّدراسات ،ع18.

.جامعة غرداية ،)2013( ،ص.55 :

( )2يينظر :األعرج كاسيٍت ،اتجاىات الرواية في الجزائر ،ـ س ،ص .152 :
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الرواية وموضوعة الجنوب الجزائري:
ّ .6

ال نقصد مطلقا تصنيف األدب اجلزائرم إىل كيانات جغرافية أك طائفيٌة كحىت إيديولوجية

كإٌظلا نعٍت بالتأكيد زلاكلة تسليط الضوء على زاكية من زكايا النشاط الركائي يف القطر اجلزائرم
الفسيح ،كقصدنا دبوضوعة اجلنوب اجلزائرم ىو إماطة اللثاـ عن بعض من تلك األقبلـ اليت
ادلكوف الثقايف
كتبت عن اجلنوب اجلزائرم ٌإما لكوّنا من اجلنوب أصبل ،أك جعلت من ٌ
ادلهم يف ىذا كلٌو ىو كيف نظرت ىذه األقبلـ دلوضوعة اجلنوب كتابةن
للجنوب مادة لركاياهتا ،ك ٌ
التصورات اليت
كإبداعان ،أل ٌف العامل اجلغرايف –كما ىو معلوـ -لو تأثَته الواضح يف األفكار ك ٌ

يطرحها ادلبدع ،كشلٌا ال ؼلتلف فيو اثناف أ ٌف ىناؾ خصوصية ثقافيٌة لسوسيولوجيا اجملتمع
الصحراكم ،كػل ٌدثنا (زلمد عبده زلجوب) عن ىذه اخلصوصية قائبل" :تتميٌز ىذه اجملتمعات

ادلتنوعة يف احلدكد
بالعزلة كقلٌة فرص االتصاؿ بالعامل اخلارجي فالناس فيها يشبعوف حاجاهتم ٌ
اإلقليمية للوطن الذم يرتبطوف بو ،كما يكوف االنتماء القرايب أك القبلي مصدرا إلشباع تلك
احلاجات ادلتنوعة إىل األمن كالطعاـ كالتطبيع االجتماعي"( )1كىذا ما نرمي الكشف عنو من
للركاية كموضوعة اجلنوب اجلزائرم.
خبلؿ دراستنا ٌ

الركاية يف اجلنوب باعتبارىا قسما مستقبل عن
كمع ىذا فإنٌنا سوؼ لن نتح ٌدث عن ٌ
موحد كجدانيان
اجلغرافيا التارؼلية للمجتمع اجلزائرم الذم برىن عرب العصور أنٌو رلتمع كاحد ك ٌ

مكوناتو السوسيوثقافيٌة ،كإٌظلا نتناكؿ كاقع اىتماـ
كأف ال حدكد نفسية أك تارؼلية تفصل بُت ٌ
الركاية يف اجلنوب باعتبارات القلم الذم كتبها ،كذلذا سنأخذ يف ضوء ىذه ادلسألة ظلوذجُت
ٌ

اثنُت لركايتُت سلتلفتُت يف ادلشرب الثقايف ،األكىل ىي ركاية (كامراد) البن اجلنوب (أمحد
الزيواين) كالثانية ركاية (تلك المحبّة) من خارج ىذا اجلنوب للركائي(احلبيب السائح).
الص ٌديق ٌ

) )1زلمد عبده زلجوب ،االتجاه السوسيوأنثربولوجي في دراسة المجتمع ،ككالة ادلطبوعات ،الكويت (د.ت.ط)،
ص.44 :
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الزيواني :ليست (كامراد) ىي
.1.6رواية "كامراد..رفيق الحيف و الضياع" للصديق ّ

الركاية األكىل اليت كتبها (الزيواين) ،فقد سبقها بركاية (شللكة الزيواف) اليت حاكؿ فيها تقدمي
صورة فنيٌة دلراجعة (الذات التواتيٌة) من خبلؿ إعادة ترميم الذاكرة اجلماعيٌة لشعب ىذه
ادلنطقة ،كيبدك أ ٌف (الزيواين) كاف يسعى من كرائها إىل إحداث ثورة نسقيٌة ض ٌد النسياف لتحرير
التحوالت اليت تشهدىا اجلزائر بعد اخلركج من ليل االستعمارالطويل
الوعي اجلمعي يف مستول ٌ

كقد ربمل ىذه الثورة رسائل ضمنيٌة من ٌددة دبا يفعلو (القضاة) من رجاؿ ال ٌدين يف صورة
ادلؤسسة ال ٌدينية اليت ترفض االنفتاح على احمليط اخلارجي حىت ال تفقد امتيازاهتا االجتماعيٌة
كاالقتصادية.


ىم اجلزائر اإلفريقي كعمقو
كمع ىذا فإ ٌف ركاية (كامراد) تع ٌد الركاية األبرز اليت المست ٌ

تؤرؽ اجلزائر باعتبارىا
السرية اليت باتت ٌ
تطرؽ الكاتب فيها إىل قضية اذلجرة ٌ
اإلنساين ،إذ ٌ
[الزيواين]يف ىذه
جسد ٌ
صحرائها منطقة عبور لتلك األجساد ادلتعبة ضلو احللم األكريب ،حبيث ٌ

عرب عنها بػ(رفيق احل ً
الضياع) ،كقد بدأ ىذه
يف ك ً
الركاية معاناة األفارقة مع رحلة ادلوت كاليت ٌ
دلغن جزائرم مشهوور امسو (الشاب ىخال ٍد) كاليت تقوؿ
الركاية بعبارة استهبلليٌة نسقيٌة من اذلامش ٍّ

كلماهتا:

"المستقبل َم ْسدو ْد..

وق َحتّى بن ْو ..
ما أبقى فِالد ْ
()1

وت َو ّال الدو ْد"!!..
الح ْ

 أمحد ص ٌديق الزيواين ( ،)1967ركائي كأكادؽلي جزائرم من اجلنوب ،لو ركايتاف( :شللكة الزيباف) ك( كامراد) ،أستاذ
اللسانيات كفقو اللغة جبامعة أدرار(اجلزائر).

الصديق حاج أمحد ،صدرت سنة  2016يف طبعتها
ركاية "كامراد" رفيق احليف كالضياع للكاتب كاألكادؽلي اجلزائرم ٌ
األكىل عن دار فضاءات للنٌشر كالتوزيع كالطباعة ،عماف ،األردف.

( )1أمحد الص ٌديق الزيواين ،كامر ٍاد (ركاية) ،فضاءات للنشر والتوزيع والطّباعة ،ط ،1عماف ،األردف ،2016 ،ص .5 :
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كسر الطابوىات اليت تفضح الوجو القبيح دلن يتاجر حبقوؽ اإلنساف
ٌ
فالزيواين بعملو ىذا ٌ

كشاؼ يتع ٌقب حركة تلك
حوال عرب أفق ادلتخيٌل السردم إىل ٌ
من ساسة الشماؿ ادلتخم ،مت ٌ
حل ذلا إال االطلراط يف رحلة ادلوت عرب خبايا صحراء اجلزائر العميقة،
األجساـ ادلتعبة اليت ال ٌ
تتحوؿ إىل طعاـ للرماؿ ادلتحركة يف ىذه الصحراء أك كجبة
غَت أ ٌف تلك األجساد سرعاف ما ٌ
شهيٌة ألمساؾ ادلتوسط.
كالزيواين يف ركاية (كامراد) ق ٌدـ طرحا جديدا عن دكر الصحراء يف معادلة البقاء

كانتشلها من طي النسياف ،ككضعها أماـ ادلنظمات العادلية كإرث إنساين ككاقع اجتماعي رباكؿ
رلرد "بقرة حلوب" بتعبَت العامة ،كىي النظرة
الدكؿ ذباىلو إنسانيٌا ،فإف كانت يف نظر الساسة ٌ

اليت ػلملها الكثَت عنها،فإ ٌف تلك القطعاف البشرية ادلتسلٌقة صحارم اجلزائر يف مشهد إنساين

بغيض ستبقى كصمة عار يف كجو الضمَت العادلي كىي تصرخ يف كجو الظادلُت (القضاة)كما
عرب عنهم (زغب) يف ركايتو ( ًسفر القضاة).
ٌ
فموضوعة اذلجرة السرية اليت تعاجلها ىذه الركاية باتت عنوانان أل و
زمة إنسانيٌ وة حقيقيٌ وة
ٌ
تفضح الوجو القبيح لتلك األنظمة الفاسدة العميلة كالعاجزة اقتصاديا اليت ربكم أكطاّنا
باحلديد كالنار كتظهرىا كقد فشلت يف احتواء شعوهبا رغم خَتات ىذه األكطاف كاليت ال
يظل يف ركاية "كامراد" ىو األمل الوحيد
يستفيد منها إال ٌ
اللص األجنيب ،كمع ىذا فإ ٌف اجلنوب ٌ

ذلؤالء األفارقة يف الوصوؿ إىل الضفة األخرل (أكربا) كيدفعوف من أجل ىذا احللم أغلى ما

ؽللكوف فيما يف ذلك حياهتم ،كقد يبيعوف يف سبيل ذلك حىت أجزاء من أجسامهم(.)1
كلنسًتؽ –إف شئنا -النظر إىل أحد مشاىد ىذه الركاية كىو يصف لنا تلك ادلخاطر
اليت تبُت طريقة الدخوؿ إىل اجلنوب اجلزائرم خفية عن أعُت الس ً
لط كالرقباء كعلى لساف أحد
ٌ
ادلهاجرين" :بحسب بداية مالمح عروق رمل ناحية العلكة ،نكون قد قطعنا  220كلم من

) )1يينظر :سعيد البلكندم ،اذلجرة غَت الشرعيٌة ،دار ّنضة مصر ،ط ،1القاىرة ،2007 ،ص.7:
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مدينة أرليت ،بقي لنا حتى نصل مشارف مدينة عين قزام حوالي  90كلم وىي مسافة
مقطوعة عن العالم!!.
حدث ىيع كبير بين الرفاق ليكاماراد لسماع النبأ!!البعض منهم قال:
إنّها النهاية!! البعض اآلخر قال:
()1

إنّها القيامة!!وأ ّن الموت سيدركنا ىنا بال عناية!!"

إذف-فإ ٌف درامية الطرح اإلنساين الذم تناكؿ بو (الزيواين) ىذه القضية يف ركايتوتصوران ثقافيان جديدان عن دكر العمل الركائي يف إمساع صوت اإلنسانية
(كامراد) قد منحنا ٌ
و
و
الفٍت للركاية نفسو إىل
يتحوؿ إىل متعالية خطابية تتجاكز البعد ٌ
ادلع ٌذبة ،كما أ ٌف ىذا الطرح قد ٌ
حر لؤلنساؽ الثقافيٌة من خبلؿ حضور موضوعة اجلنوب يف ادلنجز الركائي اجلزائرم ،كىذا
و
تداع ٍّ
ردبا ىو الفرؽ الذم تراءل لنا بُت (كامراد) كبُت ما طرحو (احلبيب السائح) يف ركايتو (تلك

تصورنا -النقطة ادلفصليٌة بُت من
احملبٌة) اليت سنتناكذلا الحقان؛ كىذه ىي بالذات قد تغدك–يف ٌ
يكتب عن الصحراء من خارج الصحراء كاحلبيب السائح ادلذكور كبُت من ىو من أىل
ً
ادلدكنة
الصحراء أصبلن كمعجوف بًتبتها كػ(الزيواين) ،أك ك ػ(أمحد زغب) يف ركايتو (سفر القضاة) ٌ
اليت اخًتناىا لل ٌدراسة.

يتطرؽ(احلبيب السائح) إىل
اية
ك
الر
ىذه
يف
:
.2.6رواية "تلك المحبّة" للحبيب السائح
ٌ
اجلانب السوسيوثقايف من اجملتمع الصحراكم يف أرض (توات) متغلغبلن بنا نسقيٌان كسط نسيجو

االجتماعي ،زللٌبل األبعاد الرمزية لتلك العبلقات اليت يقيمها إنساف الصحراء مع نسقي ادلق ٌدس
كادلدنٌس ،كمنها ما تعلٌق دبمارسة السحر كالشعوذة فيق ٌدمو خبربة األثنوغرايف..":ليال شغلو ما
عما تضع بو رجال تحت قدميها،
مرة وح ّدثتها ّ
كان سمعو من امرأة كانت زارت ّأمو ذات ّ

ضرتو يوما لزوجها ومن عقاقير نسي
من بخور سحر لم يعرفها ،ومن أكل لم ير ّأمو ح ّ
( )1أمحد الص ٌديق الزيواين ،كامرا ْد (ركاية) ،ـ س ،ص.143 :

 احلبيب السائح ركائي جزائرم كلد سنة  1950دبعسكر ،من أعمالو الركائية :زمن النمركد ،سباسخت ،ادلوت يف كىراف.
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الزواق ،)1("..كيف مشهد آخر من الركاية يتوغٌل الكاتب بنا يف مثل
أسماءىا ،وذكر منها ّ
ىذه الطقوس قائبل:

أحس في عمق الظلمة صوت تلك المرأة الخافت
"..واستب ّد بو خوف غشوم إذ
ّ
كل وصفة..،أنت ومرادك في االنتقام ،مخ ميّت.بنت بامبا تروح
ونهنهات ّأمو ّ
ردا على ّ

ط األكحل.أو قلب
للمقبرة وتجيء بو وىو ساخن ،أو كعالة العقرب .أو رأس الق ّ
()2

الضب وشحمة األرض"..
بوجليدة.أوجلود بوالم والزلزومية.و ّ

بكل جرأة
كغَت بعيد عن ظاىرة تعاطي(السحر) يف ىذا اجملتمع ،ذىب الكاتب ؼلًتؽ ٌ
بعض الطابوىات اليت تكشف لنا عن حجم ادلفارقات اجملتمعيٌة يف صورة العبلقات االجتماعيٌة

يتحوؿ بنا الكاتب من خبلؿ سحر األسطورة
احملرمة اليت تعيش جنبا إىل جنب مع ال ٌدين ،إذ ٌ
ٌ
ربو يؿ متعاليٌة
إىل جنوف الكبت اجلنسي كنسق مضمر يسًته اجلمايل من الطقوس التعبٌدية اليت ٌ
رلرد عادة!!
ال ٌدين من عبادة إىل ٌ
حبسو الركائي عوامل الصحراء األسطورية يف عبلقة
جسد لنا (السائح) ٌ
كيف (تلك احملبٌة) ٌ
اإلنساف مع البيئة القاسية ،حبيث تناكؿ ادلفارقات اجملتمعيٌة يف عبلقة إنساف الصحراء باآلخر

ادلختلف ثقافيٌا ،كىو ما رٌكز عليو كثَتا يف شخصياتو الورقيٌة ،ككذا إمكانيٌة التعايش مع
الثقافات األخرل كالثقافة اإلفريقية اجملاكرة كالثقافة األكربيٌة اليت رباكؿ أف زبًتؽ الثقافة احملليٌة

مكوف ال ٌدين الذم يع ٌد الزمة رلتمعيٌة يف إقليم (توات) ،لذلك فإ ٌف انتشار
من خبلؿ إقصاء ٌ
التحضر يكشف لنا أ ٌف الصحراء ليست مكانا
البغاء بُت األسر الصحراكية ربت غطاء العشق ك ٌ

للتمرد على القيم اإلنسانيٌة كمبادئ
للتحنٌث كاخللوة كالعبادة فقط ،كإٌظلا قد تكوف مكانا آمنا ٌ
الفطرة.
()1

احلبيب السائح  ،تلك المحبّة (ركاية) ،دار فضاءات للنشر كالتوزيع ،عماف األردف ،دار ميم للنشر ،اجلزائر2016 ،

ص.142 :
()2ـ ف ،ص.142 :
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كمن زاكية فنيٌ وة فإنٌنا نزعم أ ٌف احلبيب السائح يف (تلك احملبٌة) برىن على أ ٌف تضاريس
الوطن الواحد ال ؽلكنها أف تكوف حاجزان أماـ تضاريس اإلبداع الركائي ،فهناؾ كشائج خفية
نسميها (أنساقان ثقافيٌةن) تتح ٌكم يف ادلبدع اجلزائرم يف الشماؿ كاف أـ يف اجلنوب ،كأ ٌف البيئة
رٌدبا ٌ

اإليكولوجية ليست عائقا –أبدا -يف رب ٌقق معمارية النص للوصوؿ إىل ببلغة اخلطاب

اجلزائرم/اجلزائرم.

كال ب ٌد –يف األخَت -من اإلشارة ىنا إىل أ ٌف الدافع من كراء ما كتبو (احلبيب السائح)
عن الصحراء يف ركايتو (تلك احملبٌة) يندرج -حسب رأينا -ضمن ما يعرؼ بالتجريب يف الركاية
كذلك من خبلؿ توظيفو لتقنية االسًتجاع كاالستدعاء للتاري ال سيما ما تعلٌق منو بتاري

احلقبة االستعماريٌة زلاكال االنتشاء بعطر ثراء الثقافة الوطنية ادلقاكمة للنسياف كالنأم عن التجرمي
غَت ادلربر لآلخر ادلختلف يف بعديها اإلنساين كالتارؼلي ،كىي ليست أكؿ زلاكلة قاـ هبا
(السائح) يف تناكؿ مثل ىذه الطابوىات كاذلوامش ،فقد كجدنا ذلك أكثر كضوحا يف ركايتو

فسرىا البعض كمحاكلة للتطبيع مع كياف ال ٌدكلة العربيٌة ادلغتصب
اليت
ك
*
(أنا كحاييم)
ٌ
لفلسطُت ،إال أنٌو يبدك لنا أ ٌف (احلبيب السائح) مشغوؼ بركح ادلغامرة كاالكتشاؼ لعوامل

السحر كاجلماؿ كاألسطورة كادلفارقات ككسر الطابوىات ،كىذا سبب آخر نراهي مقنعا فيما كتبو
من ركايات عن الصحراء؛ ىذه الصحراء اليت مل يىفتىًت هبا (السائح) كحده بل أصبحت
صرخات سردية كما يراىا أىلها من أمثاؿ الكاتب (أمحد زغب) الذم كتب فيها ثبلثيتو
الركائية( :ادلقربة البيضاء كليلة ىركب فجرة ً
كسفر القضاة)

كعنىينا
قصدنا بذلك كحدة الثقافة الوطنية اليت تعكسها العادات كالتقاليد ادلتشاهبة يف مناطق القطر اجلزائرم منذ القدـ .ى
بببلغة اخلطاب اجلزائرم/اجلزائرم سهولة التواصل بُت ادلبدع كادلادة اإلبداعية ،كىذا ما دلسناه عند كثَت من الركائيُت
كاحلبيب السائح كغَته.

الركاية اليت ع ٌدىا البعض دبثابة
ركاية مثَتة للجدؿ صدرت سنة  ،2018عن دار ميم للنشر كالتوزيع باجلزائر ،كىي ٌ
مرافعة عن يهود اجلزائر على حساب الذاكرة اجلمعية للمجتمع اجلزائرم اليت تضع اليهود دائما يف قفص االهتاـ بوصفهم
أحد عوامل النكبة احلضارية لؤلمة العربية.
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 . 7أحمد زغب كاتبا:
نتفهم ما ذىب إليو (ركالف بارت)
قد ٌ
بالنص فقط لنحكم على األثر من خبلؿ ىذا النص حبيث أ ٌف (بارت) يؤٌكد
ادلؤلٌف كاالكتفاء
ٌ
Roland Barthes

عندما نادل بفكرة موت

()1
لكن األمر
ك
،
"أ ٌف نسبة النص إىل مؤلفو معناىا إيقاؼ النص كحصره كإعطائو مدلوال ّنائيٌان"
ٌ

قد يبدك سلتلفا عندما يتعلٌق ذلك بدراسة األنساؽ الثقافيٌة كعبلقتها باألثر األديب حسب نظرية

نصو ،إذ
النقد الثقايف ،أل ٌف الكاتب ال ؽلكن أف يكوف يف ىذا النوع من ال ٌدراسات دبعزؿ عن ٌ

كنصو إٌظلا ىي عبلقةه تكامليةه ،فما الكاتب إال عتبة من عتبات ىذا
أ ٌف العبلقة بُت الكاتب ٌ
النص.
ٌ
كال عجب يف ذلك فقد ربط (الغذامي) يف مقارباتو بُت دراسة ىذه األنساؽ كبُت

ربوؿ صانع اخلطاب إىل نسق كما
شخصية من يصنعهاٌ ،
فتبُت لو أ ٌف ىذه ادلعادلة ىي اليت قد ٌ

جاء يف كتابو (النقد الثقايف ،قراءة يف األنساؽ الثقافيٌة العربيٌة) ،كحديثو عن ادلتنيب النسقي
ادلتلمس النسقية ،كالنسقيٌة
لذلك سلٌمنا بوجود ادلتنيب النسقي ،كما خلٌد تاري األدب صحيفة ٌ

الرجعيٌة عند أدكنيس ،كتفحيل القصيدة عند نازؾ ادلبلئكة ٌ ..جاءت (أحبلـ مستغاظلي)
لتضعنا أماـ ثورة نسقيٌة ض ٌد النظاـ الباطرياركي من خبلؿ اخللخلة النسقية اليت أحدثتها يف

التمرد على
(ادلملكة الذكوريٌة)ٌ ،
كربوؿ أدهبا إىل ظاىرة إنسانيٌة تسعى إىل إحداث حالة من ٌ
لتتحوؿ (الذات ادلستغاظليٌة) إىل معادؿ
سلطة الذكورم كهتديد غَت معلن للنظاـ (الباطرياركي) ٌ

موضوعي ذلذه الثورة ،بل إىل تأسيس قواعد جديدة دلراجعة فوريٌة لكثَت من ادلفاىيم األدبيٌة اليت

استأثر هبا (الذكورم) ،فلم يعد "يف السوؽ إال مرزكؽ " *كما يقوؿ ادلثل الشعيب!!
()1

ركالف بارت ،درس السميولوجيا ،تر/عبد السبلـ بنعبد العايل ،دار توبقاؿ ،ادلغرب ،ط ،1993 ،3ص.86 :


احلرة
ىو تنظيم اجتماعي يرتكز على سيادة األب أك الذكر األكرب يف العشَتة أك األسرة ،يينظر :نظاـ أبوم :ادلوسوعة ٌ
 ، https://ar.wikipedia.org/wikikتاري الزيارة 2021/03/26 :الساعة  10 :صباحا.
* مثل معركؼ يف مناطق سوؼ كما جاكرىا ،كادلقصود بو أ ٌف اإلنساف ؽللك خيارات عديدة يف ازباذ القرار الذم يناسبو
يهمو أك ػل ٌقق لو ادلصلحة الشخصية.
عندما يتعلٌق األمر بشيء ٌ
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كقد ظهر لنا جليٌا ىذا األمر يف شخصية الكاتب أمحد زغب الباحث يف الًتاث كالثقافة

الشعبية ،لذلك فإ ٌف زغب الكاتب ليس يف احلقيقة إال زغبان نسقيٌا ،إ ٍذ يصبح إقحامو أكثر من
ضركرة قد تساعدنا يف الوصوؿ إىل مضمرات اخلطاب مع ما يكتبو من ركايات ،كبذلك تتح ٌقق

معادلة القراءة كالتلقي ذلذه النصوص ،كىو ما أعللو النقد النصوصي الذم يرٌكز -حسب أنصار
النقد الثقايف -على مجاليات األثر األديب فقط( ،)1على خبلؼ النقد الثقايف الذم يدرس
كل جوانبو دبا فيها الكاتب ،فهو أشبو باحمل ٌقق يف قسم الشرطة ،ككإجراء
اخلطاب األديب من ٌ
أساسي للوصوؿ إىل نسقية ما ىو مطركح من أفكار ؽلكن أف يكوف ىو أيضا مادة قابلة
لل ٌدراسة.
ادلهمة اليت ال يتح ٌقق النقد الثقايف إال هبا يف
ك(الغذامي) ع ٌد ىذه القضية من ادلسائل ٌ
مقارباتو بُت دراسة ىذه األنساؽ كبُت شخصية من يصنعها ،كيضرب لنا مثبل على ذلك
بادلتنيب النسقي يف كتابو ( النقد الثقايف ،قراءة يف األنساؽ الثقافيٌة العربيٌة) حيث يقوؿ عنو:
"كلن صلد أكثر من ادلتنيب سبثيبل لركح اخلطاب النسقي ،كلن يكوف غريبا لؤلسف أف ػلظى
ادلتنيب بإعجابنا ادلفرط ،مذ كاف ىو الشاعر األكثر نسقية ،كليس إعجابنا بو إال استجابة
نسقية غَت كاعية منٌا إذ أنٌنا كاقعوف ربت تأثَت النسق ، )2("..فالغذامي ىنا يربط ربطا عضويا
بُت النص كمنتجو ليذكبا معا يف بوتقة كاحدة فيصبح النص كصاحبو نسقا مكتمبل .
همنا يف كل ىذا أ ٌف (زغب) من خبلؿ ادلسعى الذم ربطو دالليا بتوظيف الًتاث
كما يى ٌ

تتحُت باستمرار كلما فتحنا
ربولو إىل نسقيٌة ٌ
يف ركاياتو جعل منو جزءان من نسقيٌة ىذا الًتاث ٌ
ضلن أك غَتنا ادلت الركائي ادلكتوب عن الصحراء كاجلنوب لذلك فقد نراه ماثبل يف شخوص
ركاياتو كمنها ركايتو "سفر القضاة".

) )1ينظر :عبد اهلل الغذامي كعبد النيب اصطيٌف ،نقد ثقايف أـ نقد أديب؟ ،دار الفكر ادلعاصر ،بَتكت ،ط،2004 ،1
ص.154 :
( )2عبد اهلل الغذامي ،النقد الثقافي قراءة في األنساق الثقافية العربية ،ـ س ،ص.167 :
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لذا فقد استوجب علينا من أجل توضيح ىذه الرؤيا أف نقًتب من شخصية زغب
كنعرؼ بو كبأعمالو ادلنجزة يف رلاؿ الركاية ،كسوؼ نرل أ ٌف ىناؾ عبلقة مباشرة بُت ىذه
ٌ
ادلنجزات كما جاء يف حيثيات ركايتو (سفر القضاة) -ادلوضوع الرئيس ذلذا البحث -بل كاف
إثراءن ذلا يف زلاكلة حثيثة منو لتأسيس السرد ادلقاكـ للنسياف عن الصحراء.

المدونة:بالرغم من أ ٌف أغلب البحوث تضع التعريف
.1.7السياق الثقافي لصاحب
ّ
ادلدكنة ضمن مبلحقها إال أننا سنكسر ىذه القاعدة نسقيا كنلقي بو يف جوؼ مت
بصاحب ٌ

نعرؼ بالسياؽ الثقايف لو.
ىذه ال ٌدراسة باعتباره عنصرا مهما يف البحث ،لذا كجب علينا أف ٌ

كلد أمحد زغب بقرية (الرقيبة) إىل الشماؿ الغريب من منطقة كادم سوؼ اجلزائرية يف

غضوف سنة  ،1960كتلقى تعليمو االبتدائي كادلتوسط دبسقط رأسو انتقل إىل مدينة الوادم
حصولو يف سنة

حيث أكمل تعليمو الثانوم الذم ٌتوجو بنيلو لشهادة الباكالوريا
على شهادة اللسانس يف األدب العريب من جامعة باتنة ،كىي نفس السنة اليت اطلرط فيها يف
سلك التعليم الثانوم إىل غاية (،)2001

()1987

بعد حصولو على شهادة ادلاجستَت تقلد منصب

أستاذ مساعد جبامعة بسكرة ادلوسم اجلامعي ( ،)2002/2001لينتقل بعدىا إىل جامعة الوادم
أستاذا زلاضرا إىل أف سبت ترقيتو إىل أستاذ التعليم العايل سنة ( )2016بذات اجلامعة.
ِ
الكتابة والتأليف:
.2.7مساره في
مل تثن مهنة التدريس كما فيها من متاعب من عزؽلة (زغب الكاتب) الذم ٌقرر أف
لعل ما ساعده على ذلك ىو ميولو ادلب ٌكر
ؼلوض ذبربة الكتابة بنوعيها العلميٌة كاإلبداعيٌة ،ك ٌ

إىل دراسة األدب الشعيب مجعان كتدكينان كدراسةن ،إذ نشر اجلزء األكؿ من كتابو "أعبلـ الشعر
ادللحوف يف( ،)2006شلٌا شجعو على مواصلة ىذا ادلسار ،باإلضافة إىل عشرات ادلقاالت
اجملبلت كال ٌدكريات العلميٌة احمل ٌكمة يف داخل
كالدراسات اليت كاف ينشرىا تباعا يف سلتلف ٌ
 تبعد عن مدينة الوادم مشاال بنحو  30كلم ،تشتهر بزراعة النخيل ،منفذ صحراكم غربا إىل منطقة كادم ريغ حيث
قرية (سيدم عمراف) اليت كقعت فيها أحداث ركاية ( ًسفر القضاة).
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الوطن كخارجو ،كحىت يف اجلرائد كاجملبلت الثقافيٌة،كما أسهم يف تنشيط العديد من سلابر
البحث يف سلتلف جامعات الوطن ،كيع ٌد (زغب) مقارنة بغَته من كتٌاب اجلنوب اجلزائرم من

أكثرىم إصداران( ،)1حبيث بلغ ما كتبو خبلؿ العشريتُت ادلاضيتُت فقط ما يناىز عن الثبلثُت
مؤلفا بُت حبث كربقيق كركاية ،كيف الركاية رلاؿ حبثنا ربديدا ؽلتلك يف رصيده مخسان مطبوعة
كىي:
ادلقربة البيضاء عن دار الكتاب العريب اجلزائر()2007سفر القضاة عن دار الكتاب العريب اجلزائر()2016ليلةي ىركب فى ٍجىرة عن دار سامي للطباعة كالنشر كالتوزيع ،الوادم()2016ثورة ادلبلئكة عن دار سامي للطباعة كالنشر كالتوزيع ،الوادم ()2019-الشيطاف األزرؽ عن دار سامي للطباعة كالنشر كالتوزيع ،الوادم،

()2020

ربوؿ يف مساره األكادؽلي كاإلبداعي إىل أيقونة يف
ككما ذكرنا آنفا أ ٌف (زغب) قد ٌ
التفرد العلمي إثراؤه للمكتبة اجلامعيٌة بالكثَت من ادلؤلفات
التأليف كالتحقيق ،كيشهد هبذا ٌ
القيٌمة اليت استفاد منها الطلبة اجلامعيوف كغَتىم ،كنذكر منها:
 ربقيقو لديواف الشاعر الشعيب إبراىيم بن مسينة ()2004الشعر الشعيب اجلزائرم من اإلصبلح إىل الثورة ()2009-أعبلـ الشعر ادللحوف

ج 1ج 2ج.3ج)2011.2010.2008.2006(4

-األدب الشعيب الدرس كالتطبيق

ط..2008( .1ط)2012..2

مبادئ األنثركبولوجيا (.)2012ذلجة كادم سوؼ دراسة لسانية يف ضوء علم ال ٌداللة احلديث(.)2012ديواف امحد بن عطا اهلل ربقيقا كدراسة ((2012) )1أمحد زغب ،التجربة الركائية كرحلة التأليف (مقابلة خاصة مع الكاتب أمحد زغب يف بيتو دبدينة الوادم بتاري االثنُت
 19مارس  ، 2019الساعة الرابعة مساء)
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عمود الدخاف ركاسب اآلخر يف الثقافة الشعبية ( .)2015الفولكلور النظرية كادلنهج كالتطبيق (.)2015سيمياء الشعر الشفاىي (.(2015األلعاب الشعبية زلاكلة دلقاربة تارؼلية كأنثركبولوجية (.)2016الشايع بن سامل من ذاكرة رلاىد عصامي (.(2016العازؼ بالربابة األدكار االجتماعية كالسياسية كالثقافية للغزكة الشفاىية (.)2016األرجوزة النسوية دار ادلثقف باتنة (.)2019كلو كتب باالشًتاؾ مع مؤلفُت آخرين منها:
دراسات يف أدب األطفاؿ(.)2004الشي زلمد الطاىر تليلي حياتو كآثاره (.)2009ربقيق ديواف فاطمة منصورم(.)2013لعل من أبرز ما يلفت االنتباه يف ما يكتبو أمحد
.3.7الصحراء في كتابات أحمد زغبٌ :
زغب) مبدعان كأكادؽليان ىو تركيزه على تيمة الصحراء كحياة اجملتمع التقليدية فيها كالثقافة

الشعبية احمللٌية كاحلفر يف الذاكرة كاالنتماء ذلذا اجملتمع ،كىذا يعٍت أ ٌف موضوع اذلويٌة الثقافيٌة
كل ىذه الكتابات كىو-يف اعتقادنا -أىم نسق كاف يشتغل
جملتمع الصحراء ىو الطاغي على ٌ

ادلتشعبة
عليو (زغب الكاتب) طوؿ ىذه ادل ٌدة ،كىو النسق الذم تنطلي ربتو كثَت من األنساؽ ٌ
كل
ٌ
تشعب الثقافة يف الكتابة عن عوامل الصحراء ادلنسية ،كلذلك صلده يتناكؿ ىذه الثقافة من ٌ

كل شيء ،اإلنساف كاحليواف كالنبات كاألرض كالعادات
اجلوانب يف كتاباتو مستهدفا فيها ٌ
ؽلت لنسق الصحراء بوشيجة سواء أكاف ىذا األدب ماديٌا أـ غَت
كل ما ٌ
كالتقاليد كاحلكايات ك ٌ

يعج باحلركة نتيجة مساءالتو النسقية
ذلك إىل درجة أ ٌف زغب قد استحاؿ ىو اآلخر إىل نسق ٌ

 يتعامل زغب –الكاتب -كثَتا يف كتاباتو مع أنطولوجيا الصحراء عرب أنساؽ الزماف كادلكاف كاإلنساف ،كقد الحظنا
ذلك كثَتا يف تطبيقو للمنهج األنثربولوجي أثناء دراستو لؤلدب الشعيب كالثقافة الشعبية ،كقد امت ٌد ىذا ادلنحى عنده حىت
بكل أبعادىا االجتماعية كاالنسانيٌة.
إىل أعمالو الركائية اليت أراد من خبلذلا أف ػللٌل نسقية الصحراء ٌ
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لثقافة الصحراء ،كمن ىنا فإنٌنا نرل أ ٌف ما كتبو من ركايات إ ٍف ىو ٌإال صدل ذلذه التٌيمات
صورا معرفيٌا
كاألفكار ،كزلاكلة منو للوصوؿ دبوضوع الصحراء إىل أقصى حدكد ادلعرفة كاضعا ت ٌ
خاصا ذلذا ادلوضوع.
كمػػا أ ٌف زغػػب قػػد اعتمػػد يف اسػػتيعاب األبعػػاد الرمزيػػة للػًتاث الشػػعيب علػػى اللغػػة السػػاردة
يف بعػػديها التواصػػلي كاجلمػػايل ،كال نعػػٍت هبػذه اللغػػة السػػياؽ ادلعجمػػي فقػػط كإٌظلػػا نقصػػد توظيفػػو
لػذلك الػػزخم الثقػػايف للمجتمػػع التقليػػدم مػػن خػػبلؿ ظلػػط التفكػػَت كطػػرؽ التعبػػَت عػػن خصوصػػية
ىػػذه الثقافػػة ،كىػػو مػػا ؽلكنٌػػا بكػػل سػػهولة إىل اكتشػػاؼ األنسػػاؽ الثقافيٌػػة ادلضػػمرة الػػيت ػلجبهػػا

اجلمػػايل م ػػن اخلطػػاب ،كع ػػن ىػػذا ال ػػزخم ي ػػرل أمحػػد أب ػػو زيػػد إىل أ ٌف "دكر اللغ ػػة يف اجملتم ػػع مل
ىام ػان مػػن
يقتصػػر علػػى اعتبارىػػا أداة لبلتصػػاؿ بػػُت األف ػراد فقػػط بػػل ٌأّنػػا أصػػبحت سبثٌػػل جػػزءان ٌ

عناصػػر الثقافػػة ،كأ ٌف فهمهػػا جيٌػػدا يتوقٌػػف علػػى فهػػم أظلػػاط الثقافػػة السػػائدة يف اجملتمػػع ،فدراسػػة
العبلقات الواضحة بُت اللغة كاحملتول الثقايف ال يعٍت شيئا من أ ٌف اللغة ذلا أساس ثقايف"

()1

كالكاتب (زغب) كما يبدك لنا كاف أكثػر كعيػان بأعليٌػة ىػذه ادلسػألة انطبلقػا مػن إحساسػو
األكؿ ٌ ،كػػذات مثقف ػ وة يف ادلقػػاـ الثػػاين ربمػػل علػػى كاىلهػػا
كجػػزء مػػن ىػػذا اجملتمػػع يف ادلقػػاـ ٌ
رسالة تشعر إزاءىا بادلسؤكلية اجملتمعيٌة ،كبصفتو أيضا باحثا يف الًتاث الشعيب مػن جانػب آخػر؛
مهمػػة ادلثقػػف يف
كىػػو اجلانػػب العملػػي الػػذم ػل ػ ٌدثنا عنػػو(إدكارد سػػعيد يف سػػياؽ حديثػػو عػػن ٌ

رلتمعو بأنٌو":فرد يتمتٌع دبوىبة خاصة سبكنٌو من محل رسالة ما أك سبثيل كجهػة نظػر مػا أك موقػف

مػػا أك فلسػػفة مػػا ،أك رأم مػػا كذبسػػيد ذلػػك يف اإلفصػػاح عنػػو إىل رلتمػػع مػػا"( ،)2كىػػذا مػػا صلػػده
جليٌػان يف كتابػػات زغػػب يف موضػػوع الصػػحراء علػػى ادلسػػتويُت :األكػػادؽلي كاإلبػػداعي معػػا ،كلػػيس

ىذا من باب موضوعيٌة الصحراء فحسب ،كإٌظلا لكوف اللغة سبنح للكاتب فرصا عديػدة كتارؼليٌػة
دلػػلء الفراغػػات األنطولوجيػػة الػػيت تًتكهػػا الغفلػػة عنػػد كثػػَت مػػن ادلثقفػػُت السػػلبيُت يف حفػػظ اذلويػٌػة
( )1أمحد أبو زيد ،حضارة اللغة ،رللة عامل الفكر ،ع،1مج،3القاىرة  ،1971،ص.25:

( )2إدكارد سعيد ،المثقف والسلطة ،تر:زلمد عناين :رؤية للنشر ك التوزيع ،القاىرة ،ط  ، 2006، 1ص.43
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الثقافيٌ ػػة للمجتم ػػع التقلي ػػدم يف عادات ػػو كتقالي ػػده كخصوص ػػياتو اجملتمعيٌ ػػة ،كدرءان دل ػػا ق ػػد يس ػ ٌػوقو

اآلخ ػػر ادلختل ػػف نس ػػقيٌان ع ػػن الص ػػحراء باعتبارى ػػا ظلمػ ػان ٌأّن ػػا ليس ػػت إال رم ػػزان للمنف ػػى أك عنوان ػػا

للحصػػار اإليكولػػوجي كنسػػقا للم ػوات الػػذم يفرضػػو جػػربكت الطبيعػػة ،بػػل كىنػػاؾ مػػن يصػ ٌػورىا
لتأخر احلضارم.
ك و
نموذج ل ٌ

للمدكنػة الػيت اخًتناىػا ذلػذه ال ٌدراسػة كادلوسػومة بركايػة ( ًسػفر القضػاة) ال
لذلك فإ ٌف قراءىتنػا ٌ

تبتعػػد كثػَتا عػػن ىػػذا التصػ ٌػور أك الػػنهج الػػذم اختػػاره الكاتػػب (أمحػػد زغػػب) عػػن قناعػػة شخصػػية
كميػػوؿ موضػػوعيٌة ،فبػػالرغم مػػن أ ٌف ( ًسػػفر القضػػاة) ىػػو عن ػواف قػػد يبػػدك للوىلػػة األكىل كمتعاليػ وػة
خطابية ذات و
ثقايف خارجي مرتبط بفكرة معيٌنة إال أنٌو استطاع أف يعيدنا
نسق ًّ
إحايل إىل سياؽ ٌ

بق ػػوة اللغ ػػة كانزياحاهت ػػا إىل كاق ػػع الص ػػحراء بك ػ ٌػل معطياهت ػػا اإليكولوجيٌ ػػة كخصوص ػػياهتا الثقافيٌ ػػة
كاجملتمعيٌة كحىت طبيعة أىلها النفسية كادلورفولوجية.

بلـ منهجيٌان أ ٌف دراسػتنا ىػذه قػد اقتصػرت علػى ركايػة كاحػدة فقػط مػن بػُت
كمع ىذا فقد ني ي

ػنص ادلنقػود ثقافيػا كالػذم بػُت
أعمالو األربع األخرل ،إال أنٌنا قبلنػا ىػذا التحػ ٌدم مقتنعػُت بػأ ٌف ال ٌ
أيػػدينا قػػد يتكػػاثر ًجيني ػان فيلػ يػد مػػن رمحػػو نصوص ػان كنصوص ػان ال حصػػر ذلػػا كأكثػػر ث ػراء باألنسػػاؽ

الثقافيٌػػة ث ػراء احلي ػػاة التقليديػػة يف رلتمػػع ( ًس ػفر القضػػاة) ،كمػػن جه ػػة ثانيػػة أ ٌف كتابػػات (زغ ػػب)

الركائية مل تزؿ يف مرحلة التأسيس ،ذلك أنٌو –حسب رأينػا-منشػغل كثػَتا يف ىػذه الفػًتة بتأثيػث
مسػػركدية الصػػحراء كفػػق آليػػيت التخييلػػي كادلرجعػػي ،كال سػػيما أ ٌف الصػػحراء اجلزائريػٌػة بكػ ٌػل عوادلهػػا

عمػػا كتبػػو آخػػركف مػػن أمثػػاؿ (إب ػراىيم
السػػحرية كالطبوغرافيٌػػة تتميٌػػز باخلصوصػػية الثقافيٌػػة احملليٌػػة ٌ
الك ػػوين) ك(عب ػػد ال ػػرمحن مني ػػف) ع ػػن ع ػ ػوامل ص ػػحرائهما  ،ل ػػذا فه ػػي –يف تق ػػديرنا-تع ػ ٌػرب ع ػػن
خصوصيٌة اإلنساف الصحراكم اجلزائرم يف بنيتو الثقاقيٌة كاجملتمعيٌة.


كسوؽ ذلا كثقافة يف اجلزائر كفق سياسة ٌفرؽ تسد ،كمنها ثقافة أبيض/أسود.
ىذه النظرة ٌ
رسخها االستعمار ٌ
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الروائي عند أحمد زغب:
 .4.7المنجز ّ
ػليسن بنا قبل أف نلج اجلزء التطبيقي من ىذا البحث أف نلقي نظرة على ادلنجز الركائي

لنتعرؼ على خصوصيات اخلطاب السردم عنده
لصاحب ٌ
ادلدكنة يف ضوء قراءتنا النٌسقية لوٌ ،

كأبرز الوشائج النسقيٌة اليت ؽلكن أف تكوف ذلا عبلقة دبوضوع حبثنا؛ فقد سبق أف أشرنا يف
صص يف األحباث األنثربولوجية كالشعبية باإلضافة إىل ذلك أنٌو
موضع سابق أف الكاتب قد زب ٌ

كدكف الكثَت من
كاف باحثا ميدانيا فقد نزؿ إىل عمق الطبقات الشعبية يف الصحراء كالبادية ٌ
ادلوركثات الشعبية شعرا كنثرا ال سيٌما يف منطقة سوؼ اجلزائرية كما جاكرىا مقتديا بأستاذه

(عبد احلميد بورايو) الذم أشرؼ على رسالتو يف الدكتوراه. 

مدكناتو الركائية كاف أكثر التزاما دبوضوع الصحراء ،إذ عاجلو من
ككجدنا أ ٌف (زغب) يف ٌ

كل العناصر
كل الزكايا االجتماعية كالنفسية كادلونوغرافيٌة زللبل بعمق الباحث األنثربولوجي ٌ
ٌ
تعمد استعماؿ بعض ادلصطلحات الثقافية اليت جاء هبا
ادلشكلة لؤلنساؽ الثقافية ،بل أنٌو ٌ

الغ ٌذامي مثل (الفحوؿ ،الثقافة ،العنًتيات ،الصراع الثقايف،العادات كالتقاليد ،)..كمل يكتف
ادلكونات الثقافية ذات
هبذا بل كاف
يستغل فضاءات التبئَت يف ركاياتو يف شرح كربليل بعض ٌ
ٌ
اخلصوصية اجملتمعيٌة للبيئة الصحراكية احملليٌة اليت تقع فيها أحداث ركاياتو ،كليس ىذا من باب
ً
يتحملو أبطاؿ الركاية كحدىم حىت ال زبرج
التعسف كإٌظلا إلدراكو أ ٌف احلمل الثقايف ال غلب أ ٌف ٌ
ٌ
مهمة تندرج
عن سياقاهتا الفنيٌة بل أ ٌف موضوع ىذه الركايات يف ح ٌد ذاتو يع ٌد رسائل ثقافية ٌ
ضمن السرد ادلقاكـ للنسياف .

غَت أنٌنا سنكتفي باحلديث عن ركايتيو اللتُت عنواّنما( :ادلقربة البيضاء) كليلة (ىركب
فجرة) اللتُت قد تشكبلف مع ركاية (سفر القضاة)ثبلثية حقيقية عن السرد كالصحراء:



عنواف ىذه الرسالة "جماليات الشعر الشفاىي نحو مقاربة سيميائية أسلوبية" ،جامعة اجلزائر،إشراؼ عبد احلميد

بورايو ادلوسم اجلامعي .2007/2006 :
-22 -

مدخل

نظرة عامة حول مفهوم الثقافة والنسق والرواية

-المقبرة البيضاء :تع ٌد ىذه الركاية باكورة إنتاجو الركائي ،فقد صدرت سنة  2007عن دار

الكتاب العريب ،كيف األصل كاف عنواّنا (مقربة البيٌاضة) ،بدؿ (ادلقربة البيضاء) كيشَت كاتبها

الركاية إىل ادلطبعة بعنواّنا األصلي (مقربة البيٌاضة)غَت أنٌو تفاجأ بتحوير ىذا
أنٌو أرسل ىذه ٌ
العنواف دكف قصد من الناشر إىل (ادلقربة البيضاء).
ربرؾ اجملتمع التقليدم يف صحراء اجلزائر الشرقيٌة
الركاية األنساؽ اجلنائزية اليت ٌ
تعاجل ىذه ٌ
ككيف تتعامل اجلماعة الشعبية ىناؾ مع أنساؽ ادلوت خصوصا كادلاكرائي عموما ،إذ أ ٌف نسق
ادلوت بكل ما ػلملو من غموض كأسرار يظل متعالية خطابية يف اجملتمع التقليدم كال ؽلكن أ ٌف
يفسر خارج نطاؽ األسطرة ،كالتأكيل ادلتافيزيقي جنبا إىل جنب مع ما تب ٌقى من الثقافة
ٌ
اإلسبلمية.
كيرل (زغب) يف كتابو (الفلكلور النظرية ،ادلنهج ،التطبيق) أ ٌف"الوفاة ىي النهاية الطبيعيٌة
احلي،كقد كجد اإلنساف نفسو زلاطا بطبيعة مشحونة بادلظاىر اخلطرة اليت تؤدم يف
للكائن ٌ
كثَت من األحياف إىل ادلوت" ) )1لذلك فإ ٌف ادلوت ليس حدثان عابران يف ىذا اجملتمع بل ػلتاج إىل
القياـ بطقوس العبور ،كمن ىذه الطقوس أنساقيٌة مكاف ال ٌدفن كىو ما تقتضيو طبيعة عبلقة
السر يف نسق ادلقربة كمتعالية خطابية أ ٌّنا قابلة
األموات باألحياء يف منظور ىذه الثقافة ك ٌ
للتحوؿ إىل قيمة رلتمعيٌة مضمرة يصعب التفريط فيها؛ كادلوت طرؼ يف معادلة أنطولوجيا
ٌ
الوجود يساعد على حفظ التوازف النفسي كاالجتماعي كالديٍت للجماعة الشعبية كيتجلى يف
صورة أمنيات بالدفن بعد ادلوت إىل جوار أقارب كأحباب ادليٌت ،فبل ؼلتلف أىل ادليٌت عادة
يف اختيارىم للبقعة اليت سيدفن فيها فقيدىم أل ٌف ىذا األمر ال ػلتاج إىل و
جداؿ فحرمتو ميٌتا
كحرمتو حيٌا ،كذلذا فإنٌنا صلد كل عائلة بعينها زبتار جهة من ادلقربة معلومة ،فنسق ادلوت إٌظلا
ألمو
ىو نقطة عبور إىل العامل اآلخر ال غَت ذلذا سألت احلاجة عويشة جدة الطفل ادلتويف ٌ

صهرىا صاحلا "توفي صباح اليوم أم البارحة ؟؟ في الصباح الباكر ،حوالي الرابعة صباحا

 البياضة :تقع جنوب مدينة الوادم بع ٌدة أمياؿ ،من أقدـ العمائر يف كادم سوؼ كيطلق أيضا عليها مسمى (إعميش)،
مقر الزاكيتُت التجانية كالقادرية ،كتع ٌد من ادلناطق ادلق ٌدسة عند (السوافة الطركديُت) ،يينظر  :إبراىيم زلمد الساسي
كيوجد هبا ٌ

العوامر ،الصروف في تاريخ الصحراء وسوف ،منشورات ثالة ،األبيار ،2007 ،اجلزائر ،ص.201 :

()1أمحد زغب ،الفلكلور ،النظرية المنهج التطبيق ،دار ىومة ،اجلزائر ،2015 ،ص.157 :
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..ال ّدايم اهلل ،أين دفنتموه ؟ أجاب صالح  :شرقي قبر أبي عند قدميو بينهما ذراع أو
ذراعين  .وىنا تد ّخل سعيد:

أصرا على
"-مع أ ْن كان ىناك مكان خال إلى جانب ج ّدي  ،وقد نبهتهما إليو ،لكنّهما ّ
()1

رأيهما".
تقمصت األدكار اجلنائزية يف ىذه الركاية ،الشخصية ادلثَتة
كمن أبرز الشخصيات اليت ٌ
يتحرؾ كسط األنساؽ اجلنائزية بداف وع من الثقافة
للجدؿ (احلاج منصور النسقي) الذم كاف ٌ
اليت أنتجها رلتمعو التقليدم ،كىذه الثقافة ىي اليت كانت ربرسو بصفتو فحبلن جنائزيان سب ٌده
بأسباب التسلٌط كاحلماية فكاف يستدعي األدكار اجلنائزية عند كقوعو يف ادلأزؽ النسقي ،كحىت
بعد موتو ظلت األنساؽ اجلنائزية ربرسو كتدافع عنو .
الركاية اإلسهاـ يف احملافظة على
كؼليٌ يل إلينا أ ٌف (أمحد زغب) أراد من خبلؿ ىذه ٌ
خصوصية ادلوركث الثقايف كالشعيب الصحراكم دلنطقة سوؼ ،مازجا الفٍت اجلمايل يف ادلسركد
الركائي بالتارؼلي احملايث ناقبل لنا مقاربة ثقافية من ذاكرة اجملتمع التقليدم اجلزائرم بكل قيمو
اجملتمعيٌة كمفارقاتو السلوكيٌة.
ِ
الركاية الثانية اليت أصدرىا زغب سنة ()2016عن دار سامي
-رواية ليلة ىروب فَ ْج َرةَ :ىي ٌ

للطباعة كالنشر كالتوزيع بالوادم ،ككما يبدك من العنواف فهي ربيل على األنساؽ الًتاثية
كسابقتيها (ادلقربة البيضاء ً
كسفر القضاة) ،كعلى النهج الركائي نفسو الذم اختاره الكاتب يف
ٍ
يؤسس دلشركع سردم يدافع فيو عن فكرة الًتاث يف زمن
أعمالو الركائيٌة ،ككأنٌو أراد أف ٌ
أصبحت فيو العودلة الثقافيٌة خطرا حقيقيان يه ٌدد رمزية ادلاضي للجماعة الشعبية.

كقد جاء يف أحد مشاىدىا كىو يصف لنا طريقة االحتفاؿ بالزكاج يف اجملتمع التقليدم
احلب يف اجملتمع التقليدم "..حمي الوطيس
كيف لوحة فلكلورية تصف بداية تش ٌكل نسق ٌ
( )1أمحد زغب ،المقبرة البيضاء (ركاية) ،دار الكتاب العريب ،اجلزائر ،2007 ،ص .51-50 :
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وطيس العرس..واشتدت زغاريد النسوة ال سيّما من قبيلة أوالد حامد البنات من خلفها
يشرن إليها باالنسحاب..والشباب من خلف عايش يهتفون لو  :القنّار المائل يا عايش
القنّار القنّار المائل يا عايش !!!.)1("..

ذبسد لنا يف مضموّنا جربكت نسق العرؼ الذم يكبٌل اجملتمع التقليدم
فهذه الركاية ٌ
الصحراكم ،معريٌا يف ذات الوقت نسق الطبقيٌة الذم يضرب جبذكره يف أعماؽ ىذا اجملتمع

الركاية فتاة ميسورة امسها(فجرة) أحبٌت شابا فقَتا امسو(عايش)حبٌا جنونيا ،كغامرت
..بطل ىذه ٌ

حبياهتا كمكانتها االجتماعية من أجلو متح ٌدية سلطة العرؼ ،قالبة نسق الفحولة رأسا على
يتعرض نسق (العرؼ) إىل اخللخلة النسقيٌة بسبب طغياف
عقب ،كخبلؿ رلريات ىذه الركاية ٌ
ربوؿ ىذا النسق من نسق فحويل ارتبط بادلنجز
نسق (اذلركب) الذم ابتلع كل األنساؽ عندما ٌ
رلرد متاع
الذكورم إىل نسق فحويل أنثوم ؼلًتؽ الطابوىات التقليدية اليت جعلت من األنثوم ٌ

ترسخت يف ظل النظاـ الباطرياركي.
للرجل كىي الثقافة ذاهتا اليت ٌ

غَت أنٌنا دلا ضلفر يف البنية العميقة صلد أف نسق الزكاج كالذم ييع ٌد من األعراؼ الراسخة

يف اجملتمع التقليدم يأخذ أبعادان برغماتية هتدؼ إىل احملافظة على سباسك العائلة حبيث أ ٌف زكاج

األقارب "يساعد على تقوية كسباسك الوحدة القرابية أيضا من زكايا أخرل ألنو يعمل على
()2

حفظ الثركة من أف تنتقل بالوراثة عن طريق النساء إىل اجلماعات القرابية الغريبة"

احلب -يف الكشف عن أنساؽ
كما أ ٌف القيمة ادلركزية يف الركاية أسهمت -كنعٍت هبا ٌ
تعرت ىذه األنساؽ كأبانت لنا العيوب
القبح اليت زبتب كراء النسق اجلمايل ،فرأينا كيف ٌ
 عمامة خفبفة يضعها البدكم على رأسو ،كال يستبعد أف تكوف اللفظة عربيٌة ،فقد جاء يف القاموس احمليط للفَتكزآبادم:

ادلعتم عمامة جافية ،ينظر :الفَتكزآبادم ،القاموس المحيط،
السمج ،ك ٌ
"كادلقنر كمح ٌدث،كادلقٍنور للفاعل :الضخم ٌ
تح/أنس زلمد الشامي كزكريا جابر أمحد ،دار احلديث ،القاىرة ،2008 ،ص.1370:

( )1أمحد زغب ،ليلة ىروب فجرة (ركاية) ،دار سامي للطباعة كالنشر كالتوزيع ،الوادم ،2017 ،ص.19 :

()2

زلمد عبده زلجوب ،االتجاه األنثروسوسيولوجي في دراسة المجتمع ،ككالة ادلطبوعات ،الكويت(د.ت.ط)

ص59 :
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الثقافية يف اجملتمع التقليدم من حيث ىي أنساؽ راسخة يسوقها العرؼ يف صورة قيم كمثل
ربوؿ ادلكاف إىل عرؼ
تفوؽ كاجتهاد كادل ٌن كرـ كسخاء كاالزدراء شهامة كأنفة ! ك ٌ
عليا فالطبقية ٌ

تسلٌطي يساىم يف عملية الفرز الثقايف( )1فػ(اخلبنة) موطن ال ىف ٍحلة ادلتغلٌبة ىي رمز االستقرار
التشرد ،فقبوؿ (عايش) بالعيش يف ديار
كاحلياة بينما (باغاـ) بلد الفحل ادلهزكـ رمز الضياع ك ٌ
حبيبتو (فجرة) دليل على ضعف الثقافة البدكية يف كجو ثقافة احلضر بسبب سلطة ادلكاف اليت

يتغٌت بو الشعراء.
تظل رلرد نسق مجايل سلادع ٌ
كسرت فكرة االعتزاز بقيم البداكة اليت ٌ

كبالرغم من احللوؿ اليت تقدمها الشرائع السماكية لئلنساف يف تنظيم حياتوٌ ،إال أ ٌف العرؼ

التمرد على ىذه الشرائع باحتبللو مكانة ال تتزعزع يف نظاـ ىذه احلياة ،كيظل مظهرا
يأىب إال ٌ
من مظاىر ادلقاكمة النسقية اليت هتيكل البنية العميقة للمجتمع التقليدم ،بل كربافظ على

التوازف النفسي كالطبقي ذلذا اجملتمع.

))1
معمرم،
يينظر :قبنٌو السعيد ،نسقيّة العرف في رواية ليلة ىروب فجرة ألحمد زغب ،رللة اخلطاب (جامعة مولود ٌ

تيزم كزك) ،ع ،)2019(،14/2:ص.262 :
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خالصة:
تناكؿ ىذا الفصل اجملاؿ ادلفاىيمي ذلذه ال ٌدراسة كمصطلح الثقافة كالركاية ككذا النسق
تبُت لنا أ ٌف للنقد الثقايف جذكرا راسخة يف تراثنا العريب
الثقايف الذم ىو زلورىا الرئيس؛ كقد ٌ
القدمي كقد مارسو نقادنا القدامى يف مستول تداكلية اخلطاب الببلغي ،كىذا ما ح ٌفز (الغ ٌذامي)

اضح عن النسق الثقايف.
تصوور ك و
إىل كضع ٌ

كهبدؼ دراسة األنساؽ الثقافيٌة يف الركاية اجلزائرية ادلعاصرة –موضوع حبثنا-كاف كالب ٌد
تبُت أ ٌف انطبلقاهتا احلقيقية كانت بعد
كتطورا ،إذ ٌ
من تتٌبع مسارات ىذه الركاية تارؼليٌا تأسيسان ٌ
االستقبلؿ مباشرة ،حيث تبنٌت اخلطاب اإليديولوجي للسلطة آنذاؾ ،غَت ٌأّنا مل تفتأ أف

التحوالت السياسية كالفكرية اليت شهدهتا اجلزائر يف أعقاب أحداث
ربررت منو مع بداية ٌ
ٌ
أكتوبر (.)1()1988
كتع ٌد تيمة الصحراء من ادلواضيع اليت فرضت نفسها يف مت الركائية اجلزائرية ادلعاصرة
كقد بدا لنا أف من كتب يف ىذا ادلوضوع ىم قسماف من الركائيُت؛ قسم من أبناء الصحراء
أصبل ،كمثٌلنا لو بالص ٌديق أمحد الزيواين يف ركايتيو (شللكة) الزيواف ك(كامراد) ىذه األخَتة اليت
ق ٌدـ فيها الزيواين البعد اإلفريقي للجزائر من خبلؿ موضوع اذلجرة السرية كأبعادىا اإلنسانيٌة
كقسم و
فضل أف يعاجل ىذه التيمة كفق رمزية ادلكاف كأسطوريٌة الزماف
ثاف من خارجها كىو الذم ٌ
كمنهم (احلبيب السائح) يف ركايتو (تلك احملبٌة).

دكنة الكاتب أمحد زغب
كيف األخَت كانت لنا كقفة نسقيٌة بيلوغرافيٌة مع صاحب ادل ٌ
عرفنا بو كبالسياؽ الثقايف دلسَتتو العلميٌة كاإلبداعيٌة كمنجزه الركائي ربديدان كاستشهدنا
الذم ٌ

اكيتيو (ادلقربة البيضاء) ك(ليلة ىركب فجرة).
منو بر ٍ
) )1

يينظر :فريد مرحوـ ،أحداث أكتوبر  1988والمجتمع المدني في الجزائر :بحث في سوسيولوجيا الشباب

وأنثربولوجيا الغضب رللة آفاؽ علميٌة ،جامعة أبو بكر بلقايد(تلمساف) ،2018 ،10/2 ،ص.201 :
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تمهيد:
عندما ٌركج الغذامي ؼبرشوكعو اعبديد (النقد الثقايف) كاف يسعى من خبللو إىل إعادة النظو

يف آليات ربليل اػبطاب األديب بالنظو إىل ؿبمولو الثقايف الذم كاف غائبا أك مغيٌبا يف النقد
النصوصي بسبب االىتماـ الزائد باعبانب الببلغي كاعبمايل الذم كاف يسًت (العيوب النسقية)
الوغم من أ ٌف الغذامي قد يكفٌ ىق يف تطبيق ىذا اؼبنهج على الرشعو بتطبيقو على نصوص تواثية
كعلى ٌ

ؿب ٌددة كحىت اغبداثية منها إال أ ٌف ما قاـ بو قد هبعل من تكوار ىذه التجوبة على السود سابقة
تفتح لنا كلغَتنا آفاقا جديدة لتوسيع دائوة ىذه ال ٌدراسة لترشمل أجناسا أدبيٌة أخول ،كمنها حقل

ؼبدكنة ركائية من
الوكاية ،كىو ما نطمح إليو –كبن -يف ضوء ىذه ال ٌدراسة اليت خصصناىا ٌ
اعبنوب اعبزائوم ،كىي ركاية ( ًسفو القضاة) للكاتب أضبد زغب.

الوكاية –يف نظونا -تستجيب إىل ما نبحث عنو من كراء ىذه الدراسة؛كنعٍت دكف
فهذه ٌ
شك تلك األنساؽ اؼبضموة اؼبختبئة كراء اػبطاب الوكائي اؼبكتوب عن اجملتمع التقليدم يف
لعل من أبوز األنساؽ اليت فوضت علينا نفسها أنساؽ الوالء كالوفض كاليت
اعبنوب اعبزائوم ،ك ٌ
الوكاية ،كىي دبثابة بنية كربل
كل مرشاىد ٌ
تع ٌد –حسب رأينا -متعالية خطابية تلقي بظبلؽبا على ٌ
توسم حضورىا الفٍت كاؼبوضوعاٌب فيها ،لكوهنا التيمة الوئيسة يف ترش ٌكل اؼبتخيٌل السودم عند
الوكاية.
الفاعلُت يف نسيج ىذه ٌ

الوفض يف ىذه الوكاية تأخذ طابعا رمزيا رغم ارتباطها بواقع اجملتمع
كأنساؽ الوالء ك ٌ
التقليدم اعبزائوم فالزاكية –كما سنول -تومز إىل االستغبلؿ ،كمؤسسة البيعة اليهودية تومز إىل

شهوة االنتقاـ اؼبتج ٌذرة عند أفوادىا ،كشخصية الوكمية الرشقواء(سيموف) صاحبة اغبانة بتقوت
تتحوؿ إىل أنساؽ ثقافيٌة مضموة تعيش
تومز إىل السياسة االستعمارية يف اعبزائو؛ كىي الوموز اليت ٌ

بُت اجملتمع التقليدم الذم يأىب إال اؼبقاكمة كالوفض؛ مقاكمة النسياف،كرفض الظلم مهما كاف

بالتعوؼ على مضموف ىذه الوكاية.
مصدره ،كلتكن بداياتنا مع رحلة اكترشاؼ ىذين النسقُت ٌ
- 06 -

الفصل األول

والرفض في مجتمع ِسفر ال ُقضاة
أنساؽ الوالء ّ

.1مل ّخص الرواية:
الوكاية حسب سياؽ النص تأخذنا إىل فًتة ما بعد اغبوب العاؼبية الثانية
أحداث ىذه ٌ
كمسوحها قوية صغَتة تقع على أطواؼ كادم ريغ باعبنوب الرشوقي من اعبزائو كتسمى (سيدم
عمواف) كىي منطقة معوكفة بزراعة النخيل ،كيبدأ اؼبرشهد الدرامي باغبدث السعيد فقد حفظ
بطل القصة (الطالب لخضر) ابن لمين السوفي القوآف الكوًن كامبل كأًب معو حفظ اؼبتوف
أيضا ،كرشحو معلٌمو (الطالب الصادؽ) إلكماؿ تعليمو جبامع الزيتونة بتونس كرشأف الطلبة
النجباء يف ذلك الزمن ،كيتزامن ىذا اغبدث مع قدكـ شيخ الزاكية القادرية بوادم سوؼ

أصو كالده لمين السوفي على اقتباس الربكة من ىذا
ك
ية
و
الق
ىذه
إىل
(الشيخ الهاشمي)
ٌ
الرشيخ الوبٌاين.


أسو لوالد لمين السوفي أ ٍف ال خوؼ على ابنو يف سفوه إىل
قويدر
سي
مقدـ الزاكية
ٌ
تونس ،فطويقو مفوكش بػ(اؼبقادًن)!! الذين يتمنوف قدكـ ىذا اؼبويد الصغَت ،غَت أف الطالب

حىت أنٌو ف ٌكو يف العودة من حيث أتى من
ػبضو مل هبد من ىذه الوعود إال السواب كالعذاب ٌ

شدة ما قاساه لوال إشفاقو على حاؿ أىلو،كما سيقولو عنو أبناء قويتو كعن ىذه الوحلة

األسطورية كىم ينتظوكف عودة الطالب لخضر عاؼبا مفتيا أك قاضيا مرشهورا.
 قوية قديبة تقع دبنطقة كادم ريغ  ،تتبع إداريٌا كالية الوادم ،من معاؼبها السياحية "حبَتة عيٌاطة" اليت تع ٌد من ا﵀ميات

الطبيعيٌة بالصحواء الرشوقية اعبزائويٌة .ينظو :سيدم عمواف  ،ويكبيديا  ، /https://ar.wikipedia.org/wikiتاريخ

الزيارة ،2020/04/30 :الساعة.20.00 :
 ردبا يقصد الرشيخ اؽبامشي الرشويف ( )1923-1853شيخ الطويقة القادرية بوادم سوؼ ،شخصية صوفية تارىبية
مرشهورة ،قاد انتفاضة  1918ضد االستعمار الفونسي اليت ظبيت بػ (ى ٌدة إعميش) ك(اؽب ٌدة) يف ؽبجة أىل سوؼ تعٍت
االنتفاضة .نقبل عن حساف اعبيبلين ،ملحمة الرشيخ اؽبامشي الرشويف ،دار ىومة ،اعبزائو ،2008 ،ص.96 :

موجو
مق ٌدـ الزاكية  :شبيو باؼبنصب اإلدارم؛ موتبة يف ىوـ الزاكية يكلٌف بتسيَت أكقاؼ الزاكية موازاة مع عملو كموشد ك ٌ
كل من
لئلتباع كاؼبويدين كال يرشًتط فيو الكفاءة العلميٌة كإٌمبا درجة الوالء ك النرشاط يف خدمة الزاكية كعند التجانيُت ىو ٌ

كلٌفو الرشيخ أك من ينوب عنو بتلقُت األذكار كاألكراد لعامة الناس ،ينظو  :أبو بكو زيد الفوٌب ،مفتاح السعادة األبدية في
ا﵀مدم)،تونس1385 /1964،ق ،ص.45 :
مطالب األحمدية ،مطبعة اؼبنار(التجاين ٌ
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تعوؼ على الفتاة اؼبومس( حنا بنت
كصدفة كىو يبحث عن مأكل يف مسارب الزيتونة ٌ

عيراد) اليهودية الساحوة اليت كانت تقيم بنهج الظبلـ فوكتو كأسكنتو جبوارىا ،كتوطٌدت العبلقة


ىزم)*
بينهما ،كانغمس معها يف حياة الوذيلة ،كصار يعيش مفارقة بُت حياتو كطالب زيتوين ك( ٌ

و
عرب عنها الكاتب.
حاـ لعاىوة كما ٌ

قصة (حنّا بنت عيراد) كسبب اختيارىا ؼبهنة البغاء ،كلكي
استمع الطالب لخضر إىل ٌ
يبقى حيٌا اشتغل بائعا للسجائو يف هنج الظبلـٍ ،ب توسعت ذبارتو إىل بيع أشياء أخول كمبلبس

النساء الداخلية ،كموازاة مع ىذه العبلقة كاف يوتاد الدركس الزيتونيٌة على مضض.

بعد ثبلث سنوات عاد الطالب لخضر إىل قويتو سيدم عمواف خايل الوفاض ٌإال من

ذكويات حنٌا اؼبسكينة ،عاد كىو وبمل بُت جواكبو بذكر ثورة ضد ما ظبٌاه باػبوافة كالدجل
كاستطاع أف يؤثٌو يف شباب قويتو ،فتحوكت الزاكية ضده ،فطوده أبوه كتربأ منو أماـ اؼبؤل ،فانتقل
الوكمية الرشقواء
إىل مدينة "تقوت" نادال ٌ
ىزيا من جديد! كلكن ىذه اؼبوة عند (مادام سيمون) ٌ
أرملة أحد اعبنود الفونسيُت حارسا يف طبٌارهتا مستغلٌة فحولتو اؼبهدكرة يف قضاء نزكاهتا اؼبكبوتة.
تعوض أبوه (لمين السوفي) لئلىانة على يد
كقعت أحداث كثَتة منذ مغادرتو لقويتو ،فقد ٌ

جَتانو يف الغابة من (الحشاشنة) **فأسوع لتأديبهم ،كؼبا قسا الدىو على أبيو الرشيخ كاف
و
مضض رغم اعتقاده أنو من رزؽ حواـ.
يسعفو خفية ببعض اؼباؿ ،يقبليو األب على


اؼبوأة الزانية ،جاء يف القػاموس ا﵀يط "..كاؼبومسة  :الفاجوة ،كاعبمع :اؼبومسات كاؼبواميس" ،يينظو :الفَتكزآب ػ ػ ػ ػػادم،

القاموس المحيط ،ـ س ،ص.1782:


اله ّزي  :لفظة شعبية تعٍت إعجاب الوجل بعضبلتو كىي من األلفاظ الرشعبية اؼبتداكلة بُت الصػعاليك كقطػاع الطػوؽ كقػد
* ُ

ػت) أك (الفت ٌػوة) كتس ٌػميو
فيسخو عضبلتو يف الدفاع عن الضعفاء ،كيف مصػو يسػمى (حػارس الس ٌ
اػبَتين ٌ
م) من ٌ
يكوف (اؽبيٌز ٌ
أفبلـ (األكرشن) كالدراما (البودم قارد) ،كما اسػتعملها بعػض الػوكائيُت اعبزائػويُت يف كتابػاهتم كمػنهم الطػاىو كطٌػار يف ركايتػو
(عوس بغل).

*الحشاشنة  :أصلهم من قبيلة بٍت ريغة الزناتية األمازيغية الػيت ذكوىػا ابػن خلػدكف يف مق ٌدمتػو كمازالػت بعػض أحيػائهم يف

كاد ريغ اؼبعوكؼ هبم يف سباسُت ،بلدة عمو ،غموة،ؼبقارين الذين يتكلموف الويغية األمازيغية ،مثلهم يف ذلك مثل بٍت كرقلة يف
كرقلة من بٍت بواىيم كبٍت سيسُت كبٍت كاقُت رؤسػاؤىم أثنػاء عهػد ابػن خلػدكف كزنػاتيي قػورارة بتميمػوف كأدرار الػذين ذكػوىم
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بعد االستقبلؿ ىاجو (لخضر البيكو) إىل فونسا حبيث اشتغل ىناؾ رفقة صديق
طفولتو (سالوم) ىذا األخَت الذم كاف وبمل لو حقدا دفينا بسبب اؼبكانة االجتماعية كاؼبادية
يعوض بالبيكو الذم مل يرشارؾ يف الثورة مثلو كىو
للبيكو يف قويتو سيدم عمواف ،ككثَتا ما كاف ٌ
يوكم ألىل القوية بطوالتو الوىمية .غَت أ ٌف اإلرىاب األعمى مل يبهل سالوم الذم أغتيل يف

موت هبا اعبزائو.
ظوكؼ غامضة أيٌاـ العرشوية السوداء اليت ٌ

البوط (اغباج بيكو) يف مهنة تصديو التٌمور بعد شوائها من الفبلحُت كاليت جعلت منو

شخصية موموقة يف قويتو ،لكن الذم ع ٌكو صفو حياتو ىو مغازلة اعبماعات اؼبسلحة لو اليت
توظبت يف أفكاره القديبة كمعارضتو العبلنيٌة للزاكية كحالتو اؼبادية اؼبيسورة خَت معُت ؽبا يف حوهبا
بيد أنٌو اىتدل إىل حيلة ماكوة يتخلٌص فيها من مضايقاهتم
تسميو الطاغوت (النظاـ) ،ى
ضد ما ٌ

فبعث إليهم بوسالة ملغومة قصد من كرائها زعزعة البنية األيديولوجية ؽبذه اعبماعة من خبلؿ
فتمودكا على
الترشكيك يف شوعيٌة أمَتىم اؼبتواضع يف تكوينو الديٍت كالنفسي؛ كقبحت اغبيلةٌ ،
ىذا األمَت ٍب زبلٌصوا منو.
كتنتهي ىذه الوكاية بوقوع ىذه الوسالة بعد ذلك بُت أيدم قوات األمن بعد مطاردة

اؼبتورط
اعبماعة اليت نفذت ىجوما على ثكنة عسكوية دبنطقة ( ٌ
اؼبغَت) كيكوف البيكو يف حكم ٌ
أمنيا .اػبرب صدر يف جويدة الرشعب اغبكوميٌة صبيحة اليوـ اؼبوايل.

ابػػن خلػػدكف بػػوطنهم ؛ ىػػذا كيقػػاؿ أهنػػم مػػن بقايػػا زنػػوج إفويقيػػا الػػذين اختلط ػوا بػػالعوب ،كتنسػػب التسػػمية لفسػػيل النخػػل

اغبرش ػػاف) أم :زارع ػػو النخي ػػل .يينظ ػػو  :اغبرشاش ػػنة ،الموس ػػوعة الح ػػرة https://ar.wikipedia.org/wiki
( ٌ

تاريخ الزيارة  .2020/02/21الساعة 20.00 :

 لفظة استعملها الفونسيوف لرشتم اعبزائويُت كتعػٍت( :حقػَت) ،كقػد كردت ىػذه اللفظػة يف بعػض كتابػات الػوكائيُت اعبزائػويُت
وجح أف الكاتب قد أقحمها نسقيٌا يف ركاية سفو القضاة.
مثل كتابات مولود فوعوف ككاتب ياسُت ،كني ٌ

بلدة قديبة إىل الرشماؿ من كادم ريغ دبحاذاة الزيباف ،تتبع إداريا كالية الوادم .
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 .2العتبات النصيّة في رواية سفر القضاة.
النصية ييع ٌد من صميم ال ٌدراسات السيميائية ،أل ٌهنا الباب
ما من ٌ
شك أ ٌف دراسة العتبات ٌ

الوكاية ،كمع أنٌنا يف حقل النقد الثقايف فقد رأينا أ ٌف ذباىل
الذم يلج منو ال ٌدارس إىل أجواء ٌ
العتبات قد وبومنا من فهم الكثَت من ال ٌدالالت الثقافيٌة اليت زبتبئ كراء اعبمايل من اػبطاب يف

كنسميها )العتبات الثقافيٌة).
نتجوأ ٌ
الوكاية ،كلعلٌو كمن أجل ىذه الغاية قد ٌ
ىذه ٌ

كيينسب الفضل يف ظهور (العتبات النصيٌة) يف حقل ال ٌدراسات األدبية للناقد للفونسي
(جَتار جنيت) Gérard Ginetteالذم اىتدل إىل أنبيتها يف التعويف بظوكؼ ميبلد النص ،كىي
اؽبوامش اليت كانت مهملة من ذم قبل ،كذلك دبا ربملو من مقصدية داللية كسيميائية تتصل
بتصور اؼببدع ألثوه اؼبكتوب ،فهي تعكس حالتو النفسية كىو يبارس عمليٌة اإلبداع ،فبا
مباشوة ٌ
مبو إىل دراسة
يساعد القارئ على ٌ
فك الرشفوات ال ٌداللية يف النص ،كمن اإلجحاؼ العلمي أف ٌ
النصية ،كىي
نتجوؿ بُت عتباهتا ٌ
موضوعنا الوئيس(األنساؽ الثقافية) يف ىذه الوكاية دكف أف ٌ
اؼبهمة اليت ستساعدنا يف الوصوؿ إىل ىذه األنساؽ.
ٌ
كىذه العتبات اليت أشار إليها (جنيت) نالت حظها من النقاش لدل النقاد كذلك ألنبيتها
اغبق بلعابد اؼبوسوـ بػ(عتبات
فهذا (سعيد يقطُت) يتح ٌدث عنها يف معوض تقديبو لكتاب عبد ٌ
منوىا بقيمة ىذا العمل "أخبار الدار على باب الدار
جَتار جنيت من النص إىل اؼبناص) ٌ
يقوؿ اؼبثل اؼبغويب ،كال يبكن للباب أف يكوف بدكف عتبة .تيسلٌمنا العتبة إىل البيت ،ألنٌو بدكف

()1
لعل ىذا التمثيل فيو من الصدؽ كاعبماليٌة ما يغٍت عن
ك
،
اجتيازىا ال يبكننا دخوؿ البيت"
ٌ
النصية يف إبواز قيمة النص ،ككبن نضيف إىل ما قالو يقطُت
الرشوح كالتأكيل لفهم دكر العتبات ٌ

ؿبق فيما قاؿ ،فومزية العتبات يف اؼبنجز الديٍت كالثقايف كالتارىبي كالرشعيب البرشوم ربيلنا
أنٌو ٌ
كمموات عبور إىل اخآخو ،كذات
ؾبربين على الوقوؼ عندىا مليٌان باعتبارىا أنساقا بالغة األنبيٌة
ٌ
( )1عبد اغبق بلعابد ،جيرار جينيت من النص إلى المناص ،منرشورات االختبلؼ ،اعبزائو ،ط ،2008 ،1ص.13 :
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الفصل األول

والرفض في مجتمع ِسفر ال ُقضاة
أنساؽ الوالء ّ

أبعاد أنطولوجية كقيمية أيضا ،فسيدنا إبواىيم عليو السبلـ أكصى ابنو إظباعيل عندما زاره يف
م ٌكة موتُت بتغيَت عتبة بيتو يف اؼبوة األكىل ،فطلق زكجتو؛ كيف الثانية أموه بتثبيتها فأمسكها عمبل
بنصيحة كالده كىو االبن البارٍ..بٌ كثَتا ما نسمع عن العتبات اؼبق ٌدسة عند الرشيعة كىم
يقصدكف مزاراهتم اؼبق ٌدسة بالطبع ،ك ٌأما يف الثقافة الرشعبية فيتداكؿ الناس كثَت من األمثاؿ كاغبكم

اليت تتح ٌدث عن العتبة ،كنذكو منها ما ييتداكؿ يف مناطق كادم سوؼ بصحواء اعبزائو الرشوقية
ً 
يتوس ٍد العٍتبىة"
الوكبة كاللي ٍ
ماتت ٌأم ٍو ٌ
قوؽبم يف كصف اليتيم " الٌلي مات إبٌاه ٌ
يتوسد ٌ
يع ٌد كتاب (جَتار جنيت) عتبات من أىم الكتب النقدية اليت تناكلت عتبات النص كيف
ىذا اؼببحث سوؼ قب ٌد يف طلب ىذه العتبات من خبلؿ ركاية ( ًسفو القضاة) مستنَتين بكتاب

خصصو لعتبات (جوار جنيت) كلكنٌنا سنلقي يف البداية نظوة على مفهوـ
عبد اغبق بلعابد الذم ٌ
العتبات يف اللغة كاالصطبلح.

ب"؛ العتبة
.1.2مفهوم العتبات في اللغة واالصطالح :يف لساف العوب كردت مادة ى
"عتى ى
ُّر يج ،كموقيتها كإف كانت من
العتىبى ي
بكى
أسكفة الباب اليت تيوطأ ..كاعبمع ىعتى ه
ب  :الد ى
ات كالعيتى ي

()1
أس يك ٌفةي الباب أك العليا منهما
(
العتبة
"
ا﵀يط
القاموس
ك
،
كل موقاة منها عتبة
ؿبوكةن) ٍ
اػبرشب ،ك ٌ
ٌ
()2
كل موتفع من
ىي
العتبة
ف
أ
اللغوية
بات
ر
اؼبقا
ىذه
من
يفهم
كما
كالرش ٌدة كاألمو الكويو"
ٌ
ٌ
قد اغبديث إىل
فبوا لرشيء آخو ،كأما يف االصطبلح فقد تنبٌو النٌ ي
كل ما يصلح أ ٌف يكوف ٌ
الرشيء ،ك ٌ

النصية يف فهم األبعاد الدالليٌة للنص كالظوكؼ ا﵀يطة بو كيع ٌد كتاب جوار جنيت
أنبيٌة العتبات ٌ

(عتبات) من أىم الكتب اليت تناكلت ىذا اؼبوضوع بالتفصيل من خبلؿ ربديد اؼبصطلحات


لكن األـ إذا فيقدت فمن
كاؼبعٌت :أ ٌف اليتيم إذا فقد كالده فإف ٌ
ربل ؿبلٌو ،كتكوف عوضا لو عن فقداف ىذا األبٌ ،
األـ ٌ
الصعب تعويضها ،كىي كناية لطيفة عن صفة اغبناف كالوأفة كالتعويض ..ك رمز "العتبة" ىنا يرشَت إىل الضياع كما يليو من
اؼبصَت اجملهوؿ.
()1

يينظو :ابن منظور ،لسان العرب ،مج( ،10 .باب الباء) دار صادر ،بَتكت ،ط( ،1د.ت،ط) ص21:

( )2الفَتكز آبادم ،القاموس المحيط ،مو :أنس ؿبمد الرشامي كزكويٌا جابو أضبد(،مادة عتب) ،دار اغبديث ،القاىوة،
 ،2008ص.1045 :
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الفصل األول

والرفض في مجتمع ِسفر ال ُقضاة
أنساؽ الوالء ّ

النصية
الدقيقة ؼبفهوـ الرشعويٌة فجاء دبصطلح اؼبناص الذم ٌبُت من خبللو األطو التقنية للعتبات ٌ

النص كداخلو ،سيما ما تعلٌق منها بعبلقة النص باؼبتل ٌقي ،ك(جنيت)
متوغٌبل يف دالالهتا خارج ٌ
موت أحباثو اعبادة دبواحل ـباض عسَتة حبيث سبقت
قبل أف يصل إىل ىذه اؼبفاىيم النقدية ٌ
النصية اػبمس (التناص،
جسد فيو اؼبتعاليات ٌ
(العتبات) كتب أخول أنبها (أطواس) الذم ٌ
اؼبيتاص ،اؼبناص ،النص البلحق ،النص اعبامع) .

.2.2أىميّة العتبات النصيّة :يف تقديونا أ ٌف اعبهود اليت ق ٌدمها (جَتار جنيت) عن العتبات
النصيٌة أعادت االعتبار لدكر اؼبتلقي يف تلقي اػبطاب يف صورتو اؼبكتملة ،لسبب بسيط ىو أ ٌف
النص ال يبكن أف يولد عاريا -كما يقوؿ جنيت ،-كإٌمبا يق ٌدـ كهديٌة للقارئ كمعو
(اكسسواراتو) -إف جاز التمثيل-؛ كيذىب جَتار بعيدا يف التأكيد على شعويٌة عتبات النص

بكل ثقة -ليس النص كإٌمبا
كأنبيتها من الناحية ال ٌداللية إىل أ ٌف "موضوع الرشعويٌة –كلنقل ىذا ٌ
جامع النص"( ،)1كىذا يعٍت أ ٌف التفسَت التقليدم للنص مل يعد كافيا يف الوصوؿ إىل الزكايا
التجوؿ بُت اؼبناصات ا﵀يطة بو.
اؼبظلمة منو مامل يتم زبطٌي عتباتو ك ٌ

النص اؼبوازم للنص األصلي ،كىي
كمن ىنا فإ ٌف (جنيت) يعترب العتبات ٌ
النصية دبثابة ٌ
يصب يف صميم مباحث
رب ٌقق يف نفس الوقت كظيفتُت ،األكىل تواصلية كالثانية صباليٌة ،كىذا ٌ

الرشعويٌة؛ لذلك فإ ٌف (جنيت) أطلق على عتباتو مصطلح (اؼبناص) ،كهبمعو سعيد يقطُت على
مناصات.
كىي -حسب جنيت -كثَتة كاسم الكاتب كالعناكين كاإلىداء..كىكذا ينتقل بنا
(جنيت) من شعويٌة النص إىل شعويٌة اؼبناص ،كرغم ذلك إال أ ٌف جنيت وب ٌذرنا من ىذا اؼبناص يف
صورة:

المختصين :كىم مؤرخو األدب كالنقاد كاللسانيوف لرشكوكهم بالنص فما بالك باؼبناص.
ّ
) )1جَتار جنيت ،مدخل لجامع النص ،تو :عبد الوضبن أيوب ،دار طوبقاؿ للنرشو،ط ،2الدار البيضاء ،اؼبغوب،2008 ،
ط ،2ص.94 :
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الفصل األول

والرفض في مجتمع ِسفر ال ُقضاة
أنساؽ الوالء ّ

القراء :فاؼبناص يساعدىم على فتح شهيتهم للقواءة الواعية.
ّ -

-ال ُكتّاب :فاإلسواؼ يف اؼبدح كاالستهبلؿ يبكنو أف يقتل النص إبداعيا.

وسطاء ِالكتاب :كىم فئة ذبار الكتاب كأصحاب اؼبكتبات كالوثائقيوف.
ُ

كل ىذا كلٌو ىو مدل اغبضور النسقي للعتبات النصية يف ركاية ( ًسفو
كأ ٌما ما ٌ
يهمنا من ٌ

القضاة) ،تلك العتبات اليت تع ٌد شهادة اإلتقاف ؼبستول ىذه الوكاية فنيٌا كصباليا .كسوؼ
قسم اؼبناصات إىل قسمُت
نستعوض اؼبناصات اؼبوجودة يف الوكاية ،ككبن ندرؾ أ ٌف (جنيت) ٌ
رئيسُت نبا :اؼبناص النرشوم كاؼبناص التأليفي ،كحىت ال نبتعد كثَتا عن موضوعنا الوئيس أال كىو
ـبل
األنساؽ الثقافية يف ركاية سفو القضاة؛ سنحاكؿ اؼبوكر على ىذه اؼبناصات باختصار غَت ٌ
طمعا منٌا يف أف نعطي ىذا اؼبوضوع حقو سيما ككبن أماـ عمل ركائي تستهدفو ىذه اؼبناصات
بصفة مباشوة.
المناص النشري :حبيث يول جنيت أ ٌف اؼبناص النرشوم ىو كلٌ ما يتعلٌق بتسويقالنص/الكتاب ،كالغبلؼ كاعببلدة ،اغبجم كاإلشهار..كتقع مسؤكليتو صبيعا على عاتق
الناشو( .)1فوكاية (سفو القضاة) من إصدار (دار الكتاب العويب) ،كقد جاء عنواف ىذه ال ٌدار
كاخآٌب( :حي اخآماؿ 01،فيبل  ،27اػبوايسية ،اعبزائو العاصمة) ،ك ٌأما سنة طبع ىذه الوكاية فهي

كهبدر بنا أف نقف قليبل عند بعض عتبات اؼبناص النرشوم.
العاـ  .2016ي

ربي اؼبتلقي دكف سابق استئذاف ،كىي ٌأكؿ ما يثَت
عتبة الغالؼ :الغبلؼ أكىل العتبات اليت ٌفضولو اؼبعويف كيول ضبيد غبميداين أنٌو"اغبيٌز الذم ترشغلو الكتابة بوصفها أحوفا طباعيٌة على
يعرب السيميائي إىل أغوار النص الومزم
مساحة الورؽ ،كيرشتمل طويقة تصميم معيٌنة ،كمن خبللو ي

كال ٌداليل"
()1

()2

اغبق بلعابد  ،عتبات  ،ـ س  ،ص.45 :
ينظو  :عبد ٌ

( )2ضبيد غبميداين ،بنية النص السردي من منظور النقد األدبي ،اؼبوكز الثقايف العويب ،الدار البيضاء ،اؼبغوب ،1993 ،ص:
111
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والرفض في مجتمع ِسفر ال ُقضاة
أنساؽ الوالء ّ

جاء غبلؼ الوكاية األمامي منو كاػبلفي غارقا يف اللوف األضبو القاين ،كال أحسبو إال لوف
كتتوسطو صورة
ٌ
الدـ الذم يواؽ ظلما كعدكانا باسم اؼبق ٌدس ،فهو رمز االنتقاـ كالغدر كاػبيانةٌ ،
للكتاب اؼبق ٌدس عند اليهود ،عليها آثار يد ملطٌخة بالدماء كيد يسول سبسك خنجوا يقطو دمان
يتم النهي
كاليد اليسول تومز إىل النجاسة كـبالفة الفطوة اإلنسانيٌة ،كيف الثقافة اإلسبلمية كثَتا ما ٌ

صمم
كل شيء ،كيبدك أ ٌف ىناؾ رؤيا تبئَتية مرشًتكة بُت الفنٌاف الذم ٌ
عن استعماؿ الرشماؿ يف ٌ

الغبلؼ كالكاتب كبلنبا يف صورة صواع خفي مزمن بُت ثقافتُت متناحوتُت سبثٌل كل كاحدة
اغبق كالباطل كفق اًثنيٌة [خَت ٌأمة/شعب ا﵁ اؼبختار]
منهما نسقان ٌ
يلخص معضلة الصواع بُت ٌ
ذمان صووبا ألصحاب الرشماؿ يف قولو تعاىل:
كجاء يف القوآف كىو كتاب اؼبسلمُت ٌ
﴿               
( ﴾           سورة الواقعة؛ اآلية .)45-41

احتل أعلى الصورة كاختار لو الناشو اللوف األصفو كأسفلو كتب خبط
يف حُت أف العنواف ٌ
ً
احتل اعبزء العلوم من الغبلؼ
صغَت كباللغة العربيٌة عبارة (سفو القضاة) ،ك ٌأما اسم اؼبؤلف فقد ٌ
ناحية اليمُت كخبط أبيضٌ ،أما يف األسفل فتقاظبت اؼبساحة عنواف دار النرشو جهة اليمُت

كباللوف األخضو ،يف حُت قبد اؼبؤشو اعبنسي يف اعبهة اؼبقابلة كىو كلمة (ركاية) باللوف األبيض
يف الغبلؼ اػبلفي للوكاية تظهو فقوة باػبط األبيض من (الكتاب اؼبق ٌدس) تغوؽ يف كسط حبو
من اللوف األضبو القاين ،كتعلو فوقها ضبامتاف بيضاكاف تطَتاف يف فزع كذىوؿ كأسفل الفقوة
مصمم
ضبامتاف أخوياف بيضاكاف إال ٌأهنما صغَتتاف تستع ٌداف لبلنطبلؽ ،بينما
استقو اسم ٌ
ٌ

توسطت العبلمة التجارية لئلصدار مع
منو
األسفل
إىل
ك
الغبلؼ،
من
اؽبامش
على
الغبلفُت
ٌ
كمقوىا باعبزائو العاصمة.
اسم الدار اليت نرشوت الوكاية كىي (دار الكتاب العويب) ٌ


خزاف :فنٌاف ترشكيلي جزائوم ،كلد سنة  1981بوادم سوؼ ،درس الوسم باؼبدرسة اعبهوية للفنوف اعبميلة بباتنة
كماؿ ٌ
شارؾ يف العديد من اؼبلتقيات الفنيٌة داخل الوطن كخارجو،كلٌفتو مديوية الثقافة لوالية الوادم بتصميم الكثَت من إصداراهتا
الفكويٌة كاألدبيٌة.
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والرفض في مجتمع ِسفر ال ُقضاة
أنساؽ الوالء ّ

الصورة رقم ( :)1واجهة الغالؼ األمامي لرواية ِ
"سفر القضاة"

- 06 -

الفصل األول

والرفض في مجتمع ِسفر ال ُقضاة
أنساؽ الوالء ّ

الصورة رقم( :)2واجهة الغالؼ الخلفي لرواية ِ
"سفر القضاة"
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والرفض في مجتمع ِسفر ال ُقضاة
أنساؽ الوالء ّ

الفصل األول

.3.2قراءة ثقافيّة في متعالية اللون:ال يبكن أف يوضع اللوف اعتباطا يف ثقافة صناعة الكتاب
اليوـ كخاصة مع تطور الدراسات النفسية كالسوسيولوجية اليت أخذت باالعتبار عناصو الوسالة
نص عليها (ركماف جاكوبسوف)  Roman Jacobsonكغَته؛ فاؼبناص النرشوم قلٌما
التواصليٌة اليت ٌ

يغفل عن ىذه العتبة ،كىو معٍت بال ٌدرجة األكىل للًتكيج للكتاب كتسويقو يف زمن منافسة ال

خصصت لو دار النرشو متعاكنُت دائمُت من أىل االختصاص ،كمن ىنا فإ ٌف
توحم ،كرٌدبا ٌ
"استخداـ األلواف يف السياقات األدبية كاللغوية أكثو صعوبة من استخدامو يف الوسم كالتصويو،
و
دالالت يف نفس السامع من خبلؿ
ألنٌو يعتمد على قدرة اؼببدع يف إثارة ما توحي بو األلواف من
()1

يصور أفكار األديب ك انفعاالتو"
الترشكيل اللغوم الذم ٌ

فحيت الغبلؼ تقويبا وبيلنا إىل نسق مضمو ذم
اللون األحمر :إ ٌف ىذا اللوف الذم يغطٌي ىص ٍ

حق أخيو
كل البرشو تبدأ قصتها مع أكؿ جويبة يف التاريخ اقًتفها اإلنساف يف ٌ
داللة كاحدة عند ٌ

الدـ اؼبسفوح ظلما كعدكانا ،إال أ ٌف اإلنساف كضع داللة
اإلنساف ،فصار اللوف األضبو قوينا بلوف ٌ

يتحوؿ ىذا اللوف إىل رمز
مضادة ؽبذه اؼبتعالية اػبطابية ،حبيث حدث انقبلب يف اؼبفهوـ إذ ٌ
للتضحية كالتوؽ إىل اغبويٌة؛ يقوؿ شوقي:
وللحريّة الحم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراء باب

كيقوؿ اؼبتنيب يف شبن اغبويٌة:

ال يسل ُم الشرؼ الرفيع من األذى

ٍ
مضرجة يدؽ(( )2الوافو)
بكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ّل يد ّ

حتى يراؽ عل ػى جوانبو ال ّد ُم(()3الكامل)

( )1ابتساـ موىوف ،جماليات التشكيل اللوني في القرآن الكريم ،عامل الكتب اغبديث ،أربدػ األردف ،ط،2010 ،1
ص.66 :

) (2أضبد شوقي ،الشوقيات (ديوان) ،مؤسسة ىنداكم للتعليم كالثقافة ،القاىوة ،2012 ،ص.456 :

) )3أبو الطيٌب اؼبتنيب ،ديوان شيخ شعراء العربية ،تح/عبد اؼبنعم خفاجي كآخوكف ،مكتبة مصو( ،د.ت.ط)،
ص.366 :
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فاللوف األضبو تتنازعو داللتاف يف الثقافة اإلنسانيٌة ،األكىل ثقافة االنتقاـ كالعدميٌة ،كالثانية
ثقافة التضحيٌة كالتطهَت ،كبُت ىذه كتلك تتح ٌدد داللة اللوف كفق الثقافة اليت ينتجها اجملتمع

يتوىل اجملتمع تأكيل ىذه الداللة بالقياس إىل ىذه
السياؽ الثقايف الذم ربدث فيو الظاىوة ،بينما ٌ
ك ٌ

الثقافة أك تلك.إال أ ٌف ىناؾ شيئان كاحدان مؤكدان ىو العفوية التامة يف تفسَت اغبدث الثقايف.

تفسوه الثقافة
احتل بقعة كسطى من الواجهة األماميٌة للغبلؼ ،ك ٌ
اللون األصفر :ىذا اللوف ٌالرشعبية أنٌو لوف اػبداع كالزيف كاؼبعاناة كالتضحية كعبلمات اؼبوض ،كيف الثقافة الرشعبية يتداكؿ
الناس صيغان فبجوجة لتداعيات ىذا اللوف فنسمع عن (الناب األصفو كالضحكة الصفواء
كاصفوار الوجو كأكراؽ ااػبويف الصفواء كالكتب الصفواء  )..كيول (ضارم مظهو صاحل) أ ٌف
داللة لوف الصفوة عند صباعة الصوفية إٌمبا ىي ظبة فبيٌزة جملاىدة النفس ذبنٌبا للوقوع يف أحضاف
األغيار كذلك بغية الوصوؿ إىل موتبة النفس اللوامة ( ،)1كقد ذبلت ىذه الدالالت يف الوكاية يف
معاناة (حنا بنت عَتاد) الفتاة اليهودية الربيئة اليت كانت ذباىد من أجل البقاء كسط ؾبتمع ال
ربوش ،كفبا زادىا معاناة حياة اليتم اليت
كل ما فيو انتقاـ كخداع ٌ
كغش ك ٌ
يوحم يف (هنج الظبلـ)ٌ ،
عاشتها بعيدا عن كالديها كجعلتها جسدا ببل ركح ،تعاقو الوذيلة ليست رغبة فيها حسب تبئَت

الكاتب ،كإٌمبا كانت ضحيٌة من ضحايا الغدر كاػبيانة.
()2
نتعجب عندما ظهو
مل
لذلك
،
كل القيم السامية
ٌ
-اللون األبيض :ىو رمز النقاء كاغبيادية ك ٌ

هبذا اللوف اسم اؼبؤلف كاؼبؤشو التجنيسي (ركاية) ،فالكاتب أراد أف يوسل إلينا دبؤشو أنو ال

اؼبهمة اإلبداعية ،فهو –إذف -يف عبلقة انفصاؿ معها ،كإٌمبا ىي قواءة مبدع
توبطو بالوكاية إال ٌ
ؼبوضوع يؤرقو كإنساف ينبذ الظلم كيتوؽ إىل قيم العدؿ كالتسامح  ،كأما كلمة "ركاية" فهي أيضا
)(1

يينظو :ضارم مظهو صاحل ،داللة اللون في القرآن والفكر الصوفي ،دار الزماف للطباعة كالنرشو كالتوزيع ،ط،1

دمرشق ،2012 ،ص.55 :

))2
النقي العوض" ،يينظو :الفَتكزآبادم ،القاموس المحيط،
عند الفَتكزآبادم "األبيض ض ٌد األسود ،ج:بيض..الوجل ٌ

ـ س ،ص.177 :
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للقصة ،كقد نفهم منها ما ذىب إليو (سعيد يقطُت) الذم ميٌز بُت
خارج إطار التصنيف الزمٍت ٌ
القصة كحدث زمٍت معزكؿ كاػبطاب كزمن دينامي كالنص كزمن يف يد القارئ( ،)1ذلك أ ٌف

القصة ىي عبارة عن أحداث كقعت يف زماف كمكاف معيٌنُت كنظَتىا يف ىذه اغبياة الكثَت كقد

تترشابو الفكوة كاؼبغزل ،كيأٌب دكر الكاتب ليقوـ بإعبلء صوحها فنيٌا ،غَت أ ٌف ىذا الكاتب ؼبا
ٌ
ينطلق يف عمليٌة البناء من الداخل يصبح جزءان من اؼبسوكد فيتلوف بألواهنا ،كىذا ما قد ينطبق –

مثبل -على ركاية (األياـ) لطو حسُت ،كقد وبدث العكس ؼبا يكوف البناء من اػبارج كىذا ما
ٌ
قصدناه من كجود كلمة ركاية باللوف األبيض شأهنا يف ذلك شأف اسم اؼبؤلف .كمن غَت اؼبستبعد
أف يكوف ىذا اػبيار من الناشو للوكاية مسنودا بوؤيا ثقافية قد تكوف من كحي اؼبؤلف نفسو ،إال
ينص عليو اؼبناص النرشوم.
أ ٌف اؼبسؤكلية تكوف على عاتق ىذا الناشو كما ٌ
و
خطابات تقع مسؤكليتها
أ -المناص التأليفي :كىو ما ينتجو اؼبؤلف كما يصاحب ذلك من
على عاتقو ،كترشمل اسم الكاتب كعنواف الوكاية كالعناكين الفوعية كاإلىداء كاالستهبلؿ كغَت
ذلك ..إال أنٌنا سنتناكؿ ىذه العتبات من رؤيا ثقافيٌة.
يقل اسم اؼبؤلف أنبيٌة عن عنواف الكتاب ،ذلك أنٌو يبثل العبلمة
 oاسم الكاتب :ال ٌ
النصية كىذا كفيل حبفظ حقوقو اؼبلكية األدبية منها كالفكوية ،كما نبلحظ أ ٌف
الفارقة يف العتبات ٌ

النصية يف اسم
القواء غالبان ما يبيٌزكف بُت اختبلؼ اؼبؤلفُت كترشابو العناكين حيث تتجلى معايَت ٌ
اؼبؤلف اؼبرشهود لو بالكفاءة

()2

صاحب الوكاية ىو (أضبد زغب) الباحث األكاديبي يف ميداف األدب الرشعيب
كاألنثوكبولوجيا ،كىو أستاذ جامعي نرشيط يقيم دبدينة كادم سوؼ ،كيع ٌد من الكتاب القبلئل
( )1ينيظو :سعيد يقطُت ،تحليل الخطاب الروائي ،اؼبوكز الثقايف العويب للطباعة كالنرشو كالتوزيع ،ط ،3الوباط ،اؼبغوب،

،1997ص.89 :
()2

يينظو :عبد اغبق بالعابد ،عتبات جيرار جينيت ،ـ س ،ص 63:
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األقل الذين اىتموا بالًتاث الرشعيب يف ىذه اؼبنطقة صبعا كتدكينا
على اؼبستول ا﵀لٌي على ٌ
كدراسة باإلضافة إىل اىتمامو بكتابة الوكاية اليت أراد من خبلؽبا تقدًن رؤيا فنيٌة للسود اؼبقاكـ عن
حياة اجملتمع التقليدم يف الصحواء،كأثو البيئة اؼبناخية كاالجتماعية على سلوؾ أفواده.

النصية داللةن ،فهو النص اؼبوازم عند
 oعتبة العنوان :يع ٌد العنواف من أقول العتبات ٌ
جنيت ،كيف أحايُت كثَتة يقع القارئ يف فخ اؼبغالطة العنوانيٌة حينما ىبيٌب اؼبضموف أفق انتظاره

نبحث عن اؼبادة اؼبقوكءة ،غَت أنٌنا ال نستطيع أف ننكو
نسميو ربايبل دالليا –إف شئنا-ككبن
ي
كقد ٌ

شغفنا هبذه اللذة العنوانيٌة ،كيعوؼ (جَتار جنيت) العنواف بأنٌو "ؾبموعة العبلمات اللسانيٌة من
لتدؿ عليو ،كتعيٌنو ،كترشَت ﵀تواه
كلمات كصبل ،كحىت نصوص،قد تظهو على رأس النصٌ ،

الكلٌي ،كعبذب صبهوره اؼبستهدؼ"( ،)1يف حُت يذىب (نعماف بوقوة) إىل أنٌو "نظاـ سيميائي
فك شفواتو الوامزة ،فالعنواف
ذك أبعاد داللية كإغواءات رمزية تغوم الباحث بتتبع دالالتو كؿباكلة ٌ
ىو أكؿ عتبة يطأىا الباحث السيميائي قصد استنطاقها ،كاستقوائها بصويٌا ،كلسانيا ،كأفقيٌا
()2
كعموديٌا"

الوكاية جاءت مرشحونة بال ٌداللة الثقافيٌة اؼبتصارعة على
لذلك فإ ٌف عتبة العنواف يف ىذه ٌ
امتبلؾ موكزيٌة البنية العميقة اؼبولٌدة لنسيج أحداثها؛ فإذا عبأنا إىل القواءة النافذة تبيٌنت لنا
اؼبساحة الداللية الرشاسعة فيها بداية من الفكوة الوئيسة (االنتهازية) ،كهناية بتداعياهتا اؼبكثٌفة يف

النص كحولو(تعطيل حوكيٌة اجملتمع اإلنساين) ،كسنول يف ىذا الفصل عندما نباشو رحلة األنساؽ
ٌ
الثقافيٌة كيف تتقاطع ال ٌدالالت يف مفهوـ العنواف لدل الثقافات اؼبنبثقة عن الديانات السماكية

الثبلث :اإلسبلمية كاليهودية كالنصوانيٌة؛ بيد أنٌو ينبغي اإلشارة اخآف إىل أ ٌف العنواف يبكنو أف وب ٌقق

()1

عبد اغبق بلعابد ،عتبات جيرار جينيت ،ـ س  ،ص.67 :

()2
عماف،
يينظو :نعماف بوقوة ،الخطاب األدبي ورىانات التأويل،قراءة ّ
نصية تداوليّة حجاجيّة،عامل الكتب اغبديث ٌ

ط ،2010 ،1ص. 317 :
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معادلة النٌص اؼبوازم دبفهوـ اؼبناص الذم جاء بو(جنيت) ،كعليو فإ ٌف خطاب الوكاية ىنا تكرشفو
ً
للوكاية ذاهتا!!
لنا عتبة العنواف ٌ
بقوة ا﵀اججة التداكليٌة ،فػ(سفو القضاة) إٌمبا ىو عوبوف قواءة ٌ
كأل ٌف العنواف اليوـ يرشهد رب ٌديا كبَتا يف سوؽ القواءة –إف جاز التعبَت -فإف الكاتب أدرؾ
ذلك التح ٌدم فانسلخ من قيود البيئة الرشعبية اليت ينتمي إليها أك فلنقل كسو طابوىات الثقافة
عتقد أنٌو يسيء إىل الثقافة العوبية كاإلسبلـ ،كىذه
ا﵀ليٌة تلك اليت تتوجس خيفة مع ما قد ن ي
النظوة الحظناىا عند ٌقواء ىذه الوكاية يف جلسات عديدة ،فقد أحدث ىذا العنواف ضجيجا
صباىَتيا يف مواقع التواصل االجتماعي كمنهم من اهتم الكاتب صواحة باؼبوكؽ عن األخبلؽ

يستفز) بوكايتو ىذه مرشاعو اؼبسلمُت
كالعبث بالقيم ال ٌدينية ،فيخيٌل إلينا ٌأهنم فهموا أ ٌف الكاتب ( ٌ

باالنتصار للثقافة اليهودية ،كقد يصل األمو إىل ؿباكمة الوكاية باعتبارىا نوعا من التطبيع مع

ا﵀تل لفلسطُت قضية العوب كاؼبسلمُت األكىل.
الكياف ٌ
بِ -
"سفر القضاة" السيرة شبو الكاملة للحاج بيكو/ىل ىي رواية أم سيرة ذاتية ؟
رغم أ ٌف عنواف الوكاية كما ىو ظاىو على الغبلؼ اػبارجي ىو (سفو القضاة) ،إال أنٌو يف
الغبلؼ الداخلي أضاؼ إليها صبلة ثقافيٌة استدراكيٌة ىي "السَتة شبو الكاملة للحاج
يتكور نفس العنواف دكف زيادة أك
بيكو"،كنادرا ما وبصل ىذا يف عتبات العنواف ،إذ اؼبعتاد أف ٌ
يتغَت موضع كجوده فقط ٌإما يف أعلى الصفحة أك أسفلها ،كمل يرشو (جَتار
نقصاف ،بينما قد ٌ
جنيت) إىل ىذا األمو يف حديثو عن عتبة العنواف ،فهل أراد (زغب)إزالة اللبس عن ىذا العنواف
اؼبفخخ ثقافيٌان؟ أـ أف ىناؾ ازدكاجية يف الطوح الداليل للعنواف؟
وجح أ ٌف ىذه (اػبطوة العتباتية) اعبويئة من كاتب ىذه الوكاية ال يبكن أف نوعزىا إىل
يي ٌ

يتصوؼ يف ىذا
)
زغب
(
ف
أ
نقص ذبوبتو الوكائية القصَتة فقط،كإٌمبا كما أشونا يف موضع سابق
ٌ
ٌ
الفن بصفتو نسقا ثقافيا مقاكما للنسياف ،كىو الذم ىبيٌم على قلمو ىاجس اجملتمع التقليدم
ٌ
اؼبعوضة ثقافتو ػبطو النسياف ،فقد خرشي أف ينزلق القارئ إىل عمق الوكاية كينسى أ ٌف قصة
ٌ
البيكو ىي مبوذج رمزم لصواع إنساف الصحواء مع البقاء ،كىي كرقة سقطت سهوا من السَت
 راجع ىذه اؼبسألة يف معوض حديثنا عن ركاية (اؼبقربة البيضاء) يف صفحة  54من الفصل التمهيدم.
- 66 -

الفصل األول

والرفض في مجتمع ِسفر ال ُقضاة
أنساؽ الوالء ّ

كاؼبغازم اليت خلٌدهتا الصحواء ،كىو هبذا العنواف الفوعي أراد أف يستدرؾ ما قد يغيب عن ذىن
القارئ حوؿ عبلقة اؼبوجعي باؼبتخيٌل؛ فإف كانت العبلقة بينهما فنيٌة حبتة فذاؾ ما ىبرشاه
الكاتب،أل ٌف الطوح الذم تق ٌدـ بو (زغب) يف ىذه الوكاية طوح كاقعي يرشعو بو كل فود عايش
يوميات الصحواء يف اجملتمع التقليدم يف مبطية تامة ،ك ٌأما اؼبتخيٌل فغالبا ما يكوف متاحا عبميع
كحىت الرشعواء منهم إذا كاف اؽبدؼ ىو اإلمتاع كالبحث عن صباليات السود
اؼببدعُت من الكتٌاب ٌ
الصحواكم.
كل
كزغب من ىذه اغبيثية أراد إبواز الزاكية الثقافية من حياة [البيكو] اليت ذبتمع عندىا ٌ
كل ما من شكلو أف يكوف مظهوا
موموزات الصحواء الثقافية ،كذلك عندما نتفق أ ٌف الثقافة ىي ٌ

اؼبتفودة،كأسلوب العيش كمبط التفكَت كالعادات كالتقاليد كاألعواؼ كالطابوىات
للحياة ٌ
كاؽبوامش كاؼبسكوت عنو كالعصبية القبلية،كالعقد النفسية.
كيف تقديونا أ ٌف –زغب -تتنازعو فكوتاف إزاء ىذا العنواف؛ تتصل األكىل بطبيعة اىتماماتو
جسد ذلك يف العديد من مؤلفاتو منها:
العلميٌة كاؼبتمثلة يف ميولو للدراسات األنثوكبولوجية ،كقد ٌ
(علم اإلنساف،الفلكلور ،عمود الدخاف ،األدب الرشعيب الدرس كالتطبيق )..ك ٌأما الثانيٌة فهي
الوكائي يف الوصوؿ إىل قواعد اعبماىَت العويضة يف الوطن العويب
إدراكو العميق ألنبيٌة اػبطاب ٌ

السود اؼبقاكـ كنسق ثقايف يسعى من خبللو إىل تغيَت النظوة السلبية
متبنيٌا يف نفس الوقت فكوة ٌ

التصحو الفكوم الذم يعتقده البعض خطأ عن الصحواء.
عن
ٌ

سبنح القارئ فوصة االلتقاء بالنص كاالندماج فيو ،ىي تلك
-عتبة االستهالل :من األشياء اليت ي

يعوفو "بأنٌو ذلك
التوطئة اليت ٌ
سبهد الطويق كبو ٌ
النص ،ك ٌ
يسميها (جَتار جنيت) بعتبة االستهبلؿ ك ٌ
كل ذلك الفضاء من النص
اؼبصطلح األكثو تداكالن كاستعماالن يف اللغة الفونسية كاللغات عموماٌ ،

النص الحقا بو أك سابقا
االفتتاحي بدأيٌان كاف أـ ختميان كالذم ييعٌت بإنتاج خطاب خبصوص ٌ
()1
لو"
( )1عبد اغبق بلعابد ،عتبات جيرار جنيت من النص إلى المناص ،ـ س ،ص.112 :
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فن البدايات يف النٌص األديب) أ ٌف
كأما (ياسُت النصَت) فيورد يف كتابو (االستهبلؿ ٌ
"االستهبلؿ ليس عنصوا منفصبل عن بنية العمل كلٌو ،كما أنٌو ليس حالة سكونيٌة يبكن عزؽبا

السود البنائي كالتارىبي اؼبتولٌد من
كالتعامل معها كما لو كاف بنية مغلقة على ذاهتا ،كإٌمبا ىو ٌ
الفٍت كلٌو ،كاػباضع ؼبنطق العمل الكلٌي ،كيف الوقت نفسو فهو عنصو لو خصوصيتو
العمل ٌ

األكؿ لعجلة النص كلٌو"( ، )1كىذا يعٍت
ا﵀وؾ الفاعل ٌ
التعبَتية باعتباره بدء الكبلـ ،كالبداية ىي ٌ

فن االستهبلؿ ليس دبعزؿ عن البنية السودية للنص األديب ،كذلك باستبعاد االعتباطيٌة سباما يف
أ ٌف ٌ
عبوء الكتٌاب إليو ،نقوؿ ىذا بالوغم من أ ٌف بعضهم قد يستعملو كمتعالية نصيٌة الغوض منها
التحايل على القارئ من منطلق لعبة اؽبامش كاؼبنت.

مكونات العمل السودم ليس على
كالواضح لدينا أ ٌف ٌ
كبل من الوأين يعترب االستهبلؿ من ٌ

مستول الرشكل فقط ،كإٌمبا على مستول اؼبضامُت –أيضا -فهو يساعد بصورة مباشوة يف بناء
العمل السودم ،كما يس ًهم يف ديناميٌة األحداث من منطلق كليٌة ىذا العمل ،كىو عمل يتٌخذ
يهم سبوقعو السودم ماداـ ينتج ىو اخآخو
من اللغة الساردة كسيلة انطبلقيٌة إىل عمق النص ،كال ٌ
النصية داخل عمق اػبطاب ،إذ أ ٌف ميزة اجملتمع
خطابات إضافيٌة تيسهم يف توضيح الوؤيا ٌ
التقليدم تبقى دائما من الذكويات اعبميلة اليت زبتزف يف الذاكوة اعبماعيٌة ،كيأٌب االستهبلؿ

يؤدم كظائفو
ٌ
لينرشطها كيعيدىا إىل السطح ،كيف ىذا اؼبضمار يول ؿبمد مفتاح أ ٌف اػبطاب " ال ٌ
كوب ٌقق فعاليتو كقباعتو إال إذا كانت ىناؾ معوفة خلفيٌة مرشًتكة "( ،)2غَت أنٌنا سوؼ نتناكليوي من
جانب ثقايف يف ركاية (سفو القضاة) حىت نصل إىل مكامن األنساؽ الثقافيٌة.
فالكاتب يصف لنا الصحواء يف فصل اػبويف يف لوحة تقليدية مألوفة مع بداية موسم

جٍت التمور ،مق ٌدما لنا مرشهدا استباقيا للفضاء الزماين ،كفصل اػبويف يع ٌد موظبا فبيٌزا عند أىل
)(1
فن البدايات في النص األدبي ،دار نينول للدراسات كالنرشو كالتوزيع ،ط ،3دمرشق،
صَت ،االستهالل ّ
ياسُت النُّ ى

 ،2009ص.17:

()2
ؿبمد مفتاح ،ديناميّة النص (تنظير وإنجاز) ،اؼبوكز الثقايف العويب ،الوباط  ،1987 ،ص.47 :
ٌ
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الصحواء كىو مصحوب عادة بطقوس جٍت التمور كًتديد األىازيج كتبادؿ النكت كالتسامو ليبل
كمان ككيفان ،كأما اؼبكاين فيتجلٌى يف رمزيٌة ىذه القوية اؼبباركة –
حوؿ نوعيٌة ا﵀صوؿ ىذا العاـ ٌ
سيدم عمواف -كدبا يفيء عليها شيخ الزاكية من بوكاتو اليت تطاؿ الببلد كالعباد كما يس ٌوقو

( ىمقاديبو) عنو من كوامات كمنها أنٌو سليل األشواؼ كحامل راية النصو كالتأييد ،لذلك فإ ٌف
"األرض ممتدة على مدى البصر حمراء قاتمة تنتهي بس ّد أخضر داك ٍن لغابات النخيل

البعيدة،نسيم الخريف المنعش،يعطي لهذا المنظر بهجتو الخاصة فكأنّو يدغدغ وجو الحاج
لخضر،ويداعب لحيتو التي اختلط بياضها بحمرة الحنّاء"

()1

للتعوؼ على شخصية (اغباج بيكو) الذم
لعل يف ىذا االستهبلؿ ما يبنح القارئ الفوصة ٌ
ك ٌ

غدا من أثوياء القوية بعد البواطو يف ذبارة بيع التمور ،كصار يطوح حولو أكثو من تساؤؿ عن
الوسائل اليت أثٍوتو،كما ل ٌػمح ىذا االستهبلؿ إىل البيئة اؼبكانيٌة (قوية سيدم عمواف) اليت حدثت

فبهدا ؽبا بعوضو
فيها الوقائع الوئيسة يف ىذه الوكاية،فبدا لنا ككأ ٌف الكاتب يكرشف لنا عن أكراقو ٌ
للفضاء اجملتمعي الذم كاف الصواع الدرامي مسوحان لو خبلؿ أطوار الوكاية ،كىو من خبللو
يكرشف لنا عن األنساؽ الثقافيٌة اؼبضموة اليت ستتداعى مع تنامي اغبدث الدرامي؛ منها نسق
الفقو كنسق االستغبلؿ كنسق البساطة؛ فقوية (سيدم عمواف) ال سبلك من االمتيازات غَت
كل شيء يف حياة أىلها.
النخيل الذم ييع ٌد ٌ
كيف ىذا االستهبلؿ يق ٌدـ الكاتب عرب استذكار اؼباضي (فبلش باؾ) ؼبرشاىد البؤس اليت
زبيٌم على ىذا النوع من اجملتمعات التقليدية يف صحواء اعبزائو الرشوقيٌة ،ؽبذا فهو ال يكًتث كثَتا
الوكاية ،فلم يبدأ بنقطة االنطبلؽ لتنامي اغبدث الدرامي ،كىو اؼبرشهد الذم
بًتتيب الزمن يف ٌ
يصف لنا األجواء السعيدة إلسباـ الطالب ػبضو حفظو القوآف كاستعداد القوية الستقباؿ اغبدث

( )1أضبد زغب ،سفر القضاة ،دار الكتاب العويب ،اعبزائو ،2016 ،ص5 :
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السعيد اؼبتمثٌل يف زيارة (الرشيخ اؽبامشي) للقوية ،كمع ىذا فإ ٌف الكاتب لو العذر يف ذلك حبسب
مهمة القارئ
رأم (سيزا قاسم) اليت تول أ ٌف توتيب زمن الوكاية يبقى من ٌ

()1

ج-عتبة التصدير :من الطقوس األدبيٌة اليت قبدىا يف الوكاية اغبديثة تلك العبارات أك اؼبقوالت
اليت يص ٌدر هبا الوكائي ركايتو قبيل االستهبلؿ مباشوة كيقوؿ عنها جَتار جينيت "بأنٌو اقتباس

يتموضع (ينقش) عامة على رأس الكتاب أك يف جزء منو"( ،)2كيف أحيايُت كثَتة قبدىا يف بداية

الوكاية نثوا
كل مقطع أك فصل من الوكاية ،كىذا التصديو غالبا ما يكوف نصا ؿبايدا من خارج ٌ
ٌ

كاف أـ شعوا ،حبيث يبتلك شحنة داللية شديدة التوتٌو تغوم القارئ باقتحاـ النص كالبحث عن

اغبلقة اؼبفقودة بُت ىذا التصديو كالفكوة اليت يسعى الكاتب لبللتحاـ هبا نسقيٌا.
كؽبذا فإ ٌف الكاتب ص ٌدر ركايتو باخآية  79من سورة البقوة قولو

تعاىل﴿  

               

﴾"        

(البقوة ؛ اخآية  )79كىي اخآية اليت

تتح ٌدث عن [اليهود التلموديُت] الذين جعلوا من نسق ال ٌدين مطيٌة لبلستيبلء على أمواؿ الناس
هبسد فكوة
بالباطلٌ ،
ؿبولُت تعاليمو السماكية إىل ملكيٌة خاصة ،أك مؤسسة رحبيٌة ،كىو ما ٌ
الصواع من أجل ال ٌدنيا اليت تطوحها الوكاية ،كاخآية الكويبة بياف شديد اللهجة ينذر باألحداث

الوكاية حبيث تكورت كلمة الويل موتُت.
اؼبلحميٌة اليت ستؤكؿ إليها ٌ
كمع ىذه اخآية جاء الكاتب–أيضا -دبقولة تواثية من عمق الصواع اإليديولوجي تينسب إىل

اإلماـ اغبسُت بن علي رضي ا﵁ عنهما قولو " :النّاس عبيد ال ّدنيا،وال ّدين ِلعق على ألسنتهم،

( )1سيزا قاسم ،بناء الرواية ،دار التنويو للطباعة كالنرشو ،بَتكت ،لبناف ،ط ،1985 ،1ص.42 :
( )2عبد اغبق بلعابد،عتبات جيرار جنيت ،ـ س ،ص.107 :
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قل ال ّديانون " ،كىذه العبارة تكرشف لنا
يحوطونو ما ّ
درت معايشهم فإذا ُم ّحصوا بالبالء ّ
سبور خفية عن اعبمايل من اػبطاب األخبلقي داخل اجملتمع التقليدم ،كأنبها
قبح الثقافة اليت ٌ

استغبلؿ ال ٌدين من قبل فئة معيٌنة من النٌاس(القضاة) كضعت يف سلٌم أكلوياهتا تطقيس ىذا

ربوؿ ىذا النسق إىل
ف
أ
غَت
،
امية
الس
معانيو
من
يده
و
ذب
ك
الرشخصية
لوغباهتم
بإخضاعو
ال ٌدين*
ٌ
ٌ
ٌ
معطى ثقايف عاـ وبتاج يف البنية اجملتمعيٌة العميقة إىل تواطؤ عفوم بُت أفواد ىذه الفئة من جهة
كصباعة اؼبتديٌنُت من جهة أخول يف صورة اجملتمع التقليدم اؼبستهلك ؽبذه الثقافة.

كل
.4.2.قراءة نسقيّة في بعض عتبات التصدير الداخلية :عبأ الكاتب إىل فنيٌات تصديو ٌ
مستفزا
كل فصل من فصوؽبا ،فوضع على رأسو عنوانا مغويان،
ٌ
مرشهد من مرشاىد الوكاية أك فلنقل ٌ
لنهم القارئ ،كىذا التقليد اؼبتعلٌق دبنت الوكاية ال يبكن أف نفهمو فقط من باب رغبة الكاتب يف

فك الرشفوات ال ٌداللية
ربولو إىل متعاليات ثقافيٌة تساعد ىذا القارئ على ٌ
تأثيث النص بقدر ٌ
مهمان خفيٌان ذبدر اإلشارة إليو ىو أ ٌف ىذه
ؼبقصديات اػبطاب يف الوكاية ،كرٌدبا أ ٌف ىناؾ جانبان ٌ

تتضمن دبا وباكي الومضات اإلشهاريٌة –إف جاز التعبَت -يومي
العبارات التصديوية غالبا ما ٌ
الكاتب من كرائها إىل ذبديد النفس القوائي للقارئ ،كإبعاد الوتابة عن اؼبادة اؼبقوكءة ،فهناؾ --
كما ىو معلوـ -ركايات سبت ٌد ؼبئات الصفحات ،كمن خبلؿ قواءتنا النسقيٌة ؽبذه العتبات
سنكترشف القيم الثقافية اليت زبتزف يف ىذه العتبات:
فدوة ديغول* :*ربمل ىذه العبارة التصديوية شحنة ثقافية فبزكجة بالسخوية كالنقد البلذعلعل الكاتب أراد من كرائها لفت االنتباه إىل العيوب
للفجوات القيمية يف اجملتمع التقليدم ،ك ٌ
 يينسب ىذا القوؿ لئلماـ اغبسُت بن علي رضي ا﵁ عنهما ،كقد كرد يف أكثو من موضع من كتب الطائفة الرشيعية ،ينيظو
مثبل :ؿبمد باقو اجمللسي  ،بحور األنوار  ،ج ، 44مؤسسة الوفاء  ،بَتكت  ،2017 ،ص.383 :


ذبوزا للتعبَت بداللة التطويع ؼبصطلح الطقس.
* استعملنا ىذه الصيغة ٌ
*** شارؿ ديغوؿ ( ، 1970-1890 (Charles de Gaulleسياسي كعسكوم فونسي ،رئيس اعبمهورية الفونسية
اػبامسة ،حاكؿ استمالة اعبزائويُت بالتخلٌي عن ثورهتم يف مقابل بعض اإلصبلحات كاإلغواءات كمنها ما يعوؼ دبرشوكع
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النسقية اليت زبتبئ كراء اعبمايل من اػبطاب ،فالفدكة يف عوؼ اجملتمع التقليدم إٌمبا ىي متعالية
تعرب عن كجود ركح التضامن بُت أفواد ىذا اجملتمع
دينية اجتماعيٌة يف نفس الوقت ،ذلك ٌأهنا ٌ
طقس عبوًر إىل العامل اخآخو ،لذلك فإ ٌف أىل اؼبيٌت وبوصوف على أدائها على
كما ٌأهنا تع ٌد ى

أكمل كجو ،كمهما كلفهم األمو ،كيول (أضبد زغب) يف كتابو (الفلكلور ،اؼبنهج النظوية

التطبيق) أ ٌهنا "طعاـ ييدعى إليو أىل القوية ،كبعد الذكو لدل بعض اعبماعات التابعة لبعض
الطوؽ الصوفيٌة كخاصة اؽبيللة أم :ال إلو إال ا﵁ ألف موة أك قواءة القوآف اػبتمة :التقاء ؾبموعة

من القواء كيقوأ كل كاحد جزءان أك عددا من األجزاء فييقوأ القوآف كلٌوٍ ،بٌ يأكلوف الطعاـ كيًت ٌضبوف

كيسمى فدكة إف كاف مسبوقا بالذكو"(.)1
كيسمى ذلك عرشاء اؼبيٌت ٌ
على اؼبيٌت ٌ

غَت أ ٌف اعبانب النسقي فيها ىو اعتقاد أصحاهبا ٌأهنا كسيلة للتطهَت من الذنوب قد تصل

إىل أف تكوف معادال موضوعيا مع صكوؾ الغفواف اليت تقدمها الكنيسة ألتباعها من اؼبذنبُت يف
كيسوقو يف
القوكف الوسطى ،كمن ىذه اغبيثية نول أ ٌف اجملتمع التقليدم ٌ
يتسًت على ىذا النسق ٌ
صورة مظهو صبايل يقصي بو اؼبوقف الفقهي؛ لذلك فإ ٌف ىذا الطقس يصبح ؾباال للمناكرة
يتوسع ؾباؿ (ال ىف ٍدكة) مقابل الفونكات
الثقافية اليت تبتعد بو عن التفسَت الربغماٌب فبل عجب أف ٌ

اليت قد تينعش هبا جيوب ىؤالء اجملليودين!!

اسع بُت األىايل كاؼبقاكمُت ،كجاء على شكل صبلة
-ديغول في تقرت :كاف ؽبذا اػبرب صدل ك ه

ثقافيٌة مقتضبة شبيهة باؼبانرشيت الصحفي الذم تتزيٌن بو كربيات الصحف اليوميٌة كاؼببلحظ أ ٌف
يهتم كثَتا دبسألة التسلسل الزمٍت يف الوكاية رغم الطابع التارىبي ألحداثها ،ذلك أنٌو
الكاتب ال ٌ

يعوض أحداثا تارىبية عرب آليات اؼبتخيٌل السودم ،فيذكو أظباء األماكن اغبقيقيٌة كشخصيات

قسنطينة  ،1958يينظو :شارؿ ديغوؿ  ،الموسوعة الحرة  https://ar.wikipedia.org/wiki ،تاريخ الزيارة

.2020/04/16:

( )1أضبد زغب ،الفلكلور ،النظرية المنهج التطبيق ،دار ىومة،اعبزائو ،2015 ،ص.169 :
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نوجح أ ٌف
فاعلة دكف ربويو أك تغيَت ،فبٌا خلق صواعا نسقيٌان بُت اؼبوجعي كالتخييلي ،كىو ما جعلنا ٌ

ىذه اعبملة جاءت خالية من اإلوباءات الثورية كال توبطها أم عبلقة بنسق الثورة فكيف ذلك ؟

كشخصية (ديغوؿ) بالوغم من الكاريزمانيٌة  اليت يرباط هبا سواء عند الفونسيُت أنفسهم

باعتباره اؼبنقذ لرشوؼ فونسا من ىزيبة كشيكة يف اعبزائو أك حىت عند األىايل إال أ ٌف كجوده

التارىبي يف تقوت ليس باغبدث الثقايف لكوف ىذه الرشخصية معزكلة نسقيا على األقل عما
وبدث يف اعبزائو عموما أل ٌف الثورة قد ذباكزتو ،فبٌا هبعل األىايل يف كادم ريغ ال يكًتثوف بوجوده
السياسي كثَتا بقدر ما سيعدىم بو من رخاء يوفع عنهم الغنب يف بيئة مقفوة ،كليس ىذا من
يتوىم البعض لكن من باب أحقيٌة االستفادة من خَتات كطنهم اليت
باب العمالة كما قد ٌ
حجبها عنهم االستعمار ظلما كعدكانا قبل أف ربًتؽ صبيع أكراقو االجتماعية ،لذلك فإ ٌف ىذه
ً
ب)،
اعبملة الثقافيٌة (ديغوؿ يف تقوت) ربيلنا ثقافيا إىل نظوة اجملتمع التقليدم ؼبفهوـ( يخ ٍذ كطىال ٍ
يتسوؿ الوالء من
كما أ ٌف الكاتب يف صياغة ىذا التصديو يعطي تفسَتا للقارئ بأ ٌف ديغوؿ جاء ٌ
حولو األىايل إىل كسيلة
األىايل كىذا ىو النسق اؼبضمو ،يف مقابل نسق الثورة (الوفض) الذم ٌ
الفتكاؾ اغبقوؽ اؼبغتصبة؛ كىي الزاكية الفنيٌة –ردبا -اليت غفل عنها الكاتب حُت مل يذكو
مرشوكع ديغوؿ االقتصادم كاؼبتمثل يف توزيع األراضي الزراعية على األىايل يف كادم ريغ ،رغم

ارتباط ىذا اغبدث الوثيق هبذه الزيارة.
بركات سيدي الهاشمي:ال يبكن أف ىبلو اجملتمع التقليدم اعبزائوم ربديدا مع نسق الربكةكثقافة متج ٌذرة يف عمق اؼبؤسسة الدينية ،كىذا النسق مطلب صباىَتم يف اجملتمع التقليدم
بالطبع ،كلذلك فإنٌنا قبد كثَتا من األعماؿ السودية اليت تناكلت اجملتمع التقليدم مل تغفل عن

من الكاريزما كىي مصطلح يوناين أصبلن مرشتق من كلمة (نعمة) ،أم ىبة إؽبية ذبعل اؼبوء يمفضبلن عباذبيتو .اصطبلحان
فإف الكاريزما ىي الصفة اؼبنسوبة إىل أشخاص أك مؤسسات أك مناصب بسبب صلتهم اؼبفًتضة بالقول اغبيوية اؼبؤثوة

كا﵀ددة للنظاـ .كلقد استخدـ اؼبصطلح يف فجو اؼبسيحية لئلشارة أساسا إىل قدرات ركح القدس ينظو(:الموسوعة

الحرة) ar.wikipedia.org.تاريخ الزيارة .2020/04/18 :
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بكل بساطة يفوض نفسو خبلؿ مسارات اػبطاب ،كالتصديو هبذه العبارة
ىذا النسق ألنو ٌ
يتحوؿ إىل متعالية اجتماعيٌة يستهلكها اجملتمع التقليدم
يكرشف لنا أ ٌف نسق الربكة يبكنو أف ٌ

تعرب بصدؽ عن ىويٌة اجملتمع التقليدم ،فربكات سيدم اؽبامشي
كخصوصية ثقافيٌة أك كاجهة ٌ
كما يعتقد أىل القوية ترشمل الزماف كاؼبكاف ،إال أ ٌهنا ربوـ ىذا اجملتمع من فبارسة حقوقو الطبيعية
يف التفكَت كاالجتهاد كالتواصل مع اخآخو اؼبختلف ،كلذلك كانت ثورة الطالب ػبضو على
القضاة تيع ٌد دبثابة خوؽ ؽبذا النظاـ الذم يع ٌد نسق الربكة فيو من ً
جنودهً اؼبخلصُت.
ي

نػ ْه ُج الظالم :عبأ الكاتب يف ىذه اعبملة الثقافية إىل التبئَت القتحاـ اؼبرشهد الدرامي الذمتعيرشو ( ً
اؼبومسات) يف ىذا اغبي ،كأل ٌف مهنة البغاء تع ٌد ضمن اؼبهن اليت تصنٌف ضمن
ألفاظ"الٌبلمساس"

()1

يف اجملتمع التقليدم كاؼبتم ٌدف معا فإنٌو كقع يف مأزؽ نسقي أجربه على

استعماؿ التكنية يف التعبَت عن اؼبرشهد ،فهذا يكفي الستثارة فضوؿ القارئ إىل السعي
مصو هح بو كىو (هنج
الكترشاؼ ىذا الظبلـ الذم ىبيٌم على ىذا النهج ،فهناؾ –إذف -معٌت ٌ
يؤكلو كوك و للٌصوص أك لتعاطي اؼبمنوعات
الظبلـ) كالذم قد يذىب بو خياؿ القارئ بعيدا ،فقد ٌ

و
لصنف من البرشو
مثبلنٍ ،بٌ يربسم ىذه الفوضى النسقيٌة
لنكترشف أ ٌف ىذا النهج ليس ٌإال موتعان
ى
سبجها األخبلؽ كاألعواؼ؛ كمع ىذا فإف ىذه التٌجارة تعيش اؼبفارقة
ا﵀ومة اليت ٌ
يبتهن ذبارة البغاء ٌ
ي
بوجودىا جنبا إىل و
جنب مع قيم اػبَت كالنقاء.

الرقم  :717ىبيٌل للقارئ للوىلة األكىل أ ٌف اغبديث عن األرقاـ غالبا ما وبيل إىل السياقاتاألمنية كاؼبل ٌفات اليت ربوزىا أجهزة العدالة عن اؼبتٌهمُت ،كىذه العتبة (الوقم  )717اليت ص ٌدر هبا
الكاتب ىذا الفصل من الوكاية كضعت ىذا القارئ يف مفًتؽ طوؽ ثقايف ال يبكن معوفة الطويق
فك ىذا اللغز ،غَت أ ٌف ىذا الوقم ال يفتأ أف تنجلي
اؼبقصود إال بالولوج إىل قلب اؼبرشهد قصد ٌ
) (1كىي من الطابوىات اؼبسكوت عنها يف اجملتمع ،يينظو :نوارم سعودم أبو زيد ،الدليل النظري في علم ال ّداللة ،دار
اؽبدل ،عُت إمليلة ،2007 ،ص.110 :
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لكن
"..ثم ّ
توجو إلى جهة الباب ليخرج ّ
ؾبود رقم ّ
عنو ظبات الغموض بعد أف يتٌضح أنٌو ٌ
الشماعيّة؟"(،)1
تظن نفسك في مقهى زنقة ّ
الشيخ ناداه :تعال يا  717إلى أين تذىب؟ ىل ّ
ؾبود رقم قيػيد لطالب جزائوم بالزيتونة اظبو ػبضو غبميدم.
لتعوؼ أنٌو ٌ

حنّا بنت عيراد :فما نبلحظو ىنا أ ٌف الكاتب خالف ما اعتدناه يف طقسنة عتبات التصديوحىت كمضات دالليٌة من مأثور الكبلـ
الداخليٌة من استعماؿ عبمل إوبائية أك مقوالت ثقافيٌة أك ٌ
فيجعل من شخصية (حنٌا بنت عَتاد) عتبة لتصديو الفصل ،كال يبكن أف ييفهم ىذا االختيار يف

نفسو ذلك
مستواه الرشكلي فقط بل ىو نسق ثقايف
ٌ
مستفز ال يقبل اؼبواجعة أك ا﵀اكرة ،كقد ٌ
التمسك هبذا االسم اليهودم رغم أ ٌهنا قد أشهوت
تصو (حنٌا بنت عَتاد) على
نسقيا حُت ٌ
ٌ
إسبلمها يف هنج الظبلـ على يد رجل دين من اؼبسلمُت.

يتعوض للقمع من
كقد انتبو الكاتب -يف رأينا -إىل ضوكرة ٌ
فك شفوة ىذا االسم الذم ٌ
الثقافة اؼبهيمنة لكونو من اؽبوامش،حبيث يول الغذامي أ ٌف ىناؾ صواعان نسقيان بُت اؼبنت كاؽبامش
تفضحو القيمة االستطوادية للثقافة( )1كؽبذا فإ ٌف الكاتب راح يسود ما ىبفيو ىذا االسم كراءه يف
ً
من ىبتار
ً
لقصة ىذه الفتاة اليهودية ،كلو أ ٌهنا فوضان ٌ
تداع حو ٌ
غَتت اظبها كما يفعل كثَت من مثل ٍ
زبَت الكاتب ىذا االسم عنوانا ؽبذه العتبة ،ألنٌو حينئذ يكوف النسق
اإلسبلـ دينا جديدا لو ؼبا ٌ

نوجح أ ٌف الكاتب
تعوض للتهرشيم ،كتصبح حكاية (حنٌا) يف خانة (لزكـ ماال يلزـ)غَت أنٌنا ٌ
قد ٌ
ؾبودان] من أم سياؽ ثقايف كاف يدرؾ أ ٌف ىذه
حُت ص ٌدر عنواف ىذا الفصل بذكو اسم (حنٌا) [ ٌ
الرشخصية سبثٌل زطبان ثقافيٌا لو كزنو النسقي يف معادلة الصواع مع القضاة دبختلف مرشارهبم.

زعيم المجانين :من خبلؿ ىذه العتبة يكرشف لنا اػبطاب يف الوكاية اػبلخلة النسقية اليتيتعوض ؽبا الوعي اعبمعي يف ؾبتمع (سيدم عمواف) التقليدم كالسيما مع ىبوب رياح الثورة
ٌ
( )1يينظو :عبد ا﵁ الغذامي ،النقد الثقافي قراءة في األنساؽ الثقافيّة العربية ،ـ س ،ص.226:
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تزعمها (الطالب ػبضو غبميدم) أك (ػبضو البيكو) لذلك فإ ٌف
على القضاة ،كىي الثورة اليت ٌ
ىذا الوعي ىو اخآف يف حالة استنفار قصول على مستول الثقافة ،فتواتو األخبار حوؿ ىذه
الثورة اعبديدة جعل اؼبؤسسة الدينية (الزاكية) يف مأزؽ حقيقي يه ٌدد كياهنا كيعصف بنظامها
حبل سويعا ؽبذه اؼبعضلة قبل استفحاؿ أمو ىذه الثورة.
كعلى الثقافة أف ذبد ٌ
كأل ٌف الثقافة تتواصل مع اؼباضي عرب أنساؽ الرشعونة اليت رب ٌدث عنها الغذامي فإ ٌف ىذه
ربُت عرب أالعيب
تصور الكاتب ألحداث ىذا اؼبرشهد ٌ
ألهنا ٌ
العتبة التصديوية قد تتجاكز يف نظونا ٌ
الثقافة فكوة اؼبعارضة انطبلقا من ىذه الرشعونة ،ذلك أف قويرشا كانت تعارض دبا كانت تعارض
بو الوسوؿ -صلى ا﵁ عليو كسلمٌ -اهتامو باعبنوف إىل جانب اهتامو بالكهانة قاؿ ا﵁ تعاىل

﴿:

(الدخاف؛اخآية ،)13فبل غوك -إذف -أف يلجأ خطاب الوفض
ٌ ﴾     
تعوض نسق الربكة إىل التهديد بفعل
يف اجملتمع التقليدم إىل ىذا الوصف اؼبضمو بعد أف ٌ
اؼبواجعة النسقية اليت باشوىا الطالب ػبضو مع اؼبؤسسة الدينية.
البيكو :أراد الكاتب من خبلؿ ىذه العتبة فضح ثقافة اؼبستعمو الفونسي الذم مل يكتفباستعمار األرض كهنب خَتاهتا كإٌمبا تع ٌدل ذلك إىل االستخفاؼ بأىلها كاحتقارىم ،كلكي
يتحوؿ ىذا اػبطاب إىل نسق للسخوية يتعايش جنبا إىل جنب مع ثقافة الوفض عمد اؼبستعمو
ٌ

مسوغ التعايش الطبقي الذم جعل من ابن البلد مقتنعا بالطبقة اليت ينتمي
إىل تسويقو عرب ٌ
إليها ،لذلك فإ ٌف (مداـ سيموف) صاحبة البار يف (تقوت) كعلى الوغم من إعجاهبا الرشديد
اؼبعموكف
كفتوتو إال أ ٌهنا مل تستطع أف تتخلٌص من عقدة التفوؽ اليت يرشعو هبا ٌ
بالرشاب ػبضو ٌ
عادة اذباه اعبزائويُت كاليت سبنحهم سلطة التصنيف الطبقي ،كلذلك فإ ٌف (البيكو) يف نظوىا ليس
إال خادمان ذليبلن عندىا تفضحو لفظة (بيكو) ،كىذا الوصف إٌمبا ىو عيب نسقي تنتجو ثقافة
(الكولوف) كتسعى إىل سبويوه خفية عن اعبمايل يف صورة اإلعجاب كاإلطواء الذم تبديو مداـ
سيموف بالرشاب ػبضو إىل ح ٌد اإلغواء ،كىو نوع من الوالء اؼبغرشوش أماـ ثقافة الوفض اليت ما
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فتئت تتنامى مع اشتداد ؽبيب الثورة ،كتصميم اعبزائويُت على رفض ثقافة اؼبستعمو شكبل
التمسك خبيار اؼبقاكمة على صبيع األصعدة دبا فيها اؼبقاكمة الثقافيٌة.
كمضمونا ك ٌ
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.3مفاىيم أساسية /ثنائيّة الوالء والرفض:

ا﵀ب ،كالصديق،
الويل :االسم منو ،ك ٌ
يل :القوب ك ٌ
جاء يف القاموس ا﵀يط " ى
الدنو ..ك ٌ
الوٍ ي
كالنٌصَت"( ،)1ك ٌأما الوفض يف اللغة فهو من "رفضو يوفضو كيوفضو رفضا  :توكو ،كرفض اإلبل:

توكها تتبٌدد يف موعاىا "( ،)2فيكوف اللفظاف متضادين فاألكؿ للتجميع كالتأليف كالثاين للتفويق

كالتبعيد؛ كال نذىب بعيد فعندما نتخطٌى عتبة اعبمايل يف ىذه الوكاية -حسب النقد الثقايف-
تتكرشف لنا بعض األنساؽ الثقافية اؼبختبئة كراء خلفية الصواع ا﵀تدـ على امتبلؾ موكزية القيمة
ٌ
بفكوٌب الوالء كالوفض اليت تأىب إال
التأثَتية يف ىذه الوكاية ،كال شك أ ٌف ىذه األنساؽ تتعلٌق
ٍ
اغبضور برشكل الفت يف أفعاؿ الرشخصيات ،كاليت مل ً
تأت من فواغ بل كانت نتيجة طبيعية
للثقافة اليت ينتجها اجملتمع الذم تعيش فيو.
كركاية (سفو القضاة) للكاتب أضبد زغب يبكنها أف ذبيبنا على عديد التساؤالت اليت
تتعلٌق هبذين النسقُت ،كلكن علينا أف نطوح اإلشكاالت التالية؛ ك منها :
أين تتجلٌى أنساؽ الوالء كالوفض يف اجملتمع التقليدم ؟ما ىي أىم ال ٌدكافع النفسية كاالجتماعيٌة من كراء ترش ٌكل ىذين النسقُت ؟تصور الكاتب عن طبيعة اغبياة يف الصحواء؟
فسو السود ىذين النسقُت يف ضوء ٌ
كيف ٌإ ٌف التطور اغباصل يف الدراسات النقدية اليوـ يستبرشو خَتا بظهور النقد الثقايف أك
األنساؽ الثقافية كما سبلكو من آليات إجوائية يبكنها الكرشف عن األنساؽ اؼبضموة يف النص،
أل ٌف النقد األديب –حسب دعاة ىذا اؼبرشوكع -بكل مدارسو أمسى غَت قادر على مواكبة
االنفجار اؼبعويف الذم يرشهده العامل اليوـ يف اؼبعٌت كاؼبفاىيم ،كمل يعد األدب لغة ٌبواقة كال
( )1الفَتكزآبادم ،القاموس المحيط ،ـ س ،ص.1781 :
()2

ـ ف ،ص .656 :
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صباليات ج ٌذابة فقط بل أصبح ساحة لصواع الثقافات كالقيم كالكرشف عن العيوب النسقية يف
اػبطاب.
كأماـ تدفق اؼبنجز اإلبداعي السودم مل يعد البحث عن القيمة اعبمالية كاؼبتعة الببلغيٌة
يكفي ؼبعوفة األسوار الكامنة كراء شعويٌة النص كجودة العمل اإلبداعي ،ؽبذا فقد القى النقد
الثقايف الًتحيب كاغبفاكة يف اؼبرشهد النقدم العويب.

.1.3نسقية العنوان /التداعي النسقي.
أىم العناصو النسقية اليت تقوـ
مو بنا يف العتبات من ٌ
يع ٌد العنواف يف الوكاية اغبداثية كما ٌ

عليها الوكاية ،ال نقوؿ ىذا بوصفو أكىل العتبات النصيٌة كما يقوؿ )جوار جنيت) فقط ،بل أل ٌف

العنواف أصبح يرش ٌكل اؼبعادؿ اؼبوضوعي ؼبضموف الوكاية ذاهتا ،كصار تفكيكو من أعقد اؼبسائل
اليت تواجو الناقد ال سيما مع ظهور النقد الثقايف الذم ذباكز حدكد اعبمايل النصوصي إىل دراسة

مضموات النصوص كؿباكمة مضامينها .

إنٌنا حينما نتأمل عنواف ىذه الوكاية ً
"سفو القضاة" نصاب باإلرباؾ ألكؿ كىلة؛ كقد
ٌ
نتساءؿ ؼباذا؟ ألنٌنا سنكترشف بعدىا أف الكاتب (أضبد زغب) أراد هبذا العنواف اعبومء أف هبعل

لكل
منو متعالية خطابية
مستفزة للقارئ العويب الذم يبتلك دكف ٌ
ٌ
شك يف ذىنو ثقافة الوفض ٌ
نسق وبيل على صباعة اليهود عرب كسائط اجملايلة اؼبمت ٌدة يف عمق التاريخ.
يتكوف من موكب اظبي ىو عبارة عن
الوكاية يف مستول بنيتو السطحية ٌ
فعنواف ىذه ٌ
مضاؼ كمضاؼ إليو ،كإف شئنا إعواهبما؛ فاألكؿ خرب ؼببتدأ ؿبذكؼ تقديوه( :ىذا
ًسفوي القضاة) ،لكننا عندما نغوص أكثو يف داللة العنواف قبد أف الكاتب أراد من خبلؿ ىذه
اعبملة النسقية (سفو القضاة) أف يرش ٌد انتباه اؼبتلقي إىل خطورة ما سيفضي بو يف ىذه الوكاية،
كتستفزاف ىذا اؼبتلقي إىل معوفة ما سيؤكؿ إليو
فكبل اؼبفودتُت تصوخاف بأنساؽ الوالء كالوفض
ٌ
 أم من جيل إىل آخو.
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ً
فسو يف معزؿ عن الثقافة اػباصة –إف جاز
ىذا اػبطاب ،فػنسق(الس ٍفو) دالليان ال يبكن أف يي ٌ
التعبَت -فهو يف الثقافة اليهودية نسق مق ٌدس وبظى بكل أنواع الوالء كالتعنظيم فهو (سفو
الوفض يف الثقافة العوبية اؼبنبثقة من الضائقة
اػبوكج) كىو(سفو التكوين) بينما يلقى كل أنواع ٌ

وبب القواءة !! ككلٌما كاف حجم اؼبقوكء كبَتا ازدادت نسقية
كال
أ
و
يق
ال
العويب
ف
أل
؛
اغبضاريٌة
ٌ
ٌ
حل ؽبذا االشتباؾ النسقي قولو
ٌ
الوفض لديو ،كيف القوآف ٌ

تعاىل﴿      

               
    

﴾(اعبمعة؛اخآية )5كيبكن تفسَت ىذا أنٌو إقوار بالوالء عند الصنف

تقو بأف اليهود الطقوسيُت كانوا
األكؿ ،كبالوفض عند الصنف الثاين ،ذلك أف اخآية الكويبة ٌ
يقوأكف التوراة لكن ال يعملوف هبا فهم كاغبمار وبمل أسفارا ،كؼبا كانت داللة ىذا النسق تعٍت
تتحوؿ الداللة النسقية يف فتور اإلقباؿ على القواءة يف
اإلقوار بكثافة اؼبقوكء يف ىذه األسفار ٌ
تًتسخ
راىن الثقافة العوبية إىل نسق الوفض الكلي يف اؼبتخيٌل السودم العويب العتبارات عديدة ٌ

نتصور كبن منها:
يف البلكعي العويب ك ٌ
o
o

كل ما يصدر عنهم موفوض كاألسفار نسق سودم يهودم.
اليهود الضالوف ك ٌ

ؿباكمة نسق األسفار عند اؼبتلقي العويب يقتضي بالضوكرة ؿباكمة نسق القواءة كإدانتو.

o

تصور القارئ العويب مع التداخل اؼبعجمي بُت األسفار يف
اهنيار نسق األسفار كارد يف ٌ

التحوؿ الربغماٌب للتفكَت العويب (الكسل
الوحبلت) بسبب ٌ
داللة (الكتب) كاألسفار يف داللة ( ٌ

التحوؿ يف اؼبتخيٌل السودم تفاقم أزمة القواءة اؼبزمنة يف الواقع الومزم
اغبضارم)؛ كيدعم ىذا ٌ
العويب ،كحىت الكاتب البوط نسقيٌا يف ىذه اؼبعظلة اغبضاريٌة فأدرؾ ىذا اػبلل يف الذىنية العوبية


جواء أفوؿ قبم اغبضارة العوبية اإلسبلمية يف اؼبرشوؽ
تعوضت لو الببلد العوبيٌة من انتكاسات متبلحقة ٌ
كنعٍت هبا ما ٌ
كاؼبغوب ٍبٌ قدكـ االستعمار اغبديث ليجهز على ما تب ٌقى منها.
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فسارع إىل ضبط كلمة ( ًسفو) بالرشكل يف غبلؼ الوكاية درءان للتأكيل اػباطئ ،فيكوف نسق
الوفض خيارا بوغماتيا عوبيا خالصان أكثو إقناعا لنا يف مقابل نسق الوالء عند صباعة اليهود.
كأما كلمة (القضاة) فهي أيضا تتضمن نسقُت متضادين أحدنبا للوالء كالثاين للوفض كىي
كب ،فكيف ذلك؟ ال شك أف العبلئقية اؼبوجودة
بذلك ذات داللة موٌكبة أك باألحول ه
نسق مو ه
بُت العنواف كالنص تذلٌل لنا كل الصعوبات يف فهم طبيعة العبلقة بينهما عرب مسارم اؼبتخيل
السودم كالواقع الومزم ،حبيث أف الكاتب أراد عرب بنية النص السودية أف يوسم لنا صورة رمزية
اؼبتحولة يف الثقافات السماكية الثبلث –إف جاز التعبَت -اليهودية
كاقعية عن داللة القاضي
ٌ
كاؼبسيحية كاإلسبلـ ،حبيث أراد الكاتب من خبلؽبا أف يوسم لنا صوران للتزييف اغباصل يف ىذه
السماكم اؼبق ٌدس إىل خطاب
الثقافات اليت استغلٌت اؼبق ٌدس باسم الدينٌ ،
فحولت اػبطاب ٌ
يسميها الغذامي (العيوب النسقيٌة) كاستغبلؿ
أرضي مدنٌس يف صورة سلوكات كفبارسات ك ٌ
البسطاء كاؼبتاجوة بال ٌدين كذبوًن األبوياء كالتضييق على األحوار ،ككصل األمو إىل االغتياؿ كما

حدث لوالد (حنٌا بنت عَتاد).
كمع ىذا فإ ٌف ىذا النسق-أم القضاة -هبد لو استجابة ضمنيٌة كتواطأن عفويٌا بُت فئة
اؼبتديٌنُت كما سنول الحقا كيف فصوؿ ىذه الوكاية؛ ككما يؤٌكد ذلك (موسيا إلياد) يف قولو " إ ٌف

رغبة اإلنساف اؼبتديٌن بالعيش يف اؼبق ٌدس تعادؿ يف الواقع رغبتو يف أف يقيم نفسو يف حقيقة
()1
موضوعية "
ٍبٌ إ ٌف نسق (القضاة) مل يود اعتباطا –يف نظونا -فقد تعددت صور ىؤالء القضاة يف ىذه

الوكاية ،كيبكن مبلحظة ذلك فيما يلي:

*
الوكاية قد دخل يف أزمة نسقيٌة ،إذ اختلط عليو األمو بُت ًسفو (الكتاب)
امتعض صاحب ٌ
اؼبدكنة من أ ٌف ناشو ىذه ٌ
موة ؼبواجعتو باستموار إىل أف اتفقا على ترشكيل الكلمة درءان للبس بُت
ك"سفو"(الوحلة) ،ككاف –زغب-
ى
كل ٌ
ٌ
يضطو يف ٌ
اؼبعنيُت.

( )1موسيا إلياد ،المق ّدس والمدنّس ،تو :عبد اؽبادم عبٌاس ،دار دمرشق للطباعة كالنرشو كالتوزيع ،ط،1988 ،1ص.30 :
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 .2.3رجال الزاوية/القضاةُ حراس الشريعة :ذبلٌى نسق الزاكية يف أدائها الباىت كمواقفها
اػباذلة ألتباعها ،فأصبحت مبوذجا رمزيا لنسق االستغبلؿ لعوؽ ىؤالء الفبلحُت من اؼبعدمُت
كالبسطاء ،كمنهم (ؼبُت السويف) كأبوه من قبلو اللذاف أفنيا زىوة شباهبما يف خدمة أمبلكها
التماسا للربكة فػ"لمين الكهل الذي تجاوز الخمسين،نهض منذ الصباح الباكر ،وعرض
خدماتو على سي حشاني ،من كبار المسؤولين على شؤون الزاوية ،كما ق ّدم الشاة السمينة
توسل بسي حشاني عسى أن يُحضى بلمسة من اليد
صرة من النقود وبإلحاح شديد ،و ّ
و ّ
توسل
الشريفة وأن يربّت الشيخ الولي على رأس ابنو الوحيد الذي أنجبو بعد طول انتظار و ّ
وبعد أربع بنات..وىاىو يفي بالنذر ويُق ّدم ابنو خادما لدى الزاوية عسى أن يُحظى
بالبركة )1("..كؼبا حاف كقت اختبار نسق الربكة كىو النسق الذم وبجب نسق االستغبلؿ جاءت

النتيجة ـبيٌبة لآلماؿ فلم هبد (الطٌالب ػبضو) من بوكاهتا غَت السواب يف رحلتو إىل الزيتونة ليجد
ىزيا) بائسان يقتات من
ؾبود بائع للسجائو على قارعة الطويق يف هنج الظبلـ ك( ٌ
نفسو يف النهاية ٌ
الوفض
عضبلتو يناـ بُت أحضاف بائعة للهول ىي (حنا بنت عَتاد) اليهودية ،ليبدأ ترش ٌكل نسق ٌ
لديو يف مواجهة النسق القدًن (الوالء).

فاؼبعوكؼ تارىبيا أ ٌف مؤسسة الزاكية قد نرشأت يف أعقاب تكالب االستعمار اغبديث على
الببلد العوبية ،كىي موحلة متق ٌدمة من نضج الفكو الصويف ،كتع ٌد اعبزائو خاصة من أبوز دكؿ
العامل اإلسبلمي اليت ظهوت هبا ىذه الكيانات الدينية اعبديدة بسبب خصوصية الظوكؼ
يسمى باؼبغوب األكسط ،إال ٌأهنا
السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية اليت كانت تعيرشها ببلد ما ٌ
ربولت إىل نسق وبيل على االستغبلؿ كما جاء يف الوكاية ،فما ىي ىذه الزاكية اليت
اجتماعيا ٌ
استحاؿ رجاؽبا إىل قضاة يتكلٌموف باسم الرشويعة؟

()1

أضبد زغب ،سفر القضاة ،ـ س  ،ص15 :
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كزكل كانزكل  :صار
كتزكل ٌ
لقد جاء يف القاموس ا﵀يط" الزاكية من البيت :ركنو ج.زكايا ٌ
()2
()1
اغبائطُت
فإهنا تعٍت البيت الجتماع
فيها "  ،كأما يف معجم اؼبقاييس يف اللغة البن فارس ٌ
ٍ
كاؼببلحظ يف التعويفُت اللغويُت أهنما يرشَتاف إىل داللة الزاكية على اؼبكاف ،كىذا يعٍت أف مفهوـ
الزاكية ال يربح اؼبنرشأ اؼبادم فهي يف األساس حيز مكاين يستعمل لغوض ما كاالجتماع مثبل.
فالوكن ىو نفسو انزكاء اغبائطُت ،كمن ىنا فإف مفهوـ الزاكية اللغوم ال ىبتلف كثَتا عن معناىا
االصطبلحي الذم سيأٌب فيما بعد.
كىي كما جاء يف كتاب (الدراية فيمن عوؼ من العلماء يف اؼبائة السابعة ببجاية) أف
الزاكية تطلق على مقو اؼبوابط يف حياتو أك بعد فباتو كقد يكوف أسسها بنفسو أك أسست على
ضووبو من بعده من طوؼ األتباع"( )3كىذا يعٍت أف مفهوـ الزاكية يف البدء كاف يطلق على
اؼبخصصة إلقامة الرشيخ كأتباعو كقد ظهوت يف ببلد اؼبغوب العويب منذ القوف الثالث
الوباطات
ٌ
عرشو اؼبيبلدم كود طبيعي لؤلحداث اليت عاشها اؼبغوب العويب بعد نكستُت كبَتتُت نبا :ضياع
األندلس كتكالب الغزك األجنيب على الثغور اعبزائوية.
كمع بداية العهد العثماين بببلد اؼبغوب استقوت كظائفها النهائية فجمعت بُت العبادة
اؼبقو اػباص الذم
كالتعليم كالتوجيو كاغبوب يف كقت اػبطو .كىذا وبيلنا أيضا إىل اؼبكاف أك ٌ
هبتمع فيو األتباع فيمارسوف فيو طقوس التقوية التعبٌدية منها كتدابَت حياهتم اليومية كحىت
للعدك سوعاف ما تبلشت بعد
التظاىوات الثقافية أحيانا .إال أ ٌف الوظيفة األساسية كىي التص ٌدم ٌ
كربوؿ دكرىا يف أحايُت كثَتة إىل مؤسسة طقوسية
فرشل الثورات الرشعبية ،كانطفاء جذكة اعبهادٌ ،
جسدت ذلك
ٌ
توزع صكوؾ الغفواف –إف جاز التعبَت -على أتباعها اؼبهوكسُت بنسق الربكة كما ٌ
زبييليا ركاية ً
"سفو القضاة"
()1

الفَتكزآبادم ،القاموس المحيط ،دار اؽبدل للطباعة ك النرشو ،عُت مليلة ،ص 1660 :

( )2أضبد بن فارس ،معجم المقاييس في اللغة،تح/شهاب الدين أبو عموك ،دار الفكو للطباعة كالنرشو كالتوزيع ،بَتكت،
لبناف ،ط ،2011 ،1ص.464:

( )3أبو العباس الغربيٍت ،ال ّدراية فمن عُرؼ من العلماء في المائة السابعة ببجاية ،تح/رابح بونار ،الرشوكة الوطنية للنرشو

كالتوزيع،اعبزائو ،1971 ،ص.272
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.1.3.3صورة الزاوية في الذاكرة الشعبية :تيق ٌدـ الذاكوة الرشعبية الزاكية يف اؼبوتبة الثانية من
حيث األنبية بعد اؼبسجد ،فهي النادم الذم هبتمع فيو الناس كبَتىم كصغَتىم عاؼبهم
كجاىلهم ،مقيمهم كمسافوىم ،كىي اؼببلذ عند األزمات يف كقت كانت الدكلة الوطنية غائبة
بسبب عامل االستعمار سيما يف ببلد اؼبغوب العويب على اػبصوص ،حيث تنترشو الزكايا يف كل
مكاف ..
كالزاكية من حيث الوظيفة االجتماعية كانت أشد ارتباطا بالعامل االقتصادم يف الفًتة اليت
ىم العيش الرشاغل األكرب للرشعب ،كأما النظوة العامة السائدة عند األىايل فهي على
كاف ٌ
صورتُت ـبتلفتُت:
-صورة مشرقة :يؤثو عن الزكايا ٌأهنا كانت تستعمل يف التعبئة للجهاد من خبلؿ استنفار

مويديها يف الدفاع عن األكطاف ،كالبواط شيوخها يف قيادة اجملاىدين إىل ساحات اغبوب ،كقبد
النموذج ىذا يف الثورات الرشعبية أثناء بداية دخوؿ جيوش االحتبلؿ الفونسي للجزائو كالزاكية
الوضبانية يف ببلد القبائل كالقادرية يف الغوب اعبزائوم؛ كمن شبٌة أسهمت يف إحياء سنة اعبهاد
ٌ
بعد تداعي الغوب الصلييب على الببلد العوبية؛كما أهنا كانت اؼبدرسة للتعليم كا﵀كمة للقضاء
كاؼببلذ اخآمن للفقواء كاؼبساكُت كاؼبرشودين كعابوم السبيل ،فيها هبدكف الطعاـ كالغطاء كاألمن.
صورة قاتمة :يف حُت أ ٌف بعضان من ىذه الزكايا قد اكبوفت عن أداء دكرىا االجتماعيكاإلنساين فصارت كسيلة البتزاز الناس كتنمية الثوكة على ظهورىم كاستغبلؿ اؼبويدين يف أعماؿ
السخوة ،كىذا االكبواؼ أثٌو كثَتا على النظوة اإلهبابيٌة لدكر الزاكية يف اغبياة االجتماعيٌة ،كتوؾ

شوخا يف الذاكوة الرشعبية جعل دعاة اإلصبلح بعد ذلك يستغلٌوف ىذا اػبلل يف إثارة الناس
عليها كعلى شيوخها كجعل (الطالب ػبضو) يواجع عبلقتو هبا بعد عودتو من تونس ،كرٌدبا ىذا
اح ا﵀ ًوٍـ يف يجٌوة اجمل ًوٍـ).*
ما ٌ
يعرب عنو لساف اؼبثل الرشعيب البليغ يف عبارة( :ر ٍ
 كىي اغبوكات اإلصبلحيٌة يف اعبزائو ربديدا اليت ناىضت الزكايا كتع ٌقبت عثواهتا من خبلؿ ما كانت تنرشوه عنها يف
صحفها.

تورط الربمء بسبب موافقتو للمذنب.
* مثل شعيب متداكؿ كثَتا يف ؾبتمع الصحواء التقليدم ،كيعٍت ٌ
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كبالوغم من ذب ٌذرىا الديٍت يف الثقافة الرشعبية كعبلقتها اؼبباشوة مع الطبقة الكادحة
فالزاكية إذان ٌ
تتحوؿ إىل مظهو للمواجعة النسقيٌة ال سيما حُت يثبت
يف اجملتمع التقليدم ،إال أ ٌهنا ما تفتأ أف ٌ
فرشلها يف سبويو (ثقافة الواقع) كما حدث للطالب (ػبضو غبميدم) الذم اكترشف عيوهبا
الثقافيٌة بعد رحلة اؼبعاناة كاليأس كالضياع يف تونس ،كىذا ما ذىب إليو (إدكارد سعيد) إىل أ ٌف
"ال ٌدين كالثقافة صنفاف مترشاهباف ،إذ أ ٌف كليهما يق ٌدماف أنظمة للسلطة تفوض اػبضوع كتغوم
أشياعا كثَتينٌ ،إهنما يتمتٌعاف بكاريزما كىبلقاف غبظات من الغلياف اعبمعي كاعبنوف اإلؽبي،
اؼبنضمة مقيٌدة أحيانا ٌإهنا ذبمع كتوبط النٌاس بعضهم ببعض،
تكوف ىذه العواطف اعبمعيٌة
ٌ
كسبنحهم شعورا باؽبويٌة كالتضامن اعبماعي"(.)1

كؽبذا فإ ٌف الزاكية بوصفها اؼبؤسسة الدينيٌة يف ؾبتمع ًسفو القضاة فهي ليست يف اغبقيقة ٌإال
الثقافة نفسها اليت آمن هبا اجملتمع ككاف مستع ٌدان للموت من أجلها ،بيد ٌأهنا ل ٌػما اكبوفت عن
ربولت من صورة مرشوقة فيما مضى –كما ذكونا آنفا -إىل صورة قاسبة
أدكارىا األساسية ٌ

مكتفية حبضورىا الومزم يف يوميات الرشعب ،كىي النسق الذم ذبلٌى يف مرشاىد الوكاية اؼبختلفة
بأبعاده ال ٌدالليٌة كتداعياتو اإلنسانية ،كبعد اؼبواجعة تبُت ألبطاؿ الوكاية أ ٌف القضاة ىم القضاة كما
دموكا عائلتها الصغَتة
جاء على لساف حنٌا بنت عَتاد اليت خربت مثلهم يف أعضاء البيعة الذين ٌ
شودكىا يف بقاع األرض ":القضاة ىم القضاة ،قضاة بني إسرائيل أم قضاة أي ّأمة من األمم
ك ٌ
()2

كل شيء"..
إذا استفحل أمرىم ّ
وادعوا األلوىية أجازوا ألنفسهم ّ

فاؼبرشهد العاـ للزاكية قبل الثورة على القضاة يبعث يف نفوس األىايل االطمئناف على
مستقبلهم يف ظل بوكات (الرشيخ اؽبامشي) ،ككاف سدنتها كعلى رأسهم كبَت مق ٌدميها (سي
اغبرشاين) وباكلوف برشىت السبل توسيخ ىذا النسق يف كجداف األىايل كم ٌده بأسباب االستموار
كالثبات يف ـبياؽبم اعبمعي ،كربويض الناس على تقدًن مزيد من الطاعة كالوالء للزاكية ،كيكوف
تعودت
ذلك دبا يق ٌدمونو ؽبا من ىدايا كقوابُت بغض النظو عن ضعف حالتهم اؼبادية ،أل ٌف الزاكية ٌ
( )1كلياـ د.ىارد ،إدوارد سعيد و المؤثرات الدينية للثقافة  ،تو /قصي أنور الذبياف،ىيئة أبو ظيب للثقافة كالًتاث،أبو ظيب،
ط،2011 ،1ص.25 :
()2أضبد زغبِ ،سفر القضاة ،ـ س ،ص.168 :
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على األخذ ال العطاء ،لذلك هبب أف يؤثوكىا بأفضل ما عندىم ،كأضعف اإليباف عندىم أف
يرشتغلوا ؾبانا يف أمبلكها ،كما كاف يفعل (ؼبُت السويف) كأبوه (بوصبعة) من قبلو.
موده نسقيا إىل معطى عاـ
لعل اؼبنطلق ؽبذه الطاعة العمياء من األىايل كبو شيوخ الزاكية ٌ
ك ٌ
مو التاريخ
كل أفواد الرشعب اعبزائوم عرب التاريخ ،فقد عيوؼ اجملتمع اعبزائوم على ٌ
يرشًتؾ فيو ٌ
يترشود
بتمسكو الرشديد بدينو ،كغَتتو اليت ال تقبل اؼبواجعة أك اؼبساكمة ،فهو مستع ٌد ألف هبوع ك ٌ
ٌ
يف سبيل معتقده ،كليس ىذا من منطلق كعي باؼبمارسات الصحيحة ؽبذا الدين يف أكاموه كنواىيو
صحة االنتماء إليو كالوغبة الرشديدة يف الدفاع عنو كلو
أك يف تفاصيل أحكامو كحدكده ،كإٌمبا يف ٌ
كلٌفو ذلك حياتو ،كلذلك كاف يول يف الزاكية تلك الوشيجة اليت توطٌد عبلقتو هبذا ال ٌدين،كما
أ ٌف الزاكية تعترب صورة تنظيمية ؽبذا الدين ربفظ لو توازنو يف عبلقة ربيينية مع اؼبق ٌدس ،كرٌدبا ىذا
أحد األسباب اؼبنطقية –يف رأينا -اليت ساعدت على ظهور األسطورة عند الرشعوب األكىل.
 .2.3.3أعضاء البيعة /القضاة ُح ّراس التلمود :ييرشيع اليهود عن أنفسهم أهنم شعب ا﵁
اؼبختار كمن أجل توسيخ مفهوـ ىذا النسق ابتكوكا ؽبم عدة نظم مغلقة ال تقبل االخًتاؽ
كيتساكل فيها الصغَت كالكبَت كالوضيع كالوفيع كأقل عقوبة تطاؿ من ينتهكها ىو التصفية
يصور قبح الثقافة عبماعة اليهود ما حفلت بو كتب التاريخ عنهم كحادثة
لعل ما ٌ
اعبسدية..ك ٌ
إسبلـ عبد ا﵁ بن سبلـ( )1كموقف أعضاء البيعة منها كىو ما يغٍت عن إدراؾ التأكيل كالرشوح.
الوكاية يتجلٌى لنا بطش اؼبؤسسة الدينية اليهودية "البيعة" يف حادثة رغبة
كؼبا نلج أجواء ٌ
عَتاد بالزكاج من ٌأـ حنٌا ":بحيث رفضت البيعة وىي المؤسسة الدينية اليهودية عقد قرانهما

فعقد القران في إحدى الكنائس المسيحية"( ،)2كىذا يعٍت أف يبحث (عَتاد) عن شوعية

أخول معادلة لرشوعية (البيعة) سبنحو الضوء األخضو يف الظفو بفارسة أحبلمو (ركزا األرمينية)
( )1من أحبار اليهود النجباء أخفى إسبلمو عنهم كاختربىم يف حضوة -النيب صلى ا﵁ عليو كسلم -فأثنوا على أخبلقو
كحسن سَتتو معهم ،فلما أخربىم –رضي ا﵁ عنو -بإسبلمو كدعاىم إىل إتباع اإلسبلـ الدين اغبق الذم هبدكنو يف كتبهم

ن ٌكسوا رؤكسهم كسبٌوه كس ٌفهوه غوكرا ،فأخرب النيب ٌأهنم قوـ هبت.يينظو :ابن كثَت ،البداية والنهاية،مكتبة اؼبعارؼ ،بَتكت

 ،1991ج ،3ص212 :
()2

أضبد زغب ،سفر القضاة ،ـ س ،ص.37 :
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حواس التلمود ،فاألمو إذف خطَت جدا
كىذا ما سيثَت سخط أعضاء البيعة عليو الذين ىم ٌ
حل االستمرارية "( )1على ح ٌد تعبَت
"فالباب الذي ينفتح نحو داخل الكنيسة يدل على ّ

شك أنٌو يتسبٌب يف غضب القضاة
موسيا إلياد ،فعقد القواف الذم سيعقد يف كنيسة النصارل ال ٌ
التلموديُت ،لتبدأ بعد ذلك موحلة اؼبطاردة ٍب التصفية أل ٌف القوار قد ازبذ على مستول ىيئة

ترشك (ركزا) أ ٌهنم كراء اغتياؿ زكجها (عَتاد) ":اشتبهت روزا في أ ّن موت
(البيعة) ،كلذلك مل ٌ
عيراد كان مدبّرا،بفعل فاعل ولم يكن حادثاً عرضيّا.)2("..
كركاية ( ًسفو القضاة) ىي " إسقاط داليل كرمزم شديد التوتٌو لفكوة (القضاة)التلمودية يف

الثقافة اليهودية ،إذ أنٌو نسق أكثو ذب ٌذرا منو يف غَته من ثقافات العامل حىت صار علمان على
كجودىم ،كما يدعم ىذه الفكوة فنيٌان ىو عبوء الوكاية إىل ذكو بعض اؼبقتطفات من نصوص
أسفارىم كاليت تطفح باكبوافاهتم اليت تكرشف درجة التزييف كالتحويف عند (قضاهتم) التلموديُت
وبوموف اغببلؿ إشباعا لنزكاهتم كإمعانا يف تضليل أتباعهم ،كمل
الذين كانوا وبلٌلوف اغبواـ ك ٌ
يكن(عَتاد) اؼبغدكر بو إال أحد ضحاياىم ،ك ٌأما ابنتيوي (حنٌا) فقد أدركت ذلك مب ٌكوا بعدما
يتحوكوف خارج
ٌ
تعوضت للمبلحقة كاالضطهاد على أيديهم كىي يف تونس ،إذ كاف القضاة ٌ
الزماف كاؼبكاف ،كأيديهم اؼبلطٌخة بدماء ضحاياىم تعبث يف العامل أصبع ،كعلى ىامش الوكاية
كيف سياؽ أنساقيٌة االنتقاـ اليت سبيٌػ يز ىؤالء القضاة نرشَت ىنا إىل حادثة اغتياؿ أحد قادة االنتفاضة


يبٍت نفسو باإلفبلت بعيدا عن أعُت ىيئة البيعة
الفلسطينية األكىل (أبو جهاد) الذم كاف ٌ
ملغزة تتح ٌدل الزماف كاؼبكاف.
(اؼبوساد) ،إذ ترشاء الصدؼ أف تكوف تونس ذاهتا مسوحا عبويبة ٌ

( )1موسيا إلياد ،المق ّدس والمدنّس،ـ س ،ص.28 :
()2أضبد زغبِ ،سفر القضاة  ،ـ س ،ص.37 :

 كاظبو الكامل خليل الوزيو( )1988-1935سياسي كمناظل فلسطيٍت أغتالتو( اؼبوساد اإلسوائيلية) دبنطقة "ضباـ الرشط"
بتونس سنة  1988كيف نسق االغتياؿ ربيُت لثقافة البيعة عن اليهود التلموديُت .يينظو :ؿبمد ضبزة  ،أبو جهاد أسرار
بداياتو وأسباب اغتيالو ،اؼبؤسسة العوبيٌة للناشوين اؼبتٌحدين ،ط ،1تونس  ،1989،ص.70 :
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تعوفت على الطالب ػبضو يف مسارب الزيتونة كانت ترشعو ىي
فحنٌا بنت عَتاد اليت ٌ
األخول بأ ٌف هنايتها قد قوبت على يد القضاة ،كالقضاة ىنا ليسوا إال من ذكم قوابتها من اليهود
الشر الذي
من جهة أبيها اؼبقتوؿ ،لذلك قالت يف رسالة للطالب ػبضو" :والمشكلة أ ّن ّ
الشر ىو ما توضع لو
يصنعو اإلنسان يصنعو بمبررات دينية وأخالقية وخيرية ،وأسوأ أنواع ّ
الشر وتكثر
المبررات الدينية ،فمتى كثر القضاة المخلّصون للبشر من الخطيئة يكثر ّ
()1

الخطيئة"

يسخوكف ال ٌدين أك يتكلموف باسم ال ٌدين ،أك ينطلقوف يف إصدار أحكامهم
فالقضاة دائما ٌ

ألهنم ىم من يكتب التاريخ غالبا بدماء األبوياء ،كمن أمثلة التاريخ ما عوؼ يف
عادة من ال ٌدينٌ ،
أكربا باغبوكب الصليبية ض ٌد الرشوؽ العويب ،إذ عمل القضاة النصارل على هتييج العواطف اػبامدة
للمسيحيُت ،كإنتاج ثقافة الكواىية كالوغبة يف االنتقاـ من اؼبسلمُت ،فارتكبوا باسم ذلك أفضع
اعبوائم اإلنسانية ،فكانوا يقتلوف األسول يف قيودىم أماـ نظو قضاهتم ،ناىيك عن ؿباكم التفتيش
للمربر الديٍت كما قالت حنٌا بنت عَتاد.
يف األندلس ..فدائما ىناؾ اغبضور القوم ٌ

-مدام سيمون /قضاة االستعمار :ق ٌدمت الوكاية (ماداـ سيموف) يف صورة الوكمية البلهاء اليت ال

يدره عليها (البار) من ماؿ ،أك ما ذبنيو من ذبارة التمور اليت ترشًتيها من فبلحي
يهمها إال ما ٌ
ٌ

تصدرىا إىل أكربا مستفيدة من التسهيبلت اعبموكية اليت تق ٌدمها ؽبا
(كادم ريغ) بأخبس األشباف ٍبٌ ٌ

سلطات بلدىا ،كحىت عبلقتها بالبيكو الذم يرشتغل عندىا كانت عبلقة مصلحية –حسب
جسد نسق اػبيانة عند اؼبستعمو الذم يويد أف يفسد
الوكاية -كانغماس البيكو يف الوذيلة معها ٌ
كل شيء يف الوطن الذم وبتلٌو حىت أخبلؽ أبنائو .
ٌ

كمع كل ما تتظاىو بو ىذه (الوكمية) باالنغماس يف عملها بُت البار كذبارة التمور إال أ ٌهنا

التفوغ يوـ األحد قصد الذىاب إىل
ال تنسى أبدا ارتباطها باؼبق ٌدس ،فقد كانت حويصة على ٌ
()1

أضبد زغبِ ،سفر القضاة ،ـ س ،ص.168 :
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لعل
الكنيسة لتذ ٌكونا أف مرشاغلها الكثَتة ال يبكن أف تنسيها الوالء للمؤسسة ال ٌدينية ،ك ٌ
االحتجاب يوـ األحد بالذات يطوح ع ٌدة تساؤالت نسقيٌة ،يبكن أف نفهم منها اجتماعها
تطمئن إليو يف استخبلفها بالبار:
الدكرم بقضاة االستعمار ال سيما كقد كجدت من
ٌ

،ويحل
المحل بحجج مختلفة
"وثِقت السيدة الشقراء في البيكو ،وأصبحت تتغيّب عن
ّ
ّ
بحجة
محلّها وتوصي العمال بطاعتو ،فقد أصبح الساعد األيمن للمدام ،فيوم األحد تتغيّب ّ

الذىاب إلى الكنيسة لكنّها ال تعود إال آخر المساء ،) 1("..فهذه (الوكمية الرشقواء) ليست

فن اللعبة النسقيٌة ،فما ىو يف
بالبلهاء كما يبدك من ظاىو اػبطاب اؼبعلن ،كإٌمبا ىي قاض يتقن ٌ

اغبقيقة ٌإال نسق مسيحي كنسي يق ٌدس اػبمو كيبيح اؼبخادنة كمظهو من مظاىو الثقافة اؼبسيحية
اؼبنحلٌة اليت تسعى إىل السيطوة على البلكعي اعبمعي الذم بدأ يستعيد عافيتو مع انطبلؽ الثورة
التحويوية.
حبيث يبدأ ىذا النسق (ماداـ سيموف) يف الظهور على مسوح األحداث يف الوكاية حينما
يتربأ (ؼبُت السويف) من ابنو (الطالب ػبضو) الذم ضبل معو من (الزيتونة) بوادر ثورة ضد قوانُت
ٌ

الزاكية اعبائوة ،غَت أف سَتتو السيئة اليت سبقتو إىل قويتو عوضتو النتكاسة نسقيٌة ،فبا تسبٌب يف
كموف نسق الوفض عنده مؤقتا غبظة أف اضطيٌو إىل العمل يف (البار).
ك(مداـ سيموف) ىذه ىي أرملة ضابط فونسي كاف قد قضى يف حوب فونسا ضد األؼباف

دفاعا عن باريس يف اغبوب الكونية الثانية تاركا زكجتو الرشقواء يف أحضاف زمبلئو من الناجُت
ؿبل لبيع اػبمور دبدينة (تقوت)،
كاليت ٌ
كومتها اغبكومة الفونسية دبنحها رخصتُت األكىل لفتح ٌ
كالثانية لتصديو التمور إىل فونسا كأكربا بعد شوائها من الفبلحُت كما ذكونا آنفا.
مهمتو يف حواسة
فمداـ سيموف ىذه كانت سبثل نسق القاضي اؼبزيف الذم
تتجسد ٌ
ٌ
مصاحل االستعمار مهما كانت قذارة الوسائل اؼبستعملة (اػبمور ،الرشبقيٌة )..كدبنطق الغاية تربر
()1

أضبد زغبِ ،سفر القضاة  ،ـ س ،ص.57 :
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الفصل األول

الوسيلة ،كىي الصورة اغبقيقية اليت عمل من أجلها االستعمار الفونسي هبدؼ القضاء على
موكزية الثقافة اإلسبلمية اغبافز األبوز للوفض اؼبطلق ،فتصبح ثقافة التخويب اليت تطاؿ البلكعي
اعبمعي للجزائويُت نسقان بديبل عن الرشوؼ كالكوامة ،فيسهل يف ذات الوقت إلغاء اؽبوية العوبية
(العيوكبيٌة /األعوابيٌة)  يف ىذه الناحية بالذات.

فا﵀كمة اليت يديوىا قضاة االستعمار ال تعًتؼ حبدكد اؼبكاف كال موانع الزماف أل ٌهنا عبارة

عن أنساؽ تقاكـ يف اػبفاء تنترشو كسط الرشعب كربفزىم على إنتاح ثقافة ناعمة ككديعة تتقبٌل
لكن بوسائل ثقافية خاصة
االستعمار كتدافع عنو ،بل ك ٌ
تتبٌت خططو نسقيٌان دكف أف تدرم ،ك ٌ
وبومها ال ٌدين ،كال توضى هبا الثقافة ،لذلك
كتقبٌل الفساد كالوذيلة كسبكُت ا﵀وكمُت من اؼبتع اليت ٌ

مهمة القضاة ىي إغواء الفئة النرشطة من اجملتمع التقليدم بالوصوؿ إىل إشباع شهواهتم
قبد ٌ
كل صبعة رغم أ ٌف اعبمعة تيع ٌد نسقان مق ٌدسان عند
اؼبكبوتة كما كاف يفعل شباب قول "كادم ريغ" ٌ
فيًتددكف بانتظاـ يف ىذا اليوـ اؼببارؾ على (حانة) ماداـ سيموف يف تقوت ٍب يعودكف
اؼبسلمُتٌ ،
ا﵀تل الدخيل
بعدىا إىل نبوـ عيرشهم كقد أصابوا ما يبحثوف عنو ،فتصبح فكوة اؼبقاكمة ؽبذا ٌ
مؤجلة إىل كقت غَت معلوـ.

كأماـ الوفض الذم يبلقيو االستعمار على مستول البنية السطحية فإ ٌف قضاتو يلجأكف
بكل مقوماهتا
إىل تفعيل حوب الثقافة بإدارة معوكة نسقية تومي إىل كسو موكزية الثقافة الوطنية ٌ
التارىبية كاأليديولوجية ،كىي األىداؼ الوئيسة اليت اشتغل عليها االستعمار م ٌدة بقائو يف اعبزائو

أدؿ على ذلك االحتفاؿ الكبَت الذم أقامو
كعمل على توسيخها برشىت الوسائل الثقافية ،كال ٌ
عرشية الذكول اؼبئوية األكىل الحتبللو للجزائو.

 نقصد بالعوكبيٌة خصوصية الثقافة العوبية اؼبترشعونة موجعا كحيدا ،ك ٌأما األعوابيٌة فنعٍت هبا الثقافة البدكية الصحواكيٌة ،ككبلنبا
لعل
يبكن أف يكوف مقاببل نسقيٌا للثقافة األكربية ذات اؼبغزل االستعمارم كاؼبختلفة شكبل كمضمونا دبفهوـ الرشوؽ/الغوبٌ ،
يعرب عنهما بتباين األسو اللغوية باعتبار أ ٌف اللغة ذات ؿبموؿ ثقايف قبل أف تكوف أداة للتواصل.
من اللسانيُت من ٌ
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فػ(مداـ سيموف) الوكمية الرشقواء ليست كما ق ٌدمتها الوكاية يف صورة نسق ثقايف ؿبايد
حسب اؼبعلن من اػبطاب ،بل ىي رمز للثقافة االستعمارية ا﵀بطة اليت تقاتل على اعببهة النسقية
كحىت علم االجتماع تنبٌو إىل أنبيٌة ىذه اؼبعوكة فأطلق عليها مصطلح (الغزك الثقايف) ،ىذه الثقافة

اليت رباكؿ أف تظهو دبظهو اؼبتحضو الذم يسعى إىل تقدًن البديل التنويوم لتلك العقوؿ الفارغة

تعمدت البقاء يف بيتها
كالتخفيف عن النفوس اؼبتعبة من شقاء اغبياة ،لذلك فإ ٌف مداـ سيموف ٌ

ك ٌادعت اؼبوض حىت سب ٌكن البيكو من اجمليء إليها كيول الفجوة الثقافية بُت بٍت جلدتو من
ً
اؼبعدمُت كالنعيم اؼبقيم الذم يتقلٌب فيو أبناء الكولوف:
ثم اتّجو إلى حي "القار"
"..أخذ معو ّ
محصلة اليوم ّ
طرؽ الباب ...طرقا خفيفا...

??…oui…je viens!!qui est ce
-..lakhdar
!!…Viens lakhdar
-tu as de la chance lakhdar! j ai un bon repas aujourd hui
!!-la recette d abord

…"-tu es un don du ciel lakhdar

() 1

ما نبلحظو يف ىذا اؼبرشهد النظوة االستعبلئية ؼبداـ سيموف كبو خادمها (ػبضو) كىي
توسم لنا حقيقية العبلقة بُت العبد كسيده كىي الثقافة اليت عمل االستعمار على توسيخها يف
البلكعي الرشعيب عند اعبزائويُت ،ذلك أف ىذه السيدة الفونسية كانت ىي من رظبت خطة ؾبيء
(البيكو) إىل بيتها ككما كانت تفعل دائما فقد بادرتو بالتظاىو باؼبصادفة يف حضوره ىذا اليوـ
ألنٌو ؿبظو ه ً
اؼبوة صادؼ ربضَتىا لوجبة لذيذة ،لكنٌها استدركت أنٌو هبب
ظ لكوف موعد ؾبيئو ىذه ٌ
ؿبصلة النقود ٌأكال قبل تناكلو الطعاـ ،كؼبا سلٌمها إيٌاىا أثنت عليو بأنٌو ىبة من السماء
أف يسلٌمها ٌ
ٌ
إليها ،كىكذا تتن ٌقل السيدة الرشقواء من نسق إىل آخو ،ككأ ٌهنا رباكمو كما يفعل القضاة ،إذ أ ٌهنا
( )1أضبد زغبِ ،سفر القضاة ،ـ س ،ص.58:
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تدرؾ جيٌدا ٌأهنا سبثٌل قضاة االستعمار لذلك أصدرت ض ٌده يف ىذه اعبلسة القصَتة ثبلث قوارات

ثقافيٌة ىي:

أذنت لو بالدخوؿ بطويقة مهينة.-دعتو إىل الطعاـ كفق شوكط.

أقل كىي نظوة
اعتربتو غنيمة حوب "ىبة من السماء"إذ أ ٌهنا تعتربه ٌؾبود عبد ال أكثو كال ٌ
الكولونيايل للفود اعبزائوم.
كمل ً
تكتف هبذا ،بل أمعنت يف إىانتو حُت طلبت منو أف يغتسل يف ضبٌامها األكريب الفاخو

ؾبود (بيكو متٌسخ) كباقي رعايا فونسا من اعبزائويُت (األىايل) يفتقد إىل ثقافة
فهو يف نظوىا ٌ
حكو على االستعمار كحده ،ك ٌأما الوسالة الثقافية اليت أرادت التعبَت عنها أنٌو
النظافة اليت ىي ه
ؾبود صعلوؾ باحث عن إشباع غوائزه مىت كجد الفوصة ،لكنٌنا عندما نواجع جذكر ىذه الثقافة

قبد أ ٌف نسق الوالء للرشهوات يف(ماداـ سيموف) خاصية متج ٌذرة يف الثقافة اؼبسيحية
الكنسية،كيقابلو نسق الوفض يف صورة مقاطعة (ؼبُت السويف) البنو الذم خاف أمانتو كقبًل بالعمل
عند أعداء الوطن ،كمل يكتف بذلك بل خاف الدين أيضا؛ فقبل أف يكوف حارسا للخطيئة
(الوكمية بكل إغواءاهتا) ،كشارؾ (ؼبُت السويف) يف ىذا الوفض أىل القوية أيضا ،كأما الزاكية كنسق
ٌ

تومم ما خسوتو بعد عودة (الطالب
موجعي ؿبدكدٌ ،
فإهنا تضيع كسط فوضى األنساؽ فتحاكؿ أف ٌ
ػبضو) كربويضو لرشباف القوية ضدىا مكتفية باؼبرشاركة الومزية يف نسق الوفض انتقاما من (الطالب
مبثل باػبطاطة التالية:
ػبضو) ،كمن أجل اػبوكج من ىذا اؼبأزؽ النسقي ي
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شكل رقم ( )1يبيّن الصراع النسقي بين أنساؽ الوالء والرفض

تتضمن ىذه اػبطاطة ؿبورين رئيسُت؛ حبيث نول
تحليل الخطاطة /أنساقية الوالء والرفض ٌتوسخ أنساؽ الوالء الثبلثة (الزاكية ،البيعة ،ماداـ سيموف) ،إذ أهنا تتهاكم من السماكم اؼبق ٌدس
ٌ

تصطف أنساؽ الوفض (ؼبُت السويف،سي عبلؿ ،حنٌا بنت عَتاد،ػبضو
إىل األرضي اؼبدنٌس؛بينما
ٌ
البيكو)كىي رباكؿ التخلٌص من األرضي اؼبدنٌس كتونو إىل السماكم اؼبق ٌدس (البحث عن اغبويٌة
كاؼبثل العليا).
قد تبلغ أنساؽ الوالء كالوفض منحى بعيدا ،إذ تتجاكز الفضاء الورقي لوكاية ( ًسفو القضاة)
اليت كبن بصدد دراستها ،بل ىي يف حقيقتها تلك اؼبعادلة الوجودية ذات البعد األنطولوجي يف
الرشو
األكؿ ،أل ٌف الوالء كالوفض ظبتاف تلخصاف ٌ
اؼبقاـ ٌ
قصة اإلنساف يف صواعو مع قول اػبَت ك ٌ
فمن طبعو أف يوفض كمن طبعو أف يوايل ،كىاتاف السمتاف تتج ٌذراف يف مفاصل اػبطاب اإلنساين
نعرب عنهما
متحولتُت إىل قطبُت نسقيُت قابلُت للتكاثو جينيا مىت توفٌوت الظوكؼ الثقافيٌة ،قد ٌ
ٌ
و
دبعاف مثل " :التواطؤ ،الرضا ،االتفاؽ ،التداول ،الضمنيّة ،العادات ،التقاليد ،العرؼ،
المقاومة ،الخوؼ"

ككما ىو مبلحظ يف الرشكل رقم ( )1أنٌنا جعلنا اإلطار العاـ ؽبذه العبلقة موتبطان دبفهومي
تتحوؾ كفق ىذين اؼبفهومُت ،إذ أ ٌف
اؼبق ٌدس كاؼبدنٌس ،كذلك باعتبار أ ٌف أنساؽ الوالء كالوفض ٌ
ػبضو البيكو ،حنٌا بنت عَتاد ،سي عبلؿ ،ؼبُت السويف يبثلوف صبيعا ؿبور اػبَت يف ىذا الصواع
- 666 -

والرفض في مجتمع ِسفر ال ُقضاة
أنساؽ الوالء ّ

الفصل األول

الرشو
فكل كاحد منهم إال كقد اشتبك نسقيا مع ؿبور ٌ
كالوفض ىنا يتجلى يف أفعاؽبم اؼبضموة ٌ
اؼبتمثل يف أنساؽ الوالء كىي :الزاكية ،البيعة ،مداـ سيموف.
بكل ذبلياتو اعبمالية مثل(:الرشجاعة ،االحتياط ،اؼبقاكمة ،اإلخبلص)
فاؼبق ٌدس ىو الوفض ٌ
تتحوؿ من السفلي إىل العلوم كفق مضموات اػبطاب
أم رفض اؼبدنٌس ،كبالتايل فاغبوكة ٌ

يوضحو اعبدكؿ التايل:
كمؤشواتو النٌسقية كصوال بو إىل النتائج كما ٌ
النسق الثقايف

اعبمايل

ػبضو البيكو
حنٌا بنت عَتاد
سي عبلؿ
ؼبُت السويف

شجاعة
احتياط
مقاكمة
إخبلص

اؼبضمو اػبطايب اؼبؤشو النسقي
عزلة
ىوكب
رمزية
مواجعة

سبود
ٌ
خوؼ
عدالة
عبودية

النتيجة
تورط
ٌ
موت
ثورة
استسبلـ

ضح المسارات الخطابيّة ألنساؽ الرفض
جدول رقم( )1يو ّ

الرشو حسب ؾبتمع سفو القضاة كمن خبلؿ أحداث
ك ٌأما أنساؽ الوالء اليت ترش ٌكل ؿبور ٌ

تتحوؾ كفق مضموات اػبطاب كتتخفى باعبمايل
الوكاية ىي :الزاكية ،البيعة ،مداـ سيموف،كىي ٌ

تتحوؿ باؼبق ٌدس العلوم(القيم كاؼبثل) إىل اؼبدنٌس السفلي (التسلٌط
منو"اؼبق ٌدس" ،لكنٌها
ٌ
كاالستغبلؿ) ،إذ تتجلى صبالياتو النسقية من خبلؿ :الربكة ،النخبة ،اؼبتعة ،كىو ما يوضحو لنا
اؼبسار النسقي يف ىذا اعبدكؿ:
اؼبضمو اػبطايب اؼبؤشو النسقي

النسق الثقايف

اعبمايل

الزاكية
البيعة
مداـ سيموف

استغبلؿ
بوكة ربانيٌة
شعب ا﵁ اؼبختار تصفية
كبت
متعة حسيٌة

طبقية
مبلحقة
طبو -شبقيٌة

جدول رقم ( )2يوضح المسارات الخطابية ألنساؽ الوالء
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 .3.3.3البنية االجتماعية في رواية ( ِس ْفر القضاة) :استوحى الكاتب عنواف ىذه الوكاية من
خبلؿ استقواءاتو ألنثوكبولوجيا اجملتمع التقليدم يف اؼبغوب العويب ،فأحداث ىذه الوكاية على ما
يبدك تدكر بُت اعبنوب اعبزائوم كجامع الزيتونة بتونس يف الفًتة اليت سبقت االستقبلؿ ،لكن
السؤاؿ اؼبطوكح ىو أنٌو ؼباذا اختارت الوكاية ىذا الفضاء اؼبكاين بالذات ألحداثها ربديدا؟
قد ال ننتظو كثَتا حينما نعلم أ ٌف جامع الزيتونة كنسق ديٍت يرشكل متعالية دينيٌة لدل
سكاف اعبنوب اعبزائوم على اػبصوص لو من القداسة ما يفوؽ الوصف ،كذلك لعدة اعتبارات
منطقية آنذاؾ أنبها:
فهؤالء السكاف يوكف أنفسهم يف كضع صلة قوابة بينهم كبُت اجملتمع التونسي الذم وبمل يفنظوىم نفس اعبينات الثقافية كالعادات كالتقاليد ،كحىت األصوؿ اللهجيٌة؛ كاؼبؤكد أنٌنا نتح ٌدث
ىنا عن منطقة سوؼ من اعبنوب اعبزائوم.
كقوع ىذه اؼبنطقة قوب موكزية النسق الديٍت كىو جامع الزيتونة الذم يتوسط ثبلث ذبمعاتسكانية قويبة من ىذه اؼبوكزية ،كىذه التجمعات ىي تونس كالرشوؽ اعبزائوم كجزء كبَت من
الرشماؿ الغويب لليبيا ،سباما كما ىو الرشأف عبامع القوكيُت باؼبغوب كاألزىو الرشويف دبصو.
كمع ىذا فإ ٌف البنية االجتماعية يف ركاية سفو القضاة تنقسم إىل مبطُت من اجملتمعات
األكؿ شبو بدكم ؿبافظ يسكن الصحواء كيتدثٌو باألسطورة حىت أطبص قدميو ،بينما الثاين ؾبتمع
قد يوصف بالتحضو كالومزية معا إىل درجة اؼبيوعة كاإلسفاؼ ،كبُت اجملتمعُت تتحوؾ أنساؽ
الوالء كالوفض أنساقا مضموة تتح ٌكم يف إنتاج ال ٌداللة النسقيٌة ضمن مضموات اػبطاب السودم

يف ىذه الوكاية.

 1.3.3.3بنية المجتمع الصحراوي (مجتمع شبو بدوي) :يصف لنا الكاتب (زغب) البيئة
اإليكولوجية اليت نرشأ فيها بطل الوكاية (ػبضو البيكو) كيذكوىا باالسم فهي قوية (سيدم عمواف)
إحدل قول كادم ريغ ا﵀اذم لوادم سوؼ ،كيبدك أف عائلة (ػبضو البيكو) تعود أصوؽبا أيضا
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إىل كادم سوؼ ،فيصف يف مرشهد استباقي من أحداث الوكاية األجواء السعيدة يف موسم جٍت
التمور يف ىذه القوية الصحواكية ،كسكاهنا يف األصل ىم خليط بُت عوب سوؼ ك(حرشاشنة)
كادم ريغ ،إال أف قوة اؼبؤسسة الدينية اؼبتمثلة يف (الطويقة الصوفية القادرية) كشيخها اؽبامشي
كحل ؿبلٌهما نسق الوالء فهو اؼبهيمن يف ذركة االنترشاء
أزاحت التباين العوقي بُت الفوقتُتٌ ،
بالتطهَت خاصة كىو مسنود دبجموعة من األنساؽ الصغول مثل نسق الكوامة ،كنسق الفقو،
كنسق الفحولة ..
كمن دالالت ىذا التمازج كجود حاالت اؼبصاىوة بُت الفوقتُت كمنها عائلة (ػبضو البيكو)
نفسها فقد كاف أبوه (ؼبُت السويف) ك ٌأمو (غويسة) من خلصاء (اغبرشاشنة) ،كفبٌا ساعد على
تبلشي ىذه الفوكؽ ىو كجود الترشابو الكبَت بُت الثقافتُت (السوفية كالويغية) نتيجة عوامل كثَتة
يف مثل ىذه الظوكؼ .كيول (ؿبمد عبده ؿبجوب)أ ٌف االنسجاـ االجتماعي بُت ثقافتُت قد
تصنعو عوامل تارىبية كجغوافية كحىت اقتصادية باإلضافة إىل العزلة كقلة فوص االتصاؿ بالعامل
اػبارجي كالتجانس يف مكوناهتما الفيزيقية كالقيمية كيف اػبربات اغبوفية كال سيما أ ٌف أغلب أفواد
ىذا اجملتمع يرشتغلوف بالزراعة

()1

يف ىذه الوكاية تتبوأ اؼبؤسسة الدينية التقليدية يف صورة (الزاكية) مكانة الذركة يف عمق ىذا
ربولت بفعل األنساؽ األخول كنسق الكوامات كنسق الفقو كنسق الفحولة إىل
اجملتمع ،كىي اليت ٌ

ما يرشبو القانوف االجتماعي الذم يصعب اخًتاقو أك مواجعتو ،كؽبذا ؼبا حاكؿ (البيكو) الطالب
الزيتوين عند عودتو من الزيتونة االعًتاض عليو تعوض للتهميش كاإلقصاء اؼبباشو ككصل األمو معو



اؼبقصود ىنا كوامات األكلياء كىي األعماؿ اػبارقة اليت يتصف هبا الويل ،كىي نسق غييب يعتمد كثَتا على الوكاية

الرشفاىية ،فاؼبعجزات لؤلنبياء كالكوامات لؤلكلياء ،ينظو:عبد اؼبنعم اغبفٍت ،معجم مصطلحات الصوفية،دار اؼبسَتة،
ط،2بَتكت ،1987 ،ص.223:

()1يينظو :ؿبمد عبده ؿبجوب ،االتجاه السوسيو أنثربولوجي في دراسة المجتمع ،ككالة اؼبطبوعات ،الكويت(.د.ت)
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الده (ؼبُت السويف) ،كىذا يعٍت أف اؼبؤسسة الدينية ال تسمح بأم تغيَت يأٌب من
تربأ منو ك ي
بأف ٌ
خارج نسق الوالء.
كىنا استم ٌد الكاتب جزءنا من داللة العنواف لوكايتو ،فالقضاة ىم من يتح ٌكم يف البنية
يسَتكف ىذه اؼبؤسسة
اؼبتفوعة ،دبعٌت أ ٌف الذين ٌ
اؼبضموة يف كل األنساؽ سواء الوئيسية أك ٌ
الوكحية
يتسلٌطوف على موكزية ال ٌدين ػبدمة أغواضهم اػباصة ،فرشيخ الزاكية ىنا يرش ٌكل (الكارزما) ٌ
اليت تضبط بنية ىذا اجملتمع الساذج ،كذبنٌد لذلك ؾبموعة من القوانُت اعبائوة اليت ىي يف اغبقيقة
عبارة عن أنساؽ صغول تعيش يف ظل البحث صيغة ما هتدؼ إىل أسطوة الدين (الوالء لل ٌدين
أكال)-إف جاز التعبَت -ك يبكن أف نوضح ذلك فيما يلي:
.2.3.3.3نس ُق الكرامة :تتغلغل الكوامة برشكل عجيب يف الذاكوة اعبمعية للمجتمع التقليدم
الوكاية الرشفهية ،فالرشيخ اؽبامشي صاحب الكوامات الباىوة يف
كليس ؽبا كسيلة تقاكـ هبا البقاء إال ٌ

نظو ىؤالء القوكيُت ىو اؼبمثٌل الرشوعي لرشيخ الطويقة القادرية سيدم عبد القادر اعبيبلين كيبلك

اؼبطهو كىو
للتصوؼ يف شؤكف الناس كىو يف نظو ىذه األسو الفقَتة اؼبخلٌص ك ٌ
كل الصبلحيات ٌ

جسدت ىذه الكوامات تلك األىازيج
كحده الكفيل بتماسك البنية االجتماعية ؽبذه األسو ،كقد ٌ

رددىا اؼب ٌداحوف عند استقباؿ الرشيخ اؽبامشي يف سيدم عمواف:
اليت ٌ

شا ْن
الح ْرمة صاحب الّلزْم غالي ال ّ
"سيدي الهاشمي ُمولى ُ
()1
الموجي يا سلطا ْن"
يا ن ْدى ْة من ح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاير ؼ أمره ِغ ْ
يث ُ
يبس
كألنٌو "القاضي" األكؿ فمن مهامو منع أم اخًتاؽ قد وبصل للمؤسسة الدينية أك ٌ
برشوعية الكوامة اليت يبتلكها كحده ،كأما اؼبتك ٌفل بتسويقها فهم خ ٌداـ الزاكية األكفياء من الدائوة

األكىل كىم اجملالسوف لو كاؼببلزموف لتنقبلتو يف حلٌو كتوحالو من أمثاؿ "سي قويدر اغبرشاين" كىم

 اؼبوجي :اؼبوجوع .
) )1أضبد زغبِ ،سفر القضاة ،ـ س ،ص.14 :
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من يتلقى عنو الكوامة مباشوةٍ،بٌ تتكفل الدائوة الثانية "اؼبويدكف" مثل "ؼبُت السويف" دبهمة نرشو

يسميها الغذامي "تسويق النسق".
ىذه الكوامة داخل ىذا اجملتمع الصغَت ك ٌ

فالكوامة عند الويل يف عوؼ اجملتمع التقليدم تتداخل مع اؼبعجزة عند النيب ،كذلك بسبب

كل منهما كالفوارؽ
السند اإليديولوجي الذم يدعمها،إذ ال يف ٌكو ىذا اجملتمع كثَتا يف تفاصيل ٌ
ً
صمة" كما ىو الرشأف بالنسبة لؤلنبياء كاؼبوسلُت ،فسيدم
بينهما ماداـ يعتقد يف شيخو "الع ٍ
اؽبامشي الذم ىو من النسل الرشويف إٌمبا ىو صورة طبق األصل عب ٌده الوسوؿ صلى ا﵁ عليو
كسلم ،كىذه الصورة ىي من نسيج اؼبخياؿ الرشعيب بالتواطؤ مع حيل الثقافة اليت كلٌدهتا الضائقة
أىم األنساؽ اليت ربوس(الويل الفحل) ،كسبنحو القدرة
اغبضارية ٌ
لؤلمة ،بل أ ٌف نسق الكوامة يع ٌد ٌ
على التواصل الوجداين مع مويديو،كما ربافظ على حدكد الوالء من أم هتديد خارجي قد يأٌب
من أكلياء آخوين ،ككثَتا ما يتعوض ىؤالء اؼبويدكف إىل اختبار و
ات صعبة تتعلٌق بالوالء للويل اؼبتبوع
ٌ
يتحوؿ كالؤه إىل كيل آخو نتيجة أزمة اعتقادية ال سيما إف كاف ىذا الويل يؤطٌو
فنجد بعضهم قد ٌ

يتحوؿ القادرم إىل رضباين أك إىل ذباين مثبل،
مؤسسةن دينيةن كالطويقة الصوفية ،فبل عجب أف ٌ
األـ قادرية أك
كمنها أننا قد قبد يف العائلة الواحدة مرشارب شىت ،فقد يكوف األب ذبانيٌا ك ٌ

هبسد ىذا الوالء إال االلتزاـ
العكس كالفاصل بُت اعبميع دائما ىو الوالء للويل كليس ىناؾ سبيل ٌ
بقوانُت اؼبؤسسة الدينية اليت ينتمي إليها اؼبويد ،كقانوف ىذه اؼبؤسسة يعٍت الطاعة اؼبطلقة ؽبا

فػ(ؼبُت السويف) أفٌت شبابو يف خدمة أمبلؾ الزاكية القادرية ،كال يول بأسا كال حوجان أف وبوـ نفسو
كل أبسط مل ٌذات اغبياة كىو البائس اؼبكدكد يف مقابل أف يوفٌو الرشاة السمينة كيق ٌدمها
من ٌ
توسل بسي
وصرة من النقود وبإلحاح شديد و ّ
ىدية للزاكية "..كما ق ّدم الشاة السمينة ّ

 مفود مويد كىو السالك لطويق التص ٌوؼ كيرشًتط فيو الطاعة اؼبطلقة كااللتزاـ بتعاليم الرشيخ .كيف االصطبلح ىو الذم

عوؼ جبلؿ الوبوبية كما ؽبا من اغبقوؽ يف موتبة األلوىية  ،يينظو :أيبن ضبدم ،قاموس المصطلحات الصوفيّة ،دار قباء
للطباعة كالنرشو كالتوزيع ،القاىوة ،2000 ،ص.87 :
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الفصل األول

حشاني عسى أن يحظى بلمسة من اليد الشريفة وأن يربّت الشيخ الولي على رأس ابنو
()1
توسل وبعد أربع بنات"..
الوحيد الذي أنجبو بعد طول انتظار و ُّ
 .3.3.3.3نسق الفقر :فالفقو يلعب دكرا موكزيا يف ا﵀افظة على البنية االجتماعية ؽبذه
اعبماعة ،كأخطو ىذه األدكار تتمثٌل يف توسيخ نسق العزلة القسوية ،فغياب اإلمكانات اؼبتاحة
التمود على قوانُت اؼبؤسسة الدينية معدكمة سباما؛ فأم اتٌصاؿ بالعامل اػبارجي غَت
هبعل حظوظ ٌ

مقبوؿ خارج ما تسمح بو قوانُت ىذه اؼبؤسسة ،لذلك كجدنا أف (الطالب ػبضو) ؼبا أًبٌ حفظ
ٌ
تودد على شيخ الزاكية ،كىي اؼبساحة الومزية الوحيدة اليت تسمح ؽبذا
القوآف عوضو أبوه دكف ٌ
النسق باإلطبللة على نافذة اغبياة ،فالفقو أحد دعائم الوالء للزاكية،كما أ ٌف (ؼبُت السويف) خدًن
الزاكية يف مستول الدائوة الثانية يف اغبقيقة إمبا ىو يساعد ىذه الزاكية على ديبومة ىذا النسق،

لكنٌنا قد نتساءؿ ؼباذا؟ ألف الزاكية ال تف ٌكو مطلقان يف رفع الغنب عن عائلتو اؼبنهوكة بقدر
اطمئناهنا على درجة كالئو ؽبا ،فهو خادمها اؼبطيع يف مقابل تلك الوصفة السحوية (الربكة) اليت
من خبلؽبا تتحقق السعادة دبفهوـ الكفاؼ ،فديبومة الفقو كنسق ىو ىذه السعادة بعينها.
يتحوؿ إىل
إ ٌف الفقو يكاد يكوف أعدؿ األشياء قسمة بُت ىؤالء الفبلحُت اؼبعدمُت ،كقد ٌ

كسيلة الستموارية اؼبعاناة يف ىذه البقعة من األرض ،غَت أ ٌف الثقافة جعلت من نسق الفقو متعالية
اجتماعية تساىم بصورة مباشوة يف اغبفاظ على سباسك كياف ىذا اجملتمع الصغَت ،لذلك فإ ٌف
اؼبؤسسة الدينية يف صورة الزاكية عملت على استدامة ىذا النسق بُت األىايل خدمة لنسق الوالء
و
كل القرية خرجت
كحجبتو
كعيب نسقي يف صورة سبظهو صبايل.." :حشود غفيرة من الناسّ ،
على بكرة أبيها الستقبال سيدي الهاشمي ،والتملّي من نور طلعتو الجليلة والتقاط البركات

حتى من ذيول برانيسو"..

()2

( )1أضبد زغبِ ،سفر القضاة ،ـ س ،ص .15 :
( )2ـ ف  ،ص.15 :
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فكل شيء يطفح بالربكة حىت بوانيسو ،كىذه اغبرشود الغفَتة مل زبوج احتجاجا على
ٌ
يتوسط
التوسل ؽبذا (الويل الكامل) أف ٌ
كضعها اؼبزرم ،أك مطالبة بتحسُت أكضاعها اؼبعيرشية ،أك ٌ
ؽبا مثبل عند السلطات االستعمارية بأ ٌف تلتفت ألحواؿ ىذه القوية اؼبعدمة أك حىت ترشغيل

كل ما يرشغل ىذه اغبرشود الغفَتة ىو رؤية ىذا الزائو اؼبهيب كأخذ الربكة
البطالُت من شباهبا ،بل
ٌ
ى
منو كمن طلعتو البهيٌة كذيوؿ بوانيسو اؼبباركة.
كالفقو يف ىذا اجملتمع قسمة تتصل مباشوة بالسند األيديولوجي ،حبيث ييوضع(ؼبُت السويف)
أسن كمل يعد
يف اختبار عسَت مع فواؽ ابنو (ػبضو) الذم يبثل أملو الوحيد يف ىذه اغبياة بعد أف ٌ

قادرا على إعالة عائلتو الفقَتة :

...إال
"-اهلل غالب ...ىذا حكم ربي والنبي والشيخ الهاشمي...ابن آدم ...ال قدرة لو ّ
()1

الصبر!"
ّ

لذلك فإ ٌف نسق الربكة مبلزـ للمويد اؼبلتزـ حىت يف أش ٌد حاالت العوز كاليأس ،كمن ىنا

فإ ٌف الفقو عند ىؤالء البؤساء دبثابة السلول عن اغبوماف ال ٌدنيوم ،لذلك فهما ال يف ٌكوكف مطلقا
تسوؽ لو
بتحسُت أحواؽبم مستقببل ،أل ٌف ذلك يتعارض مع نسق الربكة ،ك(الربكة يف القليل) كما ٌ

يًتسخ نسق الوالء ؽبذه اؼبؤسسة مقاما كحاال.
الثقافة يف اجملتمع التقليدم ،كمن ىنا ٌ

 .4.3.3.3نسق الفحولة:

رغم أنٌنا خصصنا فصبل مستقبل للحديث عن نسق الفحولة كىو الفصل الوابع من ىذا
مبو سويعا عليو يف ىذا اؼبقاـ نظوا لعبلقتو الوطيدة بالنسقُت السالفُت؛ كؽبذا
البحث إال أنٌنا سوؼ ٌ

فإ ٌف الفحولة يف اجملتمع التقليدم تتصل مباشوة بوجداف ىذا اجملتمع اؼبرشغوؼ باألسطورة كدبا
لعل غياب الكتابية يف مثل ىذه اجملتمعات ربديدا يوفع من سقف صناعة
يسمع ال دبا يول ،ك ٌ
الفحل الذم يتغذل كثَتا من ىيمنة (الرشفاىية) يف مواجعة أحكاـ ال ٌدين ،فالفحل يف اجملتمع
()1أضبد زغبِ ،سفر القضاة  ،ـ س ،ص.19 :
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التقليدم فحل شفاىي -إف جاز لنا التعبَت -أل ٌف الرشفاىية يف نقل كتداكؿ األخبار أكثو موكنة
من الكتابية؛ كالكوامات اليت توكل عن (الفحل الويل) أكثوىا من اخًتاع ا﵀بٌُت لو ،أل ٌف ذلك
األمو بعيد عن الوقابة كالتمحيص كالتحقيق كالتوثيق كالذم ىو عادة من خصائص الكتابية.
مهمة من كراء صناعة الفحل ،ىي كوف اجملتمع الصحواكم ذا خاصية
كىناؾ مسألة أخول ٌ

باطوياركيٌة ،حبيث يربز نسق الفحولة فيو بقوة العادة كالعوؼ لينسجم مع نسق الدين ،فالرشيخ
اؽبامشي ىو رمز الفحولة يف نظو أتباعو من اؼبويدين كحفاكة االستقباؿ اليت يلقاىا عند زيارتو لقوية
سيدم عمواف يف بداية فصل اػبويف تؤٌكد فهو "من نسل سلطان األولياء سيدي عبد القادر
()1
كل الصبلحيات اليت يوغب فيها دكف
)
اين
ب
و
ال
الفحل
(
ىذا
يبنح
لكي
يكفي
كىذا
الجيالني"
ٌ
ٌ

أف وبتاج إىل تزكية من أحد ،كمن خبلؿ الدائوة الثبلثية :الكوامات،الفقو ،الفحولة تكتمل ثقافة

سوغ ينهي اعبدؿ النسقي حوؿ سيد
يتحوؿ بعد ذلك إىل م ٌ
الوالء اؼبطلق للمؤسسة الدينية ٍ.بٌ ٌ
الفحوؿ يف ىذه القوية ،كما على سدنة الزاكية ٌإال االجتهاد كاإلخبلص يف خدمتو ألنٌو القاضي
كل صغَتة ككبَتة يف ىذا اجملتمع الصغَت .كلذلك كاف اؼب ٌداحوف يصدحوف
األكؿ اؼبسؤكؿ عن ٌ
قائلُت:
ِ
يث الم ِ
وجي يا ُسلْطا ْن"
"يا ن ْدىة من حايِ ْر فػ أ ْمرْه غ ْ ُ
غَت أف نسق الفحولة يف ىذه الوكاية سلك مسارين ـبتلفُت؛ كإف شئنا متناقضُت ،ففحولة
الرشيخ اؽبامشي فحولة رظبية مقننة تستند إىل قوانُت الضبط االجتماعي لكوف الرشيخ اؽبامشي يف
نظو اعبماعة الرشعبية يف ىذه القوية يبثل السلطة التنفيذية اليت سبلك كربكم كقواراهتا غَت قابلة
كيسميو الغذامي ؾبازا نسق صناعة الطاغية ،فالرشيخ اؽبامشي مل يق ٌدـ ألىل ىذه القوية
للمواجعة ٌ
()1أضبد زغبِ ،سفر القضاة  ،ـ س  ،ص.14 :


يول الغذامي أف نسق صناعة الطاغية ظهو منذ أكاخو العصو اعباىلي ككاف أكثو بوكزه يف الرشعو حبيث عكس طبيعة

العبلقة بُت اؼبثقف يف صورة الرشاعو اؼبنافق ك اغباكم اؼبستبد .يينظو :عبد ا﵁ الغذامي ،النقد الثقافي قراءة في األنساؽ

الثقافية العربية ،اؼبوكز الثقايف العويب ،الدار البيضاء ،2005 ،ط،3ص .143 :
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و
مسخوان لو دبنطق قانوف الفحولة ،ككانوا يبنحونو الوالء اؼبطلق
كل شيء ٌ
شيئا ذا باؿ بل كاف ٌ
يظل نسقا مضموا حىت ال يتعارض مع نسق الوالء
كالطاعة العمياء ،غَت أف (صناعة الطاغية) ٌ
ذم القيمة اؼبوكزية يف عمق اؼبؤسسة الدينية.

كأما اؼبسار الثاين فهو نسق الفحولة غَت الوظبية –إف شئنا -اليت تنرشط خارج القوانُت
تعوض ؽبا (الطالب ػبضو) أثناء رحلتو العلمية
كالذم بدأ يترش ٌكل يف أعقاب األزمة النسقية اليت ٌ

ظل الريح أو
إىل الزيتونة ،كبعد أف أدرؾ أنٌو يعيش كنبا كبَتا كلساف حالو " ..كأنني أبحث عن ّ
()1
اؽبزم) كىي
شحم الغول أو لبن العصفور ، "..كىذا الفحل اعبديد ٌ
عربت عنو الوكاية بػلفظة ( ٌ

اؽبزم) غَت (الطالب ػبضو) ،كبدأت مبلمح
تعٍت الفىت الرشهم نصَت الضعفاء ،كليس ىذا ( ٌ
()2
فحولتو تتٌضح عندما أنقذ الفتاة اليهودية (حنٌا بنت عَتاد) من ـبالب أحد الزبائن يف هنج
غَت حياة (الطالب ػبضو) من (الطالب الزيتوين)
الظبلـ ،كىو اؼبنعوج النسقي يف الوكاية الذم ٌ
اؼبوقو إىل (فىت حنٌا) اؼبدلٌل ،كجعلو يق ٌدـ لنا صورة أخول ـبتلفة عن نسق الفحولة ال تلتقي مع
فحولة الرشيخ اؽبامشي ٌإال يف صفة الذكورة ،كىي اؼبنطلق األكؿ لباطوياركية اجملتمع العويب التقليدم
كمع ىذا فإف نسق الفحولة يف شخصية (الطالب ػبضو) وباكؿ أف يتحايل علينا من خبلؿ حالة
تزييف اػبطاب كما يقوؿ عبد ا﵁ الغذامي ،فحىت كإف كانت الغاية مقبولة (نصوة الضعفاء) إال
ٌأهنا مل تستعمل يف مكاهنا البلئق فالدفاع عن (مومس) فكوة فبجوجة يف عوؼ اجملتمع ا﵀افظ
بغض النظو عن التأكيبلت الومزية ؼبقصدية اػبطاب الديٍت القوًن ،كؽبذا فإف اجملتمع سيقابل ىذا
توحرشو يف صورة الرشيخ
النسق بالوفض يف حُت أنٌو سوؼ يبارؾ كيزكي نسق الفحولة الوظبية رغم ٌ
اؽبامشي ،كىذا ىو الفوؽ بُت اؼبسارين ؽبذا النسق .فنسق الفحولة كإف كاف ثابتا إال أنٌو يتٌخذ
لنفسو صورا عديدة كـبتلفة توتبط أساسا بثقافة اجملتمع اؼبنتج ؽبذه الثقافة.
()1

أضبد زغبِ ،سفر القضاة  ،ـ س ،ص.24 :

( )2تع ٌد كلمة "هنج" من األنساؽ الثقافية ذات اػبصوصية اجملتمعية يف الثقافة الرشعبية كالوظبية التونسية على السواء كىي
تنم عن إؼباـ الفت باعبانب اإلوبائي يف الوكاية.
التفاتة ذكية من الكاتب ٌ
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 .4.3بنية المجتمع المتحضر (نمط العيش في مسارب الزيتونة) :توسم لنا الوكاية مرشهد
التحضو ،فتونس كنسق وبمل
اؼبفارقات يف مدينة عويقة كمدينة تونس اؼبتخمة باؼبدنيٌة كال نقوؿ
ٌ

دالالت اغبياة الواقية يف الذاكوة الصحواكية ىو النموذج الذركة الذم يهيمن على اؼبتخيٌل
السودم يف جلسات األفواد ،فعندما وبكي البدكم انطبلقا من بيئتو اؼبقفوة عن تونس فهو ال
لتجوؿ يف فضاء األفق األسطورم.
يصف الواقع الومزم ؽبذه اؼبدينة فقط بل يتع ٌدل ذلك إىل ا ٌ
كإٌمبا استم ٌدت (تونس اؼبكاف) القيمة اجملتمعية من النظاـ اجملتمعي الذم وبكم البنية
لعل طغياف ىذا النسق على ؾبتمع الصحواء يف اؼبتخيٌل السودم يظهو
العامة ؽبذا اجملتمع ،ك ٌ
االرتباط الوثيق بُت البيئتُت االجتماعيتُت يف البنية العميقة بوكابط نسقية معقدة ربدثنا عنها يف
بداية حبثنا ىذا؛ كقلنا منها الوكابط العائلية ،لذلك قبد مثبل اسم تونس يًتدد كثَتا يف تسمية
اإلناث عند اعبماعة الرشعبية يف الصحواء ليغدك متعالية اظبيٌة رباكؿ أف تودـ الفجوات النسقية
بُت البيئتُت اجملتمعيتُت.
.1.4.3تونس /المدينة الضائعة:
إ ٌف البيئة االجتماعية اليت توىب كعاش فيها (الطالب ػبضو) زبتلف جذريا على البيئة
كل ما كاف يسمع
اعبديدة اليت كصل إليها؛ فاألكىل بيئة مغلقة سباما ،بينما البيئة اعبديدة تتجاكز ٌ

بو عنها ،أل ٌف اغبقائق فيها تستحيل إىل رموز كاستثناءات كىوامش غاية يف التعقيد ،إذ ىبتلط

الدين بالسياسة ،كسبتزج ا﵀افظة باإلباحية ،كيستعو الصواع النسقي بُت القيم اإلهبابية كالقيم
السلبية لدرجة أ ٌف اغبياة تفقد توازهنا مع حالة الضياع اليت تعيرشها ىذه اؼبدينة.
ت الوكاية عن (تونس النسق اجملتمعي) بدا ككأهنا تتج ٌوؿ بنا بُت شوارع إحدل
عندما رب ٌدث ٍ

مدف ألف ليلة كليلة األسطورية ،كقد تواءت لنا رحلة (الطالب ػبضو) كبوىا كوحلة السندباد إىل
 لعلنا قبد ذلك كثَتا يف اؼبوركث الرشعيب اؼبرشًتؾ بُت تونس كاعبزائو من خبلؿ األراجيز النسوية كاغبكايات الرشعبية.
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جزر الواؽ كاؽ كما يف اؼبتخيٌل السودم العويب ،ؽبذا فإ ٌف البيئة االجتماعية يف ىذه اؼبدينة ذبربنا
اؼبتربجة
إىل ؿباكلة تفكيك ىذا النسق الذم ارتبط يف اؼبخياؿ السودم العويب بالثقافة اؼبفتوحة ٌ
اليت سبتلك كل األنساؽ ،سواء ما تعلٌق منها بأنساؽ الوالء أك ما تعلق بأنساؽ الوفض ،فهي
مدينة اؼبتناقضات كاؼبفارقات ،كالحظنا كيف أف اؼبؤسسة الدينية (جامع الزيتونة) تعيش جنبا إىل
جنب مع يوميات العاىوات يف هنج الظبلـ ،بل كيغدك من اؼبألوؼ أف تول طالبا زيتونيٌا
كػ(الطالب ػبضو) يعاشو إحدل ( ً
اؼبومسات) كال هبد حوجا يف ذلك ،أك هبد انتقادا من زمبلئو
كال تفسَت ؽبذه اؼبفارقة إال أ ٌف ىناؾ تداخبلن نسقيٌان بُت نسقي الوالء كالوفض كىو ما يع ٌد مظهوا
من مظاىو الضياع يف ىذه اؼبدينة.

كؼبا نعود ثانية إىل اؼبخياؿ الرشعيب يف إقليم صحواء اعبزائو الرشوقية قبد أ ٌف(نسق تونس)
ٌ
يصورىا لنا بتلك اؼبدينة الضائعة اغباؼبة رمز اإلباحية اؼبطلقة اليت تسكنها العفاريت ،كىي مسوح
ٌ
ً
كل من يلجأ
تفو من الصحواء
ٌ
اغبكايات الرشعبية ككل العفاريت اليت ٌ
تستقو هبا ،كىي(تؤنس) ٌ
إليها ،ىي بلد العاىوات كىي بلد اؼبساجد العتيقة ،كىي بلد التوابل اغبارة ،كالوذيلة -حسب

اعتقادىم -تعيش يف عبلقة ضبيمية مع الفضيلة ،كرغم ذلك فإ ٌف (تونس) ؿبوكسة باألكلياء من
كل اعبهات.
ٌ

تصور لنا ركاية (سفو القضاة) أف ىذه اؼبدينة ال ربتاج إىل حاكم ألهنا ربكم
كمن شبٌة ٌ
نفسها بأنساؽ الوالء كالوفض ،ىذه اؼبعادلة ىي اليت سبنحها االستموارية يف اغبياة جنبا إىل

و
جنب :الفضيلة مع الوذيلة كالتقول مع الفجور ،كؽبذا فإف بنية اجملتمع يف ىذا النسق ربيلنا إىل
الوغبة اعبامعة يف السود عنها بطويقة الًتميز ،أل ٌف اللغة الواصفة تأىب تفسَت حالة الضياع يف ىذه
اؼبدينة فتونس تقف بُت ىذين النسقُت دبثابة القاضي الذم يفصل بُت اؼبتخاصمُت.
 ىذا كصف منا ؽبذه اؼبدينة استوحيناه من الثقافة الرشعبية يف ؾبتمع الصحواء التقليدم ،كمع ىذا فإ ٌف (الواؽ كاؽ) كردت

فن مستظرؼ ،تح :ؿبمد خَت طعمة اغبليب ،دار
يف بعض كتب الًتاث العويب ،يينظو :اإلبرشيمي ،المستطرؼ في كل ّ
اؼبعوفة ،بَتكت ،ط ، 2008 ،5ص.538 :
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فالقضاة قد يصادفهم (الطالب ػبضو) يف أم مكاف ىبتلف إليو ،ككم يرشعوه ذلك باؼبوارة
كاالضطهاد ،كتتملٌكو الوغبة يف االنتقاـ منهم كما حدث لو مع حكاية "الوقم  "717كىو ما ضبلو
على كسو نسق الوالء حُت ناداه أحد اؼبرشوفُت على التنظيم قائبل " :
تعال يا !!717اسمي لخضر لحميدي.بل أنت ىنا ...717أنت مقبول في السنة الثانية؟األول اليوم...تفسير...تعال يا  717اجلس في حلقة الشيخ عبد السالم.
نعم...درسك ّ()1

مجرد أرقام بال ىويّة كالمساجين...يا لطيف!!"
أعوذ باهلل ّ !...تحولنا إلى ّ

تعوض
سبو عليو بسبلـ كىي ما حدث لو مع درس التفسَت يف الزيتونة ك ٌ
ك ٌأما ا﵀نة اليت مل ٌ

إثوىا لئلىانة من شيخ التفسَت ىذا عندما اعًتض على طويقة إلقائو اؼبملٌة للدرس فكاف ىجوـ
الرشيخ عليو الذعان:
"ال تعترض يا ولد !! حذار أن تنطق في حضرة العلماء أو تتكلم في غيابهم ...العلماء
...لكن
م...ىم الشيخ أن يستأنف قراءتو
لحومهم مسمومة..إال إذا أذنوا لك بالكال
ّ
ّ
الطالب لخضر رفع يده مستأذنا ..فعبّر الشيخ عن انزعاجو بلهجتو الفظة:
-من ىذا الولد األسود الوقح ؟ "

()2

الود جاء سويعا من (الطالب ػبضو) على ىذه اإلىانة كبطويقة نسقيٌة أفحمت
كرغم أ ٌف ٌ
اؼبدرس:
ٌ
"..لم يتمالك الطالب لخضر نفسو فر ّد على الفور :

يبدو يا سيدي الشيخ أنّك لم تنظر إلى وجهك في المرآة منذ م ّدة طويلة ،وإال ألدركت()1

أنّنا على درجة متساوية في السواد ،ىذا إن كان السواد عيبا ّأما الوقاحة"...
))1
()2

أضبد زغبِ ،سفر القضاة ،ـ س  ،ص.29 :
ـ ف ،ص.33 :
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إال أ ٌف الصواع النسقي مع القضاة ال يهدأ ،فرشيخ التفسَت صورة نسقية للقاضي الظامل
اؼبعت ٌد بنفسو الذم أصدر حكما قاسيا على (الطالب ػبضو) بإدانتو معنويا أماـ زمبلئو منتهكا
ذبرشم بعد
بذلك كل قوانُت اؼبوكءة كشوؼ العلم كمبادئ اإلنسانية ،كدكف اعتبار لكوامتو كطالب ٌ
اؼبسافة من أجل العلم ،كىذا اغبكم ىو التعويض بلونو األسود باعتبار أ ٌف ىذا اللوف يف ح ٌد ذاتو
نسقا وبيل على البيئة اإليكولوجية اليت ينتمي (الطالب ػبضو).
كموة أخول تنقلنا مرشاىد الوكاية إىل يوميات ؾبتمع هنج الظبلـ كما وبدث فيو من معارؾ
ٌ

هبسد حالة الضياع هبذه اؼبدينة؛
طاحنة بُت موتاديو من زبائن العاىوات ،كىو مرشهد درامي ٌ
فجامع الزيتونة اؼبعلىم اإلسبلمي الكبَت مل يعيد يعٍت كجوده شيئا أماـ ما وبدث من ذباكزات
أخبلقية كانتهاكات إنسانية يف هنج الظبلـ اؼبتاخم لو ،أل ٌف اغبوية ليس ؽبا سقف ؿب ٌدد هبذه
عربت على مواقف مذلٌة لوضع اؼبوكءة كاألخبلؽ.
اؼبدينة ك ٌ
ككلٌما تو ٌغلنا أكثو يف ىذا ال ٌدرب كلٌمنا ازداد اؼبرشهد شناعةن كقبحان ،فيعوض لنا اؼبرشهد
اخآٌب صورة نسقيٌة للحاج اغبفناكم صاحب البيوت اؼبكًتاة للعاىوات أثناء ربصيلو لثمن الكواء:
"..كل الكالم البذيء والسباب الذي وصل عنان السماء ينطق بو الحاج الذي ال يكاد
ّ
يغادر المسجد ،ويمسك طول الوقت بمسبحتو يحتاج إلى مبلغ من المال من ىؤالء
يتقرب
العاىرات..لماذا؟ إنّو ذاىب إلى أرض الحجاز ألداء مناسك دينية ّ
يسمونها العمرةّ ،
()2
بها إلى اهلل بمناسك يؤديها في األراضي المق ّدسة "
ىذه الفوضى النسقيٌة اليت تعيرشها ىذه اؼبدينة ىي نتاج طبيعي لعمل(القضاة) ،فرشخصية
سهم يف
(اغباج اغبفناكم) كلو أ ٌهنا شخصية موكونة يف اؽبوامش كمتطفلة على الوكاية إال أ ٌهنا تي ي
()1أضبد زغبِ ،سفر القضاة  ،ـ س ،ص.33 :
()2

ـ ف ،ص.168 :
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اغبق يقاؿ -ىم على مواتب
تأثيث اعبانب اإلوبائي النسقي من الوكاية؛ ذلك أ ٌف (القضاة) -ك ٌ
ـبتلفة فهناؾ القضاة الكبار الذين يتولٌوف اؼبفاصل الكربل يف حياة الناس كالرشيخ اؽبامشي
كأعضاء البيعة كزعماء اغبوكة االستعمارية ،كىناؾ القضاة الصغار من أمثاؿ (شيخ التفسَت)
ك(اغباج اغبفناكم) ىذا األخَت الذم يصنع اؼبفارقة يف شخصيتو اؼبتناقضة ،كاشفا بذلك عن
الفوضى النسقية اليت تعيرشها ىذه اؼبدينة ،فهو من جهة حاج لبيت ا﵁ اغبواـ كال يفارؽ اؼبسجد
كاؼبسبحة ،كمن جهة أخول ال يول بأسا أك حوجا يف كواء دكره للعاىوات لكي يبارسن فيها
ىباصمهن بفجور ككقاحة لكي يعتمو
كيصو على ربصيل إيوادات الكواء ك
ٌ
بكل حويٌة،بل ٌ
البغاء ٌ
هبا ىذا العاـ ،كما ىذه الصور اؼبتكورة اليت أكردهتا الوكاية إال ذبسيد غبالة الضياع هبذه اؼبدينة،
كجعلت (الطالب ػبضو) ال يف ٌكو كثَتا يف البحث عن اؼبثاؿ كالقدكة يف ىذا الوسط اؼبوبوء
تصوره العلمي كطالب زيتوين ينتظو أىلو عودتو عاؼبا بفارغ الصرب،
ناىيك لو أنٌو سيبٍت عليها ٌ
عساه يقود ثورة تنويوية بقويتو "سيدم عمواف"!!؟

يربره اجتماعيا داخل البنية العامة جملتمع
ربوؿ تونس إىل نسق ثقايف (ىجُت) لو ما ٌ
إ ٌف ٌ
اؼبدينة الضائعة اليت تفتقو إىل أدىن مستويات االنسجاـ االجتماعي على لساف (حنا بنت عَتاد)
حُت قالت ـباطبة الطالب ػبضو ":أنا أشفق عليك يا الطالب لخضر من وضعك ىذا ..ماذا
يكون رأي أىلك وزمالئك وشيوخك في الزيتونة أنت الطالب الشريف ،قطعت مسافات
شاسعة من الصحراء الجزائرية إلى ىنا من أجل دراسة علوم الدين في جامع الزيتونة ،تبيت
في حضن عاىرة من حين آلخر!!"(.)1
مهمة ىذا النسق عند صنع اؼبفارقة خبلخلة موكزية الدين؟ كبل بل أ ٌف ىذه
فهل انتهت ٌ
اؼبربرات ما وبقق لنسق تونس الرشوعية االجتماعية اليت تكتمل هبا صورة
اؼبفارقة ذبد ؽبا من ٌ

عما يف قلبو من
الضياع ؽبذه اؼبدينة ،كىو ما رفع درجة اغبماس عن (الطالب ػبضو) ليفضفض ٌ

()1أضبد زغبِ ،سفر القضاة ،ـ س  ،ص.20 :
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أنساؽ الوالء ّ

يتسًتكف كراء حجاب ال ٌدين ،فيخربىا ـباطبا حنا بنت عَتاد
غيظ على ىؤالء (القضاة) الذين ٌ
عن األجواء داخل نسق الزاكية اليت ينتمي إليها" :أما أىل القيم واألخالؽ والدين والعلم

عم أسكت؟ ىؤالء الذين
ىؤالء الذين ينظر إليهم الناس على أنهم
قدوة..عم أحدثك و ّ
ّ
()1
يدعون الشرؼ من مق ّدمي الزاوية ..أين الشرؼ منهم ؟"

()1

أضبد زغبِ ،سفر القضاة ،ـ س ،ص .22 :
- 666 -

الفصل األول
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الرفض /المتخيّل السردي ودالالتو الرمزية:
.4الوالء و ّ
سجل أنساؽ الوالء كالوفض حضورىا بقوة يف ركاية (سفو القضاة) ألضبد زغب؛ بسبب
ت ٌ

طبيعة الفكوة اليت تطوحها الوكاية حبيث تنطلق ىذه الوكاية من طوح إنساين غاية يف التعقيد لكونو
الرشو ،ىذه اعبدليٌة اليت ظلت تع ٌكو صفو اإلنسانيٌة منذ
هبسد لنا ؿباكر الصواع األزيل بُت اػبَت ك ٌ
ٌ

يتحوؿ اؼبعتقد إىل كسيلة
ظهور اإلنساف على سطح األرض ،كتكرشف لنا يف قالب ٌ
فٍت كيف ٌ
طيٌعة يف ىدـ القيم كاؼببادئ اإلنسانية كخلق الفجوات األخبلقية بُت بٍت البرشو يف ربيُت لذكول
أكؿ جويبة على سطح األرض ،حُت اغتاؿ قابيل شقيقو ىابيل دبعيٌة الرشيطاف .كمنها انطلق
ط أسفارىم اليت جعلوا منها حبائل يكبٌلوف هبا اػبَتيٌة البرشوية باسم ال ٌدين.
"القضاة" يف خ ٌ

كيف ركاية سفو القضاة تترشابك اؼبنظومة النٌسقية يف البنية العميقة لترشكل ىكىىجان دالليا

ربولت تلك اػبطابات
وبوؾ أفعاؿ الرشخصيات يف مستول البنية السطحية للنص ،حبيث ٌ
ٌ
و
و
السودم عند الفاعلُت يف اغبوار ،فتكرشف
اؼبيضموة إىل أنساؽ ثقافية تتح ٌكم يف مسار التخييل ٌ
تسوقها يف إطار كسائل الضبط
اغبقيقة اؼبزيٌفة ػبطابات الواجهة اليت ربتكو القيم الدينية ،ك ٌ
الزاكية) يف
االجتماعي ،كنعٍت بذلك العادات كالتقاليد كاألعواؼ ،فبلحظنا كيف كاف نسق ( ٌ
اجملتمع التقليدم يبارس دكر الوقابة على ىذا اجملتمع أك فلنقل "منظومة اؼبخابوات" .غَت أف ىذا

يصوح بنسق القهو الذم سبارسو ضده الزاكية يف البنية العميقة ،كىي اليت سبتص عوؽ
اجملتمع ال ٌ
جبينو كتستغلو دكف مقابل (الربكة مقابل خدمة أمبلؾ الزاكية) ،كىو النسق الذم يأخذ شكل
(الوالء) يف البنية السطحية ،كرغم ىذا ٌإال أ ٌف ىناؾ صواعان خفيان بُت نسق الوالء كنسق الوفض؛
تغَت لغة
فكلٌما زادت نسبة الوعي بوز نسق الوفض على حساب نسق الوالء كىو ما الحظناه يف ٌ

اػبطاب عند (الطالب ػبضو) أثناء عودتو من جامع الزيتونة ـباطبا أباه (ؼبُت السويف) قائبل:
"جلبوكم من سوؼ عبيداً تخدمونهم وتخدمون نخيلهم وماذا تستفيدون؟ البركة ؟؟ ىذه
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أنساؽ الوالء ّ

الفصل األول

الكلمة الفارغة التي ال تسمن وال تغني من جوع ..متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم
()1

ّأمهاتهم أحرارا "

كالطالب ػبضو يوشك أف يفجو نسق الوالء من الداخل إال أ ٌف افتقاده لرشوط (القدكة)
أخل دبحموؿ اػبطاب اعبديد (الثورة على قوانُت الزاكية) ،رغم مبلمح االستجابات الضمنية من
ٌ
شباب القوية ،كلكننا نتساءؿ ما عبلقة نسق ٍي الوالء كالوفض باؼبتخيٌل السودم كأبعاده الومزية يف

أحداث الوكاية؟

بفن اغبكي دبا أنٌو أقدـ الفنوف اليت مارسها اإلنساف
بالوغم من أ ٌف السود يوتبط يف الغالب ٌ

مهما من اىتماـ
كفن لو معاؼبو اعبمالية ظهو مع كجود األسطورة اليت ظلٌت جزءان ٌ
منذ القدـ ٌ
البرشو منذ أف عوفوا االجتماع كاستخدموا فيو اللغة كوسيلة للتواصل بينهم ،غَت أ ٌف السود مل
ط علميةه بل كاف يتٌسم بالعفوية دبا أنٌو يعتمد على عنصو التخييل ،لذلك فقد
تكن لو ضواب ه
حفلت الوكاية دبرشاىد سودية ذات دالالت رمزية ،كمنها استحضار نصوص سودية من أسفار
اليهود لبلسترشهاد هبا:
كل من يقف في طريقي أطمع في لمسة
"أموت الىثا تحت أذيال ثوبها ،أقتل أخي وأبي و ّ
()2

سحرية من عطرىا الذي يشبو تفاحة آدم..وال يشبهها "...

إ ٌف اؽبدؼ من استدعاء ىذه النصوص السودية من كتبهم اؼبق ٌدسة ىو ترشخيص نسقي
األمة ىبطٌوف
للحالة اليهودية اليت صنعت ثقافة اؼبوت عندىم ،كجعلت (القضاة) يف ىذه ٌ
أسفارىم بأيديهم ككفق أىوائهم ،كجاء القوآف الكوًن ليفضحهم نسقيا يف قولو تعاىل ﴿ 
        
        

()1
()2

أضبد زغبِ ،سفر القضاة ،ـ س  ،ص.47 :
ـ ف ،ص.162 :
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والرفض في مجتمع ِسفر ال ُقضاة
أنساؽ الوالء ّ

( ﴾          البقوة؛اخآية  ،)78كلذلك فإ ٌف
حاضو يف ىذه األسفار عرب مسار التخييل ،أل ٌف ىذه النصوص يف األصل
عنصو السود دائما
ه
ؿبوفة باستعماؿ آلية التخييل ،ذلك ٌأهنا تكرشف لنا شغف اليهود بسود سَت قضاهتم أل ٌهنم
ىي ٌ

يوددكهنا باستموار "كبن شعب ا﵁
يعتربكهنا جزءان من ىويٌتهم التوراتية ،كزبتزؽبا اعبملة الثقافيٌة اليت ٌ

اؼبختار".

كحىت يف شخصية (سالوـ) اؼبثَتة للجدؿ كانت آلية التخييل ترشتغل عرب أنساؽ السخوية
يبل من سود بطوالتو الونبيٌة على شبٌاف القوية من البطٌالُت عسى أف يكسو نسق
فالوجل كاف ال ٌ

كل جانب ونفذت عنّا
اػبوؼ كاإلحباط الذم كاف بداخلو.." :كنّا عشرة أحاطوا بنا من ّ
الذخيرة قبضوا علينا ،قتلوا منّا خمسة ،واعتدوا جنسيا على الخمسة اآلخرين ....سألوه
()1

وأنت اعتدوا عليك جنسيا ...ال...ال بل استشهدت !!"

(سالوـ) كاف يقبع يف اؽبامش باعتباره (شخصية صفوية) ال ترشارؾ يف ديناميٌة اغبدث
السودم رغم ما تبذلو من جهود زبييلية يف تأثيث الوكاية فنيٌا ،كمع ىذا فإ ٌف ىذه الرشخصية تق ٌدـ
حلوال رمزية ؽبذا التخييل باعتبار ٌأهنا سانبت يف كرشف أنساؽ اؽبامش يف حياة اجملتمع التقليدم

ربتل اؽبامش غَت أ ٌف تأثَتىا يف البنية السودية ال يتع ٌدل
الذم يتميٌز بثواء الرشخصيات اليت ٌ
اعبانب الفٍت فقط كىذا ما ينطبق على شخصية (سالوـ) كما ذكونا.

()1أضبد زغبِ ،سفر القضاة ،ـ س ،ص.121 :
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السرد المقاوم للنسيان (خارج المناصات):
.5النص /نسقيّة ّ
أعاد النقد الثقايف للكاتب مكانتو اليت حومو منها النقد النصوصي ،ليس ألنٌو صاحب
األكؿ يف كجود ىذا النص فقط كإٌمبا الرتباط ىذا الكاتب العضوم بنسقيٌة النص ارتباطا
الفضل ٌ
هبعل من غيابو اغبلقة اؼبفقودة يف فهم دالالتو ،كىي النقطة اليت انطلق منها (الغذامي) يف فكوة

النسق ،كذلك أ ٌف الكاتب نفسو ما ىو إال عتبة نسقيٌة قابلة للتأكيل قد تقلب الدراسة رأسا على

فعالة تسهم يف الكرشف عن األنساؽ الثقافيٌة اؼبختبئة
عقب ،كبإمكاهنا أف تصل هبا إىل نتائج ٌ
من كراء اػبطاب ،ال سيما يف ؾباؿ الوكاية اليت تع ٌد-حسب رأينا -فنٌا موٌكبا يبكنو أف يستوعب
ع ٌدة أجناس أدبية قد يبذؿ الكاتب فيها جهودا مضنية كصادقة خدمة لفنٌو كلئلنسانيٌة معان.
كدبا أنٌنا يف ؾباؿ النقد الثقايف فإنٌنا نعتقد أ ٌف تناكلنا لعتبة الكاتب ىي ؿباكلة منٌا بالز ٌج بو

يف لعبة األنساؽ قد يدفعنا إىل خوض ىذه اؼبغاموة خارج اؼبناصات اليت ح ٌدد معاؼبها (جنيت)
يف عتباتو ،فمن ىذه اغبيثية فإ ٌف كاتب ركاية ً
(سفو القضاة) قد البوط ج ٌديا فيما يبكن أف نطلق
عليو (مرشوكع السود اؼبقاكـ للنسياف) ليس لبلعتبارات الذاتية بوصفو مبدعان فقط كإٌمبا لكونو
ىم ٌأمة رباصوىا رماؿ الصحواء ،كتصارع من أجل البقاء يف ضمَت التاريخ ٌأكال
وبمل فوؽ كاىلو ٌ
كيف ملكة التخييل ثانيا ،كالعتبارات نواىا من جانبنا ٌأهنا أكثو موضوعيٌة كىي أ ٌف الصحواء ال

يبكن أف تبوح بأسوارىا إال ألبنائها ،ك(زغب الكاتب) ىو من أبنائها الربرة كيرشهد على ذلك

نضالو اإلبداعي كالفكوم دفاعا عنها ،يف اؼبقابل قبد أ ٌف اؼبدينة قد أنصفها السود كالتاريخ معان.
كلذلك فإ ٌف الوكاية كعمل إبداعي ليس بوسعها إال أف تتحوؿ إىل و
يعرب بو
نسق ثقايف ٌ
ٌ
ٌ
صاحبها عن قلقو الوجودم كامتعاضو من التهميش ،كؽبذا السبب فإنٌنا قبد الكثَت من ىؤالء
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يلخصو
الكتٌاب وبوصوف على االستفادة من معُت الًتاث كتوظيفو يف ذبارهبم اإلبداعيٌة كىذا ما ٌ
لنا أضبد ب ٌقار( )1يف ع ٌدة عوامل ىي:

أ-عوامل ثقافيٌة :من خبلؿ التعبَت عن الًتاث ال اغبديث عنو كىذا ما سعى إليو زغب كتوظيف

ىزم ،الرشومشاف ،الطابية،الطالب،الفدكة"..
بعض الصيغ الًتاثية مثل " ٌ



ب-عوامل فنيٌة :كتتمثٌل يف ثواء الًتاث ،كحاجة األديب إىل اؼبوضوعيٌة الدراميٌة.
مقوماهتا.كالبحث يف اعبذكر من
ج-عوامل قوميٌة :استرشعار األديب اػبطو الذم يه ٌدد أمتو يف ٌ
كسائل اؼبقاكمة.

د-عوامل سيكولوجية :كىي مسألة إحساس األديب باالغًتاب كالضياع يف زمن العوؼبة كصواع
الثقافات.
ق-عوامل اجتماعيٌة :الوغبة يف إصبلح اجملتمع فبا هبعل األديب يلجأ إىل التعمية كالتعبَت بالومز
كاألساطَت كآليات الًتاث.

كعليو فإ ٌف الكاتب (زغب) اؼبثقل بأكجاع الصحواء صار ىو اخآخو نسقان ثقافيٌان أيضا


لعل
ك
،
ة
ثقافي
يتحوؿ –يف رأينا-إىل ظاىوة ( ىز ىغبيٌة)
ٌ
يتحوؾ من خبلؿ فضاءات السود(النص) ك ٌ
ٌ
ٌ

( )1يينظو :أضبد ب ٌقار ،النص والقراءة ،دراسة نقدية ،مديوية الثقافة لوالية الوادم ،ط ،1الوادم ،2016 ،ص.88 :

 الرشومشاف كاحدىا "شومشانة" بلهجة أىل سوؼ ،كىي عبارة عن سحليٌة رمليٌة تعيش يف رماؿ الصحواء اعبزائوية كما تعيش
تسمى بالسقنقور ،كتنتمي إىل فصيلة السقنقوريات.كأل ٌف
ذبوزا بسمكة الوماؿ ،ك ٌأما علميٌا ف ٌ
السمكة يف البحو ،لذلك ٌ
تسمى ٌ
منطقة سيدم عمواف ذات توبة طينية لذلك ال تعيش فيها ،كتيؤكل مطبوخة أك مرشويٌة .ينظو :إبواىيم بن ؿبمد الساسي
العوامو ،الصروؼ في تاريخ الصحراء وسوؼ ،تع:اعبيبلين بن إبواىيم العوامو ،منرشورات ثالة ،األبيار اعبزائو،2007 ،

ص .86 :الطابية  :الفاصل الوملي بُت غابيت لبيل كىو من األعواؼ الفبلحيٌة يف الصحواء الرشوقيٌة اعبزائوية،كما ييستعمل
العامة
تسميها ٌ
كل من أًبٌ حفظ القوآف يف اجملتمع التقليدم ،الفدوةٌ :
لوقاية فسائل النخيل الصغَتة أكقات الوياح ،الطالبٌ :
عرشاء اؼبيٌت  ،كىو نوع من الصدقات على اؼبتويف ،كالفدكة من االفتداء أم مقابلة الرشيء بالرشيء كىو نوع من التطهَت
يعتقد أصحاهبا أنٌو كلٌما كانت ىذه الفدكة فاطبة كدظبة كلما نزلت
لذنوب اؼبيٌت يف اعتقاد اعبماعة الرشعبية الصوفيٌة ك ي
شوبيب الوضبة كالغفواف على اؼبيت ،يينظو :أضبد زغب ،الفلكلور ،المنهج النظرية التطبيق ،دار ىومة ،اعبزائو،2015 ،

ص.169 :
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أنساؽ الوالء ّ

ىذا ما ذب ٌسد بوضوح يف ركاياتو الثبلث اليت كتبها عن اجملتمع التقليدم يف الصحواء كىي )اؼبقربة
()2
()1
تطوؽ فيها تقويبا لنفس اؼبوضوع كىو
البيضاء) (،ليلة ىوكب فجوة)  ،ك(سفو القضاة) ،حبيث ٌ

بالسود حاكؿ
سود الصحواء اؼبقاكـ للنسياف ،كىذه العناكين الثبلث إٌمبا ىي أنساؽ ثقافية حبلى ٌ

الصحوكاين) أف يبعث خطابات مرش ٌفوة يف كجو ثقافة النسياف ،كىي تأخذ شكل أنساؽ
(زغب ٌ
مضموة تتمظهو يف اؼبنجز السودم عن الصحواء يف صورة و
ذبل رمزم لواقع اغبياة الصعبة فيها.

بكل شحناهتا الثقافيٌة قد تستحيل إىل أنساؽ ثقافيٌة أك -إف
كؽبذا فإ ٌف ىذه العناكين ٌ
تعرب عن نسق الوفض ؽبذا النسياف ،لكوف الثقافة اؼبوكزية العوبية
مومزة ٌ
شئنا -ظبٌيناىا خطابات ٌ
(ثقافة اؼبدينة) تعترب الصحواء معادال موضوعيا للنسياف ،كمكانا ؼبوت األنساؽ الًتاثية ،فيكوف

السود اؼبقاكـ من أجل ذلك ىو االنبعاث ؽبذه األنساؽ ،كنعٍت باألنساؽ الًتاثية ىو مسانبة
الصحواء يف اؼبنجز اغبضارم لؤلمة اعبزائوية بعد نكسة االستعمار .
كؽبذا فإ ٌف (زغب) الكاتب كالباحث اؼبثقف يدرؾ ىذا جيدا بوعيو اإلبداعي ،كيرشهد على
مدكنات شعبية كانت مدفونة
ذلك ما ق ٌدمو لؤلدب الرشعيب من أحباث كدراسات كما ىصبعو من ٌ
بكل
ربت رماؿ الصحواء ،فكاف االنبعاث السودم الفوصة اليت أعادت صياغة أنساقية ٌ
الصحواء ٌ
أبعادىا األنطولوجية ،تتجاذهبا نوعاف من األنساؽ الثقافيٌة ال ثالث ؽبما نبا :أنساؽ الوالء
كأنساؽ الوفض..فاألكىل الوالء للسود كقيمة حضارية أنطولوجية تفوضها معادلة الوجود ،ك ٌأما

الثانية فالوفض للنسياف كموت للوعي .كقبل أف نغادر ساحة ىذا اؼببحث كباكؿ أف مبثل ؽبذه
الدراسة بالنموذج العاملي ،كاؼبوبٌع السيميائي:
كجدت جواز استعماؿ مثل ىذه الصيغة يف بعض ال ٌدراسات الثقافيٌة فقد نقوأ مثبل :الذات الواسينية (كاسيٍت األعوج)
ربوؿ الكاتب لنسق ثقايف
كالذات اؼبستغامبيٌة (أحبلـ مستغامبي) ،الذات البوطاجينية(السعيد بوطاجُت) ،كىي إشارة إىل ٌ
باعتباره جزءان من اػبطاب.

( )1أضبد زغب ،المقبرة البيضاء (ركاية) ،دار الكتاب العويب ،اعبزائو.2007

( )2أضبد زغب ،ليلة ىروب فجرة (ركاية) ،دار سامي للطباعة كالنرشو كالتوزيع ،الوادم.2017 ،
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ّأوال :النموذج العاملي:
هبسد أدكار الصواع يف الوكاية ،يساعد النموذج
هبب اإلشارة إىل أف النموذج العاملي عادة ما ٌ
ذبسد حيثيات
العاملي يف ربليل األدكار السودية يف اغبدث القصصي ،كبُت أيدينا صورة ٌ
لكن قبل الولوج إىل التحليل ال ب ٌد من اإلشارة إىل أ ٌف ىناؾ
الصواع يف ركاية (سفو القضاة) ،ك ٍ

صورتُت لؤلنساؽ الثقافيٌة يف الوكاية ،فهناؾ نسق مضمو كآخو صويح ،كمع ىذا فإنٌنا سنضطٌو
إىل تقدًن مبوذجُت منو؛ أحدنبا للنسق اؼبضمو كالثاين للنسق الصويح كفق معادلة معقدة من
العبلقات:


النسق المضمر:

بالنظو إىل أحداث ركاية (سفو القضاة) فإ ٌف حوكة األنساؽ الثقافيٌة فيها تأخذ مسارين؛
شك أ ٌف الكاتب (زغب) مل ينطلق يف بناء ىذه الوكاية من
أحدنبا مضمو كالثاين صويح ،كال ٌ
فواغ ،بل كاف ىذا العمل يف صورتو اإلبداعيٌة تعبَتان صادقان على قلق اؼبثقف اعبزائوم يف مواجهة
ألمتو ،كأل ٌف الصحواء ىي جزء من اعبغوافية الثقافيٌة ؽبذا الوطن ،فإ ٌف النسياف
الكبوات اغبضارية ٌ
يغدك رب ٌديا لو ،كىذا ما شعو بو اؼبثقف (الكاتب زغب).
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هبسد النسق اؼبضمو يف حيثيات الصواع يف ىذه الوكاية،
كأمامنا النموذج العاملي الذم ٌ
فاؼبوسل حسب (ضبيد غبميداين) ال عبلقة لو دبتلقي اػبطاب أك الوسالة كإٌمبا ىو جزء يف بنية
ا﵀وؾ للخطاب( ،)1كؽبذا
اغبكي ٌ
ليؤدم كظيفة من الوظائف داخل ىذه البنية ،فهو دبثابة اغبافز ك ٌ
متعمد كيتجلٌى ذلك يف اىتماـ
تتعوض لو (الصحواء) من هتميش كإقصاء ٌ
فإ ٌف اؼبوسل ىنا ىو ما ٌ
اؼبعموين كاعبنود
اؼبستعمو الفونسي باؼبدف باعتبارىا اؼبكاف الذم يوفٌو لو الوفاىية ألبنائو من ٌ
باإلضافة إىل أ ٌف ثقافة الرشماؿ يف اعبزائو ىي اليت هتيمن على اؼبرشهد الثقايف يف البلد ففيها
اؼبقوات الوظبية للسلطة ،يف اؼبقابل قبد على مستول ؿبور اؼبوسل إليو (الصحواء) اليت تتعوض
ٌ
ثقافتها لئلقصاء كالتهميش .كؽبذا فإ ٌف الذات الفاعلة يف الوكاية ىي النص (سفو القضاة) بينما
يكوف موضوع القيمة ىو (توسيخ قيم الصحواء) .فيكوف الوالء للصحواء مسؤكلية تارىبية
كحضارية يرشعو بو مثقف الصحواء يف مقابل رفض اإلقصاء كالتهميش الذم يع ٌد مظهوا ؼبوت
األنساؽ فيها.


النسق الصريح:

نتحوؿ باػبطاب من اؼبضمو إىل الصويح قبد أنساؽ الوالء كالوفض تطفو
كلكنٌنا عندما ٌ
تتقمصها
بقوة فوؽ سطح ىذا اػبطاب يف ركاية (سفو القضاة) ،ذلك أ ٌف الذات الفاعلة سوؼ ٌ
) )1ضبيد غبميداين ،بنية النص السردي ،اؼبوكز الثقايف العويب للطباعة كالنرشو كالتوزيع  ،الدار البيضاء ،1991 ،ط،1
ص. 36 :
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كيتحوؿ موضوع القيمة من توسيخ الصحواء إىل الثورة على القضاة
شخصية (ػبضو البيكو)،
ٌ
كأسفارىم ،كبالوغم من أ ٌف القضاة نسق يهودم تلمودم إىل أ ٌف الكاتب قد انزاح بو إىل ذبوًن
يتقمص ىذا ال ٌدكر يف كاقع اجملتمع التقليدم ،كيسعى بو إىل استغبلؿ اؼبق ٌدس العلوم يف
كل من ٌ
ٌ
سبيل اغبصوؿ على اؼبدنٌس السفلي.
تصطف ؾبموعة من األنساؽ الثقافية الصووبة تعكس حيثية الصواع يف
ففي جهة اؼبوسل
ٌ
الوكاية ،فنجد الزاكية اليت زبلت عن الطالب ػبضو كأسلمتو إىل الضياع يف رحلة علمية مل
تكتمل ،بل أ ٌف معاناتو مل تنتو عند ىذا اغب ٌد فقد القى أنواعا من التمييز العنصوم يف حلقات
ال ٌدرس فقد هنوه شيخ التفسَت كنعتو بػ(األسود الوقح) ،كرغم حالتو النفسية اؼبتدىورة بعد أف
طوده أبوه من القوية إال أ ٌف معوكتو مع القضاة تتواصل مع قضاة االستعمار ،فتتجلٌى يف مواقفو
اؼبساندة للثورة ،بينما يف اعبهة اؼبقابلة عند ؿبور اؼبوسل إليو قبد صبلة من األنساؽ اليت تنتفع من
خطاب اؼبوسل كعلى رأسها اؼبستضعفوف يف القوية كمنهم (ؼبُت السويف) كالد (ػبضو البيكو)،
كما قبد فكوة انقاذ الوطن من االستعمار.
همة اغبصوؿ على موضوع القيمة
كمع أ ٌف الفاعل اؼبن ٌفذ ىو (ػبضو البيكو) فإ ٌف قباح م ٌ
عربت عنو
(التغيَت كربقيق العدالة) وبتاج إىل صبلة من اؼبساعدين ،كقبد ذلك يف قوتو البدنيٌة كقد ٌ
(ىزم) ،كما أ ٌف انفتاحو على ثقافة اخآخو كاكترشافو لنمط اغبياة اعبديد يف (تونس
الوكاية بلفظ ٌ
غَت نظوتو إىل اغبياة اليت كاف يعيرشها يف القوية منحو اػبربة البلزمة لتحقيق مرشوكعو ،فقد
اؼبدينة) ٌ
زجوا بو يف ىذه الوحلة الفاشلة ،كالسيما بعد
اكترشف حقيقة القضاة(رجاؿ الزاكية) الذين ٌ
اطٌبلعو على قصة (حنا بنت عَتاد) اؼبسكينة اليت ح ٌفزتو إىل مواصلة نضالو ض ٌد القضاة أينما
عربنا عنها بأنساؽ الوالء.
كانوا ،كلذلك فإنٌنا ٌ
األكؿ ،كاليت سعت
تتكوف جبهة اؼبعارضات (الوفض) من الزاكية كأعواهنا يف اؼبقاـ ٌ
يف حُت ٌ
إىل ترشويو صورة البيكو يف القوية ،فقد كصفوه بػ(زعيم اجملانُت) ،كما أ ٌف البيكو كجد نفسو يف
كسط اػبطو اغبقيقي كىو يقوـ بإخفاء اؼبقاكمُت داخل اغبانة ،بينما تقوـ (مداـ سيموف)
مهمة اإلشواؼ على
باستعماؿ كسائل اإلغواء (الرشبقية) إلؽبائو عن قضيتو حيث أسدت إليو ٌ

يبنح االستعمار جوعات إضافيٌة يف بقاء السيطوة على
أعماؽبا كلٌها اعتقادا منها أ ٌف ذلك قد ي
الرشعب اعبزائوم كاستدامة االحتبلؿ.
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ثانيا :المربّع السيميائي

كباؼبوازاة مع ما عوضناه يف النموذج العاملي ،فإ ٌف (غويباس)

مهما يساعدنا يف فهم حيثيات الصواع يف مسار
تصورا ٌ
يق ٌدـ لنا من خبلؿ فكوة اؼبوبٌع السيميائي ٌ
الوكاية ،كؽبذا فإ ٌف كركد نسقُت أحدنبا مضمو كالثاين صويح أمو كارد ،كىو ما سنعوضو يف ىذه
الرشوكحات:
Algirdas Julien Graiems



النسق المضمر:

ككما نبلحظ يف ىذا اؼبوبٌع أ ٌف النسق اؼبضمو يترش ٌكل من فكوتُت متضادتُت يف الوكاية،
فاألكىل تتعلٌق بنسق التهميش كالثانية بنسق الًتسيخ ،ذلك أ ٌف الصحواء باعتبارىا موتا لؤلنساؽ
تصنع اغبدث يف عموـ مرشاىد الوكاية ،فمنها انطلق (زغب الكاتب) يف ترشخيص عوامل
تتعوض لو شخوصو الورقية من معيقات يف سبيل
التهميش الذم طاؿ الصحواء من خبلؿ ما ٌ
توسيخ قيم ىذه الصحواء ،حبيث يكوف (ال هتميش) ىو اػبيار اؼبتناقض من خبلؿ اعتبار الكتابة
عربنا عن ذلك يف خضم حبثنا دبصطلح
اغبل للخوكج من ىذه اؼبعضلة اغبضارية ،كقد ٌ
ىي ٌ
(السود اؼبقاكـ للنسياف).
ك ٌأما الًتسيخ فقد قصد بو (زغب الكاتب) التمكُت ؽبذه الوكاية من االنترشار ،كبالتايل
إظباع صوت الصحواء لآلخو اؼبختلف الذم ينظو إىل الصحواء باعتبارىا رمزا للموات كالعدمية
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الفصل األول

يف حُت أ ٌف (ال توسيخ) يقف كراءىا يف ؿبور التناقض صبلة من العوامل كاالستعمار ،كاعبهوية
كل أسود ىو بالضوكرة من الصحواء.
كنظوة أ ٌف ٌ



النسق الصريح:

يف اؼبقابل قبد النسق الصويح يتجلى يف ثنائية الوالء كالوفض بوضوح من خبلؿ مسار
يتعوض للطود
التمود على الزاكية ،كىو ما جعل البيكو ٌ
الوكاية ،فالثورة على القضاة تعٍت بالضوكرة ٌ

من قويتو ،كنبا يرش ٌكبلف معا ؿبور الصواع يف الوكاية ،لذلك فإ ٌف الوالء للثورة يدخل يف عبلقة

ذبسده مواقف الزاكية الوافضة
تناقض مع ٌ
التمود على الزاكية ،بينما أ ٌف نسق الوفض ىو اخآخو ٌ
للتغيَت باإلضافة إىل ذب ٌذر العنصوية يف ثقافة تونس اؼبدينة اليت توفض اخآخو القادـ من الصحواء
من خبلؿ معاقبتو باعتبار لونو (من ىذا األسود الوقح ؟) كما جاء على لساف أستاذ التفسَت يف
حلقة ال ٌدرس.
كمود ذلك إىل أ ٌف نسق الوفض قد
كمع ىذا فإنٌنا ال نثق كثَتا يف ثبات ىذا النسقٌ ،
يتحوؿ إىل كالء حسب مفهوـ اػبلفية الثقافية لرشخصيات القصة ،فػ(ؼبُت السويف) مثبل قبده
ٌ
يتحوؿ إىل نسق الوفض
يبارس نسق الوالء عندما كاف يف موضع ال ٌدفاع عن الزاكية كبوكاهتاٍ ،ب ٌ

اؼبتمود على قوانُت ىذه الزاكية؛ بل كيسعى إىل نسف ىذا النسق باعتبارىا ىك ٍنبان
عندما يواجو ابنو ٌ
كتضليبل.
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لتغَت مواقف ىذه الرشخصيات ،فالزاكية ىي رمز
تتغَت كفقا ٌ
فاألنساؽ -كما نول -قد ٌ
االستغبلؿ (تأخذ كال تعطي) ،كالبيعة رمز اؼبؤاموة كاالنتقاـ (ال تتسامح مع اػبونة) ،كماداـ
سيموف رمز الدفاع عن القيم االستعماريٌة (مهمة إفساد الرشعب كإؽبائو عن قضيتو) كىذه
عرب عنها الكاتب بػػ(القضاة).
اؼبنظومة اؼبترشاهبة من ناحية الثقافة ٌ

اؼبتكورة يف كل زماف كمكاف
كأما مرشوكعهم ٌ
فعرب عنو بػ(األسفار) ،كىي الثنائيٌة النسقية ٌ
هبسد االكبواؼ اػبطَت عن تعاليم السماء،
اليت سبثٌل ؿبور ٌ
الرشو يف تاريخ البرشوية ،كىو ما ٌ
كاستغبلؿ اإلنساف ألخيو اإلنساف باسم اؼبق ٌدس لذلك كجدنا الكاتب –زغب -استهل ركايتو
باخآية الكويبة قولو تعاىل

﴿         

﴾"              

(البقوة؛ اخآية )79
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الفصل األول
الصحراء بين أنساؽ الوالء والرفض:
ّ .6

نصي يتعلٌق
إ ٌف مفهوـ الصحواء يف اؼبخياؿ الرشعيب يضعنا بُت خيارين ،األكؿ خيار ٌ
بالفضاء اؼبكاين األنطولوجي الذم وبيل على القفو كالفواغ كاؼبعاناة؛ كىو ما قبده يف ؿبدكدية
ا﵀وؾ
فوص العيش اؼبتاحة لدل عائلة بطل القصة "الطالب ػبضو" ،أل ٌف النسق الثقايف اؼبضمو ٌ
الذم يتطلٌع إىل التغيَت سببو الفضاء اؼبكاين ،فسيدم عمواف القوية الفقَتة الواقعة على أطواؼ
الصحواء الرشوقيٌة إٌمبا ىي صحواء كسط صحواء ،كماكراءىا أيضا صحواء؛ يف حُت أ ٌف تونس
يصورىا اؼبخياؿ الرشعيب بداية اغبياة اغبقيقية ألىل الصحواء كال يستطيع الفود الصحواكم أف
ٌ
الوفض اؼبضمو ،كيرشارؾ
يفهمها ٌإال مع األسطورة ،كلذلك فإ ٌف مغادرة الصحواء ىي تفسَت لنسق ٌ

بومتها ،يف اؼبقابل يكوف النسق اؼبأموؿ
البطل يف ذبسيده أىلو كأصحابو كمعلٌمو كاؼبؤسسة الدينية ٌ

ؿبل إصباع ككالء للخوكج من جدليٌة اؼبكاف اؼبقفو يف صورة الصحواء.
ٌ

ك ٌأما اػبيار الثاين فهو ثقايف حبت يتعلٌق أساسا دبفهوـ اؽبويٌة الثقافيٌة جملتمع الصحواء يف
فيكوس ؾبموع القيم الثقافيٌة اليت سبيٌز أىل الصحواء عن غَتىم من
مقابل
ٌ
التصحو االيكولوجيٌ ،
البرشو ،ال سيما يف تعاطيهم مع مواضيع اؼبق ٌدس كاؼبدنٌس اللذين يرشكبلف معادلة البقاء الثقافيٌة
فيها ،ذلك أ ٌف اغبياة يف الصحواء ؽبا ما يربرىا أنطولوجيا على األقل ،فهي النخلة بكل موموزاهتا

مو
كىي نسيج العصبية بكل ٌ
مكوناتو ،كىي األعواؼ اليت زبتزف داخلها اػبربات الرشعبية على ٌ
فكل ىذه العناصو ترش ٌكل ثقافة ذات خصوصيٌة تأىب الذكباف ،كتقاكـ من أجل البقاء
السنُتٌ ،
كىذا التباين الثقايف يكرشفو التقابل الثقايف عادة بُت انتمائُت ـبتلفُت :صحواكم /حضوم.

كىذا اػبيار الذم نتح ٌدث عنو ىو -أيضا -ال يبكن أف يسلم من نسقي الوالء
كالوفض ،فالثقافة الصحواكية تدين بالوالء للمنرشأ األصل يف شكل دفاع أىلها عن القيم كقبد
الصحوكام الذم يعترب النخلة قيمة حضارية موكزية كالعناية
اؼبكوف ٌ
ذلك يف صورة ا﵀افظة على ٌ

هبا نسق ثقايف يتوارثو األبناء عن اخآباء كاألجداد ،كال حظنا كيف انسلخ (الطالب ػبضو) عن
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النخلة يف بداية رحلة البحث عن ذاتو ليعود يف األخَت إىل النخلة كىو مظهو من مظاىو الوالء
كيف اؼبقابل يوفض (اغباج البيكو) ثقافة اخآخو اؼبختلف كيأىب التن ٌكو ؼببادئو كىي يف نسق مضمو
كقد ذبلى ىذا الوفض يف عدـ مواصلة العيش يف تونس رغم اإلغواءات كرغم دموع حنٌا .كامت ٌد
ربوكت يف نفسو لبوة العصبيٌة (الوغبة يف الثأر) كىو نسق
الوفض ٌ
حىت يف (حادثة الطابية) حبيث ٌ

مضمو ،لذلك بادر إىل االنتقاـ لوالده من (اغبرشاشنة) ،كآخو ؿبطة للوفض يف حياتو حُت
اؼبتمودة يف استمالتو ثقافيٌا إىل مرشوكعها اؼبرشبوه ،رغم ما توفٌو لديو
فرشلت ؿباكالت اعبماعات ٌ
من آليات ثقافيٌة سبنحو فوصة الوصوؿ إىل الزعامة على ىذه اعبماعة كإحداث تغيَت ثقايف يف
العبلقة بُت اؼبثقف مع السلطة ،أل ٌف (اغباج البيكو) يبلك ذكويات سيئة مع القضاة الذين يواىم

نسخا متكورة ،فهم نفسهم القضاة الذين كظفوا الدين يف اغتياؿ (حنٌا) كىم نفسهم القضاة
الذين اغتالوا حلمو يف تونس ،كىم أنفسهم القضاة الذين اضطهدكا الرشعب اعبزائوم كاغتالوا
الرشوفاء من أبناء بلده.
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أنساؽ الوالء ّ

الفصل األول
.7الطابوىات /الهوامش:

تكثو الطابوىات يف اجملتمع التقليدم نتيجة اػبصوصية الثقافيٌة ؽبذا النوع من اجملتمعات

كقد كردت بعض الطابوىات يف مرشاىد معزكلة من الوكاية ،كقبد أنفسنا ؾبربين فنيٌا على تناكؽبا

لكوهنا جزءان من خطاب اؽبامش يف ىذه الوكاية ،كقد نلوـ الكاتب كقد نعذره يف نفس الوقت
نلومو ألنٌنا كبن من يصنع ىذه اؽبوامش يف حياتنا كما ىبتزف فيو من عيوب نسقية ال حصو ؽبا
اؼبو قد تكوف موارتو سببا يف شفائنا من العلٌة ،رغم أ ٌف
كقد ال نلومو حُت ندرؾ أ ٌف ٌ
الفن كالدكاء ٌ

الضوابط األخبلقية سبنعنا من مصارحة أنفسنا.

كمن ىذه الطابوىات اليت تصفعنا هبا ركاية "سفو القضاة" تلك اؼبرشاىد اعبنسية اإلوبائية
لعل ٌأكؿ الطابوىات اليت اخًتقها
اليت كردت يف بعض ثناياىا كاليت مل زبل من دالالت رمزية ،ك ٌ
ؿبومة مع (حنٌا بنت عَتاد) اليهودية نزيلة (هنج الظبلـ)
(الطالب ػبضو الزيتوين) دخولو يف عبلقة ٌ
كىي اليت اضطوهتا ظوكفها القاسية إىل فبارسة مهنة البغاء ،كبدؿ أف يعلن رفضو النسقي ؽبذا

الطابو راح يعلن استسبلمو كيقاظبها فواشها الوثَت يف ليايل الرشتاء الباردة اؼبمطوة ،كىوالرشيء
الهزي لخضر ،أو الطالب
الذم افتقده يف غوفتو اؼبتهالكة فوؽ السطح :
"..كل ذلك و ّ
ّ
لخضر ،يسترسل في تداعياتو بصوت مبحوح من أثر النعاس وىو يداعب شعر حنّا الطويل
الهش يستنشق عبق عطرىا الن ّفاذ ،والجسدان يلتصقان
الناعم و يضع خ ّده على صدرىا
ّ
()1
على لزوجة دافئة ودؼء لزج"..


ا﵀وـ أك اؼبسكوت عنو ،كردت ىذه الكلمة يف بعض األحباث األنثوبولوجية كظباىا (فوكيد)
مفودىا تابو أك طابو كتعٍت ٌ
اغبوة :تابو  ،https://arz.wikipedia.org/wikiتاريخ الزيارة :
بالوسواس القهوم ،يينظو :اؼبوسوعة ٌ
 .2020/04/30الساعة.16.00 :
()1أضبد زغبِ ،سفر القضاة ،ـ س ،ص.28 :
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لتصوؼ من (الطالب ػبضو) غويبا كىو الذم مل يفتح عينيو على
كال يبكن أف نعترب ىذا ا ٌ

اموأة صبيلة هبذا ال ٌدالؿ أبدا ،كال ؾباؿ لذكو اؼبفارقة لكونو طالبان زيتونياِّ ،أل ٌف ىذا النوع من
اؽبوامش يصبح معادال موضوعيا للمنت باعتبار أ ٌف الثقافة ىي اليت تصنعو يف ىذه اؼبدينة الضائعة
فالكل عوضة ؽبذا الرشيء مىت سنحت الفوصة.
إذ ال توجد حدكد بُت الفضيلة كالوذيلة،
ٌ
تربر ثقافة اػبيانة يف ىذا اجملتمع قبل استقوارىا هبذا
ك ٌأما الفتاة (حنٌا) فليست حباجة لكي ٌ

النهج ضاربة ؽبا مثاال نسقيا عندما أعلنت إسبلمها على يد أحد األئمة اؼبعوكفُت باغبي ،كطلبت

رد (القضاة) الذين
رده ال ىبتلف عن ٌ
منو أف هبد ؽبا عمبلن شويفان كزكجان صاغبان ىبتاره ؽبا ،فكاف ٌ
غدركا بأبيها (عَتاد):

إلي يطلب مساعدتي في عمل معيّن ..لم يح ّدده لكن
"..فقد جاءني ىذا اإلمام ّ
يتودد ّ
لمح تلميحا فيو خبث ومكر ،فلما سألتو عن نوعيّة ىذه المساعدة ،طلب منّي أن أذىب

ثم علمت بعد ذلك بأنّو مسكن يخرج منو
ثم يلتحق بي بعد ذلكّ ،
إلى مكان يح ّددهّ ،
()1
س ّكانو أيام الصيف ويودعون مفتاحو لدى ىذا الرجل الثقة"..
جملود خوكجها من سياقاهتا اغبقيقية ،كتصبح
كىكذا فإ ٌف الطابوىات ٌ
تتحوؿ إىل أنساؽ ٌ
الكل أ ٌف االستثناءات يف ىذه اؼبدينة مل يع ٌد ؽبا معٌت
ثقافة يقوأىا اعبميع يف ىذه اؼبدينة كيرشعو ٌ

وبب أف يكوف(قاضيا) مثل ىذا اإلماـ سباشيا مع الثقافة اليت ينتجها ىذا اجملتمع الذم ال
فالكل ٌ
ٌ

يؤـ الناس يف صلواهتم يبنعو أف
هبد حوجان يف اخًتاؽ الطابوىات ،إذ أ ٌف موكزه االجتماعي كإماـ ٌ

يتحوؿ إىل ضحيٌة
سبت ٌد يده إىل أعواض الناس ال سيما كىم يف حالة الضعف الرشديد ،إال أنٌو ٌ
ىذه الثقافة اليت يتعاطاىا ؾبتمعو ،لذلك فإ ٌف ثقافة (الطالب ػبضو) اليت جاء هبا من عمق
الصحواء سوعاف ما تبلشت أماـ فوضى األنساؽ يف ىذه اؼبدينة.
()1أضبد زغبِ ،سفر القضاة ،ـ س ،ص.165 :
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اؼبوة تنقل (الطالب ػبضو) إىل مدينة تقوت
كتستمو جدلية الطابوىات يف الوكاية كىذه ٌ
ٌ
ذبود من لقب
بصحواء اعبزائو الرشوقيٌة عاصمة كادم ريغ ،فيصَت (ػبضو البيكو) بعد أف ٌ
(الطٍُّلبة) ،حبيث تلقي بو األقدار يف أحضاف الوكمية الرشقواء (مداـ سيموف) صاحبة البار الوحيد

فيختلف إىل بيتها حيث ينتظوه فصل آخو من فصوؿ الوذيلة كبعد أف أقنعتو بضوكرة
يف اعبهة،
ي
االستحماـ يف ضبامها الذم أع ٌدتو لو خصيصا لتناؿ من شوفو:
ثم جثت على
" ..تنزل إلى البطن ويتزايد لهاثها وأنفاسها تتسارع وتتصاعد وتتصاعد ّ
ركبتيها بعد أن أزاحت رداءىا القطني تبيّن لو أنّها لم تكن ترتدي شيئا غيره بدا لو جسدىا

عاريا كالبلّور  ،)1("...كلذلك فإ ٌف بقايا الثقافة ا﵀افظة اليت وبمل جيناهتا "البيكو" ال تصمد
كثَتا أماـ الطابوىات الثقافيٌة اليت سبثٌلها (ماداـ سيموف) يف نسقها اؼبسيحي االستعمارم الذم
ا﵀تل ،نقوؿ ىذا ككبن نرشعو بأ ٌف
يتٌخذ من [الرشبقيٌة] أحد كسائل اؽبيمنة الثقافية اليت يستعملها ٌ

تصور الكاتب عن ىذا اغبدث ال ىبلو من عفويٌة االندفاع السودم أك تسويد اغبدث ،يف ؿباكلة
ٌ

الغاية منها دعم شخصية (البيكو) اؼبتناقضة.

تعوض كالد البيكو لئلىانة من قبل جَتانو يف الغابة من
ك ٌأما يف حادثة (الطابية) ك ٌ
اغبرشاشنة ،فإ ٌف (الطابو) يبت ٌد إىل فضح ثقافة التبلسن يف اجملتمع التقليدم كما زبفيو من عيوب
تظل ـبتبئة ربت العوؼ كالعادات كالتقاليد ،كيبثٌل ىذا اؼبرشهد يف الوكاية (عمار كلد عبد
نسقية ٌ

القادر ػبوص) ،كيبدك من خبلؿ رباملو على الذين اعتدكا على (ؼبُت السويف) [أنٌو ليس من
اغبى ىرشا ٍشنىة] كالذم كاف يصوخ بأعلى صوتو أماـ البيكو:

كل من وبفظ القوآف طالبان كلو كاف فقيها عاؼبا بالكتاب كالسنة من باب
مفودىا طالب ،كالثقافة الرشعبية اعبزائوية ٌ
تسمي ٌ
يستعمل ىذا [اللقب] نسقيٌا -أيضا -يف مقاـ التعويض كالسخوية دبن ال
كل اغباالت طالب عل وم.كقد
التواضع ،فهو يف ٌ
ي
ظ لو من العلم لً ىعيىو أك التماسان للربكة فيو كاجملاذيب كال ٌدراكيش.
حٌ
()1أضبد زغبِ ،سفر القضاة ،ـ س ،ص.59 :
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لكن
"..ضربوه أوالد ل ْقحاب ومن يومها وىو مريض لم يخرج من البيت ،لم أرهّ ،
متورمان ،وال يستطيع أن يمشي إلى الجامع ،ومن
الجيالني صهركم يقول أ ّن فمو و أنفو ّ
ذلك اليوم لم يذىب إلى الغابة.)1("...

فكلمة "ل ٍقحاب"( )2اليت ربيلنا تواثيا على اؼبوأة البغيٌة أياـ اعباىلية اليت تتكلٌف السعاؿ
ً
طبلهبا بسعاؽبا ،كىي من ألفاظ (البلمساس) يف الثقافة الرشعبية كالوظبية معا ،غَت أ ٌف
لتؤذف ٌ
كل ما ينبذه اجملتمع لسَتتو السيئة بُت الناس
اجملتمع التقليدم ٌ
وبوؽبا إىل نسق مضمو وبيل إىل ٌ
لكل من يوتزؽ ببيع شوفو ،كىي كلمة تندرج ضمن خانة [الطابوىات
إمعانا يف احتقاره ،ك ٌ
اؼبكتوبة] اليت كجدت ضالتها مع دعاكل اغبداثة إىل ربويو األدب من القيود األخبلقية كـباطبة

اعبمهور بلغة كاقعو ،لذلك قبد كثَتا من ىذه األلفاظ يف بطوف الوكايات العوبية اغبديثة كاؼبًتصبة
بدعول كاقعية األدب.
كقبل أف ىبتفي ىذا (الطابو) يعود عمار كلد عبد القادر ػبوص إىل نفس اعبملة الثقافية،
اؼبوة كيف معوض النصيحة كىو ىباطب (البيكو) بعد أف أخذ منو ميثاقا دبعاقبة
كبأكثو ح ٌدة ىذه ٌ

اؼبعتدين:

الصحة ! أرني ماذا تفعل بهم أوالد ال ُق ُحب ...أثبت أنّك رجل ...سوؼ أنتظر
"-يعطيك
ّ

الخبر...كالخبر من العريس ليلة الدخلة...عليك بهم ،)3("...كيبدك أ ٌف (الطابو) ىنا قد
التخبًَت) يف اجملتمع التقليدم أك غبظة اختبار
انزلق بنا إىل (طابو) آخو أكثو تعقيدا ،كىو ظاىوة ( ٍ

الرشوؼ ،كيتعلٌق األمو باالطمئناف على(بكارة الزكجة) ليلة الدخلة ،كىو نسق متج ٌذر يف ثقافة
()1أضبد زغبِ ،سفر القضاة ،ـ س ،ص.70 :

( )2جاء يف القاموس ا﵀يط "يف باب القاؼ مادة (قحب)..كالقحبة :الفاسدة اعبوؼ من و
داء ،كالفاجوة؛ ألهنا تسعل
ٍ
ى
كتنحنح بو  "..ينظو :الفَتكز آبادم ،القاموس المحيط ،تح:أنس ؿبمد الرشامي كزكويا جابو أضبد ،دار اغبديث ،القاىوة،
 ،2008ص .1289 :
()3أضبد زغبِ ،سفر القضاة ،ـ س ،ص.71 :
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اجملتمع التقليدم جعلو معادال موضوعيا حقيقيا للزكاج بأكملو ،كىو يف نظو اجملتمع التقليدم
أىم طقوس العبور إىل اغبياة الزكجية ،إذ أنٌو "إىل عهد قويب كانت اجملتمعات الرشعبية،بل ال
ٌ
تزاؿ إىل أيامنا ىذه ،تعطي أنبيٌة بالغة لعذريٌة الفتاة ،كتعتربىا دليل ع ٌف وة فكاف ينتظو من العويس
يف الليلة األكىل تقدًن دليل على فحولتو كعذريٌة العوكس"( ) 1فتلك اللحظات –إذف -من أكثو
اؼبدموة على العائلتُت
اؼبتعاليات االجتماعية حساسيٌة نظوا لآلثار اعبانبية النفسية كالعاطفية ٌ
اؼبتصاىوتُت ،كىذه اؼبسألة ُّ
تعد من اؼبسكوت عنو يف اجملتمع التقليدم لذلك ع ٌدت من

ربولت إىل أنساؽ مضموة ،فييػ ىعبٌػ يو عنها بُت أفواده بالكناية كالتورية فيقاؿ:
الطابوىات اليت ٌ
يتدخل الفلكلور يف
خرب ،العويس ىى ٌٌت ،العًٍوسا ىف خب وَت ،كيف
صباح العوساف؟) كما ٌ
(العويس ٌ
ٍ
اعبو االحتفايل البهيج بالزغاريد كالغناء كإطبلؽ الباركد كإعبلف
أحايُت كثَتة للتعبَت عن ىذا ٌ
اؼبهمة!!..
رظبي لنجاح ٌ

فالوجولة يف اجملتمع التقليدم توتبط عادة دبوضوع الرشوؼ ال سيما يف اجملتمعات

ثبت أنٌك رجل) مودفا تقويعو باعبملة الثقافية (كالعويس ليلة
عمار للبيكو(أى ٍ
الرشوقية،لذلك قاؿ ٌ
الدخلة) ،كىذا العصف اؼبوٌكز ييع ٌد كافيا الستثارة الوجل يف اجملتمع البدكم ليضع (نسق الثأر)
عرب اؼبتنيب النسقي عن ىذا اؼبعٌت قائبل:
نصب عينيو ،كقديبا ٌ
فيع ِمن األذى حتى يُراؽ علػ ػ ػ ػ ػ ػ ػى جوانبِ ِو الد ُم(()2الكامل)
ال يسل ُم ال ّ
الر ُ
شرؼ ّ

( )1أضبد زغب ،الفلكلور ،المنهج النظرية التطبيق ،دار ىومة ،اعبزائو  ،2015ص.150:
()2

أبو الطيٌب اؼبتنيب ،ديوان شيخ شعراء العربية ،تح/عبد اؼبنعم خفاجي كآخوكف ،مكتبة مصو( ،د.ت.ط) ،ص.366 :
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خالصة:

النصية يف ركاية (سفو القضاة) نظوا
حاكؿ ىذا الفصل أف يق ٌدـ مقاربة ثقافيٌة للعتبات ٌ
ألنبيتها يف توضيح الوؤيا أكثو حوؿ طبيعة الصواع النسقي الدائو فيها بُت القضاة كأسفارىم من
جهة ،ككاقع اجملتمع التقليدم من جهة أخول.
كقد منحنا التداعي النسقي للعنواف من فهم أبعاد ىذا الصواع الذم خاضو بطل ىذه
الوكاية (ػبضو البيكو) مع القضاة من اللحظة اليت غادر فيها قويتو(سيدم عمواف) كإقامتو بتونس
طالبانٍ ،بٌ عودتو إىل قويتو موة ثانية ؿببطان حامبل يف نفسو بذكر ثورة نسقية على قضاة الزاكية.

تتغلغل أنساؽ الوالء كالوفض يف عمق العبلقات االجتماعيٌة بصفتها كربل األنساؽ اليت
مهم يف تأطَت
ظلٌت تتح ٌكم يف مفاصل اجملتمع التقليدمٍ ،بٌ تتكاثو نسقيٌا؛ ككاف للقضاة دكر ٌ

اغبياة االجتماعية ،كقد ذب ٌسد ذلك يف اغبضور النسقي للمؤسسة الدينية التقليدية يف صورة
الزاكية كالبيعة ،كالرشقواء مداـ سيموف اليت كانت تومز لنسقيٌة االستعمار.
كخارج اؼبناصات كجد الكاتب (زغب) نفسو جزءنا من اػبطاب النسقي ؼبسوكدية الصحواء

ربوؿ –أم الكاتب -إىل قيمة رمزية للوفض الذم يطاؽبا ثقافيٌا ،كباعتبارىا تواثا إنسانيٌا
حينما ٌ
نًتدد يف
ليصبح -حينئذ -الوالء للسود اؼبقاكـ للنسياف ىو االنبعاث ؽبذه الثقافة ،كلذلك فإنٌنا مل ٌ

الز ىغبيٌة) ككبن كبلٌل ىذه اؼبوضوعة.
إضفاء لقب (الذات َّ

تطوؽ الفصل -أيضا -إىل مسألة (البلمساس) أك اؽبوامش يف اجملتمع التقليدم كىو ما
ك ٌ
عرب عنو بالطابوىات ،كمنها ما تتسبٌب فيو ىرشاشة الثقافة التقليدية يف مواجهة الثقافات
يي ٌ
كىزيان) ،األكىل أثناء فًتة
اؼبفتوحة(اإلباحيٌة) ،كالحظنا كيف أخفق فيها بطل الوكاية موتُت(طالبان ٌ
دراستو بالزيتونة كعبلقتو باؼبومس(حنٌا بنت عَتاد) ،كالثانية مع (مداـ سيموف) صاحبة البار الذم
يرشتغل فيو ،كما أ ٌف فكوة (الزمن اعبميل) ليست إال حيلة من حيل اػبطاب ،لتربيو قبح الثقافة

فالتبلسن بأقبح األلفاظ كأشنعها ليس إال نسقان موكونا يف اؽبامش.
ي
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تمهيد:
يع ّد موضوع السخريّة من اؼبواضيع األدبية القديبة اليت حظيت باالىمااـ من لدف
مساى آخر ىو اؽبجاء ،بيد أنّو
الشعراء والكماب واؼبشمغلُت باألدب عاوما ،ردبا قد ُوجد ؽبا ّ

يبكن الماييز بُت اؽبجاء والسخرية ،ذلك أ ّف اؽبجاء يف الغالب يكوف خطابا مباشرا ،يف حُت
أ ّف السخرية سبيل كثَتا إىل الكناية والملايح والمعريض بطريقة غَت مباشرة فبّا هبعلها أكثر إيبلما
وأش ّد تأثَتا على النفس ،أل ّّنا كاا أسلفنا أف قلنا من وسائل اغبجاج يف اؼبغالبة واالنمصار

للباطل ،قد يكوف ذلك على حساب القيم أحيانا ،فبّا ىبلق لدى اؼبملقي نوعا من العبء
لفك شفرهتا واسميعاب اؼبعاين اليت ربالها
النسقي الذي هبربه على بذؿ اؼبزيد من اعبهد ّ
اؼبلحة عند صاحب ىذا الفعل يف
أنساقها ،وحىت أ ّف الدوافع من ورائها تكشف لنا الرغبة ّ
فبارسة عاليّة النقد بالمعريض ،رّدبا وقع تداخل يف اؼبفاىيم بينها وبُت غرض اؽبجاء إال أ ّف

كليهاا يسمهدؼ غاية واحدة ،ىي اإلنساف كقياة مركزيّة؛ وكمب األدب يف ىذا الشأف
حفظت لنا مواقف كثَتة كاف للسخرية فيها حضور واضح وجلي ال ىبلو من طرافة يف أحياف
أىم األسباب اليت أسهات يف خلود األدب العريب.
كثَتة ،وكاف ىذا من ّ
واؼببلحظ يف ىذا أ ّف الشعر كاف لو النصيب األوفر منها ،لكوف السخريّة من اؼبواضيع
األوؿ ،بل تسمأنس بسااعها اسمئناسها بالناياة ذاهتا ،من
ذات المأثَت النفسي يف اؼبقاـ ّ

أىم الوسائل اللغوية اليت تمح ّقق هبا شعريّة اػبطاب حسب ما يراه
جانب آخر فهي من ّ
اغبداثيوف ،وقد مبثّل لذلك ببيت مشهور للحطيئة يف ىجاء الزبرقاف بن بدر وىو قولو:
دع المك ـ ـا ِرم ال ترحل لبغيتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــها واقع ْد فإنّك أنت الطّاعم ِ
الكاسي(()1البسيط)
ِ
يمحوؿ إىل ساخر نسقي أو نسقي ساخر –إف جاز الوصف-
فاغبطيئة يف ىذا البيت ّ

يعرض بالضحيّة ،فالظاىر من البيت أنّو أراد أف
يمقن ّ
فن السخريّة ،بل ويبدع فيو أيضا ،وىو ّ
( )1اغبطيئة ،ال ّديوان ،در.وتبويب مفيد ؿباد قايحة ،دار الكمب العلايّة ،بَتوت  ،لبناف ،ط ،1993 ،1ص.119 :
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ىبص الزبرقاف بن بدر بصفات السيّد اؼبخدوـ حسب ظاىر اؼبعٌت وىو اؼبعلن من اػبطاب -أو
ّ

اعباايل -حسب الغذامي من خبلؿ لطيف الكناية ،إال أ ّف اغبقيقة خببلؼ ذلك سباما ،وىو
ٍ
كاملق جيّ ٍد للخطاب بإدالء
النسق اؼبضار الذي عناه اغبطيئة ،وقرأه حساف حكااً بينهاا
شهادتو أماـ اػبليفة عار بالعبارة الثقافيّة الشهَتة "لقد سلح عليو"(،)1فهو –إذف -وبال لو
ضغينة خفيّة حجبها اعباايل السايك من اػبطاب ،وقد وضعو نسقيّا يف ذروة البخل والدناءة
ومعرة أبد
جاعبل منو صورة فريدة فيو ،وىو –أيضا -وصف ساخر ّ
يمضان عقابا نفسيا مؤؼبا ّ

فن اللؤـ ،وىذا من عيوب
ال ّدىر ونسق يغري اؼبملقي بالقراءة ،ويؤسس للنّاذجة النسقيّة يف ّ
الثقافة اليت يسمهدفها النقد الثقايف.
وىذا ما يؤّكد لنا أ ّف السخرية قد تغدو من صايم األنساؽ الثقافية اليت زبمبئ وراء
اعباايل من اػبطاب ،حبيث ؼبسنا ذلك يف اجملماع المقليدي من خبلؿ رواية ( ِسفر القضاة)
وىي بذلك مش ّكلة ممعالية ثقافيّة يمداوؽبا الناس عرب آليات اجملاز اؼبخملفة كالمورية واالسمعارة

والكناية ،وىي اآلليات ذاهتا اليت يسمعالها النقد الثقايف منهجاً ربليليا يف الكشف عن عيوب

الثقافة من خبلؿ األنساؽ اؼبضارة.
فالسخرية –إذف -ىي من األنساؽ اؼبضارة اليت قد يبدع فيها اجملماع المقليدي بسبب
بساطة اغبياة وسذاجة المفكَت وىذا ما وقفنا عليو عيانا يف رواية (سفر القضاة) وؼبسناه يف لغة
الكاتب ،وحىت نقف على حقيقية ىذه األنساؽ سنج ّد يف البحث عنها يف رواية (سفر
ذبسدت أنساؽ السخرية يف حياة ؾبماع
القضاة) ،ويف أذىاننا بعض المساؤالت منها :أين ّ
ِسفر القضاة؟ مث ما ىي أبرز دالالهتا الضانية؟

( )1اغبطيئة ،ال ّديوان ،ـ س ،ص.119:
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-1مفهوم السخرية :يبدو أ ّف موضوع السخرية من اؼبواضيع القديبة اليت ظهرت مع بداية
الوعي اإلنساين ،فنجدىا تمجلّى بمعابَت بسيطة من خبلؿ النقش على اغبجر قديبا "فقد
كشفت الدراسات واألحباث األثرية على وجود رسومات كاريكاتَتية خلّفها اإلنساف القدمي
على جدراف األىرامات اؼبصرية كاا جاءت يف اؼبعابد القديبة .)1(" ...
يدؿ على أ ّف السخرية بدأت تمش ّكل مع اإلنساف حُت بدأ يمفاعل مع ؿبيطو
وىذا ّ
اإلنساين واالجمااعي ،وربولت بعد ذلك إىل مشاعر إنسانيّة يكثر فيها اعبدؿ باعمبارىا وسيلة
من وسائل المواصل النشط بُت اؼبرسل واؼبملقي يف مسموى اػبطابات اليومية.

ِ
وسخريّة :ىزئ بو
وسخريًّا ُ
و ّأما يف اعبانب اللغوي فنجد " َس َخر :يَ ْس َخ ُر َسخرا وسخرة ُ

مٍت) :أي تسمهزئ يب"( ،)2فالسخرية لغة ىي االسمهزاء والمذليل
ويف اغبديث ( أتسخر ّ
والمحقَت.
ممفرع عن المقويبي ،وجنس من أجناسو
وأما يف اعبانب االصطبلحي فإ ّّنا"شكل خطايب ّ

الصغرى يمايز ببنية خطابية خاصة "( ،)3وتقوـ السخرية " على العقل والفطنة ،وتقوـ على
الثقافة وسعة العلم وهتدؼ إىل أغراض بعيدة تمّصل باجملماع وما فيو من اؼببادئ الفاسدة أو
اؽبيئات اؼبسيطرة ،أو الطبقات اؼبنحرفة أو الشخصيات البارزة "(.)4

واؼبلفت لبلنمباه أ ّف ىناؾ عبلقة وطيدة بُت السخرية واغبجاج يف اػبطاب ،إف قباح
العالية اغبجاجية مرىوف دبدى ذكاء اؼبرسل وكفاءتو يف حسن توظيفو آلليات اغبجاج وأدواتو؛
( )1أمينة الدىريِ ،
الحجاج وبناء الخطاب في ضوء البالغة الجديدة مكتبة المدارس ،الدار البيضاء ،اؼبغرب ،ط1
 2011ـ ،ص . 34

( )2ابن منظور ،لسان العرب ،ـ س  ،مادة (سخر)  ،مج ، 3 /ص . 113
(ِ )3
الحجاج وبناء الخطاب في ضوء البالغة الجديدة مكتبة المدارس ،ـ س ،ص . 35
()4

ياسُت أضبد فاعور ،السخرية في أدب إميل حبيبي،دار اؼبعارؼ للطباعة والنشر والموزيع ،سوسة ،تونس (د.ت.ط)

ص. 66 :
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مث إ ّف توظيف السخرية يع ّد دليبل قاطعا على وجود اغبجاج ،ومن ىنا فإف خطابات السخرية "
ربال رسالة من ـباطب م ّد ٍع لطرح فكرتو أو رؤيمو اػباصة ،ووباوؿ إيصاؽبا للاملقي قصد
المأثَت فيو وتغيَت وجهة نظره ،ويف حالة اعًتاض اؼبملقي يكوف اؼب ّدعي مسمعدا إلفهامو ،لكن
عوض المدليل باغبجاج القومي يلجأ إىل أسلوب السخرية "( ،)1فهو من خبلؿ ىذا اللّجوء إمبا

حجمو ويضفي عليها صبغة اإلقناع والمأثَت.
يقوي ّ
ّ
فالغاية من اسمخداـ السخرية كوسيلة حجاجية ىو المأثَت يف اؼبملقي وضبلو على اإلقباؿ
قوـ اغبجاجي ألّنا ت ِرد
على القضايا اليت يعاعبها الساخر ،وبالمايل فإف السخرية تع ّد دبثابة اؼب ّ
مهم يف تناقلها ويف
ـبمصرة وؿبدودة ،وىذا ما يساح للذاكرة باسميعاهبا واحموائها ،وىذا األمر ّ
تأثَتىا ،ومن جهة أخرى فإف الساخر " وبًتؼ لعبة اػبداع وفن االلمفاؼ على ا﵀ضور الذي
يهدؼ إىل سبرير اؼبانوع بأسلوب السخرية اؼبغلق باعمااد اؼبفارقة اليت تنهض على االزدواج
()2

والمنافر يف حيزىا "

ويبكن اعمبار العصر العباسي من أزىى عصور األدب اليت جعلت األدباء والشعراء
ينمبهوف إىل أنبيّة موضوع السخرية يف المسويق ألفكارىم وخطاباهتم ،وقد يطوؿ بنا اؼبقاـ يف
خصوصية ىذا العصر مع ىذا النسق ،ويكفي أف نشَت يف ىذا اؼبقاـ إىل مثالُت أحدنبا يف النثر
وثانيهاا يف الشعر:
األوؿ من النثر ويمعلّق دبقامات بديع الزماف اؽباذاين اليت غلب عليها طابع
فاؼبثاؿ ّ
فن نثري يرد يف ٍ
ليارر َع َربه أنساقَو
قالب قصصي ابمكره بديع ّ
السخريّة؛ واؼبقامات ّ
الزماف ّ

()1

رشيد الراضي ،الحجاج والمغالطة من الحوار في العقل إلى العقل في الحوار ،دار الكماب اعبديد  ،بَتوت ،ط1

 ،2010ص.30 :

( )2شوقي سعيد ،بناء المفارقة في الدراما الشعرية ،بًتاؾ للنشر والموزيع ،القاىرة ،مصر ،ط ، 2001 ،1ص. 79 :
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الثقافيّة اؼبضارة ممّخذا من السخرية وسيلة إىل ذلك ضان لغة صبيلة ومسبوكة ال ملل فيها وال

كلل.

الرومي
وأما اؼبثاؿ الثاين الذي نسوقو فهو للشاعر العباسي ذائع الصيت اؼبعروؼ بابن ّ
ذبسدت فيو أنساؽ السخريّة مقارنة بشعراء عصره ،فقد كاف ىذا
الذي يع ّد شعره خَت ما ّ
حسا كاريكاتوريّا ،حبيث ّازبذ من الكلاة الساخرة أسلوبا فبيّزا يف المعبَت عن
الشاعر يبلك ّ
سخطو على واقع ؾبماعو ،ويبدو أ ّف العقاد من ىذه اغبيثية قد انمبو إىل ىذا اػبلل النسقي يف
الرومي فدرس حياتو من شعره ،وبفضل ىذه الرسومات اللغوية اسمطاع أف
شخصية ابن ّ
يكمشف البيئة االجمااعية للشاعر ومدى تأثَتىا على شخصيّمو الشعريّة واإلبداعيّة.
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السخرية وخطاب األلوان في مجتمع ِسفر القضاة:
ّ -2

لقد احموى نص الرواية على إشارات سيايائية ػبطاب األلواف ضبلت يف مضاوّنا

مرات عديدة بُت أسطر الرواية ويف
طابع السخرية ،وفبّا يؤّكد لنا ذلك أ ّف ذكر األلواف ّ
تردد ّ
مقاطعها السردية اغباظبة ،الشيء الذي لفت انمباىنا إليو ودعانا إىل دراسة سياياء اللوف فيها
غَت أنّنا سنعاجل ىذه اؼبسألة وفق القراءة الثقافيّة ؽبا ،وبناء على خطاب السخرية كاا أشرنا إىل

ذلك آنفا.

 1.2األسمر النّسقي /الصحراء والهوية:
السارة يف ثقافة اجملماع المقليدي نسقا
ّ تعمرب داللة ّ

مضارا وبيل إىل ارتباط العنصر البشري الصحراوي بنسق السواد بفعل تأثَت العامل اإليكولوجي
الذي يع ّد أحد عناصر الثقافة اليت يص ّدرىا ىذا اجملماع إىل اآلخر اؼبخملف؛ وللمحايل على
لوف السواد اؼباقوت ثقافيا يف بيئمو االجمااعيّة ،تلجأ الثقافة الشعبية إىل المورية والمّسًت على
العيوب النسقية اليت ربيل إليو ،فاللوف األظبر نسق صبايل صنعمو ثقافة اجملماع المقليدي الذي
تسايهم العامة
مشوىة عديدة ارتبطت يف اؼبخياؿ الشعيب بظاىرة العبيد ،و ّ
يرى يف السواد صورا ّ


كل ذي بشرة سوداء ،وعند العرب القدامى أ ّف اللوف
بو
يدعى
لقب
وىو
،
الوصفاف)
بلغمها ( ُ
ّ

األسود فبقوت ومرفوض ثقافيّا ألنّو يمعارض مع اغبركػيّة والنشاط الذىٍت ،ووبيل إىل اؼبوات
والعدميّة ،فهو عندىم يرتبط "باغبزف واألمل واؼبوت..كاا أنّو رمز اػبوؼ من اجملهوؿ واؼبيل إىل
()1
كل مسمقذر وَمهُت
إىل
الشعبية
لثقافة
ا
ربيلو
بيناا
،
يدؿ على العدميّة والفناء"
المكمّم وىو ّ
ّ

كل من ُس ّفو رأيو فيقاؿ (رأي
من البشر قليل اغبيلة عدمي الرأي ،فبل عجب أف يُسخر من ّ


ِ
كل ذي بشرة سوداء داكنة ،غَت أ ّف داللة االسم المارىبية
مفردىا ( ُوصيف) ،والثقافة الشعبية يف الصحراء ربيلو إىل ّ
لؤلمة،
تطورت نسقيا بسبب الضائقة اغبضارية ّ
الو َ
صافة) وىم خدـ السيّد أو اغباكم ،وىي من الكلاات اليت ّ
ترتبط دبعٌت ( َ
وصف الغبلـ إذا بلغ اػبدمة ،فهو وصيف ّبُت
وجاء يف لساف العرب ..":والوصيف :اػبادـ ،غبلما كاف أو جارية ،ويُقاؿ ُ

الوصافة ، "..يُنظر :ابن منظور ،لسان العرب ،فصل الواو ،مج ،9دار صادر ،بَتوت(،د.ت) ص.357 :
( )1أضبد ـبمار عار ،اللغة واللون ،عامل الكمب للنشر والموزيع ،القاىرة ،ط ،1997 ،2ص.186 :
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العبيد)فهذه الثقافة صنعت أنساقها اؼبضارة بيئة الصحراء القاسية اليت فرضت على أىلها
إعادة ترتيب مفاىيم القيم وفق اؼبفارقات اجملماعيّة ،وىي ذاهتا اليت صنعت خطاب السخريّة
باللوف فحُت يُراد (المعريض) باؼبرأة مثبل يف اجملماع المقليدي فيُقاؿ( :امرأة ظبراء) بدؿ سوداء
تاركُت حريّة المأويل للاملقي وفق مفارقة السخرية ،والنسق اؼبضار اؼبسكوت عنو ىو أ ّّنا
تبُت لنا جليّا يف
سوداء كالعبيد ،لذلك فإ ّف اللوف األظبر أكثر عرضة ؽبذه اؼبفارقات ،وىذا ما ّ

شخصية (الشاب ػبضر) الطالب الزيموين والشخصية اؼبمناقضة.

األوؿ من الرواية وىو
وبداية السخريّة مع لونو تعود بنا إىل ما بدأه الكاتب يف اؼبشهد ّ
الذي يصف لنا فيو أحد اؼبشاىد اؼبألوفة يف الصحراء أثناء موسم جٍت الماور ،وذبعل من وجو
اغباج ػبضر البيكو لعبة نسقيّة ربكي لنا سَتة ىذا الرجل "..كأنّها ترسم لوحة فنيّة لسيرة
الحاج لخضر بؤرتها وجهو األسمر الذي تنبسط أساريره تارة وتنقبض تارة أخرى تحاكي
()1

ألوان الحياة وتقلّبات الزمان"..

يمحوؿ إىل السواد يف صورة برنوسو  الذي يلمحفو خببلؼ
غَت أ ّف ىذا اللوف سرعاف ما ّ

يمحوؿ معو خطاب السخريّة إىل لساف أولئك اغبسدة من أىل قريمو
غَته من شيوخ القرية ،و ّ

 مثل يُضرب يف ؾبماع الصحراء المقليدي ،وىو من عيوب الثقافة اليت يسًتىا اعباايل من اػبطاب ،وربرير اؼبعٌت أ ّف
حورت اؼبعٌت إىل داللة السخرية
(العبيد) ال يُكًتث دبشورهتم حىت وإف كانت صائبة .إال أ ّف ثقافة اجملماع المقليدي ّ
كل
والمعريض هبم عرب سواد لوّنم وىو النسق اؼبضار .بيناا اؼبعٌت اغبقيقي اليت تمحايل بو الثقافة ىو اإلمعاف يف معاقبة ّ
من يعم ّد برأيو ويرفض اإلصغاء لرأي اعبااعة.
( )1أضبد زغب ،سفر القضاة ،ـ س ،ص.5 :

 الربنوس أو الربنس أو سلهاـ ىو عبارة عن معطف طويل من الصوؼ يضم غطاء رأس مذبب وليس بو أكااـ.
وينمشر اسمعاالو يف منطقة الشااؿ األفريقي ،فهو جزء من اللباس المقليدي اعبزائري واللباس المقليدي المونسي كاا

يسمخدـ على نطاؽ واسع يف اؼبغرب وليبيا .يُنظر :البرنوس https://ar.wikipedia.org/wikiتاريخ الزيارة:

 ،2020/07/14الساعة.21.00 :
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"..أما الحاسدون فلهم
سر اخميار اغباج ػبضر للوف ىذا الربنوس ّ
الذين كاف ؽبم رأي آخر يف ّ
()1

رأي آخر يستم ّد من سيرة الرجل الحافلة باألعمال المتناقضة "..

يمدخل لفض ىذا اؼبأزؽ المفسَتي –إف جاز المعبَت -فيسخر
لكن الكاتب سرعاف ما ّ
و ّ

[اؼبفسرين] قائبل "..وأنّى لهؤالء القرويين الكسالى أن يبذلوا
ىو اآلخر من ىؤالء الشيوخ
ّ
ىذا الجهد ،فيختفي فضول المعرفة للرجل اللغز كما يختفي قرص الشمس تدريجيا وراء
()2

األفق بين النخيل البعيد "
ومل ِ
تنمو حكاية اللوف األظبر يف فصوؿ الرواية بل ال تزاؿ تبلحق البطل الطالب ػبضر
الذي رمت بو األقدار بُت دروب (ّنج الظبلـ) ،حيث تقيم العاىرات ليصبح أحد نزالئو
ىزي) وحارس
ؾبرد ( ّ
الدائاُت فيو ،و ّ
تمحوؿ تلك (السارة الوديعة) اليت ربفظ القرآف إىل ّ
لبائعات اؽبوى ،حبيث راح (الكاتب) بومضة تبئَتيّة يشرح للقارئ سخريّة ىذه اؼبفارقة قائبل:
يظن أ ّن ذلك الشاب األسمر الوديع لخضر أو الطالب لخضر كما عرف بين
"من كان ّ
أبناء قريتو بعد شيوع خبر حفظو للقرآن ...من كان يص ّدق أ ّن ذلك الطالب الشاب بين
()3

ذراعي حنّا فتاة الليل ،في نهج الظالم "

لعل ما يسموقفنا ىنا يف ىذا اؼبشهد ىو المعريض الذي مارسو الكاتب بػ(الطالب
و ّ
ػبضر) حيناا تعلّق األمر بلوف السارة والذي وصفو بالوداعة ،وكأنّو يريد أف يقوؿ أ ّف ىذا
اللوف ىو جزء من نسق ثقايف صحراوي وبيل دائاا إىل الطيبة والوداعة ورقة اؼبشاعر والبساطة
اىل درجة السذاجة ،حيث ىبمزؿ ىذا اللوف لنا النظرة ال ّدونية اليت وبالها اآلخر
كل من يسكن الصحراء ،فالطالب ػبضر مل يسمطع
اؼبخملف(ساكن اؼبدينة) كنسق مضار عن ّ
أف يصاد ثقافيا أماـ إغراءات الثقافة اعبديدة ،فسرعاف ما اّنار لديو نسق القيم الصحراويّة

()1

أضبد زغبِ ،سفر القضاة ،ص6 :

( )2ص ف .
( )3ـ ف  ،ص.20 :
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ألوؿ اممحاف خارج البيئة اليت جاء منها ،فاسمسلم للنسق اعبديد نسق الرذيلة
تعرضو ّ
جملرد ّ
ّ
واغبياة اؼباجنة فكانت اؼبفارقة اليت أوقعمو بُت نسقُت ،نسق قادـ من أعااؽ الصحراء تائوٌ

يوجو القارئ إىل
الرفض يف ىذا اؼبشهد ّ
ونسق موبوء ال يقيم للفضيلة وزناً فكاف تع ّدد صيغ ّ
مواطن السخرية من الشخصية الساراء القادمة من عاق الصحراء تلكم اليت ضيعت ىويمها

أماـ أوؿ اخمبار حقيقي تواجهو مع اؽبويّة اعبديدة.

ومل يسمطع الطالب ػبضر أف يفرض نفسو يف ىذا الوسط اؼبوبوء ،أو باألحرى مل يسمطع

أف يفرض ثقافمو ا﵀افظة اليت جلبها معو من الصحراء ،مثّ كطالب علم وبال يف نفسو غاية
وربال مشاقاً من أجلها ،وإذا بو يمخلّى سريعا عن ىويّمو
سامية قطع مسافات بعيدة ّ

ىزي) يقمات من عضبلتو تسمعالو
ؾبرد ( ّ
الصحراوية الساراء الربيئة ،ويسمحيل إىل ّ
(العاىرات)كاا يُسمعال البغل يف ضبل األثقاؿ.

وىنا يربز نسق السخرية من لوف (السارة) ،إذ يصبح ىذا اللوف عبلمةً فبيّزةً يُعرؼ هبا
مهاا اظبو وعلاو أماـ نسق السارة ،بل
ىذا الشاب الصحراوي يف ّنج الظبلـ ،فلم يعد ّ

أمسي ىذا النسق حديث اػباص والعاـ وكثرت حولو المأويبلت اليت تبحث عن تفسَت ؽبذه

الشخصية الساراء ،وتصبح (الس ْاَرة) والقوة شيئا واحدا فيو ،لمجماع يف شخصيمو كل
وىزي ومعاقر للرذيلة ،ومع ىذا
طالب) ّ
اؼبمناقضات اليت تصنع السخرية منو يف ذروهتا ،فهو ( ٌ

كل المأويبلت " من يومها والطالب لخضر مهاب
فإ ّف (السارة) ّ
تمفوؽ يف األخَت على ّ
الحي..فمن قائل أنّو تعلّم رياضة الجيدو ومن قائل إنّو طالب في الزيتونة يقرأ
الجانب في ّ
علوم الزمياطي..واختلفت التأويالت..لكنّها اتفقت على فرض الشاب األسمر القوي
()1

الرذيلة".
ىيبتو على مرتادي ال ّدرب الموبوء بأنواع ّ

( )1أضبد زغبِ ،سفر القضاة ،ـ س  ،ص.21 :
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وؽبذا فإ ّف ؾبماع ّنج الظبلـ ال يعبأ كثَتا دبكانة الطالب ػبضر العلايّة بقدر إصراره على

وربولو إىل
أ ّف ىذه الشخصية تعيش على نقيضُت نبا :اّنيار نسق القيم السامية من جهةّ ،
كل الشكوؾ اليت ربوـ حوؿ حقيقة ىذا
ّ
ؾبرد ضجيع لعاىرة ليل من جهة أخرى ،بيناا أ ّف ّ
ربوؿ قيم الذات
الطالب تذوب كلها يف بوتقة نسق السخرية مع ظهور نسق جديد يماثل يف ّ

اإلنسانيّة اؼبشبعة بروح العلم واؼبعرفة إىل ذات حيوانيّة تمّخذ من اعبسم فقط وسيلة للبقاء
المفوؽ ،وىذا ما يشعر بو الطالب ػبضر بعد أف ضيع بوصلمو مع الغاية اؼبثلى اليت ترؾ أىلو
و ّ
مسخر ال غَت ،وقد يلمقي ىذا اؼبعٌت مع
ؾبرد حيواف ّ
ووطنو من أجلها ،فهو بُت ىذا اجملماع ّ
قوؿ الشاعر حساف بن ثابت ساخرا من بعض األقواـ:
ِج ْسم البِ ِ
غال وأحالم العصافير(()1البسيط)
من ِعظ ِم
ال بأس بالقوم من ط ــول و ْ
تمحوؿ داللة السارة بالطالب ػبضر إىل ميداف الصراع من أجل
ويف مسمنقع العاىرات ّ

البقاء فلم تع ّد عضبلتو وحدىا كافية لمضان لو البقاء يف ىذا النهج اؼبوبوء ،فيمعرض (نسق

يضطر إىل تعلّم بيع السجائر والن ّفة وىو الطالب الزيموين
السارة) إىل سخرية جديدة حُت
ّ
الذي وبفظ القرآف ويُقبل يوميّا على دروس اغببلؿ واغبراـ يف حلقات الزيمونة العامر !! فقد
ثم حبّات العلك وعلب الكبريت ،ثم
ثم انتقل إلى أكياس الن ّفة ّ
"بدأ بعلبة السجائرّ ،
استقرت بو األوضاع في مساكن الطلبة ،يعرف
تطور األمر إلى المناديل وحتى بعد إن
ّ
ّ
()2
جميع الطلبة بأ ّن الطالب األسمر لديو أقالم للبيع حتى الدفاتر لمن يحتاج إليها"

حب البقاء :الشائع عن اللوف األخضر ىو أنّو يرمز إىل اغبياة
 .2.2األخضر النّسقي/غريزة ّ
والمج ّدد ،والصراع من أجل البقاء ،ويف الثقافة الشعبية كادلوؿ إنساين فغصن الزيموف شعار

( )1حساف بن ثابت ،الديوان ،دار الكمب العلايّة ،شر.عبدأ علي مهنا  ،بَتوت ،لبناف ،ط ،1994 ،2ص.129 :

اؼبدخن عن طريق الفم
الشاة) يمعاطاه ّ
الن ّفة :مسحوؽ تبغي يبيل إىل الصفرة ،ويعرؼ يف األوساط الشعبية اعبزائرية بػ ( ّ
أو األنف.
( )2أضبد زغب ،سفر القضاة ،ـ س ،ص.35 :
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اغبياة واألمل وعودة اغبياة بعد اؼبوت ،واإلصرار على ؿباربة اليأس ،وىو المفسَت الوحيد لداللة
يشوه صباؿ اغبياة وهبائها
لكل ما ّ
اسم (ػبضر) يف الثقافة الشعبية ،فهو نوع من الرفض ّ
واسماراريمها كاا يدفع النفوس دفعاً إىل معانقة األمل ولو كاف سراباً بقيعة!!
ظ من
فػ(لخضر الحميدي) أو الطالب ػبضر الذي مل تنجب ّأمو ذكرا غَته كاف لو ح ّ

داللة اظبو الذي ال ىبلو من معٌت الشفقة ،فأىلو وأصحابو ومعارفو كثَتا ما يدلّلونو بًتخيم اظبو

العلَايّة –إف جازت لنا المساية -إال أ ّّنا نوع من
إىل ( ّ
دخي)  ،وال سبيل لمفسَت ىذه النسقيّة َ

يعرب عنها اجملماع الشعيب
اؼبواساة ؽبذه العائلة البائسة اليت ال سبلك إال عينا واحدة –كاا ّ
دخي) ،وؽبذا فقد
نسقيا -ىذه العُت ىي (ػبضر) ،وػبضر وبماي وراء المعويذة السحرية ( َّ
تربر لنا داللة ىذا
ينزلق بنا األمر إىل نوع من السخرية حيناا رباوؿ ثقافة اجملماع المقليدي أف ّ

لكل شيء فيها معٌت عدا اػبضرة ،فإنّنا ال قبدىا إال يف اػبياؿ
االسم يف بيئة يبكن أف يكوف ّ
الشعيب ؽبذه اعبااعة ،ذلك أ ّف اللوف األخضر يف بيئة صحراوية قاحلة ومقفرة ليس فيها إال

لببلت يصنع مفارقة داللية يف مسموى مركزيّة ىذه الثقافة اليت تصارع من أجل البقاء .وعليو
فإنّو حبكم ؿبدودية اػبياؿ يف ىذه البيئة اعبافة قبد داللة ىذا االسم دبثابة اؼبمعالية اػبطابية اليت
ترمز إىل مسموى الوعي الرمزي بأنبيّة اغبياة.
غَت أ ّف الثقافة من جانب آخر قد تقف عاجزة عن مقارعة الفحل (سيدي اؽبامشي)
ؾبرد مريد صغَت تسَت بو األقدار كبو اؼبسمقبل اجملهوؿ
شيخ الطريقة القادرية ،أل ّف (ػبضر) ّ
حبيث ربالو رياح السخريّة ؼببلقاة صاحب الربكة (الشيخ اؽبامشي) القاضي األوؿ يف الواديُت:
(سوؼ وريغ) ،فهو مفخرة الصحراء اؼبامدة يف الزماف واؼبكاف"لمين السوفي كما يعرف في

 الًتخيم ظاىرة لسانية شائعة كثَتا يف ؾبماع الصحراء المقليدي على اػبصوص لدرجة أنّو يع ّد نوعا من الثقافة اليت
العلَم) ،غَت أنّو –أي الًتخيم -يشًتط فيو أف ىبضع ؼببدأ توافق اعبااعة الشعبية دوف وجود تعليل
سبارس حياؿ أظباء ( َ
مقنع حُت يمعلّق األمر بقلب بعض اغبروؼ أو تغيَتىا أصبل من خارج جذر الكلاة فبل قبد مثبل عبلقة بُت أضبد و(بِ َّدة)
وىلم
أو بُت ػبضر و( ّ
دخي) كاا أ ّف ىذا اجملماع قد يكمفي بالًتخيم حرفا واحدا مثل( :اغبو) للحسُت و(اعبُو) للمّجاين ّ
جرا..
ّ
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البلدة يف ّكر في فرصة يقف فيها بين يدي سيدي الهاشمي ،ليق ّدم ابنو لخضر الذي

انتهى الشهر الماضي من حفظ القرآن"( ،)1وموطن السخرية ىنا ىي حرص الوالد على
تقدمي ابنو إىل شيخو اؽبامشي الذي يرى يف ىذا المقدمي دبثابة البلحدث أو بالواجب الثقيل أو

الشيء الرمزي الذي تصنعو الثقافة الناطية يف اجملماع المقليدي ،لذلك اكمفى الشيخ اؽبامشي
بعبارة "اهلل اهلل يبارك ما شاء اهلل"( )2اليت ىي دبثابة المعويذة السحرية من رجل نافذ يف اغبضرة
يمصوره اؼبخياؿ الشعيب؛ مثّ يأمر والده بإرسالو إىل تونس بلد العلم
اإلؽبية كالشيخ اؽبامشي كاا ّ

والعلااء دوف أف يكلّف نفسو دبساعدتو ماديا وىو يعرؼ فقره اؼبدقع ،كأف يهبو جائزة أو
منحة أو حافزا يعُت الصيب على رحلة العلم الشاقة ،وتشم ّد السخرية ؼبا يقابل الوالد ىذا الفمح
()3

اؼببهم مملعثاا "تونس تونس يا..يا ..لمين لخضر ..لمين يا سيدي"

فنسق السخرية ىنا تمقاظبو اعبااعة الشعبية من خبلؿ الركوف إىل اؼباورائي اؼببهم ؾباراة
ملحا تذ ّكيو األماين
مع القدر اؼبعلوـ ،فيامزج الدين باػبرافة ليصبح المشبّث بالبقاء أمرا ّ
ِ
أي ٍ
غَت من
أمل يلوح يف األفق يبكن أف يُ ّ
واألحبلـ اللذيذة اليت تساعد ىؤالء اؼبْمعبُت على تقبّل ّ
واقعهم البائس.

يمحوؿ الّلوف األخضر يف ىذه البيئة القاحلة إىل مفارقة تدعو إىل السخرية إلبراز
كاا ّ
أنبيّة ىذا اللوف أماـ اآلخر القادـ من سياؽ آخر ـبملف سباما( ،اػبضرة) عنده ال تثَت الفضوؿ
فهذه األرض الصحراوية الطينية اؼبامدة ال ب ّد أف تقف عند أقداـ (خضرة داكنة) ىي خضرة

النخيل مصدر الرزؽ الوحيد لسكاف قرية (سيدي عاراف) ،فلو كاف العكس ؼبا حدثت مفارقة
السخرية ،و ّأما أ ّف حدود ىذه اػبضرة ينمهي دورىا كفاصل فقط الممداد ضبرة الطُت فهذا يعٍت

أ ّف منسوب اغبياة يف ىذه البيئة ضئيل جدا!!..
( )1أضبد زغب ،سفر القضاة ،ـ س  ،ص.15 :
( )2ص ف .
( )3ـ ف  ،ص.16:
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وكأ ّف الكاتب قد انمبو إىل ىذه اؼبفارقة الطبيعية ،فيعود اؼبشهد بنا إىل حدث اسمقباؿ
(سيدي اؽبامشي) وكيف سبّت مراسيم ىذا االسمقباؿ الفاخم ،ودبا أ ّف المكرار يع ّد من آليات
السخرية فإ ّف الكاتب مل هبد شيئا آخر (وبفظ بو ماء الوجو) يف تسريد ىذا اغبدث عدا وصفو
صف آخر من
لصفوؼ النخيل ال ّداكنة مضيئاً لنا فسحة تبئَتية دفعا ؼبسار الرواية ال غَت" ّ
الخيالة يمتطون الخيل ويطلقون البارود من البنادق ثم يستديرون بحركات فنطازية
ويركضون إلى الساحة الواسعة التي ال يح ّدىا إال الصفوف الخضراء ال ّداكنة لغابات
النخيل"

()1

.3.2األشقر الشبقي /بداية رحلة الضياع.
ال يبكن أف نمح ّدث عن دالالت اللوف األشقر ما مل نعرؼ معناه عند العرب ،فقد جاء
يف كماب اؼبلاع للنّاري أنّو "قد يوصف الرجل باغبارة فنقوؿ كاف الرجل أضبر فهو أشقر

والشقرة عند العرب عيب"( ،)2ومن ىنا بيت القصيد ،وؽبذا ينبغي البحث عن داللة السخرية
يعرضو للاساءلة الداللية وىذا ما سنراه من
مع ىذا اللوف ،وللمنويو فإنّو يع ّد لونا فرعيّا فبا ّ
خبلؿ نسقية ىذا اللوف يف رواية سفر القضاة.
يبدأ تش ّكل ىذا النسق مع الرومية الشقراء(سياوف) صاحبة حانة اػبار دبدينة (تقرت)
سبرده على الزاوية وؿباولمو النيل من
حيث عبأ ػبضر أو الطالب ػبضر بعد أف طرده أبوه بسبب ّ
مكانمها يف قلوب أبناء (سيدي عاراف) ،حبيث ال يكمفي الكاتب بالمعريف هبا لكوّنا فرنسية

اؼبعارين الذين اسموطنوا مدينة (تقرت) اؼبدينة الصحراوية اؽبادئة عاصاة وادي ريغ
ومن أبناء ّ
ربسن أحواؿ
كل ّ
مرة بػ(السيدة الشقراء) ،فيصف لنا يف مشهد تبئَتي ّ
بل كاف ينعمها يف ّ
(الطالب ػبضر) مع بداية عالو اعبديد يف (البار) مع السيدة الشقراء"..وىكذا جرت النقود

()1

أضبد زغب ،سفر القضاة  ،ـ س ،ص14 :

()2
السطل ،دمشق  ،ط ،1976 ،1ص.90 :
النّاري اغبسُت بن علي ،الملمع ،تح :وجيو أضبد ّ
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يحل محلّها أحيانا وراء
في يده بعد أن استحسنت السيدة الشقراء عملو وأصبح ّ
المنضدة الخشبية ،يعمل بنظام الدفع المسبق الذي كان قد أدخلو على البار ،فقد زادتو
()1
يمضان خطاباً ساخراً وبيلنا إىل
ذلك
ف
أ
اغبقيقة
و
السيدة الشقراء في األجرة مرتين"..
ّ
ّ
البنية العايقة للاجماع المقليدي يف اعبنوب الذي يرى يف داللة ىذا اللوف تنايط لآلخر

اؼبخملف عنو ثقافة وموطنا ،وؽبذا هبب المعريض بو والمنبيو إىل خطره على اجملماع الصحراوي
ا﵀افظ ،ألنّو رمز اإلغراء والشبقيّة ،ومنو تبدأ رحلة الضياع ال سياا والشعب ىبوض إرىاصات
جرعو إياىا
معركة مصَتية تسمهدؼ ىويمو وحريمو وتطلعو إىل اػببلص من الذؿ واؼبهانة اليت ّ
االسمعاار لعشرات السنُت.

اشمباؾ نسقي يف البنية العايقة بُت األشقر الشبقي واألظبر النسقي
وقد وبدث أحيانا
ٌ
فممجسد روح االسمغبلؿ من خبلؿ إظهار الفجوة اللونية اليت تدعو
بسبب المباين بُت الثقافمُت
ّ

إىل السخرية "..فوجدت أن العمل يسير بصفة عادية والشاب األسمر يشرف على العمال
ويستقبل الشاحنة الموزعة للبضاعة ،وينزل الصناديق ويمسك الفواتير ويس ّددىا"( )2فاداـ
ؾبرد امرأة فرنسية تسمثار يف ذبارة اػباور أو تصدير الماور بعد شرائها من
سياوف ليست ّ
األىايل بأشباف زىيدة وإّمبا ىي رمز الفمنة واإلغراء ،وىكذا يراىا شباب (سيدي عاراف).
و ّأما لوّنا األشقر فقد غدا عبلمة فبيزة يف ذلك تُعرؼ بو (سياوف) يف ىذا ا﵀يط
البائس وا﵀روـ عاطفيّا ،وىذا اؼبظهر الذي تكشف عنو البشرة اإلنسانيّة ما ىو إال نسق صبايل
ىبمفي وراءه نسق مضار أنمجمو ثقافة ىذا اجملماع الصحراوي اؼبعزوؿ الذي يمقاسم صبيع أفراده

البشرة الساراء ،يف حُت يصبح (األشقر) اسمثناء ،ليس بيولوجيا فقط وإّمبا األمر يمعلّق بالنسق
الثقايف الذي تش ّكل يف الضاَت اعباعي عن اآلخر اؼبخملف القادـ من وراء البحر حامبل معو
حضارة ببل قيم وال ضوابط أخبلقيّة ،حضارة ال تؤمن إال بإشباع شهوات اعبسد قياة مركزية؛
( )1أضبد زغبِ ،سفر القضاة ،ـ س ،ص.56:
) )2ص ف.
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ربوؿ إىل ممعالية خطابية ونسقا مضارا يسهل اغبكم عليو أنّو رمز
وبالمايل فإ ّف اللوف األشقر ّ
ثم أومأ رأسو
لضياع اؽبويّة ،وخيانة اؼببادئ ،ويبدو اؼبشهد ساخرا حُت "ف ّكر لخضر قليال ّ
باإليجاب ،ابتسمت السيدة الشقراء وىي تقول:

…Tu es gentil

ال كدار أنت عاقل
Fantastique

وعلى الفور ناولتو ورقتين أحداىما من فئة المائة فرنك والثانية من فئة الخمسين
()1

فرنك...ثم اختارت لو كرسيّا وسلّمتو إيّاه"
ّ

ػباارهتا يف النهار ومضاجعا
وكانت السيدة الشقراء تغري ػبضر بالعال لديها كحارس ّ

تصبح معادال موضوعيّا للّوف األشقر ،وفبّا يؤّكد ىذه الوظيفة اليت
ؽبا بالليل ،وؽبذا فإ ّف الشبقيّة ُ

ّأداىا ىذا اللوف نسقيا ىو وصفو ؼبشهد شبقي زبوضو السيدة الشقراء يف بيمها "وىكذا بات
لخضر في فراش السيدة الشقراء ،يغرق في أتون اإلثم والرذيلة..يغرق..يغرق يتن ّفس

تحت الماء" ،وىو مشهد درامي ساخر يذ ّكرنا بطريقة العرض يف األفبلـ اإلباحية؛ فالسيدة
الشقراء تسخر من فحولة (الطالب ػبضر) الذي يبثّل الواقع اؼبمناقض الذي ضيع رسالمو وصنع
اؼبفارقة بمخلّيو عن سبلح العلم واؼبروءة لصاحل شهواتو وإشباع غرائزه اؼبكبوتة ليصبح األشقر
الشبقي بداية رحلة الضياع.
ومن جانب آخر أ ّف ىذا اللوف باعمباره لونا فرعيّا يضعو يف خانة اؽبوامش اليت رب ّدث
ربوؿ نسقي من اؼبنت إىل اؽبامش ،وىو الشيء الذي هبعل األنظار
عنها (الغذامي) ،وذلك أنّو ّ
تمحوؿ إليو وسبنحو صفة الفرز الثقايف ،ومن شبّة يصبح ثقافة مسمقلّة تقاوـ وسط صراع من
ّ

( )1أضبد زغبِ ،سفر القضاة ،ـ س ،ص.53 :
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الثقافات والسياا حيناا يكوف المقابل فبكنا يف البلوعي اعباعى بينو وبُت نسق السارة الذي
يعمرب ثقافة األغلبية يف ؾبماع سيدي عاراف خصوصاً وؾبماع وادي ريغ عاوماً.
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-3السخرية وجدل القيم:
تع ّد القيم يف اجملماع المقليدي من األنساؽ اؼبضارة اليت تنمج الثقافة ،وتمح ّكم يف أدوار
يمحرؾ
الفاعلُت يف صناعة أحداث الرواية اليت بُت أيدينا ،لذلك فإ ّف اجملماع كقياة إنسانيّة ّ
وفق حدود ىذه القيم ليصنع اؼبفارقة بُت ما يؤمن بو يف البنية العايقة وما يظهر علنا يف
سلوكات أفراده يف البنية السطحية ،وىذا ما هبعل من ىذه القيم ممعاليات خطابية تمصارع من
أجل ربقيق الموازف داخل ىذا اجملماع ،وىذا الصراع الذي تنمجو ثقافة اجملماع ىو الذي يعرض
ىذه القيم إىل السخرية حيناا تفشل يف ربقيق ىدفها ،أو باألحرى حيناا يمعارض النسق
اؼبضار مع النسق اؼبعلن ،وىذا ما سنراه يف تناولنا للسخرية وجدؿ القيم يف ؾبماع رواية ( ِسفر
القضاة).
مفهوم القيم :يع ّد مفهوـ القيم من اؼبفاىيم اليت مل هبد ؽبا العلااء والباحثوف تعريفا ؿب ّددانميجة اخمبلؼ منطلقاهتم الفكرية وتعدد حقوؽبم ال ّدراسية اليت ينماوف إليها ،ورغم ذلك ّإال أ ّف
المعرض
ىناؾ مقاربات ممعددة ال تبمعد كثَتا عن اؼبضامُت اليت تسمهدفها ىذه القيم ،وال يبكن ّ
ؽبا قبل المأصيل اللغوي الذي ربيل إليو.
فالقيم يف اللغة كاا جاء يف اللساف "واحدة القيم ،وأصل الياء الواو ألنّو يقوـ مقاـ
اسمارت
الشيء والقياة شبن الشيء بالمّقومي .نقوؿ تقاوموه فياا بينهم ،وإذا انقاد الشيء و ّ
()1
ويف القرآف الكرمي      ﴿ :
طريقمو فقد اسمقاـ لوجهو"
﴾         

(البيّنة؛اآلية)5

"قوـ السلعة أو الشيء فهو قومي أي مسمقيم ومنو قولو تعاىل
الرازي يف ـبمار الصحاح ّ
وعند ّ
()2
كل ذي قياة يقاؿ :كماب قيّم أي ذو
القيم
و
"
اإلعبلـ
و
اللغة
منجد
ويف
"فاسمقياوا إليو"
ّ
( )1ابن منظور ،لسان العرب ،دار صادر ،بَتوت،ط ،1مج ،1997 ،5/ص.346 :

()2
الرازي ،مختار الصحاح  ،دار الكماب العريب ،بَتوت  ،ط ،1979 ،1ص-ص.558- 557 :
ّ
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قياة"( ، )1ومن خبلؿ ما سبق يبكن القوؿ أ ّف القيم ىي طلب المقومي للشيء ،وتثاينو واؼببادرة
توىل عار
إىل تصحيح مساره ،وردبا ىذا ما يُنسب لعار الفاروؽ –رضيب ا﵁ عنو -يوـ ّ
يقوموه إف رأوا فيو اعوجاجا ،أي خروجاً عن جادة الصواب أو
اػببلفة حيناا طلب منهم أف ّ
لقومناؾ حب ّد سيوفنا".
اغبق..وكاف ّ
ّ
ردىم عليو يف نفس اؼبعٌت "وا﵁ لو رأينا فيك اعوجاجا ّ

وقريباً من ىذا اؼبعٌت يكوف المعريف االصطبلحي ،غَت أنّو يرتبط بالعلوـ اليت ينماي إليها
إذ أ ّف ىذا اؼبصطلح شهد جدال كبَتا بُت الباحثُت ،وىي تعريفات ذات طابع برغاايت حبيث
تسما ّد معناىا وإطارىا العلاي من روح العلم الذي يمبناىا رغم تبلقي صبيع ىذه العلوـ يف
اؼبفهوـ العاـ ؽبا وىو االسمقامة والمثاُت ،وال يعنينا اخمبلؼ ىذه المعريفات يف شيء فبا ىبدـ
موضوعنا عدا ما يمعلق باألنساؽ الثقافية.
بأّنا "الدافع
وإّمبا لبمار من ىذه المعاريف ما ذىب إليو (إحساف ؿباد حسن) ّ
اإليديولوجي الذي يؤثر يف فكر اإلنساف وسلوكو ،أو ىي ضوابط سلوكية تمأثر بأفكار
معُت تمااشى مع ما يريده
ومعمقدات اإلنساف ،وىذه الضوابط تضع سلوؾ اإلنساف يف قالب ّ
اجملماع ويفضلو "( ،)2ولعل اخميارنا ؽبذا المعريف لو ما يربره ،ذلك أ ّف األنساؽ الثقافيّة ينمجها

اجملماع ،مث يرمي هبا إىل منطقة البلوعي اعباعي لماارس بعد ذلك ىوايمها اؼبفضلة وىي اؼبراوغة

واؼبرور خفية من ربت اعباايل من اػبطاب ،واؼببلحظ أ ّف حسن قد عزا مفهوـ القيم إىل الدافع
اإليديولوجي الذي يمح ّكم يف سلوؾ الفرد منّا ،وىو النسق األقوى واألطغى ،وقد يسما ّد
ديناميمو من ال ّدين أو العرؼ أو العادة أو الغريزة يف بعض األحياف.
تصطف كامعاليات خطابية
للرواية ،فقد كانت القيم
ّ
وىذا ما ظهر جليّا يف اؼبشهد العاـ ّ

يف سلوؾ الفاعلُت فيها مسمغلّة الظروؼ االجمااعيّة اليت تعيشها الشخصيات الرئيسة أو
( )1لويس معلوؼ الياسوعي ،المنجد في اللغة واإلعالم ،اؼبطبعة الكاثوليكية ،بَتوت ،ط ،1999 ،35ص.664 :
( )2إحساف ؿباد حسن ،موسوعة علم االجتماع ،الدار العربية للاوسوعات ،لبناف ( ،د.ت)  ،ص.514 :
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الثانوية وىي تناو ببطء دبا يميحو ؽبا ىامش اغبريّة الذي توفّره ؽبا الثقافة وأماـ أنظار وحراسة

عربت عنهم الرواية بػ(القضاة).
الفحوؿ الذين ّ

لممحوؿ بعد ذلك إىل قوانُت
وىذا يعٍت بالطبع ذوباف ىذه القوالب فياا يريده اجملماعّ ،
اجمااعية ؾبماعيّة صارمة تضبط سلوكاتو وتقنّن تصرفاتو ،وىذا ما سنقف عليو يف حينو عندما

نمناوؿ جدليّة القيم يف اجملماع المقليدي يف جانبها الساخر؛ وقد صنّفنا ىذه القيم إىل صنفُت

رئيسيُت؛ قيم إهبابية وقيم سلبية.

 .1.3قيم إجابية :وىي تلك القيم اليت رضي عنها اجملماع والقت لديو تواطأ واسمحسانا غَت
نماج
تمحوؿ إىل قيم ساخرة يف جانبها المداويل ك ٍ
ّأّنا ؼبّا تقع ضحيّة اؼبفارقات االجمااعيّة ّ
يئن
لثقافة اجملماع اؼبنمج ؽبا ،أو ّأّنا تصبح نوعا من أنواع اؼبقاومة الضانية ؽبذه اؼبفارقات اليت ّ
هبا اجملماع ربت ضغط اعبهل اؼبسمشري أو القهر أو سلطة العرؼ ومن ىذه القيم:

وبمل اؼبق ّدس يف اجملماعات المقليدية مكانة الذروة العمبارات
 .1.1.3المق ّدس/أسرار البركةّ :

عديدة أنبّها قداسة الرابطة القرابية بُت أفراده ،وىي اليت ربفظ ؽبذا اجملماع كيانو وحدوده
اجملماعيّة وخصوصياتو الثقافيّة ،لذلك فإ ّف تعلّق ىذه اجملماعات باؼباورائي ليس وليد الصدفة

بقدر ما ىو نماج تراكاات ورواسب ثقافيّة ،وتع ّد اؼبساءلة النقدية ؽبذا اؼبوروث من الطابوىات
اليت تصنع اؼبفارقة ،لذلك فإ ّف الوالء للاق ّدس يعمرب من اؼبسلّاات.

ؿبل تندر
تمعرض ّ
فشخصية الطالب ػبضر ّ
ألوؿ اممحاف حقيقي يف ديار الغربة جعلها ّ
وسخرية بسبب الوالء للاق ّدس من طرؼ ا﵀يط اعبديد الذي ىبًتقو دوف سابق إنذار الذي
ىبملف ثقافة عن ؿبيطو الصحراوي ا﵀افظ وا﵀كوـ بعبلقة وطيدة مع اؼبق ّدس ،فقد جاء إىل
مزودا بربكات الزاوية يف صورة [مريد صغَت] يبحث عن الًتقية يف سلّم اؼبق ّدس:
تونس ّ
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" ّأما حين وصلت إلى تونس فقد ذىبت للبحث عن الزاوية التي طالما تح ّدثوا عنها إنّها

تأوي الطلبة..وتطعمهم مجانا ريثما يجدون غرفا في مساكن الوقف التابعة للزيتونة
خصصها أىل الخير المحسنون مجانا للتك ّفل بالطلبة ومن أكبر ىؤالء المحسنين الزاوية

ومق ّدمها سي التهامي"( ،)1فهذا اؼبشهد يع ّد من القيم االهبابية يف نظر ىذا اجملماع حبيث
فسر يف البنية العايقة إىل نوع من
يُظهر لنا الثقة الكبَتة اليت وبالها اؼبريد عن الزاوية واليت تُ ّ
الطاعة العاياء واالعمقاد الراسخ عند األتباع باممداد سلطمها يف الزماف واؼبكاف ،غَت أ ّف ىذا
يمكرر دائاا حبيث يكمشف الطالب ػبضر
يمعرض للسخرية يف مشهد ّ
النسق سرعاف ما ينهار و ّ

حمام عمومي..الرطوبة خانقة..والرائحة
زيف ىذا النسق قائبلّ :
"بت ليلتي األولى في ّ
كريهة قاتلة..لقاء خمسين فرنكا..لم أستطع أن أنام..إنّما كانت إغفاءة إجباريّة..نتيجة
إرىاق السفر الشاق..لكني واصلت البحث عن الشيخ سي التهامي..الشبح الذي يبدو
()2

أن ال وجود لو"..

ويبكن مبلحظة خطاب السخرية ىنا يف وجود اؼبفارقة بُت ما كاف يمعلّق بذىن
(الطالب ػبضر) من صورة مثالية عن الزاوية ،وحالة اإلحباط اليت كاف يشعر هبا حُت وجد
فعرب عن (الشيخ سي اؽبامشي) بالشبح الذي ال وجود لو ،ولوال
نفسو على حافة الضياعّ ،
الوالء للاق ّدس يف صورة نسق الزاوية جعل مفارقة السخرية من ىذا اؼبق ّدس تمحقق وتأخذ بعدا
ورسخوه يف
جديدا ىو بذور ثورة يكوف وقودىا القضاة الذين أنمجوا ثقافة الوالء للاق ّدس ّ
الوعي اعباعي للاجماع المقليدي.

()1
()2

أضبد زغبِ ،سفر القضاة  ،ـ س  ،ص24:

ـ ف  ،ص .25 :
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 .2.1.3الثورة /البحث عن ال ّذات :ىي من القيم اإلهبابية اليت تظل من مظاىر الوعي
اؼبنشد
اإلنساين بالصراع األزيل بُت اغبق والباطل ،وبُت اؼبنطق و ّ
البلمنطق ،ورغم ظبو الغاية و َ

ا﵀اج َجة الثقافيّة.
للسخرية سياا مع َ
فيها ّإال أ ّّنا قد توظّف كآلية ّ

لمارد وعدـ القبوؿ بإمبلءات
فالثورة يف مفهومها العاـ ال تبمعد كثَتا عن معٌت الرفض وا ّ

اآلخر اؼبخملف ،وىي من أقبع الوسائل اليت يسمخدمها البشر يف رحلة البحث عن الذات
وىي مسألة نفسية بالدرجة األوىل ،حبيث تمولّد نميجة القلق والصراع الذي ينماب اإلنساف
بسبب اإلحباط واليأس من تغيَت الواقع.

والثقافة اليت يمعاطاىا ىذا اإلنساف يف ؾبماعو تربز لنا أنبيّة الوعي لديو يف رحلة البحث

عن ذاتو الضائعة من خبلؿ نسق (الثورة) على ىذا الواقع ،السيّاا حُت يكوف ىذا الواقع
تكرر مرارا يف مشاىد الرواية؛ غَت أنّنا سنمناوؿ ىذا
ؿببطا لنفسو معرقبل لطاوحاتو ،وىذا ما ّ

اؼبوضوع من وجهة نظر ثقافيّة حىت نقف على األسباب اليت صنعت السخرية كظاىرة ؾبماعيّة
"يؤدي االذباه الثقايف إىل تفسَت الظاىرة اجملماعيّة مثبل بالرجوع إىل
مصدرىا ثقافة اجملماع حبيث ّ
أصوؽبا األوىل أو يف عبلقاهتا مع أمباط الشخصية اليت ينضوي ربمها أعضاء اجملماع"( ،)1وىذا

يعٍت أ ّف ا﵀اوؿ الثقايف ّإمبا ىو وليد ظروؼ ومعطيات اجمااعيّة ممبادلة بُت ا﵀يط الثقايف
اؼبرجع فيها عادة تلك
والشخصية اليت تعيش فيو من خبلؿ عبلقة المأثَت والمأثّر ،وىي أشياءٌ ُ

اؼبسمار
العادات والمقاليد واألعراؼ والنظم اليت تبنيها اعبااعة الشعبية حبكم المآلف والمعايش
ّ
وتراكم اػبربات عرب السنُت ،فبّا يُنمج نوعاً من اػبصوصية الثقافيّة للاجماع ،لذلك فإ ّف

ال ّدراسات الثقافيّة اليت أشار إليها (ؿبجوب) رّكزت يف فهم الظاىرة الثقافيّة يف اجملماع على
األصوؿ األوىل ؽبا.

( )1ؿباد عبده ؿبجوب ،االتجاه السوسيو أنثربولوجي في دراسة المجتمع ،وكالة اؼبطبوعات ،الكويت (،د.ت.ط)
ص.27 :
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ؽبذا فإ ّف اجملماع المقليدي مليء بالمناقضات واؼبفارقات اليت تنمج خطابات السخرية
سواء ما تعلّق باؼبرسل أو اؼبرسل إليو أو حىت دبضاوف الرسالة ذاهتا ،ويبكن مبلحظة ذلك من
خبلؿ بعض العيّنات الثقافيّة يف الرواية:
اؼبمشضية بُت
شخصية سالوم :تضيع ىذه الشخصية أثناء رحلة البحث عن الذات الضائعةّ
مفهوـ الثورة الذي ال تعي منو شيئا عدا ربصيل اؼبكاسب باسم ىذه الثورة ،وبُت اإلخفاؽ
المفوؽ الثقايف لشخصية (ػبضر البيكو)الذي وقف ندا
اؼبمكرر الذي طاؽبا أماـ ّ
االجمااعي ّ
ٍ
موقف يذكر ض ّد
للن ّد أماـ القضاة/الفحوؿ(سدنة الزاوية) ،بيناا مل يبدر من سالوـ أي
تسوؽ للثورة دبفهومها اإلهبايب حبيث تضعها ضان ممعالية خطابية ومنحة
القضاة ،فالثقافة ّ
إؽبية للمصنيف داخل اجملماع المقليدي ،أل ّّنا تش ّكل قياة إنسانيّة تلقى القبوؿ والمأييد من
اجملماع ،السياا عندما يمعلّق األمر بالصراع الوجودي بُت شعب مظلوـ ومسمعار مسمب ّد،

يمحوؿ إىل نسق للسخريّة ،ووبلو لرفيق طفولمو(ػبضر البيكو) أف يطلق
ّ
لكن(سالوـ) سرعاف ما ّ

لكن
و
نسي؛
ر
الف
اؼبسمعار
مقارعة
يف
ونبي
ال
دباضيو
ا
ف
ومسمخ
بو
ضا
معر
ّ
ّ
عليو اسم "شالوـ" ّ
قبل ذلك الحظنا أ ّف الكاتب بادر من خبلؿ المبئَت إىل تقدمي صورة هت ّكاية هبذه الشخصية

"كل النّاس يعرفون أ ّن سالوم* كان مجاىدا في صفوف الثورة ،وقد
ىي أشبو بالبورتريو ّ
كل
حاول أن ينال من حصص ذوي الحقوق كما كانوا ّ
يسمونهم ،وحصل على ريشة من ّ
ظل يعاني فقرا مدقعا 1"..وىي صورة ساخرة تسبّب
طير كما يقول أىل القرية ومع ذلك ّ
فيها سالوـ وتوحي باسمخفاؼ اجملماع من نسق الثورة الذي أُفرغ من مدلولو القياي بناء على

يبت إىل الواقع بصلة ،فسالوـ يبثل
تفسر الظاىرة اجملماعيّة تفسَتا سطحيّا ال ّ
ثقافة نقدية قاصرة ّ
 إشارة إىل اؼبكر عند اليهود ،فشالوـ ىي السبلـ عليكم بالعربية.

اسم منصرؼ
*ىبيّل إلينا أ ّف الكاتب ترؾ كلاة(سالوـ) دوف تنوينها باأللف عادا يف ىذا اؼبشهد من الرواية رغم ّأّنا ٌ
العجاة) بداللة انزياحيّة
ّ
ألّنا كالح ثقايف أراد من خبللو إخراج(سامل) العريب من سياقو الثقايف الصحراوي إىل سياؽ ( ُ
تعسفاً ثقافيّاً.
كبويّة تلحقو دبجماع اليهود ّ
) (1أضبد زغبِ ،سفر القضاة ،ـ س ،ص.7 :
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فئة منقودة من ؾبماع ما بعد الثورة اعبزائرية وجدت نفسها غداة االسمقبلؿ يف حالة ضياع
نفسي ومعنوي ومادي نميجة مأزؽ نسقي يماثّل يف غياب كلّي ؼبفهوـ الثورة لديها ،فبدت
الصورة وكأ ّف (سالوـ اجملاىد) يعرض سنوات جهاده للبيع بعرض من الدنيا زائل ،وتمجلّى
كل طير) وىو مثل شعيب وبال يف طياتو معاين
السخرية يف عبارة (وحصل على ريشة من ّ
ثقافيةً مضارًة غاية يف السخرية والمه ّكم.
تمعرض شخصية
يف موقف آخر تمجسد السخرية كثقافة بديلة عن ثقافة اعب ّد ،حبيث ّ
لممحوؿ
سالوـ إىل اإلىانة الضانية على يد شباب القرية الذين مل تُع ّد الثورة تعٍت ؽبم شيئاّ ،

ؾبرد أُ ْحجية للمسلية "كان بعض الشباب يبالغون في الته ّكم
الثورة من (كاريزما) ثقافيّة إىل ّ
بعنتريات سالوم ويسخرون منو ال سيّما حين ال يكون حاضرا بينهمّ ،أما حين يكون حاضرا
()1

فيكتفون بإشارات وتلميح"

لفض ىذا اؼبأزؽ النسقي عرب فضاء المبئَت وىو يسرد إحدى
ومرة أخرى ّ
يمدخل الكاتب ّ

مغامرات سالوـ مع يوميات اعبهاد إبّاف الثورة ،حيث تصل السخرية منمهاىا مع االّنيار الماـ
لنسق الثورة عند سالوـ وىو يروي حادثة اعمداء جنود االسمعاار على شرؼ اجملاىدين  " :كنّا

كل جانب ونفذت عنّا الذخيرة قبضوا علينا ،قتلوا منّا خمسة
عشرة أحاطوا بنا من ّ
فاستشهدوا واعتدوا جنسيا على اآلخرين ..سألوه وأنت اعتدوا عليك جنسيا ..فأجاب
()2

في ارتباك شديد ..ال ..ال بل أنا استشهدت!!"

يمحوؿ دبرور الوقت إىل (سالوـ نسقي)
وسالوـ اجملاىد يف نظر أبناء قريمو ال يلبث أف ّ
فاسد ال ىمّ لو إال انمهاز الفرص واالنغااس يف اؼبلذات مبمعدا أكثر عن ذاتو الضائعة حبيث
يمغَت مفهوـ الثورة لديو إىل حياة ؽبو وؾبوف ،فيسافر إىل فرنسا من أجل اؼبمعة "المجال ال
ّ
()1أضبد زغبِ ،سفر القضاة ،ـ س ،ص.121 :
()2

ص ف.
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يسمح لسالوم بالعنتريات التي كان يبالغ فيها في بلدتو ،ومع ذلك فهو يميل إلى الكسل
وإنفاق ما يتقاضاه في الّلهو والمجون يحاول أن يستفحل في أكبر عدد من الفرنسيات
()1

األمة الفرنسية كلّها"
أو ما يخيّل إليو أنّهن فرنسيات ،كأنّما يستفحل في ّ

وحوؽبا إىل أنساؽ مضارة
وىو األمر الذي ّ
رسخ قياة السخرية من ىذه الشخصيةّ ،
تصنع اؼبفارقة يف موضوع الثورة الذي دنّسو (سالوـ) ،ورسم حولو انطباعا سيئاً عن حقيقة
ا﵀مل وىو اؼبعٌت الذي يبقى أمثولة يف نظر اجملماع المقليدي
المضحية يف سبيل الوطن ضد ّ
بالرغم فبا علق بو من تدنيس معنوي.
عرت نسقا ـبمبئا وراء
ومن اؼبفارقات اليت تبعث على السخرية من ىذه الشخصية ّأّنا ّ
اؼبندسُت اؼبنمفعُت من الثورة
األنساؽ يف موضوع الثورة ،وىو مبوذج أولئك االنمهازييُت
ّ
ويسمثاروف يف جراح اآلخرين ،فقد وجد سالوـ الفرصة ساكبة لبلنمقاـ من غريبو (البيكو) الذي

تورطو مع
يذ ّكره دائاا بفشلو وخيبمو بُت أبناء
ذبرـ (البيكو) و ّ
بلدتو..فاسمغل الشائعات اليت ّ
ّ
(اإلرىابيُت) وبعد أف صادؼ بعض الشباف جالسُت قائبل خببث ومكر وحقد ال ىبلو من ٍ
غباء
وىي آخر ورقة نسقيّة يلعبها" :السالم على الشبّان الذين سيرفعون راية اإلسالم ..بعد أ ّن
تم إطالق سراح البيكو بهذه
عم الكفر وطغى الطاغوت ال ّ
شك أنّكم محتارون كيف ّ
ّ

شك
السرعة ،إنّو لم يعتقل إنّما طلبوا منو أن يتعاون مع عساكر النظام ض ّد بني بلدتو ،ال ّ
أنّكم تعرفون أنّو من أعدى أعداء الدولة اإلسالميّة ،ال عجب في ذلك فقد كان دليال
الروميّة أمواال طائلة على حساب فالحي
للروميّة على بني جلدتو من الفالحين ،جمعت ّ
()2

قريتنا المساكين"

()1
()2

أضبد زغبِ ،سفر القضاة ،ـ س ،ص.121 :
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حبيث يبلغ نسق السخرية ىنا منمهاه مع ىذا المالّق الذي مل يشفع لسالوـ ،بل أصبح
يمعرض (النسق
مهزلة بُت أبناء قريمو رغم كرب سنّو ،وبسبب ىذه الكاريكاتورية اؼبفرطة ّ
السالومي) إىل أقصى عقوبة نسقيّة لمع ّديو على الفحل الثقايف (البيكو) فيكوف مصَته المصفية
من قِبل اعبااعات اؼبسلّحة اؽبائجة اليت ىي األخرى أوقعها ضحيّة ؽبذا النسق الساخر الذي
ميّز مسار ىذه الشخصية طواؿ أحداث الرواية.
كل
شخصية لخضر البيكو :وىي الشخصية ا﵀وريّة يف الرواية واليت تمقاطع نسقيا مع ّاألنساؽ اؼبمصارعة فيها ،وىي اؼبسؤولة اؼبباشرة عن دينامية األحداث يف الرواية ،وىي شخصية
مرّكبة ويغلب عليها المناقض فبّا جعلها أكثر شخصيات الرواية مفارقة؛ فبل عجب إذف أف
تمحوؿ يف بعض األحياف إىل شخصية ساخرة ال سياا يف موضوع الثورة ..الثورة على القضاة
ّ

ربديدا.

ورغم الطابع اعب ّدي ا﵀يط بشخصية (ػبضر البيكو) عكس شخصية غريبو سالوـ ّإال أ ّف
الظروؼ كثَتا ما توقعها –أي شخصية البيكو -يف نسق السخرية ،وىو النسق الذي تصنعو
القصة إىل شخصية
تمحوؿ مع تصاعد أحداث ّ
الثقافة اليت ينمجها ؾبماعو المقليدي ،حبيث ّ
اسمعارية ونسق ثوري يطرح حولو كثَتا من المساؤالت من قبل بٍت قريمو الذين يروف فيو النسق
اؼبمارد والناوذج اغبقيقي للثائر النسقي الذي اسمطاع أف يكسر صبيع الطابوىات وهباع بُت
ّ
وعدو
كل اؼبمناقضات اليت تكبّل ؾبماعهم المقليدي ،فهو الطالب الزيموين ،وعبد العاىراتّ ،
ّ

الروميات ،والثري الغامض!!؟
الزاوية ،واإلرىايب الفيلسوؼ ،وقاىر ّ

ّإال أ ّف (ػبضر البيكو) النّسقي بقدر ما ىو ممسلّط على األنساؽ األخرى يواجو موجة
من االنمقادات الساخرة حيناا يمعلّق األمر دبوضوع الثورة اليت بدأىا مع القضاة (رجاؿ الزاوية)
وىو الشيء الذي أضعف موقفو كارسل ػبطاب المغيَت مع اؼبرسل إليو (اجملماع المقليدي)
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ممحولة إىل ثقافة سلبية ال زبملف
وجعل اؼبضارات النسقية للثورة تمش ّكل يف البنية العايقة ّ
كثَتا عن شخصية رفيقو (سالوـ).
و ّأما بداية تش ّكل نسق الثورة عند (ػبضر البيكو) فيبدأ مع عودتو من جامع الزيمونة بعد

ثبلث سنوات قضاىا يف صراع داخلي مع ذاتو الضائعة ،وىو يعيش مفارقة يف حياتو تدعو إىل

السخرية واالزدراء ،إ ْذ كيف لطالب زيموين قادـ من عاق الصحراء اعبزائرية يطلب العلم أف
ؿبرـ عدا اعب ّد يف طلب العلم ،ـبيّبا
ّ
كل ّ
تمحوؿ حياتو إىل ّ
ؾبرد (صعلوؾ) بائس يبيح لنفسو ّ
ٍ
يمحوؿ إىل ثائر على
آماؿ أسرتو وأىل قريمو ،وبدؿ أف يعود إليهم َ
شيخ عل ٍم مهيب ،إذا بو ّ
يمجرأ أف
الوضع يف قريمو ،ومنمقد للزاوية وخ ّدامها وشيوخها واؼبنمفعُت من ورائها ،بل أنّو ال ّ
يصفهم بالقضاة ا﵀مالُت.

ربولت إىل نسق ساخر
ّ
لكن ىذه الثورة العارمة اليت قادىا (الطالب ػبضر) ض ّد القضاة ّ

أماـ توارد األخبار حوؿ سَتتو السيئة أثناء تواجده بمونس ،وحكايمو مع العاىرة (حنّا بنت
عَتاد) ،لذلك أنّو ؼبا شرع يف إقباز مشروعو الثوري طالمو األلسنة بالمه ّكم ،فقد قاؿ لو أبوه
ّ
حيناا يئس من إقناعو بالمخلّي عن فكرة انمقاد الزاوية:
"-إ ّما أن تعود إلى جادة الصواب ،وتذىب إلى الزاوية وتقبّل يدي الشيخ ورأسو أو يحرم
عليك ىذا البيت تذىب إلى حيث الجحيم..إلى تونس ،ع ْد إلى العاىرة اليهودية التي
()1

تتمرد على دين أجدادك"
علّمتك أن ّ

ونملاس السخرية ىنا يف تعريض الوالد دباضي ابنو يف تونس من خبلؿ عبلقمو باليهودية
ّ

حنّا بنت عَتاد ،وىو بذلك يريد أف يكسر نسق الثورة لديو ،يف مقابل ؿباولة ترميم نسق الزاوية
الذي بدأ يفقد مصداقيمو يف نفس الوالد شيئا فشيئا نميجة االنفماح النسقي الذي حدث بفعل
ممحررة (تونس) ،ليس
ّ
المحوؿ النسقي للثقافة من بيئة مغلقة (سيدي عاراف) إىل بيئة مفموحة ّ
()1

أضبد زغب ،سفر القضاة ،ـ س ،ص.49 :
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المنوع الثقايف الذي
بسبب آلية الرحلة كبو ثقافة اآلخر اؼبخملف فحسب ،وإّمبا بسبب عامل ّ
يقمضي المجديد يف األفكار معو والصراع اػبفي بُت ثقافمُت ـبملفمُت ،لذلك فإ ّف "األفكار
العامة اليت تؤلف القيم االجمااعيّة تعمرب بدورىا دبثابة ضوابط ربكم ذلك الفعل االجمااعي
تمغَت بسهولة "( ،)1لذلك فإ ّف نسق الزاوية أو الثورة
وىي تظل قائاة وراسخة يف اجملماع وال ّ
ألّنا قبل كل شيء
اؼبضادة لن يسمسلم بسهولة كفكرة راسخة يف ضاَت اجملماع المقليديّ ،

أصبحت عرفا قبل أف تكوف معمقدا ،وسوؼ يكوف نسق السخرية أنكى األسلحة يف كسب
معربة عن ىذا
رىاف معركة األنساؽ ،لذلك جاءت اإلشارات السردية من والد الطالب ػبضر ّ

النسق (تقبّل ،اعبحيم ،العاىرة ،اليهودية )..وىي عادة من األلفاظ اليت تسمعال غالبا يف
سياقات السخرية يف ثقافات الرفض لثقافة اآلخر.
شاني :مل نورد ىذه الشخصية اعمباطا من بُت
شخصية الشاب الهاشمي ابن سي ح ّعشرات الشخصيات اليت عرفها اغباج البيكو يف حياتو ،وإّمبا بسبب أ ّف ظهور ىذا الشاب
للمحوؿ النسقي يف مسار الثورة على الفحوؿ
على مسرح أحداث الرواية فجأة إّمبا جاء كاؤشر ّ
كاا جاء على لساف البيكو ساخرا من ىؤالء الشباب الطائش" سرح الحاج لخضر يف ّكر

بينو وبين نفسو في ىؤالء الشباب الذين يريدون مقارعة الفحول ينظرون إلى ال ّدين
()2

والشرع بسذاجة غريبة كأنّو قميص يريدون أن يلبسوه عنوة لطفل مدلّل"

فالشاب اؽبامشي يش ّكل اؼبرحلة الثالثة يف مفهوـ الثورة اليت وجدت االسمحساف
المحوؿ
يمحوؿ ىذا اؼبعٌت إىل نسق مضار أنمجمو ثقافة ّ
والمأييد يف ؾبماع القرية الصغَت ،حبيث ّ

اليت عاشمها اعبزائر يف مطلع المسعينيات من القرف اؼباضي لع ّدة عوامل من أنبّها :تداعيات ما
( )1ؿباد عبده ؿبجوب ،االتجاه السوسيو أنثربولوجي في دراسة المجتمع ،ـ س ،ص .21:
( )2أضبد زغب ،سفر القضاة ،ـ س ،ص .132 :

 اسمعالنا ىذا الموصيف بناءً على ما جاء يف أحداث الرواية ،فقد شهد مفهوـ الثورة ثبلث مراحل فاصلة :فاألوىل ض ّد
تصوره فحوؿ اغبركة اإلسبلميّة يف تلك األياـ.
الزاوية والثانية ض ّد اؼبسمعار الفرنسي والثالثة ض ّد النظاـ الكافر كاا ّ
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اصطلح عليو بالصحوة اإلسبلمية ،وما نمج عنها يف انمفاضة أكموبر  ،1988باإلضافة إىل اّنيار
ربوؿ اإليديولوجية العاؼبية إىل
اؼبعسكر الشرقي وانفراد الرأظبالية العاؼبية بريادة العامل يف صورة ّ
المصحر الفكري.
تشجيع الفكر الطائفي والراديكايل و ّ
المعصب الديٍت وانمعاش روح اإلقصاء و ّ
لممحوؿ شيئا فشيئا إىل نسق
فشخصية (اؽبامشي) بدأت تمسلّل إىل اؼبشهد السردي
ّ
ممارد يبملك كلّ مؤىبلت الفحل اعبديد الذي يريد أف يقارع (فحوؿ النظاـ) ،بيد أ ّف الفحوؿ
ّ

كاف ؽبم موقف آخر منو ،سبثّل يف اللجوء إىل ثقافة اؼبراجعة ،ونعٍت هبا مراجعة الذات اغبضارية

يصروف
ّ
لؤلمة من خبلؿ اسمهجاف ما يدعو إليو ىذا الشاب اؼبغرور وأصحابو ،فهؤالء الشباب ّ
لؤلمة بإعادة ترتيب البنية الثقافية اليت تطاح إىل تغيَت الواقع
على تصحيح اؼبسار اغبضاري ّ

كل ا﵀يط
بأسلوب العنف وكانت البداية بإحداث خلخلة يف مركزية الثقافة اإلسبلمية بمجرمي ّ
ال سياا الثقايف منو.
إال أ ّف اؼبسعى سرعاف ما يُقابل بالسخرية والمعريض النسقي اؼببطّن ،فالبيكو يعرؼ جيّدا
يمحوؿ ال ّدين إىل ؾبرد طقوس ىبدع هبا السذج من الناس –على ح ّد تعبَته-وىو الذي
عندما ّ

خاض ذبربة ىذا النوع من المديّن حيناا كاف بالزيمونة طالبا ،وخرب رجاؿ الزاوية من قبل ،لذلك

ذباع
مل يَنبِهر بمديّن (اؽبامشي) النسقي ،ومل يمأثّر بطلبو ّ
اؼبلح دبرافقمو إىل (الوادي) غبضور ّ
حزيب وقد خرج ىذا الشاب من صبلة الفجر معمذرا مؤنّبا:
"اسمح لي ظننت أنّك ال تترك المسجد القريب وتصلّي في المخزن ..فالصالة في
()1

المسجد ولو ف ّذا أفضل منها في أي مكان آخر وأنت سيد العارفين"!!..

يعرض بػ(اغباج ػبضر البيكو) الزيموين الذي ال
وبالرغم من أ ّف (اؽبامشي الشاب) أراد أف ّ

يصلي يف اؼبسجد كاا يساع عنو ،إال أ ّف ىذا األخَت كاف قد أع ّد لو جوابا ساخرا على البديهة
أوقعو يف مأزؽ نسقي وىو المديّن الزائف الذي يفصل بُت العال والعبادة كاا يعمقد البيكو
( )1أضبد زغبِ ،سفر القضاة  ،ـ س ،ص .132 :
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الرد
وىو ربويل الدين إىل جسد ببل روح ،أو إىل جسد طقوسي –إف جاز المعبَت – وجاء ّ

سريعا من الداىية البيكو" :ليس أمامنا الوقت مشاغل كثيرة ربّما أضطر إلى العودة من
طريق تقرت األمر يتوقّف على قضاء الحاجات...ربّما علّموكم في المدارس أن العمل

نفسو عبادة!!"( ،)1مثّ انمقلت السخرية من ىذا الشاب الثائر إىل مراجعة للااضي ،حُت كاف
حشاين) من سدنة الزاوية وخ ّدامها األوفياء وىو من ضبّلو (رسالة المزكية
والد ىذا الشاب (سي ّ

البائسة) إىل إخواف الطريقة القادرية بمونس ،فقاؿ (البيكو) بينو وبُت نفسو وقد أحس أ ّف
يسمفزه!!
(قاضيا) صغَتا ّ
األول
"..ما أشبو الليلة بالبارحة المق ّدم سي حشاني كان حريصا على الزاوية ،وكان الرجل ّ
بعد الشيخ الهاشمي"( ،)2كانت ىذه اػبواطر الساخرة رباصر (اغباج ػبضر البيكو) وتصنع

الغر كاا كاف يدور خبلده ،لذلك مل يشأ أف
لديو اؼبفارقة اليت لن يسمطيع أف يفقهها ىذا ّ
ىبوض معو يف موضوع الثورة اعبديدة ض ّد النظاـ الكافر كاا يعمقد ىذا الشاب وغَته.أل ّف فكرة
سممحوؿ فياا بعد إىل ثورة حقيقية تأيت على باقي
الثورة اليت آمن هبا (اؽبامشي النسقي)
ّ
ورطت ػبضر البيكو النسقي مع اعبااعات اؼبسلحة
األنساؽ ،فأخذت معها (سالوـ النسقي) و ّ
اؼبناىضة للنظاـ ..الذي ىو الفحل اغبقيقي الذي سيحسم معركة األنساؽ فياا بعد.

 .2.3قيم سلبية :دبا أ ّف اجملماع المقليدي رىُت العادات والمقاليد ،وىبضع خضوعا تاما
وممارداً يبارس
لسلطاف العرؼ ،فان الطبيعي أف يكوف معيار القيم السلبية –أيضا -ممسلطاً
ّ
أالعيبو النسقية خارج الضوابط األخبلقية .ومع ىذا فإ ّف السخرية تظل جزءاً من ىذه األالعيب
نمطرؽ ألىم
ُسبّرر خفية من ربت اعباايل من اػبطاب؛ وىذا ما سنقف عليو يف حينو بعد أف ّ
القيم السلبية اليت تنمجها ثقافة اجملماع المقليدي.
( )1أضبد زغبِ ،سفر القضاة  ،ص .133:
( )2ـ ف ،ص.132 :
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فسر دينيّاً على أنّو
.1.2.3الحسد :يعمرب اغبسد من أقدـ القيم السلبية اليت عرفها اإلنساف ،ويُ ّ

سبٍت زواؿ النعاة ،ويف القرآف جاء على لساف سيدنا يعقوب –عليو السبلـ-وىو ينصح ابنو
ّ
يوسف﴿             
( ﴾   يوسف:اآلية )5؛ كاا أ ّف ّأوؿ جريبة وقعت على وجو األرض كانت
كل ذي نعاة ؿبسود"..واسمعينوا على قضاء اغبوائج
بسبب اغبسد ،وجاء يف األثر "أ ّف ّ

بالكمااف ،ومهاا ربدثنا عن اغبسد فلن نصفو كاا وصفو ا﵁ تعاىل     ﴿ :
﴾  

(الفلق؛اآلية)5

واغبسد يأخذ يف ثقافة اجملماع المقليدي ملاحا ميمافيزيقيا ،وىو من أكثر األنساؽ
اؼبضارة ترسخاً يف البلوعي اعباعي ،وقد يصل األمر بو أحيانا فيسمحيل إىل م ٍ
معالية سلوكيّ ٍة
ّ
ٍ
الموجس من اآلخر ،فيمفوؽ
مزمنة يف األقواؿ واألفعاؿ ،وإىل حالة نفسية مرضية
مسمقرة يف ّ
ّ
العرؼ على ال ّدين وقد يبعث أحيانا على السخرية والمه ّكم واإلفراط يف اسمعااؿ الكناية ،بيناا
ظ اؼبوروث الشعيب باألمثاؿ الشعبية الساخرة مثل "عُت اغبسود فيها عود" ،و"ماري وال
يكم ّ
ربسد".
جسد ىذا الدور شخصية (سالوـ) صديق
وؼبّا نلج إىل أحداث الرواية قبد أ ّف خَت من ّ
الطفولة للخضر البيكو ،فهذه الشخصية بالرغم من ّأّنا ليست شخصية ؿبورية يف القصة إال
نًتدد يف أف نطلق عليها صفة
ّأّنا خطفت األضواء يف ديناميّة اغبدث الدرامي ،وقد ال ّ
(الشخصية الكاريكاتورية) ،فقد رسم ؽبا النص صورا ممعددة ساخرة يف اؼبخياؿ الشعيب لسكاف
قرية (سيدي عاراف) ،وىي كثَتا ما تصنع اؼبفارقة يف اؼبشهد السردي ،ورغم ّأّنا تعيش خارج

الشك واعبداؿ قاؿ تعاىل ﴿
"ما ِري و ال ربس ْد" :يف اللغة اؼبااراة ىي ّ

      

ربور ىذا اؼبعٌت إال مفهوـ المقليد
( ﴾     الكهف؛ ،)23إال أ ّف الثقافة الشعبية ّ

واؼبشاكلة .ومعٌت اؼبثل  :افعل مثل ذي النعاة عوض أف ربسده.
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بؤرة اغبدث السردي إال ّأّنا كثَتا ما تشمبك نسقيا مع نسق الرؤية يف الرواية ،ونعٍت بنسق
الرؤية ،الفكرة الرئيسة يف الرواية (الثورة على القضاة وأسفارىم).
إذاً؛ ف ػ(سالوـ) أو (شالوـ) -ؼبا يغضب البيكو منو -وباوؿ جهد سذاجمو أف يظهر أماـ
ّ
جملرد أف
أبناء قريمو يف صورة (الكارزما الثورية) اليت صنعت لوحدىا معجزة االسمقبلؿ ،ولكنو ّ
األغر حىت تطالو األعُت بالسخرية أل ّف الشبّاف اؼبمحلّقُت حولو يف
يبدأ يف اغبديث عن جهاده ّ

اؼبقهى يدركوف جيّدا ما يضاره يف نفسو من حسد للبيكو ،فيكوف حديثو عن الثورة معادال
موضوعيا لنجاحات البيكو االجمااعية واؼبادية وال سياا يف موسم جٍت الماور حيث يقضي
جل وقمو ممسكعا يف اؼبقهى "إنّو يميل إلى الجلوس في المقهى ليتح ّدث عن بطوالتو
سالوـ ّ
وصوالتو وجوالتو أثناء الثورة ،وعن فالن وفالن من الذين استشهدوا و لم يعد بإمكانهم
()1

صديق أو تكذيب ما ي ّدعيو سالوم من البطوالت العنتريّة"

والبيكو يدرؾ جيدا قدر اغبسد واغبقد الذي يكنّو لو رفيق طفولمو (سالوـ) الذي كاف
فيعرض بو صراحة
سبباً يف إفبلس شركة توضيب الماور بالقرية ،وقد يصل بو الغضب منمهاه ّ
(شالوما) بدؿ سالوـ بيناا اظبو اغبقيقي ىو (سامل) " :والتحق بو سالم أو سالوم كما يدعوه
البيكو في تعريض ساخر بعد أن لمس فيو بعضا من خصال الخبث والدىاء والمكر أثناء
عملو في أوفال.)2("
.2.2.3الخيانة :وتشال معاين كثَتة ،فانها خيانة اؼببادئ ومنها خيانة األمانة ،وخيانة العهد
تمحوؿ دبرور الوقت كقواعد للسلوؾ غَت
وخيانة الدين وخيانة الوطن وخيانات أخرى كثَتة ّ
مرئية ،لمصبح أنساؽ مضارة تُغ ّذيها العصبية واؼبصلحة واسمغبلؿ الدين تبعا للهوى ،وقد اخًتنا
( )1أضبد زغبِ ،سفر القضاة  ،ـ س  ،ص.7 :

 أُفْ َبل ( :)oflaشركة توظيف الماور باعبنوب اليت أحدثمها الدولة اعبزائرية ضان مشروع الثورة الزراعية وكانت ؽبا فروع
عديدة بواليات اعبنوب ،ويبدو ّأّنا قد أفلست دبرور الوقت بسبب سوء المسيَت واإلنباؿ.
()2
أضبد زغبِ ،سفر القضاة  ،ـ س ،ص.121 :
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تمحوؿ ىذه القياة إىل الزمة للسخرية يف
األىم فيو ىو عندما ّ
ىذا العنواف لشاوليمو ،بيد أ ّف ّ
اجملماع المقليدي ،وىنا يمح ّقق الغرض الذي نصبو إليو.
وسوؼ نمناوؿ صورا للخيانة من خبلؿ رواية (سفر القضاة) ،ترتبط دبواقف ساخرة
صنعت اؼبفارقة يف أفعاؿ الشخصيات .وقد اخًتنا بعضا منها إذ ال يمسع اجملاؿ لذكرىا صبيعا:
.1.2.2.3رحلة الطالب لخضر إلى تونس :ىي يف الظاىر رحلة مق ّدسة من أجل طلب
مزوداً بربكات الشيخ
العلم وقد ُر ّشح ؽبا (الطالب ػبضر) ابن ؼبُت غبايدي ،الذي انطلق ّ
أقل ما يبكن أف يموقّعو
اؽبامشي وىذا يعٍت أ ّف الطريق ؿبفوظ بكرامات ىذا الشيخ اؼببارؾ ،وكاف ّ
ترد ىذه الزاوية
كل من بقرية سيدي عاراف ،ىو أ ّف ّ
الشاب ػبضر وأبوه من (الزاوية) وكذا ّ
اعبايل لسنوات من اإلخبلص والمفاين يف خدممها وخدمة أمبلكها؛ غَت أ ّف السعادة الغامرة
ربولت إىل سراب مع ّأوؿ ؿبطة يصل إليها (الفىت ػبضر) ،كانت بداية رحلة
بالوعود سرعاف ما ّ
العذاب عند وصولو إىل مدينة (عنابة) ،وماكاف يموقعو ىو أف هبد اؼبق ّدـ (سي قويدر) الذي

اشمم الطالب ػبضر رائحة اػبيانة؛ فقد كاف (سي
سيفمح لو قلبو وعقلو وبيمو ،لكن سرعاف ما ّ

قويدر) ىذا فظاًّ غليظا وقحا ،قاؿ الطالب ػبضر غبنّا اليت آوتو وىو يسرد ؽبا معاناتو معو:
"تصوري يا حنّا..لقد استقبلني سي قويدر بفظاظة كأنّي كنت أقتل أباه أو أغتصب ّأمو
ّ
متجهم ..لم أر مثلو في حياتي قط..
..وجو ّ
ما تريد يا طفل!أنا لخضر بن لمين السوفي من سيدي..()1

-قلت لك ماذا تريد..ال أعرفك وال أعرف أباك وال ّأمك"..

()1

أضبد زغبِ ،سفر القضاة  ،ـ س ،ص 23:
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فببل ،سبمزج فيو السخرية باػبيانة
وىكذا كاف اغبوار بُت سي قويدر والطالب ػبضر ممعثرا ّ
إذ مل تكن الزاوية إال وسيلة ػبداع البسطاء والسذج من أمثاؿ ؼبُت غبايدي ووالده بوصبعة من
قبلو ،وىاىو الشبل يكرع كؤوسها حنظبل ،وتبدو السخرية أشد إيبلما على قلب (الطالب
السباب اؼببطّن الذي يكشف قبح الثقافة عند رجاؿ ال ّدين من القضاة
ػبضر) وىو يساع ىذا ّ
كسي قويدر (يا طْف ْل ،وال أعرف أباك وال أعرف ّأمك ،)..مث سبم ّد اغبَتة ،وتطوؿ خيوط
اػبيانة بعد وصولو إىل تونس بشق األنفس وىو يبحث عن الزاوية هبا ليلمقط أنفاسو ،فبل هبد

إال السراب "كأنّني أبحث عن ظل الريح أو شحم الغول أو لبن العصفور..سألت الكثير
()1

من النّاس ..كلّهم يرمقني بدىشة واستغراب ..كأنّما أسأل عن شيء ال وجود لو"..

 .2.2.2.3رمزية الطابية /شرعة الغاب :بالرغم من تظاىر اجملماع المقليدي دبظاىر المضامن
وتمبخر أماـ الصراع حوؿ ملكيّة األرض ،حبيث
والًتاحم ،إال أ ّف ىذه القيم سرعاف ما تمبلشى ّ

سخر ؽبا اجملماع المقليدي كل إمكاناتو حىت يظفر
يعمرب ىذا اؼبوضوع من أكثر األشياء اليت يُ ّ
دبراده ،واؼبسألة يف عرؼ ىذا اجملماع تمعلّق أساسا بنسق مضار ىو الشرؼ لديو ،فاألرض
عنده ىي العرض والشرؼ ،لذلك قبد الصراع على حدود األرض بُت اؼبمجاورين من اؼبسائل
األكثر تعقيدا يف تاريخ اجملماعات المقليدية وال سياا يف اجملماع المقليدي اعبزائري ،وقد يبم ّد
الصراع لعشرات السنُت كحرب داحس والغرباء ،وقد يموارثو األبناء واألحفاد ويرثوف معو
الضغائن واألحقاد.
وىذا األمر ىو من القيم السلبية ،ؼبا يًتتّب عنو من ضياع للحقوؽ ،وإىدار للااؿ يف
ا﵀اكم ،وقطع لصبلت األرحاـ بُت األىل واعبَتاف ،وىذا ما الحظناه يف (حادثة الطابية)
والطابية يف عرؼ الفبلحُت ىي الفاصل الرملي أو الطيٍت الذي يفصل بُت اؼبمجاورين يف األرض
مهاا لبلعمزاز دبلكيّة األرض عند أىل الصحراء خاصة ،ويق ّدـ
اؼبزروعة بالنخيل ،ويع ّد رمزا ّ
()1

أضبد زغبِ ،سفر القضاة  ،ـ س  ،ص .24 :
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(مرسيا إلياد) تفسَتا لظاىرة تعلّق اإلنساف باألرض يف قولو" :أ ّف تولّد اإلنساف بواسطة األرض

معمقد منمشر عاؼبيا ،ويف العديد من اللغات أف اإلنساف ُظبي مولودا من األرض"( ،)1وىذا يعٍت
تفسر خارج االيطار اؼبق ّدس فهي بالدرجة األوىل
أ ّف جدلية األرض واإلنساف ال يبكن أف ّ
كل الشرائع السااوية رب ّدثت عن العبلقة الوطيدة بُت اإلنساف
معمقد راسخ يف سلوؾ البشر ،و ّ
واألرض ،وىذا ما يؤكده القرآف يف عبلقة اإلنساف باألرض كقولو

تعاىل﴿  

( ﴾          األنبياء  :اآلية

)104

وؽبذا قرف ا﵁ تعاىل عاارة األرض بالعبادة ،فبل عجب أف يسمايت اإلنساف يف الدفاع
عن أرضو ،بل وتكوف األرض سببا يف انمشار الظلم والعداوات والبغضاء يف كثَت من األحياف
وأف تسفك ال ّدماء بسببها إف لزـ األمر حُت يغيب العقل واغبكاة.
وغَت بعيد عن ىذا نشب خبلؼ بُت (ؼبُت السويف) وجَتانو بسبب (الطابية) اليت أراد
ؼبُت السويف إعادهتا إىل مكاّنا بعد أ ّف اسملم مبلغا ؿبًتما من عند ابنو (ػبضر) ،لكن مل تشفع
لو طفولمو والسنُت الطويلة اليت قضاىا مع جَتانو (اغبشاشنة) يف قرية (سيدي عاراف) ،فبادروا
إىل إزاحمها وقد تكالبوا عليو مسمغلُت ضعفو وكرب سنّو ،ومل يردعهم عنو جوار أو قرابة أو انمااء
مشًتؾ للزاوية ،ويف صات مطبق من سكاف القرية ومقادمي الزاوية وىو الذي أفٌت شبابو يف
خدممها ،وىنا يكوف النسق قد اكمال وىو خيانة اعبايع يف نصرة ىذا الشيخ اؼبمهالك.
تمجسد اؼبفارقة بالسخرية مع ش ّدة الظلم "..جاء ثالثة شبّان مفتولو العضالت
وىنا ّ
يحملون آالتهم من معاول ورفش وبإشارة من سي جلول راحوا يه ّدون الطابية في بضع
وعمي لمين يصيح ويصرخ:
كل ذلك ّ
دقائق ّ

( )1مرسيا إلياد ،المق ّدس والمدنّس ،تر :عبد اؽبادي عباس ا﵀امي ،دار دمشق للطباعة والنشر والموزيع ،دمشق ،ط1

 ،1988ص.104 :
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()1

-ال ال حرام عليكم يا سفهاء يا ظالمين يا ح ّقارين !!"

ولم يكتفوا بأ ّن سووا "الطابية" باألرض بل سارعوا إلى الشيخ "وأخيرا جاء دور صالح
وربط فمو بكور عمامتو..ثم أخذوا أدواتهم وانصرفوا تاركين الرجل يتخبّط ويصرخ
يئن من فرط القهر والغبن:
ويتألّم و ّ
()2

رب أىلكهم الكالب أوالد الحرام ..آه آه آه"..
-آه حقروني ما عندي والي يا ّ

فاؼببلحظ ىنا أ ّف نسق اػبيانة يشمال على عدة دالالت ،وأخطرىا المع ّدي على حرمة
ربرؾ العصبية
اعبَتاف ،واجملماع المقليدي ال يبيّز بُت جار السكن وجار اغبقل ،وثانيهاا ّ
اؼبعمدى عليو من (السوافة) ،وال ّداللة الثالثة
(االنمااء القبلي) فقد كاف اؼبعمدوف من(اغبشاشنة) و َ
ىي تطبيق شرعة الغاب حبيث (القوي فيها يأكل الضعيف) ،ومع ىذا فإ ّف ىذه الغزوة غَت
اؼبمكافئة –إف جاز الوصف -اتّسات بطابع السخرية؛ ذلك أ ّف ثقافة ىذا اجملماع كانت تنمج
يهم المكافؤ ماداـ الغالب
ىذه اػبطابات العنيفة وسبررىا من ربت اعباايل من األنساؽ ،إذ ال ّ

يطلب حقو.

الرد سريعا ليكشف العيوب النسقية اؼبخمبئة خلف اعباايل من اػبطاب ،حبيث
وجاء ّ
ويمهجم على عااؿ (البار) الذي يشمغل فيو
يلمحق عاار ابن (عبد القادر ػبوص) بمقرت
ّ

(البيكو) ابن الضحية (ؼبُت السويف) وما أف يرى البيكو حىت يصرخ يف وجهو:

يمرغونو في األرض
"..أنت رجل أنت ؟ أبوك في سيدي عمران يضربو أوالد الحشاشنة و ّ
()3

الرومية ..الموت أكثر من قيمتك ؟"
وأنت ىنا تعمل ّ
ىزي عند ّ

()1

أضبد زغب ،سفر القضاة  ،ـ س،ص .67 :

( )2ص ف ،ص.67 :
( )3ـ ف ،ص.69 :
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وىكذا فإ ّف السخرية ال تربح أف زبًتؽ اػبطاب حىت يف داللة الظلم ،فقد أراد (عاار
لازىم باألصل (المصنيف الطبقي) ،مث
ابن عبد القادر ػبوص)أف وب ّ
ط من قياة اؼبعمدين في َ
ؾبرد عبد حقَت عند سيدتو الفرنسية صاحبة اغبانة
عرض ساخرا يف نفس الوقت بالبيكو ،بأنّو ّ
يّ
وىذا ما يفضح المباين الطبقي يف ؾبماع واحد يمظاىر بالمسامح العرقي؛ غَت أ ّف اؼبشكل يف أ ّف

األنساؽ الثقافية اؼبضارة ىي اليت تمح ّكم يف تصرفات أفراده ،وما الزاوية إال اعباايل من ىذا
اػبطاب.
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.4السخرية وخطاب الموروث في الرواية:
من اؼبسلّاات يف الدراسات الشعبية أ ّف للاوروث الشفاىي حضوراً فبيّزاً ،فهو الذي
يؤثّث اغبياة الشعبية يف اجملماع المقليدي يف ضوء تكرار المجارب واػبربات ،ويسمقي تداولياتو
اغبجاجية دبا ينمجو أفراده من خطابات شفاىية كاألمثاؿ واغبكم ومأثورات كبلميّة كالشعر
الشعيب واغبكايات اػبرافية واأللغاز وغَت ذلك.
ويُفًتض أ ّف اؼبوروث الشعيب ال ىبلو من معاين السخرية ،ذلك أنّو يرصد اؼبفارقات اليت

هتكاي ليسهل تداوؽبا بُت فئات
تنمجها ثقافة اجملماع المقليدي فيقدمها يف قالب طريف ّ
اجملماع ،ويغلب عليها يف أحايُت كثَتة طابع العفوية واالندفاع معا ،وقد كانت لنا وقفات مع
توظيف ىذا اؼبوروث يف رواية (سفر القضاة)؛ فان خبللو يق ّدـ لنا نص الرواية صورة حقيقية

القصة ،كاا أنّو –حسب رأينا -وسيلة تساعدنا على
للاجماع المقليدي الذي حدثت فيو ىذه ّ
تفسَت كثَت من األنساؽ الثقافية اؼبنمجة يف ىذا اجملماع ،وسبنحنا القدرة على اكمشاؼ حقيقة

الصراع بُت ىذه األنساؽ.
وحىت ال نغرؽ يف حبر المعريفات ونبمعد عن موضوعنا الرئيس ندرج يف عجالة أنبّها من
الناحيمُت اللغوية واالصطبلحية ،فقد جاء يف لساف العرب يف تعريف كلاة مثَل أنّ ِ
و"مثل كلاة
َ
تسوية ،يقاؿ ىذا مثَػلُو ِ
ومثْلو كاا يقاؿ شبَهو وشْبػ ُهو ،قاؿ ابن ّبري الفرؽ بُت اؼبااثلة واؼبساواة

أ ّف اؼبساواة تكوف يف اؼبخملفُت يف اعبنس واؼبمفقُت،أل ّف المساوي ىو المكافؤ يف اؼبقدار ال يزيد
()1

وال ينقص"

وتعرفو (نبيلة إبراىيم) انطبلقا من تعريفات بعض الباحثُت وعلى رأسهم األؼباين (زايلر)
ّ
يعرب عن خبلصة ذبربة ،مصدره كامل الطبقات الشعبيّة
أنّو يبكن اسمنماج أ ّف اؼبثل قوؿ وجيز ّ
يمايّز حبسن الكناية وجودة المشبيو لو طابع تعلياي ويرقى على لغة المواصل العادي"(.)2
( )1ابن منظور ،لسان العرب ،دار صادر  ،فصل اؼبيم ،مج( ،11.د.ت.ط) بَتوت  ،ص.610 :

( )2يُنظر :نبيلة إبراىيم ،أشكال التعبير في األدب الشعبي ،دار ّنضة مصر ،القاىرة (د.ت)  ،ص.173 :
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وفبّا سبق من المعريفُت نبلحظ أ ّف اؼبثل لو جانباف؛ جانب نظري توصيفي وآخر تطبيقي
إجرائي ،فالنظري يف تعريفو اللغوي فهو يفيد اؼبساواة والمكافؤ والمناظر بُت شيئُت ممبلزمُت
بيناا المطبيقي يمجلّى يف كونو أنّو عبارة عن جهد إنساين ذي بعد قياي يهدؼ إىل تصحيح
اؼبسار السلوكي لئلنساف ،لذلك ربطو المعريف االصطبلحي باعبانب اإلجرائي يف اجملماع
فاألمثاؿ ىي خبلصة ذبارب إنسانيّة ؿبضة وقد يعزوىا البعض إىل ذبارب فاشلة قاـ هبا األفراد
كل أحواؽبا ال زبلو من الطابع المعلياي المأدييب
ووجب المصريح هبا تفاديا لمكرارىا ،وىي يف ّ
–إف شئنا-

عرفوا اؼبثل الشعيب مل ىبملفوا يف أنّو اؼبنواؿ والناوذج واؼبنحى؛
كل الذين ّ
.1.4األمثال الشعبيةّ :
هم فيو أنّو
وىو ال يعدو أف يكوف عبارة عن مقوالت وجيزة تل ّخص ذبربة اإلنساف يف اغبياة ،واؼب ّ

نماج ثقافة اجملماع ،ألنّو غٍت بالدالالت الثقافية ،وىذا يعٍت –أيضا -غناه باألنساؽ الثقافية
ويمجلّى ذلك يف قدرتو على اغبجاج واإلقناع وصنع اؼبفارقة الداللية.
واؼبثل الشعيب من ىذه اغبيثيات أقدر اؼبوروثات الشعبية على صنع السخرية ألسباب
كثَتة نراىا منطقية منها أنّو يبثّل ممعالية خطابية ؼبا يمضانو من نقد للسلوؾ وتوجيو للرأي
نصية
فعالة يف تغيَت الواقع ،وىو أيضا ممعالية ّ
العاـ ،وترسيخ لؤلفكار ،وما فيو من مسانبة ّ
هتدؼ إىل ا﵀افظة على صبالية اللغة الشعبية يف المداوؿ وحفظا للهويّة الثقافية للاجماع

المقليدي من الضياع ،وقد ورد يف نص الرواية الكثَت من األمثاؿ الشعبية اليت ضبلت يف
مضامينها طابع السخرية ومنها:
ظل الريح أو شحم الغول أو لبن العصفور"( )1فهذا اؼبثل يضرب ؼبن
.."-كأنّني أبحث عن ّ

تعسر عليو الوصوؿ إىل مبمغاه ،واؼببلحظ أ ّف ىذا اؼبثل ىو نماج ثقافة اجملماع المقليدي يف
ّ
ِ
نصية تمقاطع دالليا يف ثقافة
الصحراء فالريح والغوؿ واللنب تشكل وىي ُؾبمَاعات ممعاليات ّ
اجملماع الصحراوي لمصنع السخرية ،فكثَت ما تثور الزوابع الرملية اليت ىي جزء من اؼبشهد
()1

أضبد زغبِ ،سفر القضاة ،ـ س ،ص24 :
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اإليكولوجي يف الصحراء ،بيناا تمص ّدر حكايات الغوؿ اؼبشهد الثقايف يف ليايل السار مع
وبمل اللنب مكانة مرموقة يف معيشة أىل الصحراء ،وىذه العناصر اليت وظفها اؼبثل ىي
اعب ّدة ،و ّ
كل مقطع من ىذا اؼبثل
اؼبماح من ثقافة ىذا اجملماع .وتماظهر السخرية يف وجود اؼبفارقة بُت ّ

فبل ظل للريح وال شحم للغوؿ وال لنب للعصفور..وىو مع ىذا وبال طابع الفكاىة والمن ّدر
عباعو بُت ىذه اؼبمناقضات.
()1
تمعرض منظومة
"-من دامت عادتو دامت سعادتو"  :يأيت سياؽ ىذا اؼبثل الشعيب عندما ّ

العرؼ والعادات والمقاليد إىل اؼبراجعة الثقافية أو اؽبجوـ النسقي من اػبارج ،وكانت الثورة اليت


شنّها (الطالب ػبضر) على الزاوية القطرة اليت أفاضت الكأس ،وجعلت القضاة (سدنة

الزاوية) ينمفضوف ض ّده ووباولوف اػبروج من ىذا اؼبأزؽ النسقي الذي وضعهم يف حرج مع
أتباعهم ،واؼببلحظ أ ّف ىذا اؼبثل اتّسم بالقوة اغبجاجية والسخرية معا؛ فاغبجاجية ألنّو جاء يف
مسمفز أيضا للوجداف اعباعي للجااعة الشعبية ،رابطا العادة
قالب اشًتاطي ملزـ وؿب ّفز و ّ
معُت كاف يبارسو األجداد يف اؼبناسبات
كل سلوؾ فيو اعمقاد ّ
بالسعادة ،العادة ىنا اؼبقصود هبا ّ

الدينية ،و ّأما السخرية فمكان يف اإلحراج (اؼبعمقدي) الذي أوقعهم فيو (الطالب ػبضر
الزيموين) نميجة اكمشافو للافارقة اليت يعيشها أىل قريمو ربت سلطة القضاة اؼبسمب ّدين ،وبُت
عرب
واقعيّة ال ّدين وما تقمضيو من تكافل وتعاوف وتآزر ومساواة يف الواجبات واغبقوؽ ،وقد ّ
يدؿ على اعباود والمخلّف.
(الشيخ ػبضر) عن رأيو يف ىذا اؼبثل أنّو كبلـ فارغ ّ
"السوافة العميان..وّكالين الشرشمان"( :)2وبال ىذا اؼبثل طابع السخرية للوىلة األوىلويكشف زيف الثقافة اليت تمبناىا الفئات االجمااعية غَت اؼبمجانسة عرقيّا (اغبشاشنة/السوافة)
()1

أضبد زغبِ ،سفر القضاة  ،ـ س ،ص.46 :

َ س َدنة :أيُ :خ ّداـ الزاوية والقائاُت على شؤوّنا ىنا ،جاء يف القاموس ا﵀يط " َو َس َد َف َس ْدناً و َسدانةََ :خ َدـ الكعبة ،أو

بيت الصنم ،"..يَنظر :الفَتوزآبادي ،القاموس المحيط ،ـ س ،باب (السُت) ،ص.759 :
()2أضبد زغبِ ،سفر القضاة ،ـ س  ،ص.80 :
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حبيث تشعر إحدى ىذه الفئات باالضطهاد النفسي نميجة الماييز يف اللوف الذي تعانيو يف
كل ذي بشرة داكنة ىو بالضرورة عبد فبلوؾ) وىي
مسموى البنية العايقة كنسق مضار يعمربُ ( ّ
رسخها االسمعاار من باب ّفرؽ تسد ،فإ ّف الثقافة اإلسبلمية مل تسمطع ؿبوىا من
النظرة اليت ّ

البلوعي اعباعي فمأيت الثقافة الشعبية لمكشف ىذه العيوب النسقية ممحايلة على القيم
لعل
اعباالية اليت رباوؿ اؼبؤسسة الدينية يف صورة الزاوية إخفاءىا خدمة ألغراضها اػباصة ،و ّ
ماحدث لػ(ؼبُت السويف) والد البيكو يف (واقعة الطابية) ّبُت أنّو كاف ضحيّة صراع نسقي بُت

ثقافمُت؛ ثقافة وافدة غريبة وثقافة مماوقعة أصيلة ،وؽبذا مل هبد سندا من ؾبماع األغلبية
(اغبشاشنة) لكوف الصراع النسقي كاف قد ذباوز الزاوية وفشل اعباايل(إخواف الطريقة القادرية)
أماـ العيوب النسقية (الثقافة اؼبضادة).

وقد يدفعنا الفضوؿ إىل المسا ُؤؿ :ما عبلقة (العاياف) بػ(الشرمشاف) يف ىذا اؼبثل؟
واعبواب أ ّف البيئة اإليكولوجية يف سوؼ كثَتا ما تمسبّب يف انمشار آفة فقداف البصر ،أو ضعفو

(الع َاش) ،و ّأما (الشرمشاف) الذي ىو ظبكة الرمل فلها عبلقة أيضا دبعيشة (السوافة) الذين ال
َ
هبدوف حرجا يف تناوؽبا؛ والنسق الثقايف اؼبضار ىنا ىو تعريض بفقر (السوافة) الذين ال هبدوف
ما يأكلوف إال ىذه (السحلية) ،و ّأما العبلقة بُت (العاياف) و(الشرمشاف) حىت وإف كاف على
لساف الصبياف ّإال إنّو نسق يسخر من (الثقافة السوفية) البدويّة يف مقابل (الثقافة اغبشانيّة)

الريفية ،ىاتو األخَتة اليت تمخذ من زراعة النخيل مظهرا حضاريا يس ّد الفجوة النفسية أو اؼبأزؽ
النسقي عند (ؾبماع اغبشاشنة)؛ وىذه اؼبضارات النسقية ىي اليت أنمجت ىذا اؼبثل.
 "يقال أ ّن السكران يفقد عقلو ويقال إنّو يعرف باب داره" :1والصياغة الصحيحة ؽبذادارْه) ،يبمزج ىذا اؼبثل بطعم السخرية ،إذ أ ّف اغبق ال يبكن أف
اؼبثل ىي (سكرا ْف ويِ ْع ِر ْ
ؼ ْ
باب َ

يكوف لو إال وجو واحد ،وظاىرة السكر يف اجملماع المقليدي ربيلنا إىل نبيذ النخل أو ما يعرؼ
 الشرمشاف :سبق أف شرحناىا يف ىوامش الفصل األوؿ :اُنظر :ص )114( :منو .
) )1أضبد زغبِ ،سفر القضاة ،ـ س ،ص.92 :
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تقليديا بػ(البلقاي) الذي يسمعال كاس ّكر عند اغباوضة والمخاَت ،وىو أسهل طريقة
للحصوؿ عليو عكس النبيذ الرظبي الذي تبيعو (ماداـ سياوف) يف طبارهتا بموقرت ،والدار ىنا
ترمز إىل الشرؼ الذي ال يمنازؿ عنو الفرد الصحراوي الذي عُرؼ بغَتتو على حريبو حىت وإف

فقد عقلو ربت تأثَت السكر ،وردبا قد ينطبق ىذا على ما قالو عنًتة يف معلّقمو:
فـ ــإذا شربِت فإنّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني م ْس ْتهلِك

ِ ِ
لم ي ْكل ِم(()1الكامل)
مـ ـالي ،وعرضي وافـ ـ ـ ـ ـر ْ

.2.4الشعر الشعبي :من أشكاؿ المعبَت يف األدب الشعيب ،وغالبا ما يكوف صاحب القصيدة
معروفا ،وىو من مأثور الكبلـ الذي يسهل حفظو بالسااع ويمناقلو الناس باؼبشافهة ويؤدي
أغراضا كثَتة وـبملفة منها المواصلية ومنها اعباالية ،ومبيل ىنا إىل تعريف (زغب)حوؿ شفاىيمو
يف اجملماع المقليدي ىي أ ّف "كوف ىذا الشعر شفاىيا فاعناه أ ّف اجملماع الذي أنمجو ويمداولو ال
يمم اإلنماج والمداوؿ عن طريق الذاكرة ولذلك يعماد على ؾباوعة من
يعرؼ الكمابة إّمبا ّ
اآلليات كالصيغ الشفاىية والسياؽ الوجودي اغباضر وغَت ذلك فبا ذكرناه آنفا"( )2وقد يطوؿ
بنا اغبديث يف توصيفو وتصنيفو ،غَت أنّنا سنلج باب السخرية فيو من خبلؿ رواية (سفر
القضاة).
فاجملماع المقليدي يعمقد بقداسة "القصيدة الشعبية الدينية " ،ويضعها يف اؼبرتبة الثانية
بعد القرآف والسنة ،واؼببلحظ أ ّف الشعر الشعيب إّمبا ىو خطاب موضوعي أو موضوعايت –إف
يهمم كثَتا باللغة اليت يسمعالها فيكثر من المناص اػبارجي والداخلي
شئنا -ذلك أ ّف الشاعر ال ّ

ويبذؿ جهودا كبَتة يف رحلة البحث عن اؼبعٌت ،والصورة الشعرية فيو بسيطة ومباشرة ال تمعدى
حدود البيئة اليت يعيش فيها الشاعر.
) )1عنًتة بن ش ّداد ،ال ّديوان ،تح :ؿباد سعيد مولوي ،اؼبكمب اإلسبلمي ،بَتوت ،1970 ،ص.206 :
( )2أضبد زغب ،األدب الشعبي الدرس والتطبيق ،سخري للطباعة ،ط ،2الوادي ،2012 ،ص.38:

 الحظنا ىذا كثَتا عند أتباع الطرؽ الصوفيّة يف اعبزائر على اػبصوص كالقادرية والمجانيّة ،فالشعر الشعيب عندىم دبثابة
يساى عند بعضهم باغبضرة وما وبدث
يمربؾ هبا ىؤالء األتباع يف ؾبالس األنس واألحزاف .أو ما ّ
المعويذة السحريّة اليت ّ
فيها من ذب ٍل ؼبعانيها يف صور الصراخ واإلغااءات الطقوسية.
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ويصف لنا النص مشهدا دراماتيكيا عندما خبلت السااء دبائها واكببس اؼبطر عن النّاس،
خرج أىايل (سيدي عاراف) للسقيا يف لوحة ساخرة "قامت الصفوف عشرات المصلّين..إال
البدو المساكين ،المعنيين باألمر فقد جلسوا خلف الصفوف يرقبونها من بعيد بعيون فيها
من األمل الشيء الكثير..كيف يقفون أمام اهلل وىم ال يحسنون الوضوء كما أ ّن ثيابهم
()1

قذرة مهلهلة ال تصلح أن يقابلوا بها وجو اهلل"

مث تأيت ساعة المطهَت فيصعد بدوي نشيط فوؽ قبّة الزاوية ُمنشداً:
ِ
ياب
ب اهللْ ما يِ ْخ ْ
ِوالّل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي طل ْ
ِ
ـاب
م ْتكوفْخة و ْذىونْها ْغيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ
غـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ياب
ادي ْرسالي في الخال ْس ْ
اب
الساعة ْ
ساىلة الّلي تِ ْ
صعـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ
يْب ّدل ّ
اب
يْـ ْب ِس ْ
يح ع ْنـها س ـ ـ ـ ـ ـ ْ
والر ْ
ت حط ْ
ب ّ
ِ
ِ
داب
لج ْ
قدا ِويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْن ْتمشي تـ ْع ْرضك ْ

ب كِ ِ
ريم المولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـى
طل ْبـن ـ ْ
ـاك يا ر ّ
ك بايْنة في ىولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
ر ِاىي خلِي ْقتِ ْ
بدا س ْعيِنا خايِب يريع قـْبولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـو
كا ْن اإللو خالْقي نِ ْشكول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْو
ِ
األو ْل ال ِشب ْحنا بْـلول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
م ْن ع ْام ّ
بالمجمول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
ب ْمس ْكها عا ْد
ْ
رّ
ياب
والْعبِد ي ْ
الزمان ْوىولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْو وساعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات تـ ْبدا ب ْاىية ْو ت ْخ ْ
صبر ع ّ
اب
وساعات تـ ْعط ْ
اعات يِس ّك ْر علِ ْ
ك كِما البـ ّزول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وس ْ
فل ْ
يك الب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ
ِ
ب قضاىا ِمن ْكبار ُّ
اب
الدولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة الباطل ْرقِي والح ّق ِوينو غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ
ْسبايِ ْ
يبدأ نسق السخرية يف المش ّكل قبيل صعود ىذا البدوي على قبّة الزاوية؛ إذ ينظر سكاف
()2

القرية -وىم يبثلوف حالة االسمقرار -إىل البدو من حوؽبم نظرة سخرية فهم يف نظرىم رمز
المخلّف واعبهل والكسل ،ؽبذا ؼبا صعد البدوي فوؽ قبّة الزاوية انش ّدت إليو األنظار بالسخرية
ّ
( )1أضبد زغب ،سفر القضاة ،ـ س ،ص .112:

()2
يفرج عن باديمو ىذا القحطِ ،مْم ُكوفخة :جاء يف القاموس ا﵀يط
ص ف؛ ّ
يموجو ىذا البدوي بال ّدعاء إىل ا﵁ بأف ّ
"كفخو بالعصا كانعو :ضربو ،وقفخو .والكفخة الزبدة اجملماعة البيضاء" ،ينظر :الفَتوز آبادي ،القاموس المحيط،

(مكفوخ أو كافَخ) على من اعماد تعاطي اؼبخ ّدرات،
ـ س ،ص .1424 :واعبااعة الشعبية يف (منطقة ُسوؼ) تطلق لفظ َ
ِ
يساى القطيع
ذىوّنا :من الذىن  :العقلَ ،س ْعينا :اؼباشية ْ ،رسايل :قطعاف ممفرقة بسبب ندرة الكؤل ،ويف ُ
(سوؼ) ّ
ج.إرساؿ)ِ ،شبَ ْحنا :رأينا  ،قِ َدا :ناحية واذباه.
الصغَت من اؼباشية ( ِر ْسلة ْ
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عاا يقولو من
ذلك أ ّف اغبركات البهلوانية اليت يقوـ هبا أثناء الصعود واؽببوط جعلمهم ينصرفوف ّ

كبلـ صبيل ممناسق إىل ما يشبو االسماماع بالعرض اؼبسرحي!!

كاا أ ّف طريقة عرض البدوي للاسألة فوؽ قبّة الزاوية مدعاة للسخرية ،إذ كاف يكفيو

أف يأيت الزاوية من أبواهبا كاا يفعل مريدوىا من أبناء قرية سيدي عاراف ،فيلمقوف سدنمها
ؾبرد المطهَت من اؼبدنّس ،أل ّّنم مل
وخ ّدامها ويعرضوف مطالبهم عليهم اليت يبدو ّأّنا تمجاوز ّ
يق ّدموا شيئا بُت أيديهم كاا كاف يفعل أىل القرية ومنهم (ؼبُت السويف) عادة ،وؽبذا فإ ّف نسق
السخرية يبدو جليّا مع (االشمطاط الدعائي) الذي مارسو ىذا البدوي يف أبياتو ،حبيث أنّو
كثرت شكواه فبا أصاهبم من القحط واعبفاؼ وىم أىل ماشية ،وحىت ولو أنّو كاف من ظاىر
اػبطاب أنّو يدعو ا﵁ صراحة "طلبناك يا ربّ يا كريم المولى" ّإال أ ّف الشكوى ضبلت معاين
البزولة) ،وبدا وكأنّو وبكي قصة مسليّة ؽبا بداية وعرض
السخرية مثل (ممكوفخة ،بلولةّ ،
وخاسبة ،ويبكن الوقوؼ على مقاطع السخرية يف ىذه األبيات فياا يلي:
رب يا كريم المولى" :فيبدو وكأ ّف ىذا البدوي رافعا عقَتتو بالغناء ،فلم زبل أي
"-طلبناك يا ّ

كلاة من ىذا اؼبقطع من اؼبدود بيناا اؼبوقف جلل ،فمكوف اؼبفارقة بالسخرية بُت بؤس ىذا

ربوؿ شكواه إىل ما يشبو الغناء ،يف حُت ربيل ثقافة االسمقرار يف القرية ىذا النسق
البدوي مع ّ

المسوؿ مثل
إىل ثقافة الكسل عند البدو ،فهم ال وبسنوف –يف نظرىم -إال الغناء واإلنشاد و ّ
قصة الصرصور مع فصل الربيع.
البزولة" :عبأ الشاعر إىل المشخيص يف وصف ا﵀نة اليت أصابت
"-وساعات تعطف لك كما ّ

األـ
در ثدي ّ
باديمو يف ملاح ساخر مشبها غبظات الفرج عندما ينزؿ الغيث يف الصحراء دبا ي ّ
على وليدىا اعبائع ،والبدوي شديد االلمصاؽ ببيئمو االجمااعية من خبلؿ حرصو الشديد على
العبلقة القرابية واليت تماثل يف الزواج اإلضوائي ،ومن ميزات ىذا الزواج أنّو "وبافظ على سباسك
الوحدة القرابية والسياسية عن طريق تدعيم العبلقات القرابية القائاة بالفعل عن طريق
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اؼبصاىرة ،كاا ىو اغباؿ يف زواج أبناء العاومة حيث يصبح العم صهرا البن أخيو"( ،)1وىذا
يشَت إىل قياة المناسل يف اجملماع البدوي والمشبيو بالرضاعة يف ح ّد ذاتو يع ّد نسقا ثقافيا
ممأصلة سبيزىا عن ثقافة اغبضر ،والذي
مضارا وبيل إىل البادية اليت تعمرب الرضاعة ثقافة بدوية ّ
صنع السخرية ىو وجود اؼبفارقة يف الوصف بُت تذبذب نزوؿ الغيث يف البادية "ساعات

ألوالدىن يف
البزولة"حرصا على المنشئة السلياة
األمهات "كما ّ
تعطف" ،وثقافة اإلرضاع عند ّ
ّ
بيئة إيكولوجية قاسية كالصحراء.

ِ
ايب قضاعا ِمن كِب ْار ُّ
تذمراً من سلطاف اغباكم
"سب ْالدولة " :من اؼبؤكد أف اؼبقطع يمضان ّ
الذي كاف سبباً يف بؤس البدو ،واؼبعٌت ىنا عاـ ،فالبدوي يدرؾ بالفطرة أ ّف اغباكم ليس إال
االسمعاار ،وما صرخاتو إال يف واد ،وىنا يظهر نسق السخرية من ضياع اغبقوؽ على يد كبار
الدولة أو القضاة ،واؼبفارقة ىنا أف البدوي اسمطاع أف يصل بالسخرية إىل اؼبعٌت الذي وبمكره
ؾبرد رعاع وقطعاف من البشر ال زبملف كثَتا عن مواشيهم نبّها
أىل القرية الذين يعمربوف البدو ّ
الطعاـ واؼباء فقط ،وىي تش ّكل عبئا ثقيبل عليهم.
وىذه النظرة السلبية ليست إال نماجا لثقافة السخرية اليت يمداوؽبا أىل القرية عن البدو
ويمسلّوف هبا يف أظبارىم ،وذب ّذر روح المصنيف الطبقي فيهم؛ فيقوؿ الطالب ػبضر لرفيقو سامل
ولد بابا عاراف"لع ّل اهلل أن يستجيب لهذا األعرابي ،وال ينظر إلى المصلّين )2("...فَتد
السن وال
عليو سامل باسمهزاء" ىل ىذا معقول ؟..لقد بدأت تهذي ..شيخ طاعن في ّ

يصلّي نجس يستجاب لو ؟"( )3وىنا نبلحظ الفجوة بل اعبفوة االجمااعية الكبَتة بُت مبطُت
من اجملماع الصحراوي ،فاأل ّوؿ ينعم باالسمقرار مع الفقر وىو ؾبماع القرية والثاين ينعم بالفقر

المشرد وىو ؾبماع البادية ،ويمجلى ىذا المفاوت الطبقي يف النظرة ال ّدونية اليت وبالها
مع ّ
( )1ؿباد عبده ؿبجوب ،االتجاه االنثروسوسيولوجي في دراسة المجتمع ،ـ س ،ص.59 :
()2أضبد زغبِ ،سفر القضاة ،ـ س ،ص .114 :
()3

ص ف.
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سكاف اغبضر عن سكاف البادية ،وربال ؾبالس ظبرىم كثَتا من أخبار النوادر اؼبفعاة
بالسخرية عن البدو وسذاجمهم.
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خالصة:

انطلقنا يف بداية ىذا الفصل من ربديد مفهوـ السخرية عند العرب ،وقد اتّضح لنا أ ّّنا
من أكثر اآلليات اغبجاجية اليت تسمعالها اللغة إقناعا وتأثَتا يف اؼبملقي ؼبا سبملكو من قدرة يف
المداوؿ والسيطرة على اػبطاب ،وكنّا قد اسمشهدنا حبادثة اغبطيئة مع الزبرقاف بن بدر.
يسجل خطاب السخرية حضوره اؼبوضوعي يف اجملماع المقليدي بقوة العادة والمقليد
ّ
ويعود ذلك يف نظرنا إىل ثراء الثقافة الشعبية ،وكثرة المجارب عند أفراده ،وقد كانت لنا الفرصة
لبلطبلع نسقيا على خطاب السخرية يف ىذا اجملماع من خبلؿ رواية(ؾبماع سفر القضاة).
أىم نسق اسمهدفو خطاب السخرية يف ىذه الرواية ،ىو خطاب األلواف ،وكاف
لعل ّ
و ّ
األظبر النسقي يضفي بظبللو على أغلب مشاىد الرواية باعمباره رمزا للهويّة الصحراوية ،وأما

يًتدد يف اؽبامش بصفمو اآلخر اؼبخملف.
فظل ّ
األشقر الشبقي ّ

كاا أ ّف القيم بنوعيها اإلجابية منها والسلبية ىي األخرى مل تسلم من خطاب السخرية
أل ّف اجملماع المقيدي يمعاطاىا من منطلق خصوصية الثقافة اليت ينمجها ،فوجدنا أ ّف نسق
الربكة ليس إال السخرية ذاهتا ،فاا كاف وبلم بو الطالب ػبضر وأىلو من بركات الزاوية يف رحلمو
ربوؿ إىل سراب ،بل وأنابت عنو السخرية يف قولو " كأنّني أبحث عن
العلاية إىل تونس قد ّ
ظل الريح أو شحم الغول أو لبن العصفور" ،وقد تمجلّى أنساؽ السخرية يف أدؽ صورىا مع
ّ

ربوؿ إىل نسق للسخريّة بُت أبناء
القيم السلبية كاغبسد عند (سالوـ) اجملاىد اؼبزعوـ الذي ّ
قريمو-سيدي عاراف-
ومرة أخرى رأينا كيف تمج ّذر السخرية يف خطاب اؼبوروث الشعيب ،فوجدناىا يف ثنايا
اغبِكم واألمثاؿ والشعر الشعيب ،وقد أحالمنا إىل كشف عيوب الثقافة النسقية ،ومنها ظهور
روح المباين الفئوي داخل اجملماع الواحد ،وقد الحظنا أ ّف الفجوة االجمااعية تزداد اتّساعا بُت
تروج ؽبا اؼبؤسسة ال ّدينية يف صورة الزاوية.
(السوافة) و(اغبشاشنة) رغم زيف اؼبثل اليت ّ
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تمهيد:
ظلّت العبلقة بُت ادلرجعي والتخييلي من بُت أىم العبلقات اليت أسهمت يف بناء اجملد
توجس بُت الطرفُت يف بياف
األديب للحضارة العربية واإلسبلمية ،ورغم ما يشوب ىذه العبلقة من ّ

ادللمات ،فلوال
فضل أحدعلا على اآلخر إال أ ّف كبلعلا يُع ّد خادما لآلخر ،مسعفاً لو عند ّ
التخييلي دلا بلغ ادلرجعي رسالتو إىل األجياؿ ،ولوال ادلرجعي دلا وجد التخييلي شيئا يقولو عن
ّ
مستقل بنفسو عن احلدث
نفسو؛ ولظلت بضاعتو كاسدة ،ذلك أ ّف التخييلي مهما زعم أنّو
ّ
عنصري الزماف وادلكاف اللذين يع ّداف من مقومات
التارؼلي ،إال أنّو يف النهاية ال ؽلكنو أف يتجاىل
ْ
ادلرجعي التارؼلي ،ناىيك عن احلدث الذي ىو ادلادة اخلاـ اليت ال يستطيع التخييلي االستغناء

عنها.
كفن
وادلؤّكد ىنا أنّنا غَت معنيُت بالرواية التارؼلية فذلك ميداف آخر ،إنّنا نقصد الرواية عموما ّ
الفٍت واجلمايل والتخييلي ال
أي عمل روائي ومهما بلغ مستواه ّ
إبداعي لو حدوده ومعادلو ،ذلذا فإ ّف ّ

ادلكوف التارؼلي ادلرجعي ،إذ أ ّف التاريخ يع ّد القوالب واألطر اليت
ؽلكنو أف يستغٍت هنائيا عن عنصر ّ

آلييت االستقراء أو ادلراجعة ،أل ّف عاملي الزماف وادلكاف علا
تنشأ فيها وتًتعرع فكرة الرواية عرب ْ
لعل ذلك ما دلسناه يف
ال ّدعامتاف األساسيتاف ألي عمل روائي ناجح دبقاييس ّ
الرواية احلديثة ،و ّ
ربولت إىل أنساؽ
روايات جرجي زيداف ،وبصورة أكثر وضوحا يف روايات أحبلـ مستغاظلي اليت ّ
ثقافيّة تسعى إىل تفحيل الرواية ذاهتا ال سيما يف روايتها ذاكرة اجلسد.
ورواية سفر القضاة لػػأضبد زغب مل زبرج عن ىذا اإلطار ،فقد حرص كاتبها على وضعها يف

الرواية بالزخم التارؼلي رغم بساطة
إطارىا الزمٍت التارؼلي مستقرئا ومراجعا معاً؛ وقد اتّسمت ىذه ّ

الفكرة وىي الصراع ادلزمن بُت ادلق ّدس وادلدنّس وفق واقعيّة اجملتمع التقليدي وذلك من خبلؿ طابع
يفسر
ادلعاجلة الكرونولوجية لؤلحداث ،أي أ ّف الكاتب كاف يدرؾ أ ّف ادلأزؽ النسقي ال ؽلكن أف ّ

تشعب نسيج األحداث يف الرواية.
مامل ؽلتزج التخييلي بادلرجعي ال سيما مع ّ
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بيد أ ّهنا قد ال
كما أ ّف للجمالية وظيفة شكليّة من شأهنا أف توفّر للقارئ ادلتعة النفسيةَ ،
تتضمن البعد التواصلي الذي يربطو دباضيو يف صورة ادلرجعي ربديداً ،فقد يًتؾ
رب ّقق لو ذاتو ما مل ّ
ادلتخصص يف التاريخ ثغرات وراءه –قد يصفها الناقد األديب بالفنيّة-ال سيما ما تعلّق بادلواقف
ّ
اليت ربتاج عادة إىل التحليل النسقي للكشف عن ادلضمرات من اخلطاب ،وردبا ىذا ما دلسناه يف
يتعرض
مواقف ادلؤسسة الدينية التقليدية يف صورة (الزاوية القادرية) بوادي ريغ ظلوذجا .فبينما ّ
ادلؤرخ للجانب التارؼلي ادلشرؽ للزاوية كإسهاماهتا يف ا﵀افظة على اذلويّة الوطنية ،ودورىا يف

عدو
التصدي للمشروع االستعماري التغرييب ،وحىت مشاركة أتباعها يف التعبئة للجهاد ادلق ّدس ض ّد ّ
ال ّدين والوطن وىذا ما ال ؼلتلف فيو اثناف ،إال أ ّف التخييلي قد ؼلتار سبيبل آخر حُت ػلفر يف
البنية العميقة ذلا ،فيطارد اذلوامش والتفاصيل اليوميّة ،ويفضح عيوب الثقافة اليت قد زبتبئ خلف

اجلمايل من اخلطاب ،فيفضح أولئك الذين نصبّوا أنفسهم (قضاة) على الناس بامسها ،أولئك
الذين يتكلّموف بامسها ويستغلوف مسعتها يف ربقيق مكاسب دنيوية آنيّة ذلم على حساب من يؤمن
هبا ويناصرىا رغبة يف احلصوؿ على نسق (الربكة).

ورواية (سفر القضاة) مليئة باألنساؽ التارؼلية اليت أ ّكدت حضورىا يف اجملتمع التقليدي
تارة بالتحيُت النسقي كما ىو الشأف عند اليهود التلموديُت ،وتارة بادلراجعة النسقية للتاريخ كما
احلاؿ عند أنصار احلركة اإلسبلميّة؛ وقد رمز الكاتب ذلؤالء النسقيُت بالقضاة ،وإىل عملهم
مر بنا يف
باألسفار ،وىذه ادلسميات تعترب من أش ّد األنساؽ حضورا وتأثَتا يف أحداث الرواية كما ّ
األوؿ وسنعرض صورا ذلا يف ضوء دراستنا للنسقي التاريخ وصراعات الثقافات.
الفصل ّ
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.1اليهود النسقيون :ق ّدمت الرواية اليهود يف صورهتم النسقيّة التارؼلية من خبلؿ تقنية السرد اليت

وظفها الكاتب يف إقحامو لبعض نصوصهم التارؼلية ادلق ّدسة ،ويف ىذا السياؽ يشَت (ميبلف

كونديرا )  milan kunderaإىل أ ّف ىناؾ عبلقة وطيدة بُت الرواية والتاريخ فما غلمع بينهما أ ّف

كبلعلا خطاب سردي يعتمد على تناص البلحق بالسابق( ،)1ومن اخلصائص النسقية لسَتة

اليهود يف التاريخ أ ّف ثقافتهم تتميّز بالثبات واإلضمار وىذا ما سنقف عليو يف ربليل ىذه الثقافة.
فن صناعة الموت:
 .1.1ثقافة اليهودّ /
ال نستطيع -ومهما حاولنا -أف نقصي (اليهود) من نسقية التاريخ ،وىي نسقية افتكوىا
دبوضوعيّة من خبلؿ اخلصوصية الثقافيّة واجملتمعيّة اليت خلّدىم هبا التاريخ ،وسبيّزىم عن سائر
مر التاريخ ،ويكفي ذكر
شعوب األرض ،وحىت لؤلدوار البارزة اليت لعبوىا يف مسرح األحداث على ّ
تتحوؿ القلوب واألبصار صوهبم وتضعهم يف صورة ادلتهم
امسهم فقط حىت تتوقف عجلة الزمن ل ّ
الذي غلب إدانتو مهما كانت قرائن براءتو؛ وقد نتساءؿ حينئذ :دلاذا؟

إنّنا صلد اجلواب مباشرا فيما تنسجو الثقافة عنهم ،ولن تكوف تلكم الثقافة إال (كليشهات)
مهربة من تارؼلهم األضبر القاين ادللطّخ بدـ أنبيائهمّ ،إهنا الثقافة ىي اليت رباكمهم ،وعرب أنساقها
ّ
مهمة التخييلي يف تقدمي ىذه الصورة
تكشف أدوارىم التلمودية عرب التاريخ ،بينما
تتجسد ّ
ّ
مر بنا( ِسفر ال ُقضاة)
لعل عنواف الرواية يف ح ّد ذاتو كما ّ
التارؼلية القاسبة عنهم وتسويقها ثقافيا ،و ّ

ىو يف ح ّد ذاتو نسق إحايل على تاريخ ىذه الفئة؛ وكنّا قد أشرنا إىل ىذه القضية يف الفصل األوؿ
استل الكاتب ىذا
الرفض ،غَت أنّنا ّ
تعرضنا ألنساؽ الوالء و ّ
عندما ّ
سنبُت يف ىذا الفصل كيف ّ
العنواف من سياقو التارؼلي.
.السفر/التعاليم :حرص الكاتب من منطلق التبئَت يف الرواية على إقحاـ بعض النصوص
ِّ 1.1.1
الدينية لليهود ،وىي عبارة عن تعاليم تلموديّة لثقافة ادلوت واالنتقاـ عندىم ،فهي اسًتجاع
تعرب عن ثقافة اليهود يف التعامل مع النص ادلق ّدس ،وجاء على لساف حنّا بنت
لنصوص تارؼلية ّ

( )1يُنظر :ميبلف كونديرا ،الستارة ،تر:معن عقل ،ورد للطباعة والنشر ،دمشق ،سوريا ،ط ، 2006 ،1ص.60:
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الرب يهوه ،وكان يعتزم نشر تعاليمو،
عَتاد..":والدي المسكين الذي مأل رأسو من كالم ّ
فصلو أجدادنا اليهود على مقاسهم "( ،)1وىذه الفكرة كانت جزءاً من الثقافة
الرب يهوه الذي ّ
ّ
يسخر ذلا وقتو ،وىي اخلرافة ادلوغرة يف القدـ كما كانت تسخر منها
اليت جعلت (عَتاد) والد حنّا ّ
(حنّا) وتلوـ والدىا على اإلؽلاف هبا وترى أ ّهنا تتعارض مع العقل وادلنطق والذوؽ بل وتع ّدىا خرافة
كل
تارؼلية كبَتة"إنّو ّ
رب يأمر بالظلم والفحشاء والعنصريّة يأمر بالسرقة والكذب و ّ
()2
الرذائل..ومع ذلك يؤمن أمثال والدي بالخرافة الكبرى"

فر يف األصل إّظلا ىو نسق تارؼلي يؤسس لثقافة اليهود األوىل اليت تتمظهر يف شكل
فالس ُ
تعاليم تلمودية يتوارثوهنا باجملايلة دوف ربريف أو تبديل ،يتلقوهنا بسياقها التارؼلي حفاظا على
ىويّتهم التلمودية كما جاءت يف أسفارىم ادلق ّدسة ،ومن ىنا جاءت قدسية (الس ْفر) وأنساقيتو
التارؼلية ،فبل نعجب – ٍ
حالئذ -حُت نرى حرص اليهود اليوـ يف البحث عن ىيكل سليماف
ّ
ادلزعوـ ربت ادلسجد األقصى ،وحرصهم الشديد يف إقامة شعائرىم ال ّدينية ادلق ّدسة عند حائط
كل من
ادلبكى ،بل وأصبح الوقوؼ أماـ ىذا احلائط ذروة التطهَت عندىم ،وأصبح يشاركهم فيو ّ
يف نفسو شيء على اإلسبلـ والعرب ولو مل يكن منهم ،وقد ؽلت ّد ىذا التحيُت حىت يف ىيئة اللباس
ادلق ّدس وضلن يف زمن التكنولوجيا الرقميّة فبل يثنيهم ذلك عن زلاينة التاريخ ونسقيتو ثقافيا حىت
يؤدي دوره كامبل يف معادلة الصراع من أجل البقاء.
ّ
ٍ
كل من ؼلالفهم من بٍت
واليهود من خبلؿ (طَّق َسنَة) التعاليم يبعثوف
برسائل مشفرة إىل ّ
َ
البشر ،ىذه الرسائل تتضمن يف فحواىا ثقافة ادلوت ،إذ يستحيل ادلوت عندىم إىل معاد ٍؿ
يعولوف على احلاضر كثَتا ألنّو
موضوعي للحياة ،لذلك فهو نسق
تارؼلي ال يقبل ادلراجعة ،فهم ال ّ
ّ

ادلتغَت الثقايف بسلبياتو وإغلابياتو ،والرفض لآلخر عندىم خيار تلمودي بقوة (السفر) ،لذلك
ػلمل ّ

تتغَت ومل تتأثّر حبوادث التاريخ ،فقد ظلّت (فئة اليهود) تستنسخ ذاهتا من
فإ ّف الثقافة اليهودية مل ّ

()1
()2

أضبد زغب ِسفر القضاة ،ـ س ،ص.40 :
ـ ف ،ص.40 :

 ربويلو إىل نسق ثقايف وحىت إىل عبلمة سيميائية من خبلؿ تلك القبّعة الصغَتة اليت يضعها كبار ساستهم على رؤوسهم.
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ذاهتا إىل اليوـ وتتّخذ من ىذه الثقافة طقوسا للتقوية ،حىت أ ّف الثقافة الشعبية تضع ذلم قاعدة


ات َج ْد"
مايص َفاش على ْميَ ْ
نصية ثقافية فاصلة يف قوذلا":اليهودي ْ
ثابتة كمتعالية ّ

كل الوسائل متاحة عند اليهود لتحقيق ىذه الغاية دبا يف ذلك نقض العهود وشلارسة
و ّ
متحوال إىل متعالية ثقافية
مر العصورّ ،
اخليانات ،وىذا ما يرتبط رأسا باألنساؽ التارؼلية على ّ

عنهم ،ال تتعلّق بعبلقتهم بادلسلمُت فقط كما قد يسوقونو لغَتىم من ثقافة ،بل حىت بالشعوب
األخرى اليت سكنوا معها وبينها ،وما فعلتو النازية هبم من تنكيل عُرؼ تارؼليا عندىم با﵀رقة خَت
دليل على ذلك.

.1.1.1القضاة/التاريخي الرمزي :ؽلثّل القضاة يف ثقافة اليهود العمق التارؼلي الذي حافظ على
ادلنظومة الثقافية لليهود وىم أصحاب فكرة (شعب ا﵁ ادلختار) ،وػل ّدثنا القرآف عن قضاهتم الذين
وحرفوا التوراة ،وقتلوا أنبياء ا﵁ ظلما وعدوانا ،واستباحوا حرمات ا﵁،
عاثوا يف األرض فساداّ ،
وجحدوا نعمو الظاىرة والباطنة ،وجاء يف الرواية من نصوصهم ادلق ّدسة أ ّف "األنبياء يضاجعون
()1

بناتهم وزوجات أبنائهم وزوجات جيرانهم ىؤالء ىم األنبياء في كتب بني إسرائيل"..

ذلذا فإ ّف مفهوـ القضاة عند اليهود مرتبط بالرمز التارؼلي الذي ػليل دائما على الظلم
مشرعا
وانتفاء العدؿ والقاضي كنسق ثقايف عندىم ليس بالضرورة أف يكوف خصما للنيب أو ّ
با﵀رفة ،بل يصل األمر هبم إىل درجة االستخفاؼ
بالنيابة عنو كما تصفو كتبهم اليت توصف ّ

والتدليس واجلرأة يف اهتاـ األنبياء دبمارسة الفاحشة مع زلارمهم كما جاء يف النص التلمودي،
وىذا النسق متج ّذر يف الثقافة اليهودية اليت يكشفها تارؼلهم الغابر ،ويؤمنوف هبا كواحدة من
تتغَت.
ادلسلّمات اليت ال ّ


غَت طبعو أبدا مهما طاؿ الزمن ولو بعد مرور مائة جيل..
مثل شعيب معناه :أ ّف اليهودي ال يت ّ
()1أضبد زغب ِسفر القضاة ،ـ س ،ص.41 :
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وبُت ِ
السفر والقضاة تتولّد لديهم ثقافة ادلوت اخليار الوحيد لديهم للتخلّص من خصومهم،
والذين ال يستثنوف فيو أحدا ولو كاف من بٍت جلدهتم كما فعلوا مع (عَتاد) والد حنّا دلا كفر
ّ
يتحوؿ
بقوانُت (البيعة) فكاف مصَته ادلوت الًتاجيدي يف ظروؼ غامضة ،لذلك فإ ّف ادلوت ّ
التمرد على ىذه القوانُت ،ورأينا كيف
كل من ّ
تسوؿ لو نفسو ّ
عندىم إىل نسق تارؼلي رمزي يطارد ّ
حاولت (حنّا بنت عَتاد) الفرار من قدرىا ،وىي تدرؾ سباما أ ّف صناعة ادلوت عند قومها اليهود
كل الثقافات ،ومل يشفع
نسق ثقايف حاضر بقوة التاريخ ،فكانت تتعامل معو كرمز تارؼلي يتح ّدى ّ

التحوؿ إىل نسق اإلسبلـ يف هنج الظبلـ ،وما كاف يوفّره ذلا (الطالب خلضر) أيضا من ضباية،
ذلا ّ

وفشلت كل األنساؽ يف ضبايتها من سلالب (القضاة التلموديُت) الذين ال خيار أمامهم إال تطبيق
كل من
ما يف (السفر) من تعاليم .فهم -حسب الغذامي -فحوؿ ربرسهم الثقافة ،لذلك فإ ّف ّ
يعًتضهم تعاقبو الثقافة ،ولن تكوف ىذه العقوبة إال نسق ادلوت صناعتهم ادلفضلة.

-616 -

الفصل الثالث

النسقي التاريخي وصراع الثقافات في رواية سفر القضاة

.1الثقافة اإلسالمية/البحث عن صورة الماضي :يُهيمن على اجملتمع التقليدي الذي ينتمي إىل
ثقافة اإلسبلـ يف الغالب الرغبة يف اسًتجاع صورة ادلاضي عرب نسقية التاريخ ،من خبلؿ ْربيُِت
أنساؽ الثقافة اإلسبلمية وصلد ذلك جليّا يف الثنائيات التالية:
.1.1الكفر/اإلسالم :سيطر نسق الكفر على سلياؿ اجملتمع التقليدي الذي يرى يف ثنائية الكفر
تتحُت باستمرار ،إال أهنما قد
واإلسبلـ نسقا يرتبط بالصراع ادلزمن بُت احلق والباطل يف صور ّ
كل احلرص على شلارسة
ّ
يتحوالف يف نظر ىذا اجملتمع إىل نسق واحد ،فاجملتمع التقليدي حريص ّ

الطقوس اإلسبلمية يف مظهرىا االحتفايل فقط حبثا عن عامل التقوية الذي ؽل ّكن اجلماعة من

ا﵀افظة على غريزة البقاء ،فبل نستغرب عندما نرى(ديغوؿ الكافر) حاضر يف (جزائر االستقبلؿ)
ٍ
مفخخ حينما يتعلّق األمر بثنائية (الكفر /اإلسبلـ) ولو على سبيل الته ّكم كما
كنسق تارؼلي ّ
جاء على لساف سالوـ اجملاىد:
"ال َف ْدوة لديغول الكافر عسى أن يحشره اهلل معو في جنّة الفردوس المخصصة لليهود
والنصارى..ىكذا ىمس أحد الشبّان إلى أحد رفاقو وىو يخشى أن ينتبو إليو سالوم "

()1

عدو األمس الكافر (ديغوؿ) إال تلك
فسالوـ اجملاىد كنسق تارؼلي ثوري ال يرى يف ّ
يتجرأ
الفرنكات اليت
ّ
سيتحصل عليها يف مقابل سنوات اخلدمة اليت قضاىا عامبل يف فرنسا ،وال ّ

أف ينذر على نفسو يف أ ّف يُقيم منها (ف ْد َوة) ذلذا الكافر والفدوة تعٍت الصدقة من الطعاـ على
ادليت؛ وىي نسق ديٍت تراثي ال يُعرؼ تاريخ ّأوؿ من سنّو.
فنبلحظ التداخل بُت نسقي الكفر واإلسبلـ ،وىذا التداخل يف رأينا يعود إىل العامل
التارؼلي اجلديل الذي جعل من ثنائية الصراع بُت ىذين النسقُت صراعا ضبيميا بعد أف كاف صراعا
عدائيا مع بداية الدعوة اإلسبلمية ،غَت أ ّف الثقافة ذلا رأي آخر حينما ترتبط بذىنية منتجيها،
()1

أضبد زغب ِسفر القضاة ،ـ س ،ص .8 :
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يتحوؿ نسق (الكفر) إىل رمز تارؼلي سلاتل ،بعيدا عن زلمولو العقدي ،فبل عجب أف يظفر
حيث ّ

يتحوؿ (القبح الثقايف) إىل
(ديغوؿ الكافر) بدعوات (سالوـ ادلسلم) ،بل يتع ّدى األمر إىل أف ّ
نسق صبايل يلقى كل القبوؿ والًتحيب أو دبا يشبو التوافق الضمٍت من قِبل اجلماعة الشعبية اليت
تظل تبحث عن صورة ادلاضي عرب النسقي التارؼلي.
.1.1العلم والجهل/محاكمة التاريخ :ىذه الثنائية (العلم/اجلهل) تطرح أمامنا الكثَت من
التساؤالت حوؿ تأثَتىا يف اجملتمع التقليدي ،فهي صورة من صور البحث عن ادلاضي عرب نسقية
التاريخ ،إال أ ّف اجملتمع التقليدي ينصدـ أثناء ىذه الرحلة بوجود أنساؽ وسيطة ربجب عنو الرؤيا
الصحيحة لنسق العلم ،فالثقافة اإلسبلمية ال صلد ذلا حضورا حقيقيا يف سلوكات أفراد ىذا اجملتمع
عدا احلضور الرمزي من خبلؿ رابط التاريخ ،فبالرغم من زلاولة ربيُت التاريخ من خبلؿ استدعاء
كالسفر من أجل اإلجازة العلميّة؛ وىذا ما الحظناه يف الدوافع احلقيقية من وراء
األنساؽ الًتاثية
ّ

رحلة (الطالب خلضر) إىل (جامع الزيتونة) وىو اجلامع الذي أمر ببنائو الفاتح حساف بن
النعماف ،وأقاـ على ربسينو األغالبة أسوة جبامع (األزىر) الذي بناه الفاطميوف ،ليكوف منارة
للعلم يف عدوة ادلغرب ،غَت أ ّف ىذه االثنية النسقية مل يعد ذلا معٌت يف اجملتمع التقليدي حينما
ربوؿ العلم إىل رلرد طقوس بعد أف أفرغ من جوىره ،وبسبب عوامل كثَتة يعود أكثرىا إىل ال ّدور
ّ
الذي لعبو (القضاة) يف تغيَت ادلفاىيم الصحيحة لوظيفة العلم ودوره اإلغلايب يف إسعاد الناس
وتنوير حياهتم .فقد آلت السلطة الروحية إليهم ،وأصبحوا من خبلذلا ػلاكموف الًتاثّ ،إما دبا
توصلت إليو عقوذلم ،أو دبا يتماشى مع مصاحلهم.
ّ
وتتقمص ىذا ال ّدور يف رواية( ِسفر القضاة) (مؤسسة الزاوية) ،و ّأما اآلليات النسقية اليت
ّ
تستعملها فمنها (التزكية) و(الربكة) و(كرامات الويل) و(الطاعة العمياء) وغَت ذلك من الوسائل
وىو ما صلده يف بعض مشاىد الرواية؛ والغرو أ ّف عودة (الطالب خلضر الزيتوين) تستوجب
 صحايب جليل أًبّ فتح ببلد ادلغرب بعد وفاة عقبة بن نافع الفهري.
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االلتفات للقضاة أصحاب الفضل وذلك بتكرؽلهم ودعوهتم إىل الوليمة الدمسة اليت أع ّدىا ذلم أبوه
(دلُت السويف) رغم أ ّف الطالب خلضر عاد حنقاً وىو ػلمل بداخلو بركاف ثورة تكاد تنفجر يف وجو
للمدعوين الطالب الصادق
"لكن الشيخ لخضر ال يأبو كثيرا للوليمة وال
ىؤالء القضاةّ :
ّ
والمخلّصين الجدد :المق ّدم سي قويدر ،وبعض مق ّدمي الزاوية من القرى المجاورة وأعيان
القرية "(.)1

فهنا زبتلف قراءة اجملتمع التقليدي لئلصلاز العلمي الكبَت الذي حققو الطالب خلضر عن
ادلتبصرة ألعلية العلم ودوره احلقيقي ،فاجملتمع التقليدي ادلكبّل باخلرافة واجلهل ال
القراءة الواعية ّ
يدرؾ العبلقة بُت العلم كمعطى حضاري والتاريخ كمرجع تقييمي ذلذا احلدث ،بل اختزؿ ىذا
احلدث العظيم الذي تشهده القرية يف (و ٍ
ليمة َد ِمسٍَة) كمعادؿ موضوعي ذلذا اإلصلازٍ ،بّ ينتقل
تتحوؿ إىل نسق ثقايف
االىتماـ هبذا احلدث إىل اذلامش حىت تتح ّقق وحدة الثنائية الثقافيّة اليت ّ
واحد من خبلؿ جلاج احلاضرين حوؿ شبار ىذه الرحلة األسطورية حسب ما يعتقدوف "يسأل

الشبّان الذين يقاطعونو متلهفين عن الحديث عن الزيتونة والعلم والفتوى ،يتأكدون عن قرب

مما يشاع عن شيوخ الزيتونة من الحكايات التي تشبو األساطير ،يقال أ ّن الشيخ النملي
يستطيع أن يقرأ القرآن كلّو في نصف ساعة !! يقال أ ّن الشيخ القمحاوي يقرأ على الماء

فيجمد!! يقال أ ّن الشيخ الصليعي يحفظ القرآن واأللفية واألجرومية والرسالة ومتن الجزرية
ومتن ابن عاشر و. )2("..
لذلك فإنّنا نبلحظ اخللخلة يف مركزية الثقافة اإلسبلمية من خبلؿ االستدعاء السيئ
للتاريخ من قبل ا﵀تفلُت ،فاألسئلة اليت كانت تتهاطل على (الطالب خلضر) ليس فيها سؤ ٌاؿ
واح ٌد ينتمي إىل روح العلم أو يهدؼ إىل التمييز بُت ما ىو علم وبُت ما ىو جهل ،بل خلط
()1أضبد زغب ِسفر القضاة ،ـ س  ،ص.44 :
()2ص ف.
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بينهما ،ومزج بُت العلم واخلرافة ،وىذا ىو النسق الصحيح الذي ػلملو ادلخياؿ الشعيب عن العلم
يف صورة عيوب نسقيّة تصنعها الثقافة ،وىو ما ذىب إليو سعيد يقطُت بقولو " أ ّف النص يكتب

يف زمن تارؼلي ويتح ّدد ىذا الزمن بسياؽ اجتماعي وثقايف زلددين وال ؽلكن إلنتاج الكاتب
النصي أف يكوف خارجا عن السياؽ الذي يتفاعل معو إغلابا أو سلبا ،قبوال أو رفضا"( ،)1ونفهم

من كبلـ (يقطُت) أ ّف اجملتمع التقليدي ال يعًتؼ حبقائق التاريخ رغم تسليمو بوجودىا ،فاجملتمع
التقليدي يؤمن بالقرآف وباأللفية واألجرومية ومنت ابن عاشر ،ولكن يف سياقها الثقايف الذي يعيشو
ال التارؼلي فيتفاعل معها كما يقوؿ (يقطُت) ،وسياقو الثقايف ىنا ىو مزيج من العلم واخلرافة أوعلا
نسميو ا﵀اكمة النسقية للًتاث ،وىي
معا ،فبل نستطيع أف ظليّز بُت العلم واجلهل ،وىذا ما قد ّ
زلاكمة غَت عادلة تارؼليا بسبب ىيمنة القضاة وأسفارىم على احلياة الثقافية يف صورة ما ذكرناه
آنفا من أنساؽ التزكية والربكة وغَتعلا.

( )1سعيد يقطُت ،انفتاح النص الروائي ،النص والسياؽ ،ادلركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء،ط ،2001 ،2ص .34 :
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.3الدين التاريخي/ال ّدين الطقوسي :حاوؿ الكاتب من خبلؿ معاجلتو لفكرة (القضاة) يف
اجملتمع التقليدي الربط بُت التاريخ كمرجع من جهة والدين كمظهر اجتماعي من جهة أخرى،
تتحوؿ العبادة يف اجملتمع التقليدي إىل عادة شلّا يدخل ال ّدين يف دائرة
وال غرابة يف ذلك فكثَتا ما ّ

يفسر لنا مرسيا إلياد ال ّدين الطقوسي وعبلقتو
الطقوس ،وىو ما تُعٌت بو الدراسات األنثربولوجية ،و ّ
بالزمن التارؼلي ىو"أ ّف اإلنساف ادلتديّن يعيش يف نوعُت من الزمن ،حيث أ ّف أكثرعلا أعليّة وىو
الزمن ادلق ّدس َؽلثُل ربت ادلظهر ادلتناقض لزمن دنيوي قابل لبلنعكاس وقابل لئلعادة ،ولنوع من
حاضر أزيل أسطوري ُػلتفل بو دوريا بواسطة الطقوس"( ،)1وىذا يعٍت أ ّف ال ّدين الطقوسي يف
الروح اليت تسكن ىذا ال ّدين فبل
اجملتمع التقليدي ال تربطو بالتاريخ إال عبلقة الزمن فقط ،و ّأما ّ
كل
تزاؿ يف التبلشي بسبب عوامل كثَتة كنّا قد أشرنا إليها يف أكثر من موضع من ىذا ادلبحث ،و ّ

ما يف ادلسألة إّظلا ىو ربيُت حلدث وقع يف ادلاضي ،ومعروؼ أ ّف اإلسبلـ كدين مساوي ظهر يف
شبو اجلزيرة العربية منذ أربعة عشر قرناٍ ،بّ انتشر يف بقاع العامل بواسطة الفتوحات والدعاة ومن
ص أفضلية اإلسبلـ على
خبلؿ التجار كما ىو الشأف يف مناطق أقصى شرؽ الكرة األرضية ،وتُلخ ُ
سائر األدياف يف قولو

تعاىل﴿             

( ﴾  آؿ عمراف ؛اآلية ) 85
ودلا نعود إىل الرواية نبلحظ أ ّف "طَْقسنة ال ّدين" ترتبط عضويا بزمنية التاريخ حىت ربافظ على
ّ
شرعيتها ،وتضمن ذلا القبوؿ عند األنصار وادلريدين وطلبة العلم ،وؽلكن مشاىدة ذلك من خبلؿ:
.1.3رمزية الزاوية :إ ّف الزاوية ليست -يف نظر رلتمع الصحراء -ىبة إذلية فقط بل ىي نسق
تارؼلي موغل يف القدـ ال يُعلم لو بداية قد سبتزج فيو احلقيقة باألسطورة وال سيما دلا يستأنس
الناس حبديث الكرامات ،وىي رمز دلركزية الدين الطقوسي دبا تتمتّع بو من قداسة عند أتباعها
( )1مرسيا إلياد ،المق ّدنس والمدنّس ،تر:عبد اذلادي عباس ،دار دمشق للطباعة والنشر والتوزيع ،ط،1988 ،1

ص.58 :
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وحصانة ربّانيّة قد يصل مداىا إىل درجة العصمة ،وعلى ىذا األساس يتعامل معها ىؤالء األتباع

ربمل ادلشاؽ يف سبيل خدمتها ليبل وهنارا ودوف ملل أو كلل كما كاف يفعل
وال غلدوف احلرج يف ّ

(دلُت السويف) وغَته من ادلريدين ،إذ أ ّف التطهَت من ادلدنّس ال ؽلكن أف يتحقق إال باإلخبلص
ادلريب ودلقادؽلها ،وجاء يف بعض توجيهاهتا أنّو على ادلريد أف يكوف مع شيخو
والوالء ادلطلق للشيخ ّ

كادليّت بُت يدي غاسلو ،إىل غَت ذلك من ادلواعظ واخلطابات الزجرية.

فمرة أخرى يلجأ الكاتب إىل ومضة تبئَتية يف التعريف بصاحب احلظوة الشيخ اذلامشي
كل السدنة
قائبل..":إنّو من نسل سلطان األولياء سيدي عبد القادر الجيالني ،رر
ّ
كل ما في سيدي عمران من أضرحة :سيدي سعادة وسيدي حمودة وسيدي
والزائرون من ّ
عمران ليستقبلوا الولي الصالح ابن سيدي ابراىيم الجيالني حفيد سلطان األولياء سيدي

عبد القادر الجيالني"(.)1
ودلا نتأمل يف ىذا ادلشهد اخلطايب صلده ػلتوي على بعض األنساؽ التارؼلية اليت تربط
ّ
الطقسنة بالتاريخ عرب وشيجة الزمن ،ومن ىذه األنساؽ (سلطاف ،السدنة ،الويل) ،وكل مفردة من
ىذه ادلفردات ىي عبارة عن متعالية طقوسية ربيل على حدث تارؼلي ،فكلمة (سلطاف)
استعملت ىنا رلازا لئلشارة إىل النفوذ الروحي الذي ينعم بو (سيدي عبد القادر اجليبلين) األب
الروحي للطريقة القادرية ومؤسسها التارؼلي ،بل أ ّف نفوذه يتجاوز نفوذ السلطاف احلقيقي ويلغيو يف
الزمن الذي عاش فيو.


ادلتصوفة ،يُنظر :زلمد بن أضبد البوزيدي ادلستغاظلي ،اآلداب المرضية لسالك طريق
قوؿ مأثور يف كتب ّ
األولُت من ّ

الصوفية ،دار الكتب العلميّة ،بَتوت ،1971 ،ص.93 :
()1أضبد زغبِ ،سفر القضاة ،ـ س ،ص.14 :
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صوره النابغة قائبلً:
وغَت مستبعد أف يكوف ىذا التجلّي من رواسب الشعرنة ،فهو كما ّ
كب(( )1الطويل)
إذا طلَ ْع َ
ت لم ْيب ُد م ّ
نهن كو ُ

كواكب
وك
فإنّك
شمس والملـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ُ
ٌ
وىذه(الس ْلطَنَ ْو) بادلفهوـ الشعيب ال قيمة ذلا ما مل تُش ّفع دبمارسة بعض طقوس التطهَت
كإقامة احلضرة القادرية مثبل ،وترديد بعض التعاويذ االحتفالية فيها كقوذلم:
الحرمة صاحب الّلزم غالي الشا ْن
" سيدي الهاشمي ُمولَى ُ
الموجي يا ُسلطا ْن !"
يا ندى ْة من حايِر ف ـ ـ ـ ْأمره ْ
غيث ُ

()2

السدنة) وىو نسق تارؼلي يرتبط حبيثيات الطقوس
كما أ ّف الكاتب قد استعمل مصطلح ( ّ

اليت كانت سبارس يف الكعبة قبيل رليء اإلسبلـ ،والسادف ىو خادـ الكعبة والقائم على خدمة
زوارىا من احلَجيج ،وىذا النسق التارؼلي يرمز إىل طبيعة العبلقة الطقوسية بُت مهاـ سادف

األضرحة يف الثقافة الشعبية وبُت سادف الكعبة إذ أ ّف الكعبة كنسق تارؼلي تعرضت إىل التدنيس
دبا ُو ِضع فيها من األصناـ ،فتصبح السدانة(احلسيّة) معادال تارؼليا للسدانة (ادلعنوية) ويف كبل
احلالتُت ىناؾ ما يربط بينهما زمنيا يف حيثية ربيُت الطقسنة ،وىو ما يرمز إليو ىذا الفعل الذي
ظاىره ال ّدين وباطنو الرغبة يف اإلخبلص دلا يعتقد أنّو دين أو ينتمي لل ّدين ِ
يهمو
ُ
فساد ُف الكعبة ال ّ
َ
يهمو من درجة (التطهَت) اليت سيصل إليها ،وكذا يفعل سادف الضريح وإف
ما يف الكعبة بقدر ما ّ
اختلفت الغاية.

و ّأما نسق(الويل) فهو عرضة للمزالق النسقية ،لتع ّدد القراءات الًتاثية لو ،وىذا ال ؼلرجها
عن سياقها التارؼلي ،وذلك أنّو من أكثر األنساؽ الًتاثية التباسا ،وأكثرىا (سياقية) يف ذات
( )1النابغة الذبياين ،ال ّديوان،شر.وتق:عباس عبد الساتر ،دار الكتب العلميّة ،بَتوت ،ط ،1996 ،3ص.28:

حب السيطرة والتسلّط على الغَت .
الس ْلطنة) تعٍت ّ
عند العامة ( ّ
()2أضبد زغب ِسفر القضاة  ،ـ س ،ص.14 :
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مفخخ ،مضطرب ،زئبقي ،ودوف أف نغرؽ يف دالالتو اللغوية
الوقت ،فهو مصطلح –إف شئناّ -
وسياقاتو ادلعجمية ،لكننا ندرؾ من ىذه القراءات:
"-الويل" ىو ا﵁ لقولو

تعاىل﴿          :

           
  

﴾"(البقرة ؛اآلية )257

"-الويل" الذي ىو جربيل عليو السبلـ.لقولو

تعاىل        ﴿:

              


﴾ (التحريم؛ اآلية )4
()1

"الويل" ىو النائب عن الزوجة يف عقد النكاح.لقولو صلى ا﵁ عليو وسلم "ال نكاح إال بولي""الويل" ىو ادلتك ّفل برعاية اليتيم.كل مؤمن استقامت سريرتو و ظهر صبلحو.
"الويل" ىو ّ"-الويل" ىو احلاكم.

"الويل" عند الشيعة ىو اإلماـ علي بن أيب طالب رضي ا﵁ عنو .لذلك يضيفوف إىل صيغةويل ا﵁"
اآلذاف عندىم" وأ ّف عليّا ّ

"الويل" ىو من توىل ا﵁ بالرعاية فتواله ا﵁ بالكرامة وجعل لو احلظوة عند الناس فتص ّدر للًتبية،وقد يؤسس لنفسو منهجا يف العبادة ينسبو إىل رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم ،وخشية للبس

ربب أف تدعوىم( :أولياء ا﵁ الصاحلُت)
فالعامة ّ
)(1

الذىيب ،المه ّذب في ارتصار السنن الكبرى للبيهقي ،تح:زلمد عثماف ،دار الكتب العلميّة ،بَتوت ،ج(،5د.ت.ط)

ص.560 :
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ومع ىذا فإ ّف نسق (الويل) يف اجملتمع التقليدي ال يستم ّد ىيبتو من عمق انتمائو إىل دائرة
الصبلح فقط ،أو -إف شئنا – ما يشبو السرد األسطوري الذي يلقى رواجا لو بُت األتباع من
ضرات"؛ وإّظلا ىناؾ رافد
ادلريدين أثناء رلالس السمر ،أو حىت أثناء إقامة شعائر التقوية كػ"احلَ ْ
كل احلفاوة والتعظيم من ىذا اجملتمع ،ويُسهم يف ضباية (الويل الفحل) ،وىو انتماؤه
ّ
مهم يلقى ّ
كل ما سبلك من وسائط ميتافيزيقية هبدؼ ضباية ىذه
التارؼلي آلؿ البيت ،فالثقافة الشعبية ذبنّد ّ

النبوة ،إ ّما من جهة األب أو من
الفكرة ،وذلذا قلّما صلد (وليّا) بادلفهوـ الشعيب إال ومنسوب لبيت ّ
لكن (الثقافة
جهة ّ
األـ ،واألغرب أنّو قد تصادفنا بعض احلاالت ألولياء أعاجم حقيقة ورلازا و ّ

مهما يف رب ّقق الوالية.
الشعبية) تأىب إال إحلاقهم بالنسب الشريف ،أل ّف ىذا اإلحلاؽ ؽلثّل شرطاً ّ
ويف ىذا السياؽ ػلتدـ الصراع النسقي بُت (الطالب خلضر) بعد عودتو من الزيتونة ثائرا على
(الزاوية) وبُت (القضاة)الذين ال سبلح ذلم يف ىذه ادلعركة إال التشبّث بنسقية التاريخ والتسويق
خلطاب أسبقية الزاوية يف وجودىا وإظهار حرمة "الويل" على لساف الطالب الصادؽ معلّم القرية:
"ىذا مستحيل  ،غير معقول ،الزاوية طريق الهداية إلى اهلل ،ومحبّة الزاوية ىي محبّة أىل اهلل

وأولياء اهلل الصالحين ...ال ب ّد أن يأتي إلى ىنا وأراجعو في ىذه المسائل"( ،)1وكما نرى يف
ىذا ادلشهد أ ّف (الطالب الصادؽ) انطلق يف دفاعو عن الزاوية من معطى أصويل يستم ّد مشروعيتو

من نسق تارؼلي ال يقبل التأويل ،وىو أ ّف الزاوية ليست ذلا وظيفة معيّنة إال (ىداية الناس) يف
ٍ
ألىداؼ ومضامُت رسالة اإلسبلـ ،أل ّف موضوع اذلداية لو ارتباط عميق بادلاضي
استدعاء مضم ٍر

ضرة) وتُقاـ ليبل ،إذ يتحلّق اجلمهور وأغلبهم من ادلريدين حوؿ النّار ،وتتعاىل أصوات الدفوؼ مع اإلنشاد،
مفردىا ( َح ْ
والغرض منها التعبَت عن حبّهم للويل الصاحل وتعلّقهم بالكرامة وطرد األرواح الشريرة ،وقد ربدث فيها بعض اخلوارؽ كأكل
ادلس .وىي من طقوس
اجلمر أو إخراج (اجلاوي) من أفواه الراقصُت ،ويُعتقد ّأهنا وسيلة دلداواة بعض ادلرضى الذين يعانوف من ّ
الطريقة القادرية؛ ويف أيامنا صارت مقتصرة على فرؽ سلتصة بعينها ىي أقرب إىل النشاط الفلكلوري تُستدعى مقابل أجر

زل ّدد .يُنظر :أضبد زغب ،الفلكلور ،المنهج النظرية التطبيق ،ـ س ،ص.178:
()1أضبد زغبِ ،سفر القضاة ،ـ س ،ص .46 :
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ادلشرؽ لئلسبلـ ،وكثَتا ما تقوـ سورة الفاربة بتحيُت ىذا النسق يف البلوعي اجلمعي ومنها قولو
تعاىل            ﴿:

( ﴾   الفاربة اآلية؛

)7-6-5

ٍبّ أف الطالب الصادؽ جعل منها –أي الزاوية -معادال حقيقيا دلكانة (الويل) كنسق مضمر

قد يتجاوز حىت مرتبة (الكاريزما) يف البلوعي الشعيب لكونو من أىل ا﵁ قطعا عندىم أو ىكذا
الثائر)
تصنّفو ثقافة اجلماعة الصوفية؛ والطالب الصادؽ حينما عزـ على مراجعة ىذا (الطالب ّ

كاف يدرؾ أ ّف القضية تتعلّق بالعودة إىل ادلاضي واعتربىا (مسائل) يكثر حوذلا اجلدؿ حبكم
انتمائها إىل السياؽ التارؼلي كما ذكرنا آنفا.
.1.3استدعاء التاريخ أم "لعبة التاريخ؟" :ىي من أعقد ادلشاكل اليت اعًتضت (احلاج خلضر
البيكو) ،ردبا دبفهوـ (انقبلب السحر على الساحر) ،إذ أ ّف اجلهاد يف سبيل ا﵁ يُع ّد من أخطر

األنساؽ اليت يُستدعى فيها التاريخ بالسبل ادللتوية ،إال أ ّف الكاتب عاجل ىذه القضية عن طريق
احلبكة الفنيّة حىت ال يبدو الطرح الفٍت ذلا يف الرواية ساذجا وروتينيا؛ أي أنّو ربط السابق من
األحداث بالبلحق ربطا موضوعيّاً سوؼ يسهم يف إحداث حركة دينامية تطاؿ شخصية البطل
ربمل تبعات
(خلضر البيكو) الذي مل تنتو متاعبو عند صراعو مع (القضاة) ،بل أنّو ُ
سَتغم على ّ
مواقفو السابقة مع الزاوية اليت أصبحت حديث العاـ واخلاص يف قريتو –سيدي عمراف ،-غَت أ ّف
ظهور ىذا النسق اجلديد على الساحة سيش ّكل لو صبلة من ادلتاعب فهو بُت نارين ،بُت ىؤالء
متحمسُت إلقامة (الدولة اإلسبلمية) –ولو على جثث األبرياء -من جهة وبُت
الفتية الذين يراىم ّ
يشتم فيو رائحة االنتماء ذلذا التنظيم أو حىت مذاكرتو من جهة
كل من ّ
(النظاـ) ادلتح ّفز العتقاؿ ّ

أخرى.


شر عملو.
مثل يُضرب دلن يقع يف ّ
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ادلرة وىو يف أرذؿ العمر ،ىذه
إذاً؛ ىي معركة نسقية أخرى سيدخلها (البيكو)مكرىا ىذه ّ

ادلعركة سوؼ يكوف التاريخ مسرحا ذلا؛ أي أ ّف نتائجها لن ُربسم إال تارؼليا ،فهؤالء الفتية وعلى
رأسهم الشاب(اذلامشي ابن ادلق ّدـ سي احلشاين) قد بدأوا فعبل مرحلة اإلعداد ذلذا ادلشروع
اجلديد؛ يقوؿ (الشاب اذلامشي) سلاطبا (احلاج خلضر البيكو)طمعا يف أف يأخذه معو يف طريقو ضلو
ينظمو حزب سياسي معارض يع ّد ىذا الشاب أحد مناضليو:
ذبمعاً سياسيّاً ّ
مدينة الوادي ليحضر ّ
عمي الحا أنّي أيضا ذاىب إلى الوادي..أنا الهاشمي بن سي
"من حسن المقادير يا ّ
حشاني الزين ..لقيتك أمام جامع سيدي حمودة ،وعرضت عليك المشاركة معنا في الحركة
تجمع كبير في مدينة الوادي يستضيف أحد الشيوخ الساعين إلى التمكين
اإلسالمية ،لدينا ّ

لدين اهلل في ىذا البلد الطيّب..ومنح االعتماد لحزب إسالمي ينادي بتطبيق شرع اهلل.)1(".

ومع ىذا فإ ّف البيكو يتنبّأ دبا ستؤوؿ إليو األحداث يف سيدي عمراف قريتو الوادعة بعد زبلي

الدولة عن قبضة احلزب الواحد ،وزلاولتها شراء السلم االجتماعي بأي شبن شلكن ،ومع إطبلؽ
كل شيء مباحاً ،ومنها حريّة تأسيس األحزاب ولو على أسس عرقية أو
احلريات العامة صار ّ
أيديولوجية (الفوضى السياسية) ،شلا ش ّجع الناس على االطلراط يف شلارسة ثقافة ادلعارضة ،يف حُت

اختار بعضهم(لعبة التاريخ)؛ يف اجلانب اآلخر كاف البيكو قد اختار االستماع هبدوء ذلذا اخلطاب

اجلديد ،وػلاوؿ يف آف واحد أف يصغي ذلذه النربة لذلك "سرح الحا لخضر يف ّكر بينو وبين
نفسو في ىؤالء الشباب الذين يريدون مقارعة الفحول ينظرون إلى ال ّدين والشرع بسذاجة
غريبة كأنّو قميص يريدون أن يلبسوه عنوة لطفل مدلّل..وكأ ّن سنن الكون ليست من صنع
للتعرف أكثر على ىؤالء المعاتيو"(.)2
اهلل ومع ذلك فقد تكون فرصة ّ

( )1أضبد زغبِ ،سفر القضاة ،ـ س ،ص .131 :
( )2ـ ف ،ص .132 :
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فكل من(الشاب اذلامشي) و(احلاج خلضر البيكو) يستعمبلف لعبة التاريخ يف الصراع النسقي
ّ

حوؿ (فريضة اجلهاد) فالشاب اذلامشي ػلاجج البيكو بأ ّف سبب رليء (الشيوخ) إىل (الوادي) ىو

وزلل الشاىد ىنا ىو العودة إىل عمق تاريخ اإلسبلـ أياـ الفتوحات
التمكُت لدين ا﵁ ال غَتّ ،
اإلسبلمية ،إذ أ ّف التمكُت لدين ا﵁ كاف باالطلراط يف فريضة اجلهاد يف سبيل ا﵁ ،وىو النسق
ادلضمر الذي ؼلتبئ ربت اجلمايل من خطاب الشاب اذلامشي" :التمكين لدين اهلل في ىذا البلد
الطيّب" ،وىو ما جعل البيكو ينتفض قائبل" :ينظرون إلى الدين والشرع بسذاجة غريبة"،
فاستعماؿ (الشاب اذلامشي) للتورية يف قولو (التمكُت لدين ا﵁) بدؿ (إحياء فريضة اجلهاد) كاف
رد عليها البيكو نسقيّاً بقولو( :يريدوف مقارعة الفحوؿ) ،والفحوؿ عند البيكو
بداية معركة نسقية ّ

تويل زماـ األمور من منظور
ىنا ىم (فحوؿ احلكم) أي الطرؼ الثاين يف معادلة الصراع على ّ
فقهي تارؼلي ،وىو النظاـ ادلتح ّفز.
كبل من الشاب اذلامشي والشيخ (البيكو) كاف ؽلارس لعبة التاريخ قصد اخلروج من
ويبدو أ ّف ّ
ىذا ادلأزؽ النسقي ،فالدعوة إىل اجلهاد نسق تارؼلي ،وتذكَت البيكو بوقفية الدين والشرع نسق
تارؼلي أيضا ،إذ أ ّف ال ّدين يف نظر البيكو يستم ّد استمراريتو ووجوده وأسباب بقائو من التاريخ
رلرد معاتيو يريدوف القفز على نسقية التاريخ.
وتضحيات ّ
األولُت ،وأما ىؤالء يف نظره ّ
ويف خضم ىذا الصراع ىناؾ معركة نسقية طاحنة تدور يف اخلفاء بُت ثقافتُت متباينتُت،
األوىل ؽلثّلها (البيكو) ادلثقل بذكريات تفاصيلها موجعة عن ادلاضي مدفونة يف تاريخ قريتو (سيدي
عمراف) ،وىو شاىد عياف على تلك األحداث اليت وقعت يف ىذه القرية ،بينما ؽلثّل الطرؼ
متحمس ؼلوض ذبربة تصحيح مسار التاريخ دوف أف يدروف عواقب ىذه التجربة؛
اآلخر شباب ّ

متضجرا من ىذا األمر إال أنّو ّقرر أف يتظاىر باالىتماـ حىت ال ؼلسر أوراقو يف
فيما (البيكو) يبدو
ّ
"قرر
ادلعركة بعد أف عاين ح ّدة اخلطاب الصدامي الذي تتبنّاه ىذه احلركة(نسق التهديد والوعيد) ّ

الحا بيكو من البداية أن يتسع صدره للسماع وأن يصبر على ىذا الشاب وال يصطدم بو
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وأال ينجو بالكالم إلى الح ّدة المع ّكرة للجو على الرغم من أنّو يدرك أ ّن ىؤالء الشباب
كثيرا ما يكون كالمهم استفزازيا ...لظنهم أنّهم على الصواب المطلق الذي ال صواب
()1

غيره"

ومل يتوقف (الشاب اذلامشي) عن التعريض بالبيكو طمعا يف حصولو على وعد باالنضماـ
إىل ىذه احلركة ومباركتها ومن شبّة االستفادة منو ماديا ومعنويا ،وحىت يبدو يف نظر أصحابو عضوا
نشيطا ،وحىت يتخلّص يف ذات الوقت من ماضي أبيو"سادف الزاوية سي احلشاين" ادلخزي كما
ُؼليّل إليو ،إال أ ّف ضعف الثقافة اليت ؽلثلها ىؤالء الفتية عموما مل تستطع استمالة (البيكو) الذي
رلرد صفحة أخرى من
كاف
ّ
يتحصن بالنسقي التارؼلي ،فهو يدرؾ من يكوف ىذا الفىت ويرى فيو ّ

صفحات (القضاة) تذ ّكره بادلاضي البغيض!! "تذ ّكر المق ّدم سي حشاني والد الشاب الذي
يجلس إلى جانبو ،المق ّدم سي حشاني رحمو اهلل مات منذ ما يزيد عن عشرين عاما ،وىذا

الشاب ال يزيد عمره عن رمسة وعشرين..ما أشبو الليلة بالبارحة المقدم سي حشاني كان
()2

األول بعد الشيخ الهاشمي"
حريصا على الزاوية ،وكان الرجل ّ

الغر حبسب رأيو،
فالبيكو الذي ناىز الثمانُت من عمره ال ؽلكن أف يكوف لعبة يف يد ىذا ّ

وىكذا كاف يقرأ األحداث من حولو نسقياً ،فبل ؽلكن أف تؤثر عليو تلك اخلطابات الببغائية اليت
يرددىا أمثاؿ ىذا الشاب..ىكذا كاف يف ّكر البيكو ،لذلك فإ ّف (احلاج البيكو) كاف يصارع
كاف ّ
التمرد) وذلك دبا ػلوزه من أنساقيات ثقافية تارؼلية سلتزنة يف
ىذا النسق اجلديد ادلتمثّل يف (نسق ّ
الذاكرة ادلمتدة عرب عشرات السنُت اليت قضاىا يف قريتو (سيدي عمراف) كلّها أسهمت وساعلت
تصور بعضاً من ىذه
يف اكتماؿ (الصورة الفلسفية) للبيكو عن واقع احلياة يف ىذه البلدة وؽلكن ّ
األنساقيات فيما يلي:

()1أضبد زغب ِسفر القضاة ،ـ س ،ص.132 :
( )2ـ ف ،ص.133 :
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معاناتو الشديدة أثناء رحلتو يف طلب العلم بالزيتونة ونقمتو على قضاة الزاوية الذين كانوا سببامباشرا يف ذلك ،ومنهم (ادلق ّدـ سي حشاين الزين) الذي أغراه خبوض ىذه التجربة الفاشلة علميّاً.
تكالب جَتانو (احلشاشنة) على أبيو الشيخ ادلتهالك أماـ أعُت قضاة الزاوية ومنهم (ادلق ّدـ سيػلرؾ ساكنا.
حشاين ) الذي مل ّ
يسوقها ثقافيّا صديقو (سالوـ) عن مفهوـ اجلهاد ض ّد الكفار
الصورة السيئة اليت كاف ّالفرنسيُت ،واطلراط ىذا األخَت يف ضبلة التشهَت بالبيكو ومنها ّادعاؤه عليو بالتواطؤ مع النظاـ
بقصد االنتقاـ منو.

يستغل ال ّدين مطيّة للوصوؿ إىل أغراضو الشخصية ولو كاف على
لكل من
ّ
كراىيتو الشديد ّحق ،وىو ما وقف عليو أثناء سلالطتو دلشايخ الزيتونة ،وادلفارقة اليت وقف عليها ىناؾ يف
ّ

سلوكاهتم.

و ّأما الثقافة اليت كاف ؽلثلها (الشاب اذلامشي) ىي ثقافة (االنتقاء) للنسقي التارؼلي عكس
يتحصن بالنسقي التارؼلي كما ذكرنا ،ونعٍت باالنتقاء النسقي ىو استدعاء
البيكو الذي كاف
ّ
بعض ادلواقف الثابتة يف الثقافة اإلسبلمية ،ومن شبّة زلاولة إسقاطها على الواقع السلوكي يف حياة

لعل أبرزىا ما تعلّق دبجاؿ العبادات ربديدا وىو اجملاؿ الذي يش ّكل نقطة
اجلماعة الشعبية؛ و ّ
ضعف (البيكو) ،وخلق لديو االنفصاـ يف الشخصية منذ أف كاف طالبا بالزيتونة ومرتادا لبيت
ادلومس (حنا بنت عَتاد)..يذ ّك ُر (الشاب اذلامشي) احلاج البيكو بأعليّة الصبلة وعلا على الطريق
ضلو الوادي:
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"-اسمح لي ظننت أنّك ال تترك المسجد القريب وتصلّي في المخزن..فالصالة في
()1

المسجد ولو ف ّذا أفضل منها في أي مكان آرر..وأنت سيّد العارفين"

وكأ ّف الشاب اذلامشي يريد أف ينتقم نسقيا من(البيكو النسقي) فلم غلد أمامو إال استعماؿ

لعبة التاريخ ..فينتقي كلمة(ف ّذا) ذات الداللة التارؼلية ليخرج البيكو من حصنو الثقايف ويز ّج بو

يف (دوامة احلبلؿ واحلراـ) ،حىت ػلسم معركة األنساؽ التارؼلية معو ،فعندما نعود إىل ادلاضي
التارؼلي الذي يُشيعو (ناس سيدي عمراف)عن (احلاج البيكو) فإنّو سرعاف ما يتبلشى أماـ صبلبة

يتصورىا
اخلطاب اجلديد الداعي إىل إحياء أرلاد اخلبلفة اإلسبلمية اليت على منهاج النبوة (كما ّ
يهم ىكذا كاف (الشاب اذلامشي)
ىؤالء) ،ولو على طريقة بٍت أميّة أو بٍت العبّاس ،ال ّ
يعتقد..ظاىرىا الشورى وباطنها االستبداد!

و(ف ّذ)؛ استلّها الشاب اذلامشي من عمق الثقافة اإلسبلمية إذ ارتبطت تارؼليا دبجالس
الصحابة مع النيب -صلى ا﵁ عليو وسلّم -وتلك ادلواعظ اليت كاف يلقيها عليهم ،والشاب اذلامشي
مع كربياء البيكو كما ُؼليّل إليو ،وشلّا يؤّكد ىذه القصدية
يريد أف ّ
ػلُت التاريخ هبذه الكلمة حىت ي ْق َ
عبارة "وأنت سيد العارفُت" اليت دلز هبا اذلامشي البيكو حىت ػلسم ىذه ادلعركة نسقيا.

()1أضبد زغبِ ،سفر القضاة ،ـ س  ،ص.132 :

تفضل صبلة الف ّذ بسبع وعشرين درجة" ينُظر:مالك بن أنس،
 أي  :دبفرده  ،إشارة للحديث ادلشهور "صبلة اجلماعة
ُ

الموطّأ(،كتاب صالة الجماعة) ،تخ،تع،وترقػ /زلمد فؤاد عبد الباقي ،دار احلديث ،القاىرة،ط ،1993 ،2ص.125 :
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.4ثقافة االستنساخ/التاريخي النسقي:كثَت من أحداث الرواية كانت فكرهتا تدور حوؿ إعادة
استنساخ التاريخ النسقي لؤلحداث دبعٌت أنّو رغم ظبلؿ الصورة يف الرواية مل تربح رمزية ادلكاف
الذي حدثت فيو ،إال أ ّف أبطاذلا يشعروف باالغًتاب اذباه الواقع الذين يعيشونو عرب توظيف آلية
النسقي ادلرجعي ،أو فلنقل دبا يشبو االنفصاـ عن الواقع ،فهم يف صراع دائم بُت حاض ٍر زلبِ ٍط ال
ٍ
وماض ليس فيو شيء عدا التاريخ ،وظهور نسق احلركة اإلسبلمية يف خضم رياح التغيَت
معٌت لو
كل اجلهات فتقلب أفكار الناس رأسا على عقب ىو حدث يبشر
اليت ّ
هتب على اجلزائر من ّ
ىؤالء باخلبلص من ىذا العذاب النسقي.
ربوؿ (خطاب احلركة اإلسبلمية) من النسق السياسي إىل
وادلشهد ىذا تق ّدمو لنا الرواية مع ّ

تبٌت النسق
التحوؿ أخذ مسارا معيّنا ي ّ
ادلواجهة ادلسلّحة مع ما ّ
تسميو (الطاغوت) ،غَت أ ّف ىذا ّ
ويصر على استدعاء الرمزي منو ،وىذه األنساؽ الغرض منها التأثَت على
التارؼلي منهجا لوّ ،
البلوعي اجملتمعي ،والسيطرة على مركزية الثقافة اليت ينتجها اجملتمع التقليدي حىت ال تتعارض مع

العادات والتقاليد واألعراؼ ،وؽلكن رصد بعض األنساؽ التارؼلية اليت ال زبرج عن دائرة
االستنساخ للتاريخ ومنها:
.1.4أنساقية االسم وسؤال الهوية :جاء يف كتاب اذلويّة للباحث (إليكس
ويعرؼ ،وينسحب
 mucchielliمايلي" :يطلق مفهوـ اذلويّة على نسق ادلعايَت اليت يُعرؼ هبا الفرد ّ
متشيللي) Alex

ذلك على ىويّة اجلماعة واجملتمع والثقافة"( )1وىذا ما ينطبق على حاؿ ىذه اجلماعة إذ إ ّف أكثر

يؤرؽ أفرادىا ىي مسألة البحث عن ىويّة جديدة يتواروف خلفها نسقيا قد سبنحهم شيئا من
ما ّ
ادلصداقية يف رلتمعهم ،ومرة أخرى يق ّدـ لنا (متشيللي) بعضا من مبلمح اذلوية اجلديدة اليت
يتقمص
التعرؼ عليها ّ
ألهنا ليست يف احلقيقة إال أف ّ
يبحث عنها ىؤالء ،وقد ال صلد كثَت عناء يف ّ

كل أشكاؿ السلطة وتش ّكل مصدرا
الفرد منهم دور (الشخصية ّ
ادلتمردة) تلك اليت"تعارض ّ
) (1أليكس مكشيللي ،الهويّة ،تر:علي وطفة ،دار الوسيم للخدمات الطباعيّة ،دمشق ،ط ،1993،1ص.7 :
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للسلطة بذاهتا .وال ؽلكنها أف تأخذ بعُت االعتبار اإلكراه الطبيعي الذي يفرزه الواقع ،إذ يتميّز فعل

التمرد يشَتاف إىل نقص يعًتي الثقة بالنفس وإىل
الشخص بالنزعة النقدية والتدمَتية ،فاالحتجاج و ّ
نرجسية ذات طابع خاص ،ويتب ّدى ذلك عندما يعلن ذلك الشخص وبطريقة مع ّقدة عن سبلّك

قدرات غَت موجودة فيو"( ،)1وذلذا فإ ّف أعضاء (التنظيم ادلسلّح) يدركوف جيّدا أ ّف أمساءىم القدؽلة

زلل تن ّدر وسخرية من اجملتمع الذي خرجوا منو،
قد أصبحت تش ّكل عبئاً عليهم ،بل وأضحت ّ
وبات االسم مع ىويتهم اجلديدة (رلاىد) يش ّكل عائقا أماـ ما يقوموف بو من (أعماؿ جهادية)

يف زلاربة الكفار من احلكاـ ،ولكي يثَتوا الفزع واذليبة يف نفوس أعدائهم من النظاـ وأنصاره كاف
مهمة منها ما
لزاما عليهم أف ؼلتاروا ألنفسهم أمساء تارؼلية أو باألحرى ُكٌت تؤدي ع ّدة وظائف ّ

ىو داخل التنظيم ادلسلّح ومنها ماىو خارجو؛ قد يكوف أبرزىا شلارسة نسق التعمية وقد يتع ّدى
ٍ
إىل تضليل أعدائهم من (السلطة) أو إخفاء ٍ
نسقية عند بعض عناصره حىت ال يكونوف
عيوب
عرضة إىل االنتقاد من قبل ثقافة اجملتمع الذي ينتموف إليو ،وىذا بالطبع يؤدي إىل إحداث ادلفارقة
بُت مرجعية االسم ادلستنسخ وأفعاؿ الشخصية احلقيقيّة ،وحىت الكاتب نفسو ال ؽلكنو أف يعزؿ
ادلتطرفة ذات
نفسو عن احلدث عندما يتعلّق األمر بوقائع التاريخ فلقد "استطاعت الشخصية ّ
ادلرجعية ال ّدينية أف تق ّدـ سبثيبل للواقع جبمع ما بُت ادلتخ ّفي وراء الشخصية الروائية وادلرجع اخلارجي
ال ّديٍت الذي ربيل إليو من جهة أخرى وبُت داللة اخلارجي يف بناء داللة الشخصية داخل النص

من جهة أخرى"( ،(2ورّدبا ىذا ىو التفسَت الوحيد الذي يعفيهم من ا﵀اكمة النسقية أماـ رلتمعهم
التقليدي.
لعل أخطر ىذه ا﵀اكمات تلك العيوب النسقية اليت تتوارى خلف حلاىم الطويلة كضحالة
و ّ

توىل القيادة منهم وىو ما يكشفو لنا الكاتب من ىذه الزاوية التبئَتية
تدين ادلستوى الدراسي دلن ّ
و ّ
)(1

أليكس مكشيللي ،الهويّة ،ـ س،ص.62 :

( )2علي حرب ،تواطؤ األضداد ،اآللهة الجدد ورراب العالم ،منشورات االختبلؼ ،اجلزائر ،ط ،2008 ،1ص.126:
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اليت جاء فيها"..إنّهم غالبا في منتهى السذاجة .مستوياتهم التعليمية ضعيفة ،فكثير منهم
فاشل في دراستو بل حتّى حياتو نفسها فشل في فشل في فشل..المخر أن ينتقموا
ثم يقولون ىذا من عند
ألنفسهم من المجتمع باسم ال ّدين الجديد الذي يكتبونو بأيديهمّ ،
ومخلّصون وأنبياء وأصحاب رسالة مق ّدسة
اهلل ،حتّى يوىموا أنفسهم أنّهم دعاة وقضاة ُ

مجاىدون في سبيل اهلل ومشاريع شهداء يذكرىم التاريخ ،تكتب أسماؤىم بحروف من نور
سجل الخالدين ،يقاتلون من أجل قيمة تستح ّق التضحية من أجلها ىكذا أوىموىم أو
في
ّ
()1

أوىموا أنفسهم"

تفسرىا الثقافة على ّأهنا استنجاد بالنسقي التارؼلي ،ذلك أ ّف ىؤالء
فهذه ادلعظلة النسقية ّ
األشخاص نسقيا قد غلدوف يف ثقافة اذلروب من ادلنت إىل اذلامش ادلسلك النسقي اآلمن من
مساءلة اجملتمع الضمنية ،والسبب الذي ّأدى هبم للتموقع فيها برأينا ىو شعورىم بضياع اذلويّة
ونورد ىنا رأي (جورج الرين)  George Laureenيف قولو أ ّف اذلويّة ذلا معنياف"األوىل ىويّة ضيّقة
واألخرى تارؼلية مفتوحة تف ّكر األوىل يف اذلويّة الثقافيّة بوصفها حقيقية واقعة ىي ماىية تش ّكلت

يتم إنتاجو بشكل
بالفعل ،بينما تف ّكر األخرى أي التارؼلية يف اذلويّة الثقافيّة بوصفها شيئا ّ
()2
متواصل يف عمليّات دائمة مل تكتمل إطبلقا"

وىذا يعٍت أ ّف ىذه اجلماعة رباوؿ أف تؤسس على أنقاذ ىويتها احلقيقيّة ىويّة ثقافيّة
جديدة تريد من خبلذلا أف ترغم اجملتمع على قبوذلا حىت تصبح من ادلسلّمات ،غَت أف ىذا
مسوغات ثقافية
ادلسار الثقايف قد يكوف عرضة لبلنتقاد الضمٍت من اجملتمع لكونو ػلتاج إىل ّ
ضرورية ومقنعة ،وذلذا قد يكوف اخليار الوحيد ذلا ىو التواصل مع التاريخ بآلية االستدعاء
()1أضبد زغب ِسفر القضاة ،ـ س  ،ص.156 :

( )2جورج الرين ،االيدولوجيا والهوية الثقافية ،الحداثة وحضور العالم الثالث ،تر:فرياؿ حسن خليفة ،مكتبة مدبويل
القاىرة ،ط، 2002،1ص.262 :
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التعسفي لو ،فاذلوية الضيقة -كما يقوؿ الرين -ال ؽلكن أف تؤدي وظيفتها دوف مساندة من
ّ
اذلوية التارؼلية ادلفتوحة أو فلنقل (ادلباحة) للجميع لذلك جاء يف الرواية عنهم"حتّى يوىموا
أنفسهم أنّهم دعاة وقضاة وُمخلّصون وأنبياء وأصحاب رسالة مق ّدسة مجاىدون في سبيل

اهلل ومشاريع شهداء يذكرىم التاريخ"( ،)1وأما الشيء الذي يؤرقهم أكثر ىو ذلك اإلحباط

النفسي الذي يبلزمهم بسبب التهميش والركوف يف اذلامش الثقايف يف خارطة رلتمعهم التقليدي،
يردوف نسقيا على أولئك
فهم ػلاولوف التعبَت عن وجودىم باالطلراط يف العمل ادلسلّح ومن خبللو ّ
الذين ػلتكروف عنًتيات الساحة اجلهادية من أمثاؿ (سالوـ) "..وربّما ىدفهم أن يقولوا لسي
سالوم ىا نحن كذلك أبطال ليست البطولة قاصرة على جيلكم البطولة تلك الكلمة التي

سممتم بها أبداننا ..ص ّدعتهم بها رؤوسنا ..رذوا حصتكم من بطوالتنا يا سي سالوم ..ال
ّ
ب ّد من فعل شيء"( ،)2ويع ّد حدث تصفية (سالوـ) يف نظرىم إصلازا تارؼليا قبل أف يكوف سياسيا
ُػلسب للجماعة اجملاىدة يف صراعها مع النسقي التارؼلي!! ،وىذا العمل يف ح ّد ذاتو يعترب إثباتا
الدـ ،وىي الثقافة اليت مل
للهويّة ،وىي ىويّة ارتبطت نسقيا يف البلوعي اجلمعي بثقافة العنف و ّ
ب غباؤه يف تضييعهما معا!!
تسب َ
ترحم (سالوـ) رغم سبلّقو ذلا وسعيو احلثيث للتموقع بُت ثقافتُت َ
وللخروج اآلمن من ادلأزؽ النسقي للهويّة التارؼلية ألفراد ىذه اجلماعة فإ ّف الثقافة استنجدت

بآلية االستنساخ النسقي وفق أنساقية األمساء ،وىي بداية البحث عن اذلوية التارؼلية للثقافة
كالًتدد على بعض ادلساجد ادلناوئة للنظاـ
الضيّقة اليت أشار إليها (الرين) ،ويكفي احلصوؿ عليها
ّ

وحضور بعض دروس السَتة النبوية ،ومشاىدة بعض الفيديوىات اليت تعرض ىنا وىناؾ ،أو قراءة

كتب الغزوات ،وىذه ادلنافذ الثقافية تع ّد يف رأيهم كافية الستيعاب ثقافة االستنساخ النسقي

( )1أضبد زغب ِسفر القضاة ،ـ س  ،ص.156 :
( )2ـ ف ،ص.156 :
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لتاريخ الصحابة ،وىكذا صنعت ثقافة االستنساخ "أبا حنظلة وأبا صعصعة ،وأبا مسعدة"

كل واحد منها استنساخ لنسق تارؼلي مل يربح بطوف الكتب والسَت التارؼلية ،وحىت
وأمساء كثَتةّ ،
خياؿ ادلغازي الشعبية" :األمير أبو حنظلة يجلس متح ّفزا على صخرة يترأس الجلسة وجهو

يلح عليو إلحاحاً ،لحية ارتلط سوادىا بالحناء ثيابو قذرة يضع قبّعة
شاحب كأ ّن الموت ّ
مستديرة على شعره األشعث القبعة ال تشبو البيريو األوروبي وال تشبو الكبوس الشرقي إنّها
شبيهة بما يضعو المقاتلون األفغان على رؤوسهم "

()1

نتأمل ىذا ادلشهد ال ّدرامي جيدا نلحظ احلضور القوي للنسقي التارؼلي الذي
فنحن عندما ّ

ػلولو إىل زمن صفري ال وجود لو إال يف خياؿ ىذه اجلماعة ،إذ أ ّف "الشعور
يلغي الزمن احلقيقي و ّ
باالستبلب الثقايف يُولَد من خبلؿ الشعور بتبلشي السمات الثقافيّة ادلميّزة ربت تأثَت ثقافة أخرى
سبارس نوعا من اذليمنة واإلكراه"( ،) 2فأبو حنظلة ال يعدو أف يكوف صورة نسقية ظلطيّة سبثّل حالة

االستبلب الثقايف الذي يعيشو أفراد ىذه اجلماعة ،لذلك يبلحظ عليهم االضطراب والتوتّر
بسبب ادلراجعة النسقية أماـ ىشاشة االستنساخ التارؼلي ،إذ أ ّف ىناؾ فجوة نسقية يشعر هبا
القارئ قد تدعوه إىل السخرية والشفقة معاً عليهم ،وىو يتابع ىذا ادلشهد الكاريكاتوري البائس
فكل مفردة استعملها الكاتب يف ىذا ادلشهد ربمل شحنة تارؼلية مستنسخة حبيث
أليب حنظلةّ ،
ترّكز الصورة على شخصية (أيب حنظلة) الذي يتقلّد منصب اإلمارة بُت أصحابو زلاوال قراءة
تعرب عن
ادلتمردة اليت رباوؿ أف ّ
االسم قراءة نسقية شلت ّدة دالليا عرب رمزيتو اليت تنبئ عن شخصيتو ّ

معاين الصرامة والصبلبة والشراسة واحل ّدة والغلظة يف ربيُت نسقي بعيد بعد تاريخ الفتوحات
لعدو..غَت أ ّف (أبا حنظلة)
اإلسبلميّة ،وما امتاز بو الفاربوف األوائل من شجاعة وبأس يف مقارعة ا ّ
 آثرنا ا﵀افظة على السياؽ النحوي لؤلمساء اخلمسة يف كلمة "أبا" سباشيا مع حرص اجلماعة على التقيّد باللغة العربيّة بوصفها
يتقمصوهنا حاال ومقاما..
حبجية التاريخّ ،
خطابا نسقيّاً ّ
ألهنم يق ّدسوف ىذه اللغة ويعتربوهنا والقرآف شيئا واحدا ولذلك فهم ّ
()1أضبد زغب ِسفر القضاة ،ـ س  ،ص .196 :
( ) 2أليكس ميكشللي ،الهويّة،ـ س،ص.82:

-166 -

الفصل الثالث

النسقي التاريخي وصراع الثقافات في رواية سفر القضاة

ادلتواضع يف مستواه الدراسي قد ال يدرؾ جوىر الثقافة العربية ادلمت ّدة إىل ما قبل اإلسبلـ واليت
ّأرخت دلعٌت احلنظل يف مفهوـ الشجاعة رغم أنّو ػلرص على إذاقة أعدائو شيئا من طعم امسو
احلنظل أو العلقم وعلى ح ّد قوؿ عنًتة:
مر مذاقت ـ ـ ـ ـ ـُو كطعم العلقم(( )1الكامل)
اسل
فإذا
ُ
ظلمت فإ ّن ظلمي ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌ
ويف مشهد آخر ال ؼلتلف عن آلية االستنساخ يظهر (أبو صعصعة) ادلكلّف باإلعبلـ
زلل خبلؼ بُت مؤيد
واالتصاؿ ومعو خرب اعتقاؿ (احلاج البيكو) الذي كانت رسالتو للجماعة ّ

ومعارض فيما عرضو عليهم يف موضوع أحقيّة األمارة ألفقههم علما ،وىذا ما يزعج أبا حنظلة
كثَتاً:
"-ماذا وراءك يا أبا صعصعة ؟
السالم عليكم ورحمة اهلل ..لقد أُعتقل الحا البيكو فجر اليوم ..الحمد هلل لقد انتهت مشكلتنا مع البيكو..لم نتنتو ..إنّو أرونا في اهلل بعد أن أعلن إسالمو ..ال ب ّد من النظر في رسالتو ..الرجل لميقل إال ح ّقا ..إنّو مكسب كبير للجماعة ..مكانتو في البلدة وفي القرى المجاورة ..وثروتو
()2

المالية".

كذلك؛ ومرة أخرى يستنجد (أبو صعصة) بالنسقي التارؼلي مستنسخا يف الدفاع عن
(البيكو) ادلعتقل ،ويصفو بأنّو "أرونا في اهلل بعد أن أعلن إسالمو" ،ويف ىذه العبارة إشارة
بعيدة إىل حيثيات الدعوة اإلسبلميّة وىي على أش ّدىا ،فالبيكو يف نظر (أيب صعصعة) كافر مباح

ادلاؿ وال ّدـ قبل ذلك ،وقبولو االنضماـ إىل اجلماعة انتصار ذلا يف حرهبا ادلق ّدسة ض ّد (قضاة
()1

عنًتة بن شداد ،ال ّديوان ،تح :زلمد سعيد مولوي ،ادلكتب اإلسبلمي ،بَتوت ،1970 ،ص147 :

( )2أضبد زغب ِسفر القضاة ،ـ س  ،ص.172 :
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النظاـ) وال ؼلتلف عن تصفية (سالوـ) اجملاىد ،ومع ىذا فإ ّف أمَت اجلماعة (أباحنظلة) بسبب
احلركي (أبا صعصعة) دوف
االستنساخ الثقايف واالستغراؽ يف النسقي التارؼلي ينادي صاحبو بامسو َ
نفسر ذلك حبالة االنفصاـ الثقايف اليت يعيشها أفراد اجلماعة بعد تغيَت
أف يلتبس عليو األمر وقد ّ

الزمن الثقايف واستبدالو بالزمن التارؼلي ،وأما االستنساخ االمسي ألفراد اجلماعة فهو الذي صنع
الفارؽ الثقايف بُت عصر غائب ثقافيا يعيشو رلتمع (سيدي عمراف) وآخر حاضر نسقيا تعيشو
اجلماعة مع صحابة رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم.
ومع نسقية االسم ادلستنسخ تتواصل (سبثيلية الصحابة اجلدد) ،فقد أحدثت رسالة (احلاج
البيكو) شرخا كبَتا بُت أفراد التنظيم ،وىو ما ينذر نسق (االمسية التارؼلية) بالتفجَت من الداخل،
اذلشة
وىذا ما حدث فعبل عندما وقع صداـ بُت ثقافة (البيكو) الصلبة ادلخ ًِتقة وثقافة اجلماعة ّ
ادلختَػَرقَة ،فهذا (أبو مسعدة احلجازي) ػلاوؿ أف يراجع ثقافة اجلماعة ادلبنية على الطاعة العمياء،
ُ
لكنّو يفشل يف ىذا االختبار بسبب افتقاده للتجربة النسقيّة ويذىب ضحية رب ّديو للفحل احلقيقي

لعل يف داللة االمسُت ثقافيا ما يغٍت يف حسم ىذا الصراع
(أيب حنظلة) ويدفع حياتو شبنا لذلك؛ و ّ

النسقي بُت الرجلُت أو باألحرى بُت ثقافتُت:

كل يقوم باألعمال الموكلة إليو ..جمع الحطب..ورود
" افترقت الجماعة في الحال ّ
الماء..تنظيف المأوى ..واألمير يجلس على كرسيو ال ّدوار..وعندما اجتمعوا للعشاء..الحظ
الجميع أ ّن أبا مسعدة لم يكن موجودا بينهم ..وبسرعة جاء الخبر..
علو شاىق..
-مات أبو مسعدة..سقط من ّ

صاح أحدىم متسائال ..

مات أبو مسعدة أم قتل ؟؟(يا أيّها الذين آمنوا ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم)(".. )1()1أضبد زغب ِسفر القضاة ،ـ س  ،ص.173 :
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ربوؿ من الصراع األفقي الباحث عن إثبات اذلوية،
وىنا نرى أف الصراع النسقي االمسي قد ّ

ونعٍت هبا اذلويّة التارؼلية ألفراد اجلماعة بعد استبداؿ الثقايف بالتارؼلي إىل صراع عمودي بُت
نعرب عنها بالتآكل
األمساء النسقية ذاهتا ،وؽلكن اعتبار ىذه ادلرحلة دبرحلة الفرز الثقايف وقد ّ

النسقي بعد الوصوؿ إىل مرحلة النضج النسقي ،ويورد لنا الباحث (زلمد مفتاح) تسمية جديدة
ذلذا النسق وىي (النسق الدينامي) حيث أ ّف النسق عنده "عبارة عن عناصر مًتابطة متفاعلة
كل ظاىرة أو شيء ما يُعترب نسقا ديناميّا والنسق الدينامي لو دينامية
متمايزة وتبعا ذلذا فإ ّف ّ
داخلية ودينامية خارجية ربصل بتفاعلو مع زليطو"(.)1
ربوؿ إىل نسق دينامي عرب
وذلذا فإ ّف ظاىرة نسق االستنساخ االمسي يف ثقافة ىذه اجلماعة ّ

مسارين :مسار خارجي أو نسق خارجي ؽلت ّد إىل النسقي التارؼلي حبيث يستدعي عن وعي
(الرمزي التارؼلي) من خبلؿ ادلشاكلة النسقية يف االمسية مثل أيب حنظلة وأيب صعصعة وأيب
مسعدة ،وىو ادلسار الذي كاف يتفاعل مع الوسط اخلارجي (ديناميّا) وًبّ من خبللو عمليّة
استدراج (احلاج البيكو إىل فخ ادلشاركة يف التنظيم ومن شبّة توريطو معو أمنيا)ٍ ،بّ مسار داخلي أو

نسق داخلي وىو نوع من التنظيم الذاٌب يهدؼ إىل ادلراجعة والتقييم وىذا ما حدث يف عبلقة أيب

حنظلة مع جنوده ،وتسبّب يف إعادة ترتيب سلّم القيم داخل التنظيم ،ومل تستطع الثقافة ادلغلقة
أف تقف أماـ دينامية النسق الداخلي حبيث تسارعت األحداث ضلو انفجار النسق وهتشيمو من

الداخل وانتهت ادلراجعة دبقتل أيب مسعدة وأيب حنظلة نفسو كما جاء يف الرواية.
.1.4المحاججة بالنص الديني :ومع آلية االستنساخ تتواصل نسقية التاريخ يف زلاولة اجلماعة
كل
التأثَت على ثقافة اجلمهور يف رلتمع تقليدي زلدود التواصل ربيط بو رماؿ النسياف من ّ
اجلهات ،وتنعدـ فيو فرص التعليم ادلرّكز والواعي ،باإلضافة إىل صبلة من ادلؤثرات الكثَتة ؽلكن أف
نوجزىا يف ع ّدة عوامل أعلها:
( )1زلمد مفتاح ،المفاىيم معالم نحو تأويل واقعي ،ادلركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء ،ط ،1999 ،1ص.135 :
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عامل أيديولوجي :نتيجة الصراع النسقي اخلفي الذي ؽلثّلو دعاة العلمانية يف اجلزائر وىم الذينيُشار إليهم ب ػ(البلئكيُت) وىم ادلتأثروف بالثقافة الغربية وقد ازبذوا من اللغة الفرنسية تورية ثقافية
أماـ ثقافة وطنية مغيّبة ذات امتداد حضاري يف ادلاضي.
عامل اقتصادي :يتمثل يف بطء حركة التنمية بُ ْعيد االستقبلؿ ال سيما يف ادلناطق الصحراويةالقريبة من منابع الثروة النفطية (وادي ريغ ووادي سوؼ) شلا خلق شعورا باإلحباط نتيجة اإلقصاء
والتهميش.
عامل سياسي :ادلأزؽ السياسي الذي وقعت فيو البلد بعد تبلشي قبضة حزب الفحوؿوإرتفاع سقف احلريات واخللط بُت مفهوـ احلرية ونسق الفوضى وكاف اذلدؼ غَت ادلعلن ىو شراء
السلم االجتماعي بأي شبن.
األىم؛ إذا أ ّف عودة الشباب اجلزائري الذي شارؾ يف حرب األفغاف ضد
عامل ديٍت :وىو ّ[الروس ادللحدين] كاف سبباً يف إحياء حلم نسقية اخلبلفة اإلسبلمية الغاربة.
كل ىذه العوامل –حسب رأينا -تظافرت يف ما بينها لتنتج ثقافة جديدة
ومن ىنا فإ ّف ّ
وغريبة يف نفس الوقت م ّكنت اجلماعة الدينية من تبٍت اسًتاتيجية استنساخ النص الديٍت وسيلة
تبشر بو ،وليست ىذه الوسيلة إال آلية ا﵀اججة بالنص
إلثبات اذلويّة الثقافيّة للعهد اجلديد الذي ّ
ال ّديٍت ،وسوؼ نستعرض ىنا ظلاذج من ىذه ا﵀اججات جلأت إليها ىذه اجلماعة لًتكب هبا
موجة (النسقي التارؼلي) يف خطاهبا جملتمع شعيب بسيط وتقليدي يف قرية (سيدي عمراف) ربديدا
مل االنتظار يف رحلة احلصوؿ على لقمة العيش
حيث البيكو وسالوـ والشباب البطّاؿ الذي ّ
الشريفة..
إال أ ّف الدخوؿ يف ىذا النسق اجلديد يتطلّب من اجلماعة النزوؿ إىل عمق اجملتمع ،كما
يتطلّب اللجوء إىل فتح جبهة من النقاش حوؿ مسألة اخلَتة بُت اإلسبلـ والكفر وىي مسألة
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كل مكان شباب
تارؼلية قدؽلة أعيت فبلسفة اإلسبلـ "..الحركة حثيثة وعنيفة أحيانا ،في ّ
تتطاول لحاىم فتتقد عيونهم ،يقررون..يختارون المواعيد ،يضربونها للناس لمتابعة شرائط

شر الناس بنصر قريب ٍ
آت ال محالة ض ّد الكفر والطغيان من الفحول الذين ال
الفيديو تب ّ
يحكمون بما أنزل اهلل ..وعلى فلول العلمانيين والشيوعيين والكفرة الذين ينافسونهم على
تهتز الجموع بالفرح ..اهلل أكبر..اهلل أكبر ..ابتهاجا بالبشرى التي يزفّها
مقارعة الفحولّ ،
()1

بعضهم إلى بعض".

.

وىذا األمر بالذات جعل شباب ىذه اجلماعة يستعملوف مصطلحات جديدة غَت مألوفة
تعود إىل أنساقية التاريخ مثل (اإلسبلـ ،الكفر ،أنزؿ ا﵁ ،ا﵁ أكرب)..وهبذا اخلطاب ًبّ هتيئة أذىاف
الناس إىل الثقافة اجلديدة اليت ستأسر الوعي الشعيب ،وقد تعددت النصوص الدينية والًتاثية اليت

وظفتها الرواية من آيات وأحاديث ومأثورات قولية.
تتحوؿ
ففي صفحة االستهبلؿ اليت يع ّدىا(جنيت) من ادلناصات ا﵀يطة بالنص ،بل أ ّهنا قد ّ
نص موا ٍز للنص احلقيقيْ ،أوَمأ الكاتب إىل حقيقة الصراع ال ّدائر يف مضموف الرواية ،وىو ما
إىل ّ
هل
يوحي لنا بأ ّف ىذا الصراع ىو الباعث احلقيقي دلقصدية اخلطاب فيها؛ فبل غرو أف يست ّ
 
الكاتب نصو بقولو تعاىل         ﴿ :
              

تتضمن أنساقا تارؼلية
( ﴾البقرة؛اآلية  ،)78وىذه اآلية بالذات سبتلك شحنة حجاجية كبَتة و ّ
سبت ّد يف عمق الظاىرة الدينية ،وىي تنقلنا يف عمق التاريخ لتحلّل لنا أنساقا غاية يف التعقيد تتعلّق

جبدلية اخلطاب السماوي وأثره يف ادلتلقي يف صورة (اليهود) التلموديُت الذين تبلعبوا بالنصوص

نصبوا أنفسهم قضاة على الناس كما جاء يف نصوصهم ادلق ّدسة،
الدينية لتحقيق مآرهبم اخلاصة ،و ّ

حق اليهود إال أ ّف الكاتب استشهد هبا كنسق (تبئَتي)
وعلى الرغم من أ ّف اآلية الكرؽلة نزلت يف ّ

()1أضبد زغب ِسفر القضاة ،ـ س  ،ص.138 :
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يف معادلة القضاة واألسفار ،فهي تنطبق أيضا عن (اجلماعة الدينية) يف (سيدي عمراف) أين
جل أحداث الرواية ،وىذا ما أشار إليو يف بعض فصوؿ الرواية كما جاء على لساف (حنّا
وقعت ّ
بنت عَتاد) "..القضاة ىم القضاة  ،قضاة بني إسرائيل أم قضاة أيّة ّأمة من األمم إذا

كل عمل يعملونو فهم
استفحل أمرىم ّ
كل شيء و ّبرروا ّ
وادعوا األلوىية أجازوا ألنفسهم ّ
()1
كل شيء"
كل شيء و ّ
يبررون ّ
الذين يفعلون ّ

النص القرآين حبضوره يف الرواية ػليلنا إىل حالة نسقية تضفي بظبلذلا التارؼلية على
فهذا ّ
ادلتمردة اليت تطمح إىل تغيَت الواقع بالعودة إىل أنساقية التاريخ ،ولكن عرب
عمل ىذه اجلماعة ّ
ا﵀اججة النصية بوسائل األثر ادلق ّدس ،ذلك أ ّف اجملتمع التقليدي يفتقر إىل آلية التفكَت الصحيح

بالنص
نتيجة اجلهل واألمية الشيء الذي جعلو عرضة للتبلعب النسقي من خبلؿ ا﵀اججة
ّ
ال ّديٍت ،فهؤالء األمراء من أمثاؿ (أيب حنظلة) ما ىم ّإال نسخة متكررة من القضاة الذين ظلّوا
يتح ّكموف يف مصَت اإلنسانية ،وردبا يف عادلنا ادلعاصر صلد بعضا منهم؛ قد استغلّوا أنساقية التاريخ

لتربير أىدافهم  ،فهتلر– مثبل -زعيم النازية *استم ّد أسفاره النازية من نظريتو (العرقيّة) واليهود
اليوـ –أيضا -ػلتلوف أرضا ليست ذلم حبجة تارؼلية واىية تعتمد على أنساقية ىيكل سليماف،
كل
كل شيء ويربروف ّ
كل زماف ومكاف كما قالت(حنّا بنت عَتاد) يفعلوف ّ
وىكذا القضاة يف ّ
شيء..فالتاريخ يكاد يكوف النسق األبرز يف معادلة الوجود ادلتجددة.

()1أضبد زغبِ ،سفر القضاة ،ـ س  ،ص.168 :

 أدولف ىتلر شخصية سياسية أدلانية مشهورة ،زعيم أدلانية النازية ،ولد سنة  1890يف مدينة صغَتة تدعى (برونو) ،مات
يف أعقاب احلرب العادلية الثانية منتحراً بعد ىزؽلة ببلده على يد احللفاء ،لو كتاب شرح فيو أفكاره ،يُنظر :أدولف ىتلر،

كفاحي( ،د.ذ،ـ) ،دار الكتب الشعبية ،بَتوت ،لبناف ،ط ،1974 ،1ص.5 :

 حركة سياسية واجتماعية أدلانية ظهرت بأدلانيا بعد ىزؽلتها يف احلرب العادلية األوىل ،وتعٍت احلركة القوميّة االشًتاكيّة ،وترى

ملوثة جبراثيم االضلبلؿ ،ينُظر :زلمد فؤاد شكري ،ألمانيا النازية (دراسة
النازية أ ّف احلضارة احلالية يهودية وغلب ربطيمها ّ
ألهنا ّ
التاريخ األوروبي المعاصر  ،)1145/1131 ،مؤسسة ىنداوي سي آي سي(،د.ـ.ط) ،2017 ،ص.21 :
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نصوص قرآنية:

يف مشهد استفزازي من (اجلماعة ادلسلحة)؛ يعًتض شاباف طريق احلاج البيكو وىو عائد منِ
ْح ْك ُم إِالَّ لِلّ ِو أ ََم َر أَالَّ
غابتو مع حلوؿ الظبلـ ويسلّمانو رسالة ،فيقرأ بدايتها قولو تعاىل "إِن ال ُ
تَـ ْعبُ ُدواْ إِالَّ إِيَّاهُ " (يوسف؛ اآلية)40وقولو تعاىل " َوَال تَ ْكتُ ُموا َّ
ادةَ َوَم ْن يَ ْكتُ ْم َها فَِإنَّوُ آثِ ٌم
الش َه َ
ِ
ِ
يم" ،فادلبلحظ أ ّف اجلماعة كانت تدرؾ من يكوف (البيكو) فهي تعرؼ
قَـلْبُوُ َواللَّوُ ب َما تَـ ْع َملُو َن َعل ٌ
كل ىذا أ ّف ىناؾ غايتُت من وراء ىذا احلدث
كل شيء عن ماضيو وحاضره ،و ّ
ادلهم يف ّ
عنو ّ
اخلطَت؛ ّأوذلما :أف تستفيد من صدى شخصيتو ادلعنوية يف نفوس أىل القرية ،فهو يف نظر األىايل
(كاريزما اجتماعيّة) بفضل إحسانو وأعمالو اخلَتية اليت ال تنقطع دبا أفاء ا﵁ عليو من رزؽ ،وىو

يتومسونو فيو من معارضة
يف نظرىم من القبلئل الذين يفضلوف العمل يف صمت ،وثانيهما :ما ّ
بأهنا من أل ّد أعداء (احلركة
كل من يساندىا ال سيما اعتقادىم ّ
مزمنة للمؤسسة الدينية(الزاوية) و ّ

اإلسبلمية) ،وذلك دلا يُشاع عنها من فساد يف عقيدة أتباعها ،باإلضافة إىل اعتقادىم الراسخ
دبواالهتا للنظاـ.
وتتجلّى ا﵀اججة بالنص الديٍت ىنا يف جلوء اجلماعة إىل تفعيل آلية ادلقاربة االستنساخية
لنسقية التاريخ ،فكما ىو معلوـ أ ّف سياؽ اآلية يتح ّدث عن أنساقية حجاجية تندرج ضمن
الدعوة إىل إخبلص العبادة يف رلتمع كافر قطعا كقريش –مثبلّ -ازبذ من األوثاف آذلة تُعبد من

بقوة
دوف ا﵁ ،غَت أ ّف أصحاب ىذه الرسالة أرادوا من خبلؿ ىذه النسقية إلغاء أنساقية احلاضر ّ
يرسخ ىذه النظرة عندىم ذلك احلوار الذي دار بُت احلاج البيكو والشابُت
ا﵀اججة ّ
النصية ،وما ّ

ادللتحيُت أثناء تسليم ىذه الرسالة:

"-السالم على من اتّبع الهدى !
-أي ىدى؟

-شرع اهلل إن الحكم إال هلل!
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()1

بني؟"
-ىذه التحيّة لغير المؤمن يا ّ

تتضمن داللة تارؼلية
وقوة ا﵀اججة ىنا تظهر يف نسقيّة انتقائهم ذلذه اآلية بالذات إذ ّأهنا ّ
ّ

زل ّددة ال تقبل التأويل وال التفسَت ،ذلك ّأهنا داللة كلمة (احلُ ْكم) ،فهنا ال تعٍت السياسة وال
السلطاف وإّظلا تشَت إىل االنصياع التاـ دلشروعية التوحيد وإخبلص العبادة ﵁ دوف غَته ،وىو ما
فسرتو العبارة اليت بعدىا " أ ََم َر أَالَّ تَـ ْعبُ ُدواْ إِالَّ إِيَّاهُ "؛ غَت أ ّف ما قصدتو (اجلماعة) ىو التلبيس
ّ
سبرر عيوب الثقافة خفية عن
على (احلاج البيكو) ومغالطتو نسقيا وإفحامو باحلجة ّ
النصية حىت ّ
اجلمايل كما يقوؿ عبد ا﵁ الغذامي ،وحىت تكتمل صورة االستنساخ التارؼلي دلشروعية الفكرة اليت

ػلملوهنا و(يقتلوف) من أجلها ،إال أ ّف (البيكو) ال يكًتث دبا يدعو إليو ىؤالء الشباب ،وجاء
نصبوا أنفسهم قضاة بل أكثر
ّ
رده": :أستغفر اهلل ومن أين لهؤالء الشيوخ األدب إذا كانوا قد ّ
من ذلك يتطاولون على اهلل وي ّدعون األلوىية"( ،)2فهل يعٍت أ ّف ىذه اجلماعة كسبت معركتها
النسقية مع البيكو؟ إ ّف ذلك غَت وارد؛ فالظاىر من كبلـ البيكو أ ّف اجلماعة قد وقعت يف مأزؽ

التعسفي للنص إال ّأهنا خسرت الرىاف
نسقي ألنّو رغم زلاولتها إقامة ّ
احلجة عليو باالستدعاء ّ
يدب
معو ،ألنّو سوؼ يكوف سببا فيما بعد يف خلخلة وحدة التنظيم واالنشقاؽ الذي سوؼ ّ
بُت أفراده.

ومل ِ
تنتو متاعب (احلاج البيكو) مع نسقية اآلية األوىل بل شعر أ ّف اآلية الثانية تتضمن
هتديدا ووعيدا لو إف ىو مل يستجب لرغبتهم ،وىي أكثر حجاجية من األوىل فإف كانت األوىل

تضمنت ا﵀اججة
قد استعملت أسلوب احلصر والتقابل بالتفسَت والتوكيد ،فإ ّف اآلية الثانية قد ّ
نصية ،إذمل تًتؾ لو اخليار يف مراجعة نفسو ،وادلبلحظ –أيضا -أ ّف اجلماعة
بالشرط وىو األعلى ّ
تنتقي آيات بعينها ال زبلو من ا﵀اججة النصية قصد استنساخ التاريخ ومغادرة الواقع ،ىذا الواقع

()1أضبد زغبِ ،سفر القضاة ،ـ س  ،ص.139 :
()2

أضبد زغب ،ص ف.
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 وىو واقع نسقي ال ؽلكن أف ػل ّقق ذلم ما،الذي يصفونو بالكفر والطغياف والبعد عن شريعة ا﵁

.يبحثوف عنو

الفٍت فإ ّف فًتة التسعينيات من القرف ادلاضي شهدت يف
ّ وبعيداً عن أجواء الرواية وطرحها
 حبيث ارتكبت باسم ال ّدين جرائم فضيعة تع ّدت،اجلزائر ىجمة نسقية (شهوة االنتقاـ)ال مثيل ذلا
 وذُحبت صغار يف حجور، فقد أُزىقت أرواح وىي راكعة يف ادلساجد،رمزيتها كل اخلطوط احلمراء

وسفكت دماء ادلعلّمُت
ُ ّأمهاهتا وأحرقت مدارس كانت منارات للعلم والًتبية ونشر الفضيلة
. فضائع مل تعرؼ اجلزائر ذلا مثيل منذ أف نالت استقبلذلا،وادلعلّمات
ومرة أخرى يعود الشاباف ومعهما رسالة أخرى ولكنّها أش ّد من األوىل إال أ ّف اآلية ىذه
           ﴿ :نصا طويبل قولو تعاىل
ّ ادلرة كانت
 
             

               
               
             
             
             
                 

)22-1 ﴾"ا)اجملادلة ؛اآليات من..        
فبالرغم من أ ّف ىذه اآليات نزلت يف الك ّفار وادلنافقُت أياـ الدعوة اإلسبلميّة إال أ ّف
،تتضمن دالئل ثابتة لبلستنساخ التارؼلي
ّ  فهي،(اجلماعة ادلقاتلة) استهوهتا القوة احلجاجية فيها
 وىو أ ّف سياقها احلقيقي يشَت،وذلك بالنظر للحضور البلفت لؤلنساؽ التحيينية للحدث التارؼلي
 كما أ ّهنا ربمل يف طيّاهتا،إىل أ ّهنا نزلت يف ذروة الصراع بُت اإلسبلـ ومناوئيو من الك ّفار واليهود
 وىي دبثابة بياف حريب ػل ّدد معامل اخلريطة العسكرية،تذمرا من اخليانة ومواالة األعداء أياـ احلرب
ّ
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العدو ،وقد بدأت اآليات بصيغة
جليش ادلسلمُت ويرسم االسًتاتيجيات ادلع ّدة سلفاً يف مواجهة ّ
ِ
االستفهاـ اإلنكارية "ألَ ْم تَـر إِلَى الَّ ِذ َّ
ب اللَّوُ َعلَْي ِه ْم"؛ ومعروؼ عند الببلغيُت
َ
ين تَـ َول ْوا قَـ ْوًما غَض َ
َ

لتشعب أغراضو الببلغية وقدراتو التداولية ،كما أ ّف
أف االستفهاـ من أكثر صيغ اإلنشاء حجاجية ّ
ربُت التاريخ وتز ّج بو نسقيّا يف ضبأة الصراع الدائر بُت اجلماعة والقضاة
ىذه اآليات تأىب إال أ ّف ّ

الفحوؿ(النظاـ) ،وىي تسعى بكل إػلاءاهتا احلجاجيّة إىل إخراج احلدث الكرونولوجي من سياقو

الواقعي الذي تعيشو يوميات قرية (سيدي عمراف) يف تلك األياـ العصيبة من تاريخ اجلزائر،

تحولو بعد ذلك إىل زمن عدمي ؽل ّكن النسق التارؼلي من استبداؿ الواقع بالبلواقع بواسطة آلية
ل ّ
ا﵀اججة بالنص اليت انتهجتها ىذه اجلماعة ،وىو ما أثار حفيظة واستنكار (احلاج البيكو) الذي
...وقل
بأهنم "كلّما توغّل ىؤالء الشبّان في ىذا الفكر ،اعت ّدوا بأنفسهم أكثر
وصفهم معلّقا ّ
ّ
أدبهم ..واحترامهم لغيرىم ،لم يعودوا يرون إال أنفسهم..لماذا ال يعلّمهم شيورهم األدب؟
نصبوا أنفسهم قضاة بل أكثر من
أستغفر اهلل ومن أين لهؤالء الشيوخ األدب إذا كانوا قد ّ

ذلك يتطاولون على اهلل وي ّدعون األلوىية من أجل مقارعة الفحول ..ال يستطيعون إال أن
()1

يكونوا آلهة ..فكانوا وىكذا زعموا "..

.

نتأمل كبلـ (البيكو) صلد أ ّف الرسالة قد وصلت كما أرادىا أصحاهبا نسقيا ،فقد
وحُت ّ
وصفهم بػ(الشبّاف) بدؿ الشباب إذ أ ّف الشبّاف عادة ما يتميّزوف بالطيش ونقص اخلربة واالندفاع

واالعتداد بالنفس ،بينما كلمة الشباب فيها من احليوية والنضارة واإلقداـ والطموح ،والرزانة الشيء
الكثَت ،وكما قاؿ زلمد العيد آؿ خليفة:
ِ
طموحو
إ ّن ال ّ
ش َ
باب إذا َس َم ـ ـ ـ ـ ـا ب ُ

َجعل النجوم مواط ـ ـ ـئ األقـدام(( )2الكامل)

وقاؿ أبو العتاىية متأسفاً على انقضاء شبابو:
شيب والرأس َ ِ
أسفت على شب ـ ٍ
يب(()1الوافر)
في ـ ـ ـا أسفـاً
ُ
الخض ُ
اب نَعـاهُ ال ّ ُ
ُ
()1أضبد زغبِ ،سفر القضاة ،ـ س  ،ص.139 :

()2زلمد العيد آؿ خليفة ،ال ّديوان(من قصيدة الثورة العظمـى كسـبنا نصـرىا) ،ادلؤسسػة الوطنيػة للكتػاب،اجلزائر(،د.ت.ط)،
ط ،3ص.241 :
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التحوؿ النسقي
واألخطر من ذلك كلّو أنّو وصفهم نسقياً ّ
بأهنم ي ّدعوف األلوىية ،وىنا يبدأ ّ

من الواقع إىل البلوقع مع حضور نسقية االستنساخ التارؼلي ،إذ أ ّف اإللو (يف عليائو) يستطيع أ ّف
ػلوؿ الزمن الواقعي إىل زمن صفري باستحضار زمن الصحابة دبا يشبو (التمثيلية التارؼلية) كما
ّ

أشرنا إىل ذلك يف مناسبة سابقة ،ردبا قد يتقاطع ىذا مع ما قالو ابن ىانئ األندلسي يف مدح

ادلعز لدين ا﵁ الفاطمي:
ّ
ِ
دار
ما َ
شئت ال ما شاءت األق ـ ُ

ار(( )2الكامل)
فاح ُك ْم َ
فأنت الواحد القهـ ُ

محم ٌد
وكأنّما َ
أنت النـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُّ
بي ّ

أنصارك األنص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
وكأنّما
َ

انت تُ ِّ
بشرنَا ِبو
أنت الـ ـ ـ ـ ـذي ك ـ ْ
َ

ار
في ُك ْتبِها
األحبار واألرب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ُ

النص القرآين يف ا﵀اججة فهو من
فهي إذف؛ ربيُت مضمر للنسقي التارؼلي ،و ّأما استعماؿ ّ

باب تأثيث ىذا التحيُت حىت يقتنع (احلاج البيكو) وغَته بفاعليّة اخلطاب الذي تدعو
بقوة الرصاص وح ّد الس ّكُت.
إليو(اجلماعة) وينف ّذه ىؤالء (الشبّاف) حبذافَته ّ

ولذلك فإ ّف ىؤالء الشبّاف أدركوا التفاوت العلمي بينهم وبُت البيكو ،إذ أ ّف استعماؿ العقل

وادلنطق ال يفيد يف ربح ىذه ادلعركة النسقيّة اليت انطلقوا فيها من نسقية التاريخ الذي يع ّد ملكا
مشاعا جلميع ادلسلمُت ،كما أنّو يقبل صبيع التأويبلت ال سيما تلك اليت تستعمل النص ادلق ّدس
كما ذكرنا وىو ما يسعوف إىل الوصوؿ إليو.
يوضحو
وبقصد الكشف عن ىذه ال ّدالالت اخًتنا صببل نسقية من ىذه اآليات وىو ما ّ
اجلدوؿ التايل:
اجلملة النسقية

اجلمايل ادلعلن

النسقي ادلضمر

َّ ِ
ين تَـ َولَّْوا
" ألَ ْم تَـ َر إِلَى الذ َ

االستهبلؿ باالستفهاـ مع

اخليانة ادلكشوفة

()1
)(2

أبو العتاىية  ،الديوان  ،دار بَتوت للطباعة والنشر،بَتوت ،لبناف ،1986 ،ص46:

ابن ىانئ األندلسي ،ال ّديوان ،دار بَتوت للطباعة والنشر ،بَتوت ،1980 ،ص.146 :
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ِ
ب اللَّوُ َعلَْي ِه ْم"
قَـ ْوًما غَض َ
" َويَ ْحلِ ُفو َن َعلَى الْ َك ِذ ِ
النفاؽ وادلراء
االستدراؾ باحلاؿ بعد
ب
العطف االستئنايف
َو ُى ْم يَـ ْعلَ ُمو َن"
"لَ ْن تُـغْنِي َع ْنـ ُه ْم أ َْم َوالُ ُه ْم َوَال ا﵀اججة بالنفي واستعماؿ سوء ادلنقلب
َ
ظبلؿ الصورة .
أ َْوَال ُد ُى ْم ِم َن اللَّ ِو َش ْيئًا
اب النَّا ِر ُى ْم
أُولَئِ َ
كأ ْ
َص َح ُ
فِ َيها َرالِ ُدو َن"
التهديد والوعيد
التوكيد والتقرير بغرض
َّ ِ
ين يُ َحادُّو َن اللَّوَ
"إِ َّن الذ َ
ورسولَو أُولَئِك فِي ْاألَذَلِّين" ا﵀اججة
ََ ُ ُ َ
َ
جدول رقم ( )3يبيّن الدالالت النسقية للنسقي التاريخي.
االحتجاج بالبناء السردي



نصوص حديثية:
النصية اليت حفل هبا ادلشهد الًتاجيدي يف خطاب ىذه (اجلماعة) تفطّن
ومن ا﵀اججة ّ

(البيكو) خبربتو الطويلة لػ (أالعيب القضاة) حبيث قّرر أف يصيب قضاة ىذه اجلماعة يف مقتل
يظل عندىا-أي اجلماعة( -متعالية دينية مق ّدسة) ال يناؿ شرفها إال
وىو (نسق اإلمارة) الذي ّ

تصوره األساطَت التأسيسية
من تتوفّر فيو شروط (القاضي ادلػُ َخلص) الناطق باسم اإللو ،أو كما ّ
ادلزيف).
بػ(نصف اإللو) ،أو كما تصفو األساطَت الشعبية بػ (اسًتضاء اإللو ّ
ويبدو أ ّف (احلاج البيكو) قد أخذ األمر مأخذ اجل ّد فراح يع ّد الع ّدة دلواجهتهم .." :ال ب ّد

من التفكير في رطّة جهنّميّة تصيبهم في مقتل من ىذه الزاوية الضيّقة  /زاوية اإلمارة
..السلطة"( ،)1فالبيكو من الناحية النسقيّة قد استوعب مقصدية (اخلطاب احلركي) ذلذه اجلماعة
()1أضبد زغبِ ،سفر القضاة ،ـ س  ،ص.156 :
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فقرر أف يداريهم يف مشروعهم الرامي إىل أنسقة التاريخ باستنساخ أحداثو الغابرة ،وإدراكو للعبة
ّ
ا﵀اججة بالنص الشرعي اليت كاف يتقنها خبربتو مع قضاة الزيتونة.
درس البيكو أضعف حلقاهتم اخلطابية وىي سعيهم احلثيث إىل السطو على نسقيّة جهاد
الصحابة وما كانوا يتلقونو عن النيب مباشرة ،ال سيما ما يتعلّق دبعايَت نظاـ (اإلمارة) وحدودىا
النص احلديثي) عادة ما يكوف أكثر وضوحا من النص القرآين الذي
الشرعيّة والظرفيّة ،إذ أ ّف ( ّ
يتّسم يف الغالب باإلصباؿ ،ومن ىنا يصف لنا الكاتب ادلنزلقات النصية أثناء قراءة األمَت أيب
تضمن بعض األحاديث الشريفة ،ىي تلك األحاديث اليت ال
حنظلة ّ
لرد (احلاج البيكو) والذي ّ
يزاؿ (البيكو) يذكر شيئا منها من ماضي الزيتونة الغابر مستعمبل حيل الثقافة يف لعبة الطرد إىل
اذلامش ومنها:
"عن أبي سعيد الخذري :أ ّن رسول اهلل صلّى اهلل عليو وسلّم قال :إذا رر ثالثة في سفر
فليؤمروا أحدىم  .رواه أبو داود.
فليؤمروا
و عن أبي ىريرة :أ ّن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلّم قال :إذا كان ثالثة في سفر ّ

أحدىم .قال نافع :فقلنا ألبي سلمة :فأنت أميرنا .رواه أبو داود.

وعن يحي بن حصين عن ج ّدتو أم الحصين قال :سمعتها تقول حججت مع رسول اهلل
ثم
صلى اهلل عليو وسلم حجة الوداع قالت :فقال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلّم قوال كثيرا ّ

 نشَت ىنا إىل نسق ادلخاتلة الذي طبّقو الغذامي علػى حكايػات اجلػاحظ ،إذ أ ّف غػرض البيكػو مػن ذكػر ىػذه األحاديػث ىػو
ػب اإلمػارة) قصػد إلغػػاء األصػلي (رفػع احلػرج عػػن البيكػو يف االنصػياع ألوامػرىم) يُنظػػر:
االضلػراؼ بالػذىٍت الثقػايف للجماعػػة (ح ّ

عبد ا﵁ الغذامي النقد الثقافي قراءة في األنساق الثقافيّة ،ادلركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء،ط ،2005 ،3ص.240 :
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سمعتو يقول إن أ ُّمر عليكم عبد مجدع ،حسبتها قالت أسود يقودكم بكتاب اهلل فاسمعوا لو
()1

وأطيعوا".

فمن خبلؿ ىذه األحاديث اليت رتّبها (احلاج البيكو) يف رسالتو للجماعة وكاف يقرأىا األمَت
أبو حنظلة على أصحابو قراءة سيئة نبلحظ فيها (االستدراج النسقي) وطرده من ادلنت إىل
اذلامش ،وىي معركة نسقيّة سوؼ يكوف الضحيّة األوىل فيها األمَت أبو حنظلة؛ ذلك أ ّف (احلاج

يًتدد يف
البيكو) كاف يدرؾ ولع اجلماعة بلعبة (االستنساخ للنسقي التارؼلي) فلم ّ
(اصطيادىم) بالنص احلديثي الذي يعشقونو ح ّد النخاع ،فشاركهم ربيينهم للحدث التارؼلي
نص عليو رسوؿ ا﵁ -صلى ا﵁ عليو وسلّم-
وشروط اإلمارة اليت ّ
األوؿ انتدب الصحابة (أبا سلمة) ،وأبو سلمة ػلتل مكانة عُْليا يف السَتة
ففي احلديث ّ
النبوية فهو من أفقو الصحابة وأعلمهم بكتاب ا﵁ ،ومن أكثرىم رواية لؤلحاديث ،وىذا ىو
وعراه نسقيا أماـ أصحابو وكشف جهلو
ادلأزؽ النسقي ّ
األوؿ الذي وقع فيو (األمَت أبو حنظلة) ّ
و ّأما احلديث الثاين فهو أكثر وضوحا يف التعامل مع شروط إعطاء اإلمارة دلن ىو أىل ذلا دوف
(سويف/حشاين) ،ويف ىذا تعريض
موانع اجتماعية فيما ذلك مانع اللوف(أسود/أبيض) أو الفصيلة
ّ

يفك احلرؼ إال دبش ّقة..وىو الذي يعرؼ أ ّف (احلاج
خطَت باألمَت (أيب حنظلة) الذي كاف ال ّ
تصر على التقيّد (بالكتاب
البيكو) طالب زيتوين ،وقد ؼللق لو ىذا ع ّدة مشاكل مع صباعتو اليت ّ
والسنّة) يف حرهبا ض ّد (النظاـ الكافر)!! وىذا ىو ادلأزؽ النسقي الثاين الذي شعر معو (أبو
سيدب إىل
التمرد الذي
حنظلة) باخلطر على مكانتو بُت اجملموعة ،وما قد
ّ
يضطره إىل مواجهة ّ
ّ
معسكره إف ىو رضخ للفخ الذي نصبو لو (البيكو).
()1أضبد زغبِ ،سفر القضاة ،ـ س  ،ص.170 :


كل من اطلرط يف ركاب ىذه التيارات من الوسط الشعيب أ ّف (الكتاب والسنّة) علا أفضل وسيلة لبلحتماء نسقيا من
يعتقد ّ
اج ُع أميّاً ال يفقو من الدين شيئا إال أنّو مستع ّد للموت غرقا يف سبيل الكتاب والسنّة
خطاب ادلراجعة التارؼلية ،فقد يكوف ادلُر َ
اليت مل يقرأ منها حرفا يف حياتو ،وىذا ىو صميم خطاب (القضاة وأسفارىم) كما جاء يف الرواية.
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وىكذا تكوف خطّة الداىية (احلاج البيكو) قد انطلت على (األمَت أيب حنظلة) وصباعتو معا
وقلبت معسكرهُ رأسا على عقب وجعلتو مرغماً أف يعيش صراعا نسقيا قد يسلمو إىل حتفو ،ألنّو
يؤمن بأ ّف اإلمارة ىي ادلكسب الوحيد الذي ػلوزه يف ىذه ال ّدنيا ،وليس من السهل التفريط فيها،

إذ أ ّف التفريط فيها يلغي نسقية (االستنساخ التارؼلي) الذي ىو دستور اجلماعة ،كما أ ّف ا﵀اججة
يتحوؿ الزمن الصفري(حلم
بالنص (الشرعي) من األنساؽ اليت سيصبح ال معٌت ذلا عندما ّ
كل العقد النفسية واالجتماعيّة ذلؤالء
اإلمارة) إىل زمن حقيقي واقعي(االستبصار) تنكشف فيو ّ
التحوؿ النسقي من الواقع إىل البلواقع.
األفراد قبل ّ

تج بو من كبلـ الصحابة أو العلماء ادلرجعيُت
 نصوص من المأثور :ونعٍت هبا كل ما ُػل ّ
األمة ،ودلا نعود إىل رسالة (احلاج البيكو) اليت جاء فيها "في األثر عن ابن
عندىم يف تاريخ ّ
عمر رضي اهلل عنو :إنّو ال إسالم إال بجماعة ،وال جماعة إال بإمارة ،وال إمارة إال بطاعة،

سوده قومو على غير ذلك كان
سوده قومو على الفقو وال ّدين كان حياة لو ولهم  ،ومن ّ
فمن ّ

تتم مصلحتُهم إال
ىالكا لو ولهم ،كما يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية :فإ ّن بني آدم ال ّ
باالجتماع إلى أمير يسوسهم ،وقائد يقودىم "(. )1
إ ّف "احلاج البيكو" يعرؼ من خبلؿ األحاديث اليت كانت تدور بُت الشبّاف يف قريتو
(سيدي عمراف) تلك اخلطابات اإلنشائية اليت كاف الشيوخ من رؤوس (احلركة اإلسبلمية) يبثوهنا
يف عقوؿ الشبّاف ،فهؤالء الشيوخ مل يكونوا مولعُت بتأويل النصوص القرآنية فقط بل كانوا كثَتا ما

ػلثّوف أتباعهم على االقتداء بػ(السلف الصاحل) ،والسلف الصاحل عندىم يقتصر على ا﵀اججة
بتلك النصوص اليت كانوا يتداولوهنا يف ادلساجد ،ومنها أقواؿ بعض الصحابة ،وآراء بعض العلماء
من أمثاؿ (ابن تيمية)الذي يع ّد مرجعاً موثوقاً عندىم يف (مقارعة القضاة) من احل ّكاـ ادلستبدين،
فك ( ِ
الشفرة النسقية) ذلذه اجلماعة و ّبُت ذلم أ ّف
ومن ىنا فإ ّف (احلاج البيكو) استطاع بدىائو ّ
()1أضبد زغبِ ،سفر القضاة ،ـ س  ،ص.170 :
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استنساخ التاريخ أمر يسَت مع ىذه النصوص حبيث وضعهم يف السياؽ التارؼلي الذي كانوا
يبحثوف عنو ،غَت أنّو أدخلهم من جديد يف متاىة نسقية ،ذلك أهنم ال يعرفوف شيئا عن ىذه
ادلأثورات رغم إؽلاهنم العميق بصدؽ ما يأٌب عن (عمر) باعتباره كاريزما دينية وابن تيمية الذي
يفوؽ عمر كاريزمانية ،وذلك لكونو األقرب إليهم يف ذبسيد مشروعهم اجلهادي باعتبار أ ّف ابن
تيميّة ُّ
تعمد (البيكو)
يعد صورة ربيينية جاىزة لبلستعماؿ بالنظر إىل زلنتو مع ُح ّكاـ عصره ،وذلذا ّ

الز ّج بو يف ذيل حديث عمر حىت يبعث الطمأنينة يف قلوب اجلماعة ،فإف كاف بإمكاهنم تأويل
للتحوؿ من زمن احلكي
ادلسوغ) ّ
اآليات وربيينها كرنولوجيا فإ ّف تعاملهم مع النص بادلأثور إّظلا ىو( ّ

إىل زمن التخييل االفًتاضي الذي يلغي الراىن النسقي ويستبدلو بالنسق التارؼلي حيث اإلمارة
بكل ذبليّاهتا.
ّ
كل من
إ ّف ما تبحث عنو اجلماعة ويشغل باذلا ىو االستفادة من ا﵀اججة ّ
النصية يف إقناع ّ

ينظم ذلا طوعا أو كرىا بأ ّف ىذا الزمن ال يصلح مطلقاً للعيش ألنّو يتّخذ من نسق الكفر نظاما
بظل اإلمارة ،ىكذا كاف
لتسيَت أمور احلياة ،وذلذا غلب استنساخ زمن آخر ينعم الناس فيو ّ
(احلاج البيكو) يتبلعب نسقيا باجلماعة عكس صديقو (سالوـ) الذي راح ضحية تآمره ض ّد
الفحل احلقيقي (البيكو).
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رالصة:
يف ىذا الفصل الذي اخًتنا لو عنوانا( :النسقي التارؼلي وصراع الثقافات)بيّنا فيو كيف
آلييت التحيُت وادلراجعة ،فعاجلنا يف ادلبحث
يستحيل التاريخ يف أيدي القضاة إىل لعبة نسقيّة وفق ْ
األوؿ منو تداعيات ثقافة ادلوت عند اليهود ،فالقتل عندىم ىو الشريعة نفسها اليت سنّها ذلم

(قضاهتم) ،وادلوت ىو (األسفار) اليت ػلرصوف على دراستها وتلقينها ألجياذلم التارؼلية ،وما
تصفية "عَتاد وابنتو حنّا" إال صفحة من صفحات ىذه األسفار!!
يف ادلبحث الثاين تعرضنا دلوضوع اذلويّة اإلسبلمية للمجتمع التقليدي اليت ضاعت أثناء
لكن ىذه العمليّة تصاب
البحث عن ادلراجعة التارؼليّة قصد إعادة تشكيل ىذا اجملتمع من جديدّ ،

ربوؿ
وحل زللّها احلضور الرمزي ألنساؽ التاريخ ،فتفشي اجلهل والتخلّف أدى ّ
بالفشل الذريعّ ،
مسوغ جعل من ادلؤسسة الدينية يف صورة (الزاوية) تتص ّدر مشهد الصراع النسقي
ىذه ادلراجعة إىل ّ

مع إرادة التغيَت ،وىو ما عكسو فشل (البيكو) يف ثورتو ض ّدىا ،وظلت صورة قضاهتا تبلحقو

نسخ متكررةٍ ،فلم يقتنع هبم حىت وىم يف ذروة انتشائهم النسقي
وظل يراىم رلرد ٍ
طوؿ حياتوّ ،

تغوؿ خطاب احلركة اإلسبلميّة.
مع ّ

يف ادلبحث األخَت وقفنا عند ثقافة االستنساخ وما صلم عنها من انفصاـ ثقايف عن الواقع
بسبب األزمة النسقية اليت تعرض ذلا اجملتمع التقليدي يف الرواية ،وقد أخذ ىذا االنفصاـ مسارات
ربوؿ اإلسبلـ إىل فوبيا نسقيّة قاـ أفرادىا
ع ّدة ،ومنها أنساقية األمساء عند (احلركة اإلسبلميّة) إذ ّ
ربوذلم إىل أنساؽ تارؼلية
بتغيَت أمسائهم مشاكلة لرعيل الصحابة وذلك بغرض ربيُت التاريخ ،و ّ
رب ّقق ذلم معادلة اإلسبلـ ض ّد الكفر ،ولتكتمل دائرة ىذا االستنساخ جلأت اجلماعة إىل خطاب
ا﵀اججة بالنص بروافده الثبلث :القرآين واحلديثي وادلأثور من كبلـ السلف الصاحل على ح ّد
تعبَتىم.
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تمهيد:
يسعى ىذا الفصل إىل الكشف عن مبلمح الفحولة ُب رلتمع ِسفر ال ُقضاة التقليدي
مستأنسُت ُب ذات الوقت دبقاربات النقد الثقاُب ،دوف أف نغفل عن تع ّدد ادلفاىيم اليت ضبلتها
الفحولة ُب معانيها اجلديدة اليت صنعتها الثقافة الشعبية بفعل ظروؼ معيّنة ،أو بروز
خصوصيات ثقافيّة لبعض الشخصيات الفاعلة ُب الرواية.
األوؿ ،وأحاطو
وادلعلوـ أ ّف الغذامي اعتٌت بالفحل الشعري الذي جعل منو ُمنتَج الثقافة ّ

جبملة من الشروط وأسباب احلماية النسقيّة ،فهو الفحل الذي ربرسو الثقافة وتدافع عنو،
وتستميت ُب تقديسو ،غَت أنّنا ُب ىذا الفصل سوؼ نكتشف صورا ومشاىد أخرى للفحل
تتحرؾ ُب فضاء الرواية وفق معطيات
الثقاُب قد ال زبطر لنا على باؿ ،إذ أ ّف ىذه الفحوؿ ّ
سياقية جعلت منها حصونا ثقافيّة يصعب اخًتاقها.
ومن خبلؿ عبلقات التأثَت والتأثر تتجلّى لنا حقيقة الفحولة ُب اجملتمع التقليدي واليت
تتجاوز احلقيقة إىل الرمز ،فهناؾ فحوؿ حقيقيوف ؽلارسوف أالعيب الثقافة خفية عن اجلمايل
من اخلطاب كالشيخ اذلامشي والبيكو ،وىناؾ فحوؿ [رمزيوف] يكتفوف باحلضور الرمزي ُب
يوميات اجملتمع التقليدي كالفحل الثوري ُب شخصية(سي عبلؿ) ،وقد يغدوف فحوال مزيّفوف
يصورىم البلوعي اجلمعي.
كػ(سالوـ) ،وقد ؽلت ّد معٌت الفحولة إىل ّ
عدو األمس (ديغوؿ) كما ّ
ومع فوضى الفحوؿ ُب الرواية-إف جازت التسمية-يغدو أمراء (احلركة اإلسبلمية) ىم
اآلخروف يؤدوف دور الفحولة ،حبيث تق ّدمهم الثقافة للمجتمع التقليدي كمخلّصُت لو من
قبضة االستبداد ،إال أنّو من خبلؿ أحداث الرواية تتوقّف فحولتهم عند نسق اإلمارة ،وىذا ما
غلعل الصراع الفحويل زلصورا بينهم ،وقد يفضي إىل تآكل تنظيماهتم من الداخل كما سنرى.
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.1معنى الفحولة:
كل مظاىر
كثَتا ما ي ّ
ًتدد نسق (الفحولة) على ألسنة الناس اعتباطاً ،وقد يلقى منهم ّ
االستحساف والقبوؿ ،وبسبب كثرة االستعماؿ صار ىذا النسق من ادلفردات ادلألوفة ،كما ّأّنا
قابلة للتداوؿ ُب صبيع السياقات احلسية منها وادلعنوية ،وقبل أف طلوض فيها كنسق من
نتعرؼ على معنييها ادلعجمي واالصطبلحي.
األنساؽ اليت يتناوذلا النقد الثقاُب ُ
غلدر بنا أف ّ
كل احليواف )1("..وهبذا ادلعٌت البسيط ندرؾ
فعند الفَتوز آبادي أ ّف "الفحل ىو الذكر من ّ

بالتفرد وانتفاع اجلماعة بالفرد والفردانية النسقية كما تنتفع
أ ّف الفحولة ُب اللغة ترتبط ُب الغالب ّ

فرد جنسا وىويّة مستقبل ُب تفكَته
(أناثي) احليواف بالذكور منها؛ وعادة ما يكوف ىذا ادلت ّ
وتصرفاتو ،وقريباً من ىذا ادلعٌت يكوف قد استقى نقاد األدب معٌت (الفحولة)رغم ّأّنم ربطوىا

بفن اذلجاء دوف سواه من األغراض الشعرية األخرى ،فالفحل ىو الذي يستطيع أف يقهر
ّ
استحق بسببها لقب(علقمة
مبارزيو من الشعراء كما فعل علقمة بن عبدة مع امرئ القيس و ّ

()2
صحة ىذه
ت
كان
ومهما
،
الشهَتة
)
جندب
أـ
(
حكومة
ُب
خَت
األ
ىذا
على
لتفوقو
الفحل)
ّ

األخبار من عدمها فإ ّف الفحولة ُب األدب ليس ذلا معيار تقاس بو إال التفوؽ على األقراف
والنظراء واألخذ بزماـ ادلبادرة.
وضلن ُب ىذا الفصل سوؼ ننزؿ إىل ساحة الرواية ونبحث عن أنساؽ الفحولة فيها ُب
يعج
ضوء قراءتنا للنقد الثقاُب ،وكما ىو معروؼ فإ ّف اجملتمع التقليدي الذي تتناولو ىذه الرواية ّ
غلسد أدوار الفحولة لكوف أف ىناؾ صراعاً خفياً يدور ُب البنية العميقة
بالصراع النسقي الذي ّ
حوؿ قيمة االستفحاؿ متخ ّفيا وراء اجلمايل من األنساؽ ،حبيث تع ّددت األطراؼ اليت تتصارع

( )1الفَتوزآبادي  ،القاموس المحيط  ،دار احلديث  ،مادة  :فحل ،ـ س ،ص1223 :ف.

( )2يُنظر :السيد أضبد صقر ،شرح ديوان علقمة الفحل ،ادلكتبة احملمودية ،القاىرة ،ط ،1935 ،1ص.3 :
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على امتبلؾ البنية ادلركزية للثقافة اليت يتداوذلا اجملتمع التقليدي ،فمن ىم ىؤالء الفحوؿ؟ وكيف
أسهمت الثقافة ُب بروزىم النسقي ضمن ما قد يبدو ساذجا اجتماعيا وغائبا حضاريا؟
 .1.1الفحولة عند الغذامي:
يُع ّد الناقد السعودي عبد اهلل الغذامي –كما ذكرنا آنفا-من أوائل الن ّقاد العرب الذين
لعل ما حدا
تناولوا قضية الفحل الثقاُب ُب أحباثهم ،إال أنّو اقتصر عنده على ميداف الشعر ،و ّ

التوجو ما كتبو النقاد القدامى عن فحولة الشعراء وما تواتر من أخبارىم من العصر
بو إىل ىذا ّ

اجلاىلي وصدر اإلسبلـ ،ومل يبتعد الغذامي عن ىذا ادلفهوـ غَت أنّو عاِب ىذه القضية من زاوية
وتوصل إىل أ ّف الفحل ال يولد من
ثقافية إذ حبث األسباب الثقافيّة من وراء صناعة الفحلّ ،
فراغ وإّظلا ىناؾ عوامل ثقافية ربقق لو ىذا الربوز بعيداً عن القيم اجلمالية اليت قد يبدع فيها
كما أنّو ربط ظهوره على الساحة بالشعرنة(.)1

فالقضية إذاً؛ أكرب من كوّنا ظاىرة أدبية ،بل ذلا ارتباط وثيق دبفهوـ الثقافة ومنتجيها
لذلك فإ ّف الفحل عند الغذامي يتغذى من الثقافة ،وىي وحدىا الكفيلة حبمايتو عرب أنساقها
زلصن وزلروس ربرسو الثقافة بكل وسائل
ادلضمرة ،وىذا ما يؤّكده الغذامي بأ ّف "الفحل الثقاُب ّ
()2

يًتسخ"
احلماية وتتخذه ظلوذجا للقدرة االجتماعية كنسق يثبت و ّ

ومن ىذا ادلعٌت فإ ّف الفحل ُ-ب رأينا -ال ؽلكن أف يقتصر على ميداف الشعر ،وليس
كل
لكوف الشعر خطاباً صبالياً ُب شكلو ومضمونو بل أل ّف الفحولة عند الغذامي ترتبط قبل ّ
بادلكوف الثقاُب الذي ينتجو اجملتمع ،والثقافة أمشل من الشعر وأوسع ُب مفهومها من أف
شيء ّ
()1
ثقاُب راسخ ُب الشخصية العربيّة بدأ
عند الغذامي أ ّف الفحولة ترتبط ارتباطا وثيقا بالفحولة الشعريّة عند العرب كمظهر ّ

ربوؿ إىل نسق فردي ،ينظر  :عبد اهلل الغذامي ،النقد الثقافي ،قراءة في األنساق الثقافيّة العربيّة  ،ادلركز
صباعيا ٍبّ ّ
الثقاُب العريب  ،الرباط ، 2005 ،ط ،3ص.105 :
()2
ـ ف  ،ص211 :
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كل ما يتعلّق حبياة اإلنساف من أظلاط العيش وسلوكات ُب
تكوف ّ
رلرد ظاىرة أدبية ،فهي ّ
كل ُمنتَج إنساين ماديا كاف أـ غَت ذلك ،وىي إف شئنا ادللمح األنثربولوجي ُب
التفكَت ،و ّ
وجود اإلنساف ،وىذا ما ذىب إليو (زلمد بن سباع) ُب أ ّف (اللغة الشعريّة مل تكتف باخًتاع
الفحل ادلتصف باألنانية ورفض اآلخر والسعي إىل إقصائو ،بل إ ّف مفهوـ الفحل ُب الشعر قد

كل
ترتّب عنو ظهور الطاغية ُب اجملاؿ السياسي ،وىذا ما ّ
يدؿ على تأثَت النسق الشعري على ّ
()1
كل رلاالت احلياة)
األنساؽ الثقافيّة ،وعلى ّ
وذلذا فإ ّف نسق الفحولة قد صلده ُب رلاؿ السرد كما صلده ُب رلاؿ الشعر ،السيما عندما
يتعلّق بدفاع الثقافة عن الفردانيّة والشخصنة اليت تتمتّع هبا الشخصيات الديناميّة حيث ػلتدـ
الصراع النسقي بُت أبطاؿ الرواية ،الشيء الذي غلعل الظروؼ مواتية لربوز الفحل الذي يسعى
للسيطرة على مركزية احلدث السردي.
وعن انتقاؿ نسق الفحولة من الشعر إىل غَته من فنوف األدب يقوؿ الغذامي "لقد انتقل
ليستقر بعد ذلك ُب الذىنيّة الثقافية
ترحل من الشعر إىل اخلطابة ومنها إىل الكتابة
النسق و ّ
ّ
كل خطاباتنا وسلوكياتنا"( ،)2وىذا إثبات من (الغذامي) على أ ّف النسق وإف
ّ
لؤلمة ويتح ّكم ُب ّ
كاف وليد بيئة الشعر إال أنّو قد يهاجر إىل فنوف األدب األخرى ليمارس وظيفتو األساسية وىي

السيطرة على اخلطاب الثقاُب ،ليكوف بذلك القاضي واحلكم معا ،فهو الذي يتح ّكم ُب
ويوجو السلوؾ دوف أف نشعر بذلك ،وىو ُب نفس الوقت ال يقبل ادلنافسة كما
اخلطاب ّ
ادلتلمس) الشاعر ،وسخرية طرفة بن العبد
ّ
استدؿ الغذامي حبادثة الصحيفة النسقيّة (صحيفة ّ

1
زلمد بن سباع ،النقد الثقافي عند عبد اهلل الغذامي من نقد النصوص إلى نقد األنساق ،رللّة اآلداب والعلوـ
ّ

االجتماعيّة،مج  ،13ع، 23جامعة زلمد دلُت دبّاغُت ،سطيف( ،)2016ص.149:

( )2عبد اهلل الغذامي النقد الثقافي قراءة في األنساق الثقافية العربية ،ـ س ،ص.123 :
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ادلتلمس ،فما كاف من الثقافة إال أف عاقبت طرفة فلقي مصرعو على يد
من بيت شعري قالو ّ
عامل النعماف

()1

ربصناً بالثقافة وىي وحدىا
ومن ىنا فإ ّف نسق الفحولة عند الغذامي من أكثر األنساؽ ّ

اب رلازي على ح ّد تعبَته،
اليت سبنح الفحل ادلكانة اليت تليق بو ،بل أ ّف أخطاء الفحل صو ٌ
فيؤديها على أكمل وجو وُب
همةّ ،
وألنّو ال يصنع نفسو –أي الفحل -بل تع ّده الثقافة ذلذه ادل ّ
غفلة من اجلمايل ،ومن البديهي أ ّف نسق الفحولة –ُب رأينا -غلد ُب اجملتمع التقليدي أرضا
خصبا ؽلارس فيها ىواياتو ادلفضلة ،وىذا ما سنقف عليو بالطبع من خبلؿ دراستنا ألنساؽ
الفحولة ُب ضوء ثورة (البيكو) على القضاة ،إذ أنّنا سنحلل ىذه األنساؽ بالنظر إىل معطيات
رواية ِسفر ال ُقضاة لػ (أضبد زغب).

( )1يُنظر :النقد الثقافي قراءة في األنساق الثقافية العربية ،ـ س ،ص 206 :وما بعدىا.
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 .2.1الفحولة في المجتمع التقليدي:
إذا اعتربنا أ ّف اجملتمع التقليديُ-ب تقديرنا -ىو ذلك الكياف االجتماعي الذي صار من
ادلاضي ،وأ ّف لو خصوصيات سلوكية ونفسية معيّنة قد ال تتبلءـ مع واقعنا اليوـ أل ّف كثَتا من

التطور واحلداثة وعوامل أخرى كثَتة منها؛ نظرة االستصغار للماضي
وظائفها قد تعطّلت حبكم ّ

عند البعض أو الته ّكم من كل ما ىو قدًن بدعوى التخلّف ،ومع ذلك فإ ّف اجملتمع التقليدي
كثَتا ما يوصف بادلاضي اجلميل أو اجليل الذىيب.

وقد يكوف ىذا اجملتمع ذكرى سيئة من زّالت ىذا ادلاضي مثل االنصياع التاـ للمؤسسة
الدينية ،حبيث تق ّدمها الثقافة ُب صورة العالة على أجساد الفقراء ادلتهالكة كما كاف ػلدث مع
بكل شيء طلبا لربكات
(دلُت السوُب) مع زاوية الشيخ اذلامشي ُب قريتو سيدي عمراف ،مضحيا ّ
شيخو دوف أف يناؿ منها أي منفعة لو أو البنو الطالب خلضر أو حىت لعائلتو ادلعدمة.

فالثقافة الشعبية ُب رلتمع اجلنوب اجلزائري تتناوؿ ىذه الكلمة ُب عدة سياقات سلتلفة
دوف أف زبرج عن ادلعٌت الذي رب ّدثنا عنو آنفا ،غَت أنّنا سنكشف ُب ىذه اإلطبللة الثقافية
الطريفة على أىم ال ّدالالت الثقافية ذلذه الكلمة ،وضلن نطمح من خبلؿ ذلك إىل التمهيد
النظري لدالالهتا ُب م ن ىذه الرواية ،أل ّف كاتب الرواية ىو اآلخر وبسبب الصرامة الفنيّة مل
يتو ّغل كثَتا ُب دالالهتا الشعبية وآثر استقراءىا استقراءً أنثربولوجيا وُب ضوء مقاربات النقد
الثقاُب ،وذلذا فقد تصادفنا الفحولة ُب اجملتمع التقليدي وفق دالالت خاصة وطريفة أحيانا كما


بأـ أعيننا فيما مضى؛ فقد حدث أف شيّد بعض
ومن مفارقات ىذا االستغبلؿ الذي ُؽلارس باسم الزاوية ما وقفنا عليو ّ
كل غاؿ ونفيس بعد أف
ىؤالء
ّ
ادلتحمسُت من بعض أتباع ىذه الزوايا داراً للسمر واالجتماع مسّوىا (زاوية) وبذلوا فيها ّ
وثّقوىا باسم شيخهم التماسا لربكاتو ،ودلا توُب ىذا الشيخ جاء أحد ورثتو سريعا وباعها على ٍ
عجل وأخذ شبنها وانصرؼ
ّ
إىل غَت رجعة!!؟
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ىو احلاؿ ُب بعض اجلمل النسقية التالية اليت استقيناىا مونوغرافيا من البيئتُت االجتماعيتُت
السوفية والريغية:
الفحلة" :بسبب ادلآزؽ النسقية حُت تغيب فحولة الرجاؿ تتقلّد ادلرأة ىذا
" oالمرأة ْ
ادلنصب ُب اجملتمع التقليدي فيكوف وساـ الفحولة ُب مقابل فحولة الرجل وذلك دلا يتخلى
ّ
ربملت أعباء
الرجل عن فحولتو ،فيقاؿ (تلك ادلرأةُ فحلةٌ) أل ّّنا حافظت على شرؼ زوجها و ّ
تسميو استفحاؿ األنثى ،وادلرأة الفحلة قد تستلب
لعل الثقافة ّ
حياتيّة تنوء هبا كواىل الرجاؿ ،و ّ
بعضا من خصائص فحولة الرجاؿ وتستعملها على سبيل اإلعارة النسقية ،وىي عادة ما تكوف

زلل إكبار من الرجاؿ ذاهتم ،إذ أ ّف ىذا النسق ُب اجملتمع التقليدي ال معٌت لو ما مل يكن
ّ
نسميها –إف شئنا -عيوبا نسقية.
مسنودا من الثقافة اليت ينتجها ىذا اجملتمع قد ّ

"يتفح ْل في ْو" :دلا يراد التعريض دبن (زبلّى عن فحولتو لغَته) تُقاؿ ىذه العبارة تعريضا
o
ّ
تتضمن ىذه العبارة تورية لطيفة ونسقا مضمرا لكونو ساحة
بو ،واستفزازا لفحولتو الغائبة ،و ّ
الًتصد ،ومنازعة
دلعركة نسقية صامتة الغرض منها السطو على نسق الفحولة مع سبق اإلصرار و ّ

الفحل على مركزية الثقافة ،وما وراء ىذا اإلضمار ىو زلاولة اخًتاع الفحل كما يقوؿ الغذامي
دبمارسة فعل الفحولة( ،)1وما يفهمو العامة منو ىو استغبلؿ الغَت واستغبائهم واالستيبلء على
حقوقهم دوف وجو حق ،ردبا لضعف غَت مقصود عند ادلستفحل فيو.
"شهر ال َف َحل" :ويقصدوف بو شهر جويلية ،وىو الشهر الذي تشت ّد فيو احلرارة ُب
o
فصل الصيف ،وتصبح الصحراء كتلة من اللهب ،وترتفع درجة احلرارة لتصل إىل أرقاـ قياسية،
تتحوؿ
وتصبح الظبلؿ مطلبا عزيز ادلناؿّ ،
لكن ىذه اجلملة الثقافية ربمل داللة نسقية حبيث ّ
إىل نسق استعاري لغوي الغرض منو بياف درجة ادلعاناة اإليكولوجية اليت يقاسيها إنساف
الصحراء ،واللغة حسب رأي امربطو إيكو " :ال تشتمل إال على اجملازات فهي تبدي عكس ما
()1
توسع ليصبح فحبل ثقافيا ُب كافة اخلطابات
يرى الغذامي أ ّف اخًتاع الفحل كاف ُب البداية مصدره الشعر ٍبّ ّ
االجتماعية والثقافية والسلوكيّة ،ينظر :عبد اهلل الغذامي ،النقد الثقافي قراءة في األنساق الثقافيّة العربيّة ،ـ س،
ص.119 :
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()1
تتحوؿ البيئة اإليكولوجية إىل بيئة ثقافيّة حيث تفرض اللغة نفسها بقوة الثقافة
فقد
،
زبفي"
ّ

اليت سبنحها اخلصوصية ولو كاف ادلوصوؼ البيئة اإليكولوجية نفسها.

o

تعرب بو
"ع ْقربَا ْن فَ َح ْل" :ردبا يدخل ىذا الوصف ُب دائرة البلمساس لكونو وصفا مقززا ّ

السامة واألثر الذي تًتكو ُب الضحيّة ،وكثَتا ما
ثقافة اجملتمع الشعيب عن خطورة ىذه احلشرة ّ
عاىن اجملتمع التقليدي ُب الصحراء من سلاطر ىذه احلشرة حىت ربولت إىل نسق مضمر ينذر
طيك ع ْقربا ْن فَ َح ْل"؛
عدو لدود قالوا" :يَ ْع ْ
بادلوت واخلراب ،وكلّما أرادوا ال ّدعاء باذلبلؾ على ّ
ومغزى الفحولة ىنا ُب كونو أكثر اذلواـ ضررا ُب فصيلتو ،أو قد يكوف ىذا بسبب طابع
الذكورة أو لتفسَتات أخرى يتوىل علم األحياء شرحها.
مهمة
o
صح ْ
َ
لكل من ُوفّق ُب إصلاز ّ
يت يا ال َف َح ْل" :صبلة ثقافية كثَتة التداوؿ تقاؿ ّ
صعبة أوكلت لو ،وىي عبارة ربفيزية دلباركة العمل ادلنجز بنجاح ،غَت أ ّّنا تتضمن مراوغة نسقية
أيضا أثناء فعل التداوؿ ،أل ّف ادلخاطب فيها ليس بالضرورة أف يكوف (فحبلً حقيقيّاً) بسبب
احتوائها على داللة السخرية ادلبطّنة ،أو دبعٌت ادلنافقة (من النفاؽ) وذلك الفتقادىا لعامل
الوعي بالفحولة عند ُمتل ّقيها ،أو لعلّو يصدؽ عليها صفة (الفحل ادلزيّف) عكس الفحل
دلهمة غَت
الثقاُب الذي أشرنا إليو مع رأي الغذامي ،أو فلنقل (الفحل ادلؤقت) ،لكوف صاحب ا ّ
زلًتؼ ُب صفة الفحولة ومل تصنعو الثقافة ،وإّظلا جاء ليؤدي ىذه الوظيفة ُب ظرؼ زل ّدد فقط.

أل ّف اجملتمع التقليدي ردبا قد يصف هبا األطفاؿ أيضا تشجيعا ذلم على نشاطهم .ومن أجل
ترشيحهم مستقببل ليكونوا فحوالً حقيقيُت.

( )1إمربطو إيكو ،التأويل بين السميائية والتفكيكية  ،تر :سعيد بنكراد ،ادلركز الثقاُب العريب  ،ط ، 1الدار البيضاء ،
 ،2000ص .14 :
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 .2رحلة البحث عن الفحل الحقيقي:
امتازت رواية ( ِسفر ال ُقضاة) بالتكثيف الثقاُب ،واحتداـ الصراع النسقي بُت أبطاذلا كما
التشعب ،شلا صنع العديد من الفحوؿ منهم
أ ّف نسيج السرد فيها كاف غاية ُب التعقيد و ّ
احلقيقيوف ومنهم ادلزيّفوف ،ويبدو أ ّف الكاتب كانت تسيطر عليو ظبلؿ فكرة واحدة ومرّكزة أراد
من خبلذلا االستطراد ُب التفاصيل اليت ألقت بو أحيانا إىل اذلامش؛ ىذه الفكرة ىي الدور

كل ّأمة من األمم اليت تزعم ّأّنا تطبّق تعاليم السماء ،وىذه
السليب الذي يؤديو (ال ُقضاة) ُب ّ
صور لبعضهم.

ظل الشيخ اذلامشي يهيمن نسقيا على ادلشهد
.1.2الشيخ الهاشمي /الفحل المتافيزيقيّ :
الروحي ُب قرية (سيدي عمراف) الصحراوية اليت تتخذ من ثروة النخيل رزقا وموردا وحيدا
لعل ىذا ىو السبب الرئيس الذي صنع ىذه األسطورة ،إذ أنّو كاف
لسكاّنا الفقراء ج ّداً ،و ّ
كل جهودىم للمحافظة عليها حىت
ؽللك غابة من النخيل على م ّد البصر ّ
يسخر ذلا ادلريدوف ّ

ينالوا بركات ىذا الشيخ ،وكنّا قد رب ّدثنا طويبل ُب الفصل األوؿ عن (نسق الربكة) ضمن

حبق من صنع الثقافة ال غَت ،فقد كاف ىذا الفحل
أنساؽ الوالء ،إال أ ّف ىذه الفحولة كانت ّ

ػلوؿ أياـ القرية إىل أعياد متواصلة "حشود
كل اجلوانب ،وكاف قدومو للقرية ّ
زلروسا هبا من ّ
كل القرية خرجت على بكرة أبيها الستقبال سيدي الهاشمي ،والتّملي
غفيرة من النّاسّ ،
()1

من نور طلعتو الجليلة والتقاط البركات حتى من ذيول برانيسو"

إ ّف مشكلة اجملتمع التقليدي ىي ميولو إىل التفسَت ادلتافيزيقي للمآزؽ النسقية اليت قد
ربوؿ العبادات إىل عادات وطغياف األنساؽ
ظل ّ
تصادفو ُب فهم بعض الظواىر الروحية ،وُب ّ
التارؼلية وُب ظل االغًتاب الروحي وعوامل أخرى كثَتة ،فالكاتب يصف لنا ُب ىذا ادلشهد


راجع الفصل األوؿ ضمن مبحث :الوالء والرف//المتخيّل السردي ودالالتو الرمزية ،ص.118 :

( )1أضبد زغبِ ،سفر القضاة ،م س ،ص.15 :
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استقباؿ القرية لفحلها (الشيخ اذلامشي) الذي تًتقّب قدومو مع حلوؿ فصل اخلريف وىو
الفصل الذي ُذبمع فيو غلة التمور ،وىذا يعٍت أ ّف ىناؾ عبلقة بُت فحولة (الشيخ اذلامشي)
وحلوؿ موسم جٍت التمور ،إذ أ ّف ىذا ادلوسم بالذات سوؼ يستطيع األىايل فيو التعبَت عن
درجة إخبلصهم ووالئهم ذلذا (الفحل) من خبلؿ طقوس احلفاوة اليت يقيموّنا على شرفو:
"الم ّداحون عل اليمين مزدوجي البرانيس بيضاء وبنيّة أو سوداء والعمائم المستديرة بأناقة
على الرؤوس تزيّنها الخيوط السوداء..البنادير تعلو وتنزل بخ ّفة ورشاقة في أيديهم
وأىازيجهم الجماعية تتناغم في صوت واحد :
لزْم غالي الشا ْن
سيدي الهاشمي مولى الح ْرمة
صاحب الّ َ
ْ
يث الموجي يا سل
يا نَ ْد َى ْة ِم ْن حايِ ْر ف َ ْأم َرْه ِغ ْ

()1

طا ْن !"

وطقوس احلفاوة ُب ىذا اليوـ األغّر ال تقتصر على ىذه ادلظاىر االحتفالية فحسب ،بل

تعوض ،كما فعل (دلُت السوُب) الذي
على ادلريدين أف يق ّدموا (القرابُت) للزاوية ،فهي فرصة ال ّ
"نه /منذ الصباح الباكر ،وعرض خدماتو على سي حشاني من كبار المسؤولين على

توسل بسي
وصرة من النقود وبإلحاح شديد ،و ّ
شؤون الزاوية ،كما ق ّدم الشاة السمينة ّ
حشاني عسى أن يحظى بلمسة من اليد الشريفة وأن يربّت الشيخ الولي على رأس ابنو
()2

وتوسل وبعد أربع بنات"..
الوحيد الذي أنجبو بعد طول انتظار ّ

بكل مواصفات (الفحل) ،وُب الغالب أ ّف الفحوؿ
ذلذا فإ ّف (الشيخ اذلامشي) كاف ُػلظى ّ

بكل أنواع الرعاية ،غَت أ ّف (الشيخ اذلامشي) يستأثر
تصنعهم الثقافة ادلنتجة ُب اجملتمع وربيطهم ّ
بفحولة من نوع خاص تتجاوز الفحل الواقعي الذي تباركو الثقافة عرب أنساقها ادلضمرة كأف

()1أضبد زغبِ ،سفر القضاة ،ـ س  ،ص.14 :
( )2ـ ف  ،ص .15 :
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استحق لقب
غلد الدعم من ادلواقف الوجدانية عند أفراد اجلماعة الشعبية ،فالشيخ اذلامشي
ّ
(الفحل ادلتافيزيقي) ،فقد أع ّدتو الثقافة ليكوف (ادلخلّص) ذلا من الضياع الروحي الذي تعانيو
النيب) فقط وإّظلا بسبب ثقافة اجملتمع التقليدي
وليس ىذا االجتباء اجملتمعي لكونو من (نسل ّ
اليت صنعتو وجعلت منو فحبل متافيزيقيا فكيف ال وىو:
يشع من طلعتو اجلليلة.
 النّور ّوجود الربكة ُب ذيوؿ برانيسو.موىل احلرمة صاحب اللزـ غايل الشاف.ندىة من حاير فػ ػ أمره.فثقافة اجملتمع التقليدي ال ربتاج إىل كث ٍَت من ادلراجعة التارؼلية أو استدعاء النصوص
ألّنا تعتمد على ما يشبو الرواسب الثقافية بالدرجة األوىل ،ومن
الدينية إلثبات ىويّة الفحل ّ
ىنا فإ ّف الشيء الوحيد الذي يتب ّقى ُب الغالب ىو صورة (الكاريزما الدينية) ،واليت رب ّفها
بكل ما ؽلكنو أف غلعلها راسخة ُب البلوعي اجلمعي ،ومن أمثلة ذلك كاريزما
الثقافة الشعبية ّ

تظل
(العًتة النبوية) اليت ال تزاؿ تلقى عناية خاصة من اجملتمع التقليدي ،بل أ ّف ىذه الصورة ّ
تستنسخ ذاهتا دبرور الزمن ووفق آلية اجملايلة ،وىذا ىو السبب األبرز الذي جعل (شخصية

حولو اجملتمع التقليدي إىل (فحل متافيزيقي)
الشيخ اذلامشي) تتبوأ مكانة الفحل الثقاُب الذي ّ
فهو كما يقوؿ ادلثل الشعيب ِ
طاح قايِ ْد) .لكن قد نتساءؿ كيف ًبّ ذلك ؟ وما ىي
(م ْن ِّ
السما ْ
ىذه الصورة اليت رمسها ادلخياؿ الشعيب عن ىذه الشخصية ؟

 يُضرب ىذا ادلثل للمحظوظ من الناس ،ومعناه أ ّف من الناس من يكوف حظو السؤدد دوف عناء..والقايد ىو الزعيم
لعل اجملتمع التقليدي يربطو دبنصب (القايد) الذي استحدثو االستعمار للسيطرة على الشعب
اآلمر الناىي ُب صباعتو ،و ّ
للمحتل.
حل مشاكل الناس ،غَت أ ّف احلقيقة ّأّنم صنف من اخلونة باعوا ضمائرىم
ّ
وقصد التظاىر حبسن النيّة ُب ّ
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يشع من
يصور لنا الكاتب ىذه الشخصية من خبلؿ بعض اجلمل الثقافية ومنها "النّور ّ
ّ

طلعتو الجليلة" ،فإشعاع النور من زليا (الشيخ اذلامشي) إّظلا ىو نور حقيقي وليس رلازيا كما
يشع من طلعات ادلؤمنُت يوـ القيامة ويطمع
يعتقد ذلك مريدوه ،فهو من ذلك النور الذي ّ
العصاة أف يقتبسوا منو نورا ! فالنسق الغييب ىناؾ حاضر بقوة ادلراجعة الثقافيّة اليت ينتجها ىذا

مر
لعل ما يدعم ميتافيزيقية ىذا الفحل ىو وجود الربكة ُب ذيوؿ برانيسو ،والربكة كما ّ
اجملتمع ،و ّ
كل شيء
بنا (نسق غييب) ال ؼلتلف كثَتا عن (مفهوـ العصمة) عند األنبياء ،فهذه الربكة ّ
تعم ّ
كل شيء غييب غلعلو خارج الزماف وادلكاف ،فهو
لو عبلقة هبذا الفحل الذي تُ َس ِّخر لو الثقافة ّ
عرب عنو ادلنشدوف" نَ ْد َى ْة ِم ْن َحايِ ْر ف َ أَ ْم َرْه".
لكل مكروب وكما ّ
الًتياؽ ّ
غَت أ ّف ادلنعطف النسقي يبدأ ُب التش ّكل مع ما القاه (الشاب خلضر) ُب (سفريّتو
العلمية) إىل تونس من متاعب وعراقيل ال حصر ذلا ،لذلك ّقرر مزاضبة ىذا الفحل وأل ّف الثقافة
ربرس ىذا األخَت جلأ إىل ادلعارضة الرمزية وادلتمثّلة ُب (إعبلف العصياف) ض ّد (مؤسسة الزاوية)

وتعرض لئلقصاء والتهميش ،وليس ىذا اإلخفاؽ ألنّو يدافع عن
لكنّو مل غلد آذانا صاغية ّ
الرد سريعا على لساف الثقافة
قضية عادلة بل أل ّف الثقافة ىي اليت أقصتو ومل تتسامح معو وجاء ّ
ُب احتفاؿ القرية بعاشوراء:

كل واحد يشتري
"-الب ّد أن نقوم بمحاربتهم و ّإال فسدت الدنيا..غدا يوم عيد عاشوراء ّ

كل النساء والبنات يجب أن تشعل الشموع
الشموع ومن ال يقدر يساعده من يقدر ّ
()1
..وسنرى ماذا يفعل الطالب لخضر وجماعتو المجانين الذين أتوا بدين جديد"..

يهم العقل وادلنطق ماداـ
وىكذا فإ ّف الثقافة ربمي فحلها وتدافع عنو بوسائلها اخلاصة ،وال ّ
الثقافة ىي احلارس ألفعاؿ الفحل ،وكما الحظنا أ ّف ىناؾ وسائل خاصة قد تلجأ إليها الثقافة
()1أضبد زغبِ ،سفر القضاة ،ـ س  ،ص.46 :
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حلراسة فحلها ومنها تلك الطقوس اليت صاحبت احتفاالت القرية بعاشوراء وىي احتفاالت
ذات طعم ميتافيزيقي ال يعرؼ ذلا أصل ثابت ُب ال ّدين.
.2.2اختبار الفحل األخالقي:
دلا خرج الشاب خلضر من قريتو (سيدي عمراف)مل ُؼل ِ
ف أىلو وأحبابو اغتباطهم دبا حازه
ّ
من بركات الشيخ اذلامشي الفحل ادلتافيزيقي صاحب الكرامات الباىرة ،غَت أ ّف احلقيقة ىي أ ّف
نسق التعاسة عند الشاب خلضر قد بدأ ُب التش ّكل شيئا فشيئا مع عودتو إىل قريتو (سيدي
تغَت نظرتو إىل الزاوية
عمراف) وكاف أ ّوؿ من اعًتض طريقو أبوه (دلُت السوُب) الذي الحظ عليو ّ
اليت كاف مريدا طيّعا ذلا أياـ دراستو عند (الطالب الصادؽ) الذي أًبّ على يديو حفظ القرآف

الكرًن كامبل ،فالطالب خلضر وما ػلملو من ثقافة جديدة فيها ما ىو
internal

داخلي système

وىو التنظيم الذاٌب الذي توفّره الرغبة الداخلية ُب التغيَت عند الفحل وفيها ما ىو

خارجي  système extrêmeوىو تلك األنشطة والتفاعبلت الثقافية والفكرية اليت يتلقاىا من
تصوره ذلذا احمليط وىو ما ينطبق على حالة (الشاب
البيئة اجلديدة اليت يعيش فيها بناء على ّ
خلضر) بعد عودتو من تونس زلمبل بنسق الثورة على القضاة(.)1
ومن ىنا بدأت دائرة الصراع النسقي تتّسع بُت فحلُت جديدين (الطالب خلضر ودلُت
السوُب) ،فبينما كاف (الطالب خلضر) ػلاوؿ أف يق ّدـ نفسو ُب القرية كفحل من خبلؿ (أخلقة
الثورة) اليت كاف يتزعمها ض ّد القضاة )سدنة الزاوية( ،وادلقصود بأخلقة الثورة ىنا ىو زلاولة
تغيَت ادلفاىيم األخبلقية اجملتمعيّة اجلائرة ُب قرية (سيدي عمراف) تلكم اليت تبيح للمؤسسة
الدينية )الزاوية( امتصاص عرؽ الفبلحُت والبسطاء ،وسبنحهم حقوقا ثقافية مطلقة داخل
اجملتمع مقابل نسق الربكة.
( )1يُنظر :مسَت سعيد حجازي ،قاموس مصطلحات النقد األدبي المعاصر ،دار اآلفاؽ العربية ،ط ،1القاىرة،2001 ،

ص .134 :
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ىذه الوضعية جعلت (الطالب خلضر) يدخل ُب صراع فحويل مع أبيو (دلُت السوُب)
مستعمبل اسًتاتيجية (أخلقة الثورة)ُ ب مقابل (ثورة األخبلؽ) اليت كانت تتبنّاىا ادلؤسسة
الدينية (الزاوية) ،وثورة األخبلؽ ادلقصود هبا نشر السلوؾ الصوُب دبفهوـ ىذه الزاوية ومنو
التسويق لنسق الربكة الذي رب ّدثنا عنو.
فذلك أ ّف ىذا الصراع كاف يهدؼ إىل إزاحة الفحل األخبلقي(دلُت السوُب) الذي يع ّد
جدار الدفاع األوؿ عن الزاوية الذي صادفو (الطالب خلضر) أماموُ ،ب مقابل الفحل
لكن ذلك يتطلّب من الفحل الثائر (الطالب خلضر) أف يتسلّح بالثقافة
الثائر(الطالب خلضر)ّ ،
البلزمة حىت ػلقق ىذا اذلدؼ ،وىذه الثقافة ليست إال التغيَت اجلذري ُب ذىنيات اجملتمع الذي
سبر عرب هتشيم (نسق الربكة) الذي يع ّد
يصنعها،بل أنّو ليست ىناؾ وسيلة ذات جدوى مامل ّ
أقوى األنساؽ الثقافية الصامدة ُب وجو التغيَت دلا سبلكو من ذب ّذر داخل البلوعي اجلمعي
للجماعة الشعبية ،وىو مسنود –أيضا -جبملة من األنساؽ األخرى مثل العبلقة بادلق ّدس
التعصب الفئوي ،والنسقي التارؼلي والفقر ،واألمية ،والعزلة..وقائمة طويلة من خصوصيات
و ّ
اجملتمع التقليدي.
كل
فنسق الربكة يقف عائقا –كما ذكرنا -أماـ فحولة الطالب خلضر ،وقد تفشل ّ
زلاوالت هتشيمو بالنظر إىل األسباب اليت ذكرناىا آنفا ،و ّأما صمود الفحل األخبلقي (دلُت

تعري نسق الربكة ذبلّى بعد
السوُب) فهو صمود مؤقت مرهتن بػ (ادلفارقة األخبلقية( ،و ّأما ّ
يتعرض الختبار نسقي شديد ينتهي بتحطّم
حادثة (الطابية) اليت جعلت الفحل دلُت السوُب ّ
 وضعنا مسافة نسقية بُت ما مسيناه (أخلقة الثورة) و(ثورة األخبلؽ) ،وادلؤّكد أنّنا ضلاوؿ البحث عن مقاربة نسقيّة بُت
االستعمالُت ،فقد قصدنا باألوؿ البحث عن شرعيّة مقبولة تسمح بثقافة ادلراجعة قصد تصحيح العبلقة اليت تربط اجملتمع
التقليدي بادلؤسسة الدينية ُب صورة ( الزاوية) ،وأما الثاين فادلقصود بو تسويق اجلمايل من اخلطاب الذي يسًت عيوب
الثقافة وىو ما تتبناه ادلؤسسة الدينية التقليدية حبكم وظيفتها ُب اجملتمع عرب وسائط كثَتة أعلها نسق الربكة ،ولعبة ادلق ّدس
وادلدنّس.
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الصورة النسقية (للمؤسسة الدينية) شلّا ساعد الفحل الثائر (الطالب خلضر) بالتغلّب على
تعرضت الثقافة إىل ادلراجعة الذاتية عرب جدلية الواقع
(الفحل األخبلقي) [دلُت السوُب]حينما ّ
والبلواقع ،فالواقع ىو ثورة الوعي وانتفاضة التحرر من أنساؽ الوالء اليت تتسيّد ادلشهد العاـ
للمجتمع التقليدي.

وذلذا فإ ّف الفحل الثائر (خلضر البيكو) يبدو واثقا من نفسو رغم اتّساع شبكة
ادلعارضات الكثَتة ،ويرسل رسائل مش ّفرة إىل البلوعي اجلمعي ،ويظهر امتعاضو من ثقافة
يستخف بأسئلتهم
شر بطريقة جديدة في فهم ال ّدين واإليمان بو،
ّ
ثم أخذ يب ّ
األمس"ومن ّ
التي تكون غالبا بعيدة عن واقعهم ،من أمثلة ذلك :ىل من وطئ عروس البحر عليو ح ّد
كامل للزنا أو نصف الح ّد ؟؟ ،وعروس البحر كائن خرافي ،نصفو سمكة ونصفو امرأة،
ورجل صائم في رمضان أمسك بو األعداء وأخذوا يضربونو على ذكره بالسوط حتى
()1

استمنى ،ىل عليو القضاء أم عليو القضاء والك ّفارة ؟؟"

ومن ىنا فإ ّف الفحل األخبلقي (دلُت السوُب) يتخلّى عن فحولتِو بسبب فشلو ُب اجتياز
اختبار الواقع ،وحيثيات ىذا االختبار كانت كالتايل:
o

معاناةُ فل َذة ِ
كبدهِ ُب ديار الغربة رغم أ ّف الكاتب مل يُشر إىل ىذه ادلعاناة لكنّها تبدو

o

اجلرح العميق الذي تركتو (حادثة الطابية) ُب نفس (دلُت السوُب) ،وكيف تكالب عليو

ضمنيّة من خبلؿ الوجو الشاحب الذي عاد بو (الطالب خلضر) وتشتّت ذىنو بُت ادلهنّئُت.

(أبناء احلشاشنة) جَتانو ُب الغابة الذين مل يسلبوه حقو ادلشروع ُب األرض بل سبادوا ُب
االعتداء عليو وأشبعوه ضربا وعلى مرأى من الزاوية وقضاهتا.
تدخل الفحل الثوري إلسعاؼ الفحل األخبلقي ُب لفتة إنسانيّة كاف (دلُت السوُب)
o
ّ
صحتو وزبلّي الزاوية عنو.
أمس احلاجة إليها بعد تدىور ّ
ُب ّ
()1أضبد زغبِ ،سفر القضاة ،ـ س  ،ص.45 :
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الدعم ادلعنوي الذي ق ّدمو الفحل الثائر للفحل احلقيقي بتأديب ادلعتدين شلّا أعاد
o
التوازف النفسي للشيخ ادلتهالك.
o

ادلوقف السليب الذي بدر من قضاة الزاوية ومنهم (سي احلشاين) كبَت سدنتها الذي

كل صغَتة وكبَتة وىو من زّكى رحلة ابنو العلميّة
كاف ّ
مقربا جدا من (دلُت السوُب) ويَعرؼ عنو ّ
إىل الزيتونة.
وىكذا فإ ّف الظروؼ كانت تسَت لصاّب (أخلقة الثورة) ُب مقابل (ثورة األخبلؽ) اليت
كاف ؽلثلها ُب البداية (دلُت السوُب) ،فمفهوـ األخبلؽ عند ىذا األخَت تعٍت الوالء ادلطلق
للزاوية ُب سبيل احلصوؿ على (نسق الربكة) ،وأما مظاىر ذلك فهي حرصو الشديد على تربية
قسم
ابنو الوحيد (خلضر) وربفيظو القرآف الكرًن ،وتفانيو ُب خدمة أمبلؾ الزاوية ،وقناعتو دبا ّ
اهلل لو من رزؽ حبلؿ ،وسَتتو الطيّبة مع جَتانو احلشاشنة ،و ّأما أعبلىا رتبة فهي مصاىرتو
ذلؤالء احلشاشنة ،فػ(غريسة ) ّأـ الفحل الثائر من ىذه الفئة االجتماعيّة.
ورغم ما كاف يتمتّع بو الفحل األخبلقي من مؤىبلت الزعامة الفحوليّة ،إال أ ّّنا مل تفتأ

هتشمت أماـ (الفحل الثائر) الذي صلح ُب اختبار الفحولة مزػلا الفحل األخبلقي
أف تبلشت و ّ
من طريقو ،والسبب ُب ىذه االنتكاسة (األخبلقية) يعود دائما إىل شلارسات (القضاة) الذين
ػلرؾ األحداث بطريقة ضمنية عرب
يتح ّكموف ُب مصائر الناس من خبلؿ أسفارىم،وىم من ّ
األوؿ ،فهم –إذف -ادلسؤولوف عن اّنيار
أنساؽ الوالء والرفض اليت رب ّدثنا عنها ُب الفصل ّ

عرب (الطالب خلضر) سلاطبا أبناء قريتو
نسق (ثورة األخبلؽ) أماـ بروز نسق(أخلقة الثورة).وقد ّ

 قصدنا بالفحل احلقيقي ىو صاحب احلظ ُب حسم معركة الفحولة ّإما (دلُت السوُب) أو ابنو (خلضر) ،ورمزنا لؤلوؿ
بالفحل الثائر والثاين بالفحل األخبلقي.
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قائبل.." :إ ّن المذلّة التي تعيشونها ليست من اإلسالم في شيء ...الك ّفار يحكمونكم
()1

ثم تدعون بعد ذلك أنّكم مسلمون).
بالحديد والنار ،ويستخدمكم األغنياء كالعبيدّ ،

ذلذا فإ ّف أخلقة الثورة ما ىي إال رؤيا ربييدية لؤلخبلؽ نفسها تقبلها الثقافة شكليا لكنّها
سبجها ضمنيّا ،فهي تأخذ الشكل من األخبلؽ وتًتؾ ادلضموف ،ولنا ُب الثورات احلديثة أمثلة
ّ

تربر الوسيلة ) ،فهتلر
كثَتة جليّة ،إذ مل تراع فيها الثورة عامل األخبلؽ سالكة منطق (الغاية ّ

بكل معارضيو باسم الثورة ،وكذلك فعل ستالُت ،وموسيليٍت ،وفعل عبد الناصر مع
كاف ين ّكل ّ
خصومو السياسيُت ويفعل اليهود اليوـ بالفلسطينيُت.

يفسر لنا
إ ّف السقوط ّ
احلر للفحل األخبلقي ُب صراع البحث عن الفحل احلقيقي ّ
األدوار اليت تلعبها الثقافة ُب ترشيح الفحل احلقيقي ،حبيث ّأّنا ال تلتزـ ُب أحايُت كثَتة
دبنظومة األخبلؽ اليت يتوافق عليها اجملتمع ،ومن خبلؿ ىذه الفجوات ُب ادلمارسات السلوكية
تتضح لنا عيوب الثقافة اليت زبتبئ ربت اجلمايل من ادلظاىر الثقافيّة ،ذلذا الحظنا أ ّف الفحل
الثقاُب ُب صورة (دلُت السوُب) قد خسر الرىاف أماـ الفحل الثائر ُب صورة ابنو (خلضر
البيكو) ،أل ّف ثورة األخبلؽ نسق صبايل ػلجب أمامنا النسق الثقاُب الذي زبتزف بداخلو عيوب
التعصب للجنس
الثقافة ادلختلفة فنُصاب كما يقوؿ الغذامي بالعمى الثقاُب ،ومن ىذه العيوب ّ

والوالء للقبيلة وكثَت من العُقد النفسية كاإلحساس ادلفرط باالضطهاد والتهميش االجتماعي
كما الحظنا ذلك ُب سلوؾ (احلركة اإلسبلمية) وازدراء اآلخر ادلختلف ُب ظل الثقافة ادلهيمنة

لعل ىذا ما انفلت من ألسنة الصغار ُب حادثة الطابية
أو حىت تأثَت بعض الرواسب الثقافيّة .و ّ

ففضح عيوب الثقافة.." :أخذ األطفال يتصايحون وىم ينظرون إلى رقيّة من وراء الطابية
السوافة العميان !..وّكالين الشرشمان !)(1أضبد زغبِ ،سفر القضاة ،ـ س  ،ص.45 :
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لعل الرجل ىنا !!
اسكتوا يا أطفال ..ال تح ّشمونا ّ
()1

-نعم يا سي جلول ..أنا ىنا  .اهلل يبارك أطفالكم متربّين مليح!!"

الرد على الفحل احلقيقي من خبلؿ ىذه اجلمل
الظن أ ّف الثقافة ىي اليت تولّت ّ
وأغلب ّ

الثقافيّة اليت تعكس أنساؽ الرفض عند ىذه الفئة من الناس وعدـ اعًتافهم هبذا الفحل الذي
قلب موازين الفحولة من (ثورة األخبلؽ) إىل (أخلقة الثورة) ،ومل يكن تأديب (الفحل الثائر)
ذلذه الفئة إال مظهرا للثقافة اليت تتصارع مع القضاة وأعواّنم ،وحىت (دلُت السوُب) اطلرط ىو

بتفوؽ الفحل
اآلخر ُب سياؽ الدعم الثقاُب للفحل احلقيقي وكاف جوابو دبثابة اعًتاؼ ضمٍت ّ

احلقيقي حُت قاؿ" :نعم يا سي جلول ..أنا ىنا .اهلل يبارك أطفالكم متربّين
مليح!!"(..)2وىو هبذه اجلملة الثقافية يكشف عن العيوب النسقية عند اآلخر ادلختلف ،وُب
نفس الوقت ؽلنح الفحل احلقيقي (خلضر البيكو) األحقية ُب تغلّب (أخلقة الثورة) على (ثورة
األخبلؽ) ،فهذه ىي ادلعادلة احلقيقية اليت يفهمها القضاة ،وىي اليت ستحسم معركة الفحولة.

()1أضبد زغبِ ،سفر القضاة ،ـ س  ،ص .80 :
()2

ص ف.
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.3ثورة التحرير /فوضى الفحول
يُع ّد حدث الثورة التحريرية ُب األدب اجلزائري احلديث من أىم الروافد اليت استقى منها

ىذا األدب مواضيعو دبختلف أجناسو ،شعرا كاف أـ نثرا؛ وليست ىذه األعليّة لكوّنا مرحلة
زمنية من مراحل حياة الشعب اجلزائري فقط ،وإّظلا لكوف ىذه الثورة سبيّزت بعنفواّنا الوجداين
وكانت ربمل ُب طياهتا بذور صراع ثقاُب خفي بُت ثقافتُت سلتلفتُت ال تقبل إحداعلا التعايش

مع األخرى؛ األوىل ثقافة استعمارية رباوؿ طمس ادلعامل الثقافية للشخصية الوطنيّة من دين
مقومات ىذه الشخصية
ولغة وعادات وتقاليد ،والثانية وطنية تقاوـ وتستميت ُب ال ّدفاع عن ّ
وتذىب (الشاسلة خدغلة) ُب ىذا الشأف إىل أ ّف الرواية اجلزائرية كانت أكثر
بوسائلها البسيطة،
ُ
واقعية وبعدا عن ادلواضيع التارؼلية والرومانسية والًتاثية بسبب تراكم أحداث حرب التحرير

والرغبة ُب تأسيس مفاىيم ىويتو الوطنية والقوميّة

()1

وُب خضم ىذا الصراع الثقاُب احملتدـ يتجلّى نسق الفحولة كعامل زل ّفز يندرج ضمن
مشروع ادلقاومة الثقافية ُب وجو ىذا ادلستعمر ،ومن الطبيعي أف يربز ىذا الفحل من رحم
تتوىل إزاحتها
سيتعرض إىل رلموعة من ادلضايقات والعراقيل ،بيد أ ّف الثقافة س ّ
الثورة ،كما أنّو ّ

دبختلف الوسائل ادلتاحة إنطبلقا من نظرة اجملتمع ذلذا ادلشروع ،ونعٍت بو بالطبع مشروع مقاومة

االحتبلؿ ،كما أ ّف ىذا الفحل سوؼ يكوف مسنودا من الثقافة اليت ربرسو.
ترشح األجدر ذلذا ادلنصب ،ولن يكوف ىذا األجدر إال
والثقافة من ىذا ادلنطلق سوؼ ّ
كل العمليّات الفدائية اليت كاف يقوـ هبا الثوار بنواحي تقرت ،وؽلكن
(سي عبلؿ) ادلسؤوؿ عن ّ

كل زلاوالت القبض عليو
أف نلقبّو بالفحل الرمزي أل ّف ظلّو ال يفارؽ ىذه ادلدينة ،كما أ ّف ّ
( )1يُنظر :الشاسلة خدغلة ،دروب الرواية اجلزائرية بُت التأسيس والتجريب ،مجلة الواحات للبحوث وال ّدراسات ،ع18.
.جامعة غرداية ،)2013( ،ص.56:
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ػلرؾ خيوط
باتت بالفشل الذريع ،وذلذا
ّ
استحق لقب الفحل الرمزي ،فػ (سي عبلؿ) ىو من ّ

لعبة ادلقاومة ض ّد ادلستعمر ،إال أ ّف حضوره ُب الرواية يكاد يكوف حضورا رمزيا.

تًتصد ربركات
لعدو ّ
.1.3الفحل الرمزي :إ ّف العمل الثوري زلفوؼ بادلخاطر ،إذ أ ّف عيوف ا ّ
كل
اجملاىدين وربتسب خطوات ادلناضلُت وادلسبّلُت جبيوش من جواسيسها الذين تبثهم ُب ّ
مكاف ودبا أ ّف ثورة نوفمرب قد اندلعت ُب كامل القطر اجلزائري فلن تكوف منطقة (وادي ريغ)
استثناء مع ىذا احلدث العظيم ،بيد أ ّف الكاتب ُب رواية (سفر القضاة) قد وجد نفسو رلربا
أدؽ دبا أ ّف (مداـ سيموف) صاحبة
ربمل عبء ىذا احلدث فنيّا أو فلنقل سرديّا بصورة ّ
على ّ
البار ُب مدينة تقرت عاصمة وادي ريغ قد دخلت ىي أيضا األخرى معركة األنساؽ مع إيوائها
(البيكو) الثائر على قوانُت (القضاة) وقد طرده أبوه من القرية بسبب موقفو العدائي من الزاوية.
ضى ُب احلرب العادلية الثانية ،كما أ ّّنا فنيّا
و(مداـ سيموف) ىي زوجة الضابط الفرنسي الذي قَ َ
الرومية ىي اليت آوت (البيكو)
ىي النقطة اليت بدأ فيها احلدث السردي ّ
يتطور ديناميّا ،فهذه ّ
كل ثقتها.
وجعلت منو اخلادـ ادلطيع ذلا ،لذلك وىبتو ّ

ومع ىذا فإ ّف ىناؾ صراعاً ثقافيّاً خفيّاً بينها وبُت البيكو ،فهي ُب نظر من حوذلا من

اجلزائريُت النصرانية اليت سبثّل ثقافة االستعمار اليت يسعى من خبلذلا إىل زلاولة تدجُت الشعب
اجلزائري باستعماؿ وسائل الثقافة اليت تستهدؼ القيم اليت يؤمن هبا ىذا الشعب ،لذلك فإ ّف
ٍ
بأسلوب ٍ
لبق ال ؼللو من خبث ودىاء ورباوؿ أف
تتصرؼ مع (البيكو)
(مداـ سيموف)كانت ّ
تتجاىل حدث الثورة باستمرار حىت ال تتضرر مصاحلها من جهة ،ومن جهة أخرى حىت سبنح
تذمر األىايل متّبعة أسلوب
قضاة االستعمار فرصة ثقافيّة للسيطرة على الوضع ّ
ادلتأزـ بفعل ّ
اإلغراء واستقطاب الشباب إىل حانتها وىم وقود الثورة.
وُب سياؽ آخر وجدنا الكاتب نفسو ال يربط بُت ىذا احلدث وحالة (مداـ سيموف)
صاحبة البار واالمتيازات الكثَتة اليت منحتها ذلا السلطة االستعمارية لكوّنا سبثّل عينو الساىرة
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على مصاحلو ال سيما مصاحلو الثقافية لذلك مل يكًتث بال ّدور السليب الذي لعبتو ىذه السيدة
كل
ُب زلاولة إجهاض الثورة ،واكتفى بذكر السبب ُب زيارة ىذا البار من شباب القرى اجملاورة ّ
صبعة وأنّو صار دأبا مألوفا لديهم.
وُب خضم ىذه األحداث ادلتسارعة ُب قرى (وادي ريغ) بدأ الناس يتح ّدثوف خفية عن
شخصية (سي عبلؿ) وىو االسم الثوري الذي تتخ ّفى وراءه ىذه الشخصية نسقيّا ،فهذه
الشخصية قد ال يعرؼ عنها الناس ُب ىذه النواحي إال االسم ،غَت أ ّف ىذا االسم غدا لو
فك
احملتل الذي صار ػلاوؿ ّ
صيت كبَت بُت ىؤالء السكاف ،وىو ُب نفس الوقت ّ
ػلرؾ أشجاف ّ

خيوط ىذه اللعبة لعلّو يصل إىل ىذه الشخصية الغامضة.

و ّأوؿ عمل قاـ بو (سي عبلؿ) ىو تكليفو لػ(سامل ولد بابا عمراف) ورفيقو (بوعبلـ)
مهمة إىل شخص ثالث يتواجد ُب (تقرت) امسو (بوطاجُت) ،وجاء ُب ىذا
بتسليم رسالة ّ

ادلشهد" :لكنّو منزعج أكثر بسبب تعويل سي عالل عليو وعلى رفيقو بوعالم الذي ألقي
عليو القب ./فكان الب ّد أن يبلّغ سي عالل بفشل العمليّة أل ّن بوطاجين قد أعتقل قبل
بوعالم "( ،)1غَت أنّنا نتساءؿ ما عبلقة ىذا ادلشهد بالفحل سي عبلؿ؟ وكيف استطاع (سي
عبلؿ) تبوأ دور الفحل الرمزي؟
وكما ذكرنا ُب بداية حديثنا عن موضوع الثورة ُب ىذه الرواية ،أ ّف الكاتب أدرؾ أعليّة
دشنها (البيكو) عند عودتو
موضوع الثورة لكونو جزء من معادلة االنتفاضة ضد (القضاة) اليت ّ

من الزيتونة ،كما أننا أشرنا أيضا باإلسهاب من خبلؿ الفصل األوؿ إىل حقيقة القضاة الذين
لعل من بُت ىؤالء القضاة
كانوا ػلتكروف القرارات ُب حياة الناس ُب ضوء معطيات الرواية ،و ّ
احلضور الرمزي دلداـ سيموف الشقراء الفرنسية اليت كانت الوجو ادلكشوؼ من سياسة

()1أضبد زغبِ ،سفر القضاة ،ـ س  ،ص.86 :
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ادلستعمر ،وىي سياسة تنتهج أسلوب اإلغراء وإذلاء الشعب عن قضيتو ادلصَتية واالستغبلؿ
خلَتات األرض باحتكار ذبارة التمور ،وذلذا فإ ّف شخصية (سي عبلؿ) تلبّست بالفحولة الرمزية

كرد طبيعي على سياسة ادلستعمر ،وىذا ُب رأينا ما جلأ إليو الكاتب ليتخلّص من ادلأزؽ
ّ
الظل دوف احلديث
النسقي الذي وقع فيو ،إذ أنّو آثر أف يبقي بطلو الرئيس (سي عبلؿ) ُب ّ

عن تفاصيل حياتو أو حىت إصلازاتو الثوريّة قبل اكتشاؼ أمر الرسالة وإلقاء القبض على
(بوعبلـ) ،وذلذا فإنّنا نعترب توظيف شخصية (سي عبلؿ) ُب ىذه الرواية ال يعدو أف يكوف
توظيفا رمزيا.
يتضمن داللة رمزية ،فكلمة
ومن جانب آخر فإ ّف االسم الذي ػلملو ىذا [الفحل] ّ
(سي) ُب الثقافة الشعبية اجلزائرية تصنّف كمتعالية اجتماعية للشعب اجلزائري واليت استقاىا
الكاتب من السياؽ الثوري ،وكلّنا يقرأ عن (سي الطيب الوطٍت) االسم الثوري للشهيد زلمد
مفجري ثورة التحرير ،وكذا (سي احلواس) قائد الوالية السادسة التارؼلية وامسو
بوضياؼ أحد ّ
احلقيقي أضبد بن عبد الرزاؽ.
تكن لو اجلماعة الشعبية
و ّأما ّ
عبلؿ فهي –أيضا -تعظيم السم علي ،وىو نسق تارؼلي ّ

كل االحًتاـ والقداسة لكونو ػليل إىل شخصية سبيّزت بالشجاعة والفحولة ُب تاريخ
ُب اجلزائر ّ

عم النيب -صلى اهلل عليو وسلّمُ -ب ذات
اإلسبلـ ،إنّو علي بن أيب طالب فارس اإلسبلـ وابن ّ
الوقت.

ومن ىنا فإ ّف شخصية (سي عبلؿ) إّظلا ىي نتاج عفوي لثقافة اجملتمع ُب تلك الفًتة
رلرد حدث عابر بل كانت ربمل ُب طياهتا
العصيبة من تاريخ اجلزائر ،أل ّف ثورة التحرير مل تكن ّ

حررت الوعي الشعيب من سبات عميق ،و ّأما فحولة (سي عبلؿ)
مشروع انتفاضة ثقافية كربى ّ

فعالة ؽلكنها أف رب ّقق التكافؤ الثقاُب بُت ثقافة ادلستعمر
فقد صنعها الوعي الشعيب لتكوف أداة ّ

لؤلرض والعرض والتاريخ ،وبُت ثقافة الوطن ادلختبئة وراء أسوار القهر والظلم واليأس.
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التحوؿ
و(سي عبلؿ) الذي است ّ
تبوأ ىذه الفحولة عندما وقع ّ
حق لقب الفحل الرمزي ّ
الثقاُب ُب اجملتمع اجلزائري عموما ،واقتنع الوعي الشعيب بضرورة تبٍت خيار الكفاح ادلسلّح لطرد
غَتت نظرة الشعب اجلزائري إىل
ادلستعمر ال سيما بعد أحداث الثامن من ماي األليمة اليت ّ
الواقع من ثقافة النضاؿ السلمي وادلطالبة باحلقوؽ بػ(الوسائل الناعمة) إىل ثقافة العنف وافتكاؾ
ادلنهوب بػ(الوسائل الرادعة) ،وذلذا انتفضت ثقافة الشعب وأصبحت ُب حالة استنفار وجداين
فكل
دائم صوب ربقيق ىدؼ واحد ىو ربقيق االنفصاؿ الثقاُب عن اجلسد االستعماريّ ،
كل الطاقات
أشكاؿ ادلقاومات متاحة احلقيقية منها والرمزية ،فادلشروع النضايل ػلتاج إىل ّ
ادلخلصة اليت تسَت بالثورة قدما ضلو ربقيق نصر مأموؿ.

احملتل ،أل ّف نسق ادلقاومة ليس
فالفحل الرمزي(سي عبلؿ) ىو رمز ادلقاومة الثقافية ض ّد ّ

العدو ،وينتشر
ُب احلقيقية إال نوعاً من الثقافة ،وىو الذي يشرؼ على العمليّات اليت تطاؿ ّ
صيتها بُت قرى وادي ريغ فتبعث احلميّة ُب نفوس األىايل ،فتتهيّأُ األذىاف إىل تقبّل ثقافة

تردد،
فيشجعهم ذلك على االطلراط ُب ىذا ادلشروع دوف ّ
ادلقاومة اليت كانت ُب فًتة كموفّ ،

بسر الرسالة اخلطَت إىل (ضبودة الس ّكَت) ابن قريتو بل ويطلب منو أف
فهذا (البيكو) يُفضي ّ
ؼلفي لديو (سامل وليد بابا عمراف) ،فيصدمو ضبّودة بتعاطفو مع الثورة:
"..-ىذا رائع ..افهم من ذلك أ ّن لك عالقة بالجماعة الذين يعملون مع الثوار..

ىكذا برقت عينا لخضر البيكو...لم يكن يتوقّع أ ّن حمودة الس ّكير..سينتبو إلى()1

كبريات األمور ...الوطن و االستعمار"..

استحق كل ىذه
لكنّنا رغم ذلك ال ب ّد أف نسلّط الضوء على موضوع الرسالة الذي
ّ
التضحيات وجعل (بوعبلـ) يقع ُب يد اجلنود الفرنسيُت ،وحىت الذي سيستلمها (بوطاجُت)
مهمة الفحل
ىو اآلخر قد ًبّ اعتقالو ،إذف فإ ّف ىذه الرسالة ذات مغزى ثقاُب يعكس ُب طيّاتو ّ
()1أضبد زغبِ ،سفر القضاة ،ـ س  ،ص.87 :
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بتحمل ادلسؤولية ُب ىذا الظرؼ الصعب
الرمزي (سي عبلؿ) ،فهي رسالة إىل الوعي اجلمعي ّ

كل
بالذات ،وىذا ما جعل كل اجلهود تتضافر وتتجاوب مع ىذا الفحل ،وينجم عنها ذبنّد ّ
العدو..ويظهر ذلك من
يظل ُب منأى عن عيوف وأيدي ّ
وسائل الثقافة حلراسة الفحل الذي ّ

خبلؿ إصرار (سامل وليد بابا عمراف) على إببلغ (سي عبلؿ) بفشل العمليّة "لم يكن يزعجو
يورط معو البيكو ،لكنّو منزعج أكثر
أن ينتبو البوليس إلى وجوده في ىذا المخبأ وال أن ّ
بسبب تعويل سي عالل عليو وعلى رفيقو بوعالم الذي ألقي عليو القب. /فكان الب ّد أن
()1

عالل بفشل العمليّة أل ّن بوطاجين قد أعتقل قبل بوعالم "
يبلغ سي ّ

فهذه الرسالة كانت دبثابة اختبار حقيقي لثقافة ادلقاومُت"سامل وليد بابا عمراف وبوعبلـ
وبوطاجُت والبيكو"-أيضا -ومن خبلذلا سيظهر مدى ذباوهبم مع أوامر (الفحل الرمزي)،ولذلك كانت
ثقافة اإلحساس بادلسؤولية زبيّم على ىؤالء ادلقاومُت من خبلؿ مبادرهتم بااللتزاـ دببادئ الثورة

العدو عند
ض ّد (القضاة) ،فلم يكن (سامل وليد بابا عمراف) يعَت باال إىل أف يتفطّن إليو ّ
(البيكو) بقدر أعليّة موضوع الرسالة ادلكتشف أمرىا ،لذلك كانت مراعاة مشاعر الفحل

الرمزي (سي عبلؿ) ُب سلّم األوليات عند ىؤالء ادلقاومُت.

وذلذا فإ ّف ىذا االنزعاج لن ينتهي حىت يُبلّغ الفحل الرمزي بفشل ادلأمورية ،وقد نتساءؿ

ما الغاية من ذلك؟ أما كاف يكفي ما قاـ بو (سامل وليد بابا عمراف) من سلاطرة حبياتو ؟ أال
يشفع لو ىذا إخبلصا لوطنيتو وكفى؟ واجلواب بالتأكيد؛ أ ّف ىذا ال يكفي أل ّف (الفحل
الرمزي) حباجة إىل ثقافة ربرسو ُب صورة (تربير الفعل) أل ّف مقاـ الفحل يتطلّب ذلك بناء على
الثقافة اليت ينتجها سياؽ ادلرحلة اليت صنعت فحولة ىذا البطل الرمزي(سي عبلؿ) ،إذ ال قيمة
لفحولتو عندما يقع انفصاؿ بينو وبُت موضوع القيمة (ادلقاومة) ،فرمزية حضوره ُب ادلشهد ىذا
لكل من يسيء إليو سلبا أو إغلابا وىي من سيمات الفحل.
ال تنفي زلاسبتو ّ
()1

أضبد زغبِ ،سفر القضاة ،ـ س  ،ص.86 :
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.2.3الفحل المزيّف :قد يبدو غريبا بعض الشيء حُت نضع ىذا العنواف ،إذ أنّو من ادلعتاد
أف تكوف الفحولة من نصيب األبطاؿ ال اجلبناء واالنتهازيُت ،ولكنّنا دلا رأينا أ ّف الفحولة
ّ
تتعرض للسرقة والنصب واالحتياؿ آثرنا أف نسلّط الضوء على ظلوذج غريب
احلقيقية قد ّ
للفحولة ،إنّو الفحل ادلزيّف الذي ظل يسرؽ األضواء ُب كثَت من مشاىد الرواية إىل أف عاقبتو
الثقافة على جرمو أيّاـ العشرية السوداء.

بالتأكيد ضلن نقصد بو شخصية (سالوـ) واليت سبق لنا أف رب ّدثنا عنو ُب معرض حديثنا
عن أنساؽ السخرية ،ودبا أ ّف لو عبلقة دبوضوع الثورة ،كونو أنّو كاف ينسب نفسو إىل اجلهاد
نصب نفسو فحبل دلرحلة ما بعد الثورة وكأنّو غلاري الفحل الرمزي (سي
والثورة وىو الذي ّ
عبلؿ) ،ومع ىذا فػ(سالوـ) يرى نفسو جديراً هبذا ال ّدور السيما مع وجود الفحل الثائر (خلضر
ّ
البيكو) ،وقد نلحظ أ ّف ىناؾ صراعا خفيا إال أنّو من طرؼ واحد بُت ىذين الفحلُت –إف
جاز التمثيل ،-وضلن–أيضا -رلربوف من ىذه احليثية على تناوؿ ىذا الصراع النسقي بينهما
لكن من جانب واحد وىو الذي يهمنا أمره ُب ىذا ادلقاـ ،وىو(الفحل ادلزيّف)؛ إذ أ ّف
ادلتكررة ُب قريتو
(البيكو) الفحل الثائر مل يكن يكًتث دبشاكسات (سالوـ) واستفزازاتو
ّ

(سيدي عمراف) ألنّو كاف يضعها دائما ضمن دائرة احلسد واللؤـ الذي كاف تتّصف بو
شخصية(سالوـ).
فضل أف ينظم إىل زلور
لقد ق ّدمت الرواية (سالوـ) ُب قالب كاريكاتوري ىزيل ،غَت أنّو ّ

ىم ذلا إال انتهاز الفرص
الشر والعبثية ،وىي شخصية قد نصادفها كثَتا ُب حياتنا اليوميّة ،فبل ّ
ّ
يعرض بو (البيكو) أصبح جزءاً من يوميات (قرية سيدي
و(سالوـ) أو (شالوـ) كما ّ
ػلب أف ّ

كل ادلناسبات كاف حضوراً نسقياً ،خاصة منها ما يتصل دبواضيع
عمراف) ،إذ أ ّف حضوره ُب ّ
يتبسط فيها كثَتا ويرفض أف يشاركو فيها أحد أو حىت
الوطن والوطنيّة ،وىي ادلواضيع اليت ّ
يكوف وصيا عليها ُب غيابو ،والناس ُب سيدي عمراف –سيما الشباب منهم -أصبحوا يدركوف
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"كل الناس يعرفون أ ّن سالوم
نقطة ضعفو حينما يتح ّدثوف عن بطوالتو الوعلية خفية عنو فػ ّ
كان مجاىدا في صفوف الثورة وقد حاول أن ينال من حصص ذوي الحقوق كما كانوا
()1

كل طير كما يقول أىل القرية "
ّ
يسمونهم ،وحصل على ريشة من ّ

وىذه ىي مشكلة (سالوـ) أنّو يريد أف يكوف (فحبل ثوريا) فيجنّد كل وسائل الثقافة

لينعم بفحولة حقيقية ُب قريتو ،وانطبلقا من ماضيو كمجاىد ،وكاف يرى ُب إعجاب الناس بو
يتوىم -األداة لتحقيق ىذا اذلدؼ ،وىو ال يدري أ ّف الثقافة ىي اليت ذبنّد نفسها عندما
-كما ّ

كل
تريد أف ّ
ترشح (الفحل) الذي تريد ،غَت أ ّف (سالوـ) استطاع أف يثَت حولو االنتباه ُب ّ
كل مناسبة حىت ما تعلّق بأحداث العشرية السوداء ىي األخرى حشر نفسو فيها
مكاف وُب ّ

ادلتحمسُت ُب إقامة الدولة اإلسبلميّة ،ومل غلد وسيلة يصل هبا إىل
وحاوؿ أف غلد لو مكانا بُت
ّ

ما يريد إال ربريض شبّاف احلركة على (البيكو) متزلّفا قائبل:

عم الكفر وطغى الطاغوت
"-السالم على الشباب الذي سيرفعون راية اإلسالم ..بعد أن ّ
تم إطالق سراح البيكو بهذه السرعة ،إنّو لم يعتقل إنّما
ال ّ
شك أنّكم محتارون كيف ّ
()2
طلبوا منو أن يتعاون مع عساكر النظام ض ّد بني بلدتو"
وجد (سالوـ) الفرصة ساضلة مع تزايد ضبأة التوتّر بُت ىؤالء الشباب الطامح إىل رفع
راية اإلسبلـ وزلاربة (طواغيت النظاـ) كما يعتقد ،وىي الفرصة اليت ستحقق لو الفحولة بعد

أف يتسيّد على ىؤالء الشباب وينتقم ُب نفس الوقت هبا من غرؽلو (البيكو) الذي فرض نفسو

على أىل القرية وجعل الثقافة ربرسو وتذود عنو ،إذ أ ّف الفحولة عند (سالوـ) ليست إال
اإليقاع بالبيكو فقط والتخلّص من ىذا الصداع الذي الزمو طوؿ حياتو ،ويذ ّكره دائما بفشلو
وقلّة حيلتو ،فهذا الشباب الطائش الذي ال ؽللك اخلربة ُب احلياة بإمكانو ُب حلظة من حلظات
الغضب واحلماس أف يطفئ مشعة (البيكو) إىل األبد برصاصة طائشة أو بضربة خنجر نافذة،
()1
()2
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ومع ىذا فإ ّف ىاجس الفحولة غلعل (سالوـ) ال يتواف ُب توريط (البيكو) واهتامو بالتجسس
صحة ىذه الرواية.
لصاّب فحوؿ النظاـ رغم شكوؾ الشباب ُب ّ

"-و اهلل عقلي حبس ...كيف يستطيع الرجل أن يتجسس على أىل القرية وىو دائم
االنعزال في الغابة وال يأتي إلى الجامع ..إال نادرا..
()1

-أنت معذور يا ولدي ألنّك ال تعرف البيكو..في رأسو مائة شيطان و شيطان"..

يتقمصو (سالوـ) قد يسعى بشىت الوسائل إىل زلاولة
وىكذا فإ ّف الفحل ادلزيّف الذي ّ
إثبات ذاتو مهما كلّفو ذلك من سلاطر ومنها زلاولة التأثَت على الثقافة اليت ينتجها اجملتمع ُب
ىذه القرية ،وىي ثقافة مرتبكة بسبب التغيَتات اليت حدثت ُب اجملتمع مع اإليديولوجيا
اذلوة بُت
اجلديدة اليت بدأ شباب القرية والقرى اجملاورة يعتنقها وؽلوت من أجلها ،ومع اتساع ّ
بتحوؿ
وربوؿ االختبلؼ الفكري إىل خبلؼ مسلّح ينذر ّ
ىؤالء الشباب وبُت النظاـ أيضاّ ،

اجملتمع اذلادئ اآلمن ُب (قرية سيدي عمراف) إىل ساحة للصراع الدموي بُت الطرفُت ،وىذا
بالتفحل ولو شكليا
جراء ىذه الفوضى
ّ
األمر ال يقلق (سالوـ) كثَتا بقدر ما سيجنيو من ّ
ومهما كانت التكلفة.
الرد على ىذا (الفحل ادلزيّف) يأٌب سريعا من ىؤالء الشباب الذين وجدوا أنفسهم
لكن ّ
ّ

ىم اآلخروف ُب رحلة البحث عن (التفحيل الثقاُب) ألفكارىم من خبلؿ تبٍت ثقافة ادلوت

والقتل مثلما كانت تفعل (البيعة) عند اليهود ومنها االعًتاض على فحولة (سالوـ) ،والعمل
عمرت طويبل ُب القرية "..وربّما ىدفهم أن
على إّناء أمر ىذه الفحولة (ادلزيّفة
ّ
ادلستفزة) اليت ّ
يقولوا لسي سالوم ىا نحن كذلك أبطال ليست البطولة قاصرة على جيلكم .البطولة تلك
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الكلمة المفرغة سممتم بها أبداننا ..ص ّدعتم بها رؤوسنا ..خذوا حصتكم من بطوالتنا يا
()1

سي سالوم ..ال ب ّد من فعل شيء"

و ّأما سقوط ىذا الفحل ادلزيّف فقد كاف متوقّعا نظرا العًتاض ىذا الفحل ادلزيّف على
كل ما كاف يفعلو (سالوـ) منذ
الفحل احلقيقي (خلضر البيكو) ،فلم تتسامح معو الثقافة ،و ّ
عودتو من فرنسا مل يؤثر على الثقافة اليت كانت ربمي (البيكو) لسبب بسيط ىو أ ّف (البيكو)

لتويل ىذا الدور ،وإذ أ ّف ىذا الفحل كاف بفضل
رشحتو الثقافة ّ
ىو الفحل احلقيقي الذي ّ
كل قراراتو ،إذ أ ّف فحولة (البيكو)مل تبدأ مع نسق الثورة على ادلستعمر بل منذ
الثقافة موفّقا ُب ّ
تلك الرحلة اليت قادتو إىل تونس واستطاع فيها أف يفرض نفسو ُب رلتمع غريب وسلتلف ثقافيا
عن رلتمعو الصحراوي،حىت عند عودتو إىل قريتو سب ّكن من الوقوؼ وحيدا ُب وجو (القضاة)
واستطاع أف يزعزع سلطاّنم ويقلّص من نفوذىم الثقاُب ُب القرية ،وقد ألزمهم بادلراجعة
ادلتكررة حوؿ وضع
النسقية ،وذبلّى ذلك ُب التفاؼ شباب القرية حولو ،وإصغائهم دلراجعاتو ّ
الزاوية ادلستقبلي ُب ضوء ادلواقف السلبية ذلذه األخَتة معو أيّاـ دراستو ُب تونس من جهة،
وزبلّيها عن والده أثناء حادثة (الطابية)من جهة ثانية.

يغَت مواقفو وظل صلبا يواجو العراقيل
ودلّا انتقل للعمل ُب تقرت عند (الرومية الشقراء) مل ّ
العدو شلّا أكسبو ثقتهم ،واستوثقوا أكثر
بل وق ّدـ خدمة للثورة وساعد الثوار على االختباء من ّ

بفحولتو عكس (سالوـ) الذي كاف مثاال للنذالة وإخبلؼ الوعد واالنغماس ُب الشهوات
وحىت ماضيو الثوري أصبح موضوعا للتن ّدر والته ّكم بُت شباب قريتو.

.3.3ديغول /الفحل االستعماري :ال يقتصر موضوع الفحولة على األشخاص فقط الذين
كل وسائلها لتحافظ على دورىم ُب ىذه اجملتمعات،
تصنعهم الثقافة ُب رلتمعاهتم ،وذبنّد ذلم ّ

وإّظلا قد يتعلّق األمر بتفحيل بعض القيم اليت تنتجها الثقافة فتحدث ادلفارقة بُت ما ىو زلضور
()1أضبد زغبِ ،سفر القضاة ،ـ س  ،ص .156 :
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كل أنواع الدعم واالستحساف رغم
وما ىو مباح ّ
وربوؿ ىذه القيم إىل ثقافة مسنودة ذبد ّ
يتهرب اجملتمع من ىذا
تعارضها مع ال ّدين –ردبا -أو حىت عادات وتقاليد وأعراؼ اجملتمع ،وقد ّ
ادلأزؽ النسقي بتفسَت ىذه احلاالت تفسَتا هت ّكميا خشية احملاكمات اليت قد تطاؿ أصحاهبا
العدو اللدود للشعب
كل ىذا األسف واحملبّة وىو ّ
وربرجهم تارؼليا ،إذ كيف يلقى (ديغوؿ) ّ
يًتدد على ألسنة العامة
األوؿ لثورة التحرير؟ ٍبّ ىل صحيح ما كاف ّ
اجلزائري ؟ أليس ىو اخلصم ّ

متأسف على ىزؽلتو ُب اجلزائر ألنّو قد ترؾ أحبابو من اجلزائريُت الذين سوؼ
من أ ّف ديغوؿ غَت ّ

شك ؟ ىل ؽلكن أف يغدو ديغوؿ ىو اآلخر فحبل؟
ػلنّوف إىل ّأمهم فرنسا ببل ّ

شك أ ّف (ديغوؿ)آخر رئيس لفرنسا قبيل بزوغ مشس االستقبلؿ استطاع بدىائو
ببل ّ
وإغراءاتو أف يوىم ىؤالء القرويُت البسطاء أنّو ٍ
ػلب اخلَت للجزائريُت(رعاياه
قاض طيّب ووديع و ّ

السابقُت) ،واستطاع أف يغرس ىذا النسق ُب قلوهبم ،والدليل على ذلك أنّو صاحب مبادرة

وزع فيو حصصا من النخيل على األىايل لتلميع وجو
ادلشروع الزراعي ُب (وادي ريغ) الذي ّ
تسميهم فرنسا ،وأ ّف ىذه الربكات
فرنسا االستعماري ،وحىت يتخلّوا عن مساندة ( ّ
الفبلقة) كما ّ
استمرت إىل عهد االستقبلؿ:
ّ

"..دراىم فرنسا أو العملة الصعبة التي يسمونها "الدوفيز" زاكية ،الفرنك الواحد يساوي

سن التقاعد انتعشوا
فكل الذين ذىبوا إلى فرنسا ووصلوا ّ
تسعة أو عشرة أضعاف أحياناّ ،

كل ثالثة
انتعاشا بالغا وظهرت عليهم مظاىر النعمة بفضل الفرنكات القليلة التي تصلهم ّ
()1

أشهر "

يستحق
استعماري) ُب نظر األىايل
لقد غدا ديغوؿ ىو اآلخر (فحبل) إال أنّو (فحل
ّ
ّ
الًتحم عليو بعد موتو ،أليس ىؤالء األىايل يذكرونو خبَت كما يذكروف موتاىم؟ فػ(سالوـ) الذي
ّ

()1
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يقوؿ عن نفسو أنّو رلاىد من رلاىدي الثورة يدور بينو وبُت البيكو حديث ملغّز ال يفهمو
الشبّاف ادلوجودوف معهما:

"-أىال أىال..األخ المجاىد البطل (سالوم) يذكر ديغول بخير ،بعد االستقالل بربع قرن،

ثم يضيف:
ّ

ىذا اعتراف خطير سوف يؤاخذك عليو رفاق السالح.-رحم اهلل الشهداء ىم الذين استقلّوا "صح" ّأما نحن؟

علمت أنّك أرسلت رسالة تطلب حقوق المعاش للسنوات القليلة التي عملتهاىناك.فماذا لو جاءتك دراىم فرنسا؟
()1

-سأقيم "فدوة" لديغول!!"

وكما نبلحظ أ ّف فحولة (ديغوؿ) كما صنعتها الثقافة ُب ىذا اجملتمع القروي البسيط
صرح بو
ادلربر لقبوذلا داخل الوعي اجلمعي ّ
رباوؿ أف تلتمس ّ
لكن عرب أنساؽ السخرية وىذا ما ّ
أحد الشبّاف مته ّكما عند مساع سالوـ وىو ؽلدح ديغوؿ:

"..الفدوة لديغول الكافر عسى أن يحشره اهلل معو في جنّة الفردوس المخصصة لليهود

والنصارى..ىكذا ىمس أحد الشبّان إلى أحد رفاقو وىو يخشى أن ينتبو إليو سالوم".

()2

فادلفارقة مل تكن بالتعريض فقط ،بل حىت ُب لغة اخلطاب اليت استعملها الشبّاف واليت صبعت
بُت (ػلشره) وبُت (جنّة الفردوس) ،وحىت من الناحية الدالليّة فإ ّف ىذين اللفظُت ال يلتقياف ُب
عدو األمس) تق ّدمو الثقافة
األوؿ للعقوبة والثاين للمكافأة ،فديغوؿ ( ّ
سياؽ واحد ،باعتبار أ ّف ّ

اليوـ على أنّو (فحل استعماري) يتغلغل عرب حيل الثقافة لَتفع الغنب عن الفقراء بتلك
الفرنكات القليلة اليت تتقاطر إىل جيوهبم الفارغة بعد تقاعدىم ،فتغدو الفرنكات نسق صبايل
يصيبنا بالعمى الثقاُب ،ليصبح تكرًن ىذا الفحل مستحبّا أسوة بأموات ادلسلمُت ،إال أ ّف
()1أضبد زغبِ ،سفر القضاة ،ـ س  ،ص .8 :
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(سالوـ) دبكره وخبثو يذ ّكر (البيكو) بسيدتو (ماداـ سيموف) صاحبة (البار) الذي كاف يشتغل
يعرض بو لكونو ليس رلاىدا مثلو قائبل:
فيو ،وال يكتفي هبذا بل ّ
الرومية التي تقول عنها طيّبة لكنت في الجنّة مع الشهداء"( ،)1وىكذا
"لوالك ولوال ّ
الكل دعما للفحل االستعماري (ديغوؿ) الذي يظل يصنع احلدث بُت
فالكل يسخر من ّ
ّ
ىؤالء القرويُت.

تبُت الدور الثقاُب للفحل
فكل ىذه احملاورات وادلراجعات النسقيّة لئلرث االستعماري ّ
ّ
حر ،أل ّف ادلخياؿ الشعيب يربط ثقافيّا بُت
ظل راسخا ُب البلوعي اجلمعي ُب تداع ثقاُب ّ
الذي ّ
تتحوؿ ُب البنية العميقة للجماعة الشعبية إىل
احلقبة االستعمارية وشخصية ديغوؿ ،إذ ّأّنا قد ّ

صورة (كاريزمانيّة) استعمارية ،إال ّأّنا بلوف السخرية ،شلّا قد غلعل ىذا ادلخياؿ ؼلتزؿ فرنسا ُب

الرومية الشقراء (سيموف) للبيكو ىو
ديغوؿ وديغوؿ ُب فرنسا ،فهما شيء واحد ،فما ق ّدمتو ّ
مظهر من مظاىر فحولة ديغوؿ بوصفو (فحبلً استعماريّاً) يعيش أزىى أياـ فحولتو بُت ىؤالء
القرويُت البائسُت وقد بليت عضامو ُب الًتاب!!

وكنّا قد أشرنا إىل أالعيب الثقافة على ح ّد تعبَت الغذامي ُب مناسبات سابقة ،إذ أ ّّنا
ربتاؿ على اجلمايل عرب أنساقها فتسًت عيوهبا النسقية ،فديغوؿ عند قومو الفرنسيُت يع ّد بطبل
وطنيّا وفحبل حقيقيا ،بينما أ ّف ثقافة الفرنسيُت ال تستطيع أف تص ّدر ىذه الرؤيا الثقافيّة إىل
ألّنا ستصدـ باحلاجز التارؼلي بُت الثقافتُت ،وذلذا يأٌب دور الثقافة ادلنتجة زللّيا
اجلزائريُت ّ
دبسوغ السخرية .وكنّا قد أفضنا احلديث على أنساؽ السخرية ُب
لتتحايل على ىذا النسق ّ
ادلربرات سبنح (ديغوؿ) صفة النسقية الفحولية ُب حدود ما
فكل ىذه ّ
الفصل الثاين -إذف-؛ ّ
تسمح بو ثقافة اجملتمع التقليدي ،فهو فحل دبواصفات زلدودة رب ّددىا النظرة الربغماتية ذلذا

اجملتمع.
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فلو افًتضنا أ ّف اجلزائر بعد االستقبلؿ مباشرة باشرت سياسة تنموية سريعة واستغلّت
كل إمكاناهتا البشرية احلقيقية بعيدا عن الفئوية والتخابط اإليديولوجي الذي مارستو شرقا
ّ
وغربا ،واستثمرت التنوع الثقاُب ُب رلتمعها ،دلا وجد ديغوؿ أو غَته موضع ٍ
قدـ –كما جاء
ّ

ُب الرواية -
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المتمردة:
.4القضاة الفحول والجماعات
ّ
تتحوؿ بنا رواية ( ِسفر ال ُقضاة)سريعا إىل فًتة التسعينيات من تاريخ اجلزائر ،وما شهدتو
ّ
ادلتمردة اليت كانت
من صراع دموي بُت فحوؿ القضاة من النظاـ آنذاؾ وتلك الكيانات الدينية ّ
تطمح إىل إزاحة (القضاة)من عليائهم وإنشاء كياف سياسي جديد على أسس دينية؛ ردبا مسي

التوجو رلازا عند الغرب بػ"اإلسبلموفوبيا"أو فوبيا اإلسبلـ ،وىي الطريقة اليت جلأ إليها
ىذا ّ
الغرب ادلعادي لئلسبلـ وخاصة ُب أمريكا بعد ىجومات  11سبتمرب  2001إىل ربط مفهوـ
اجلهاد باإلرىاب والعنف مع التسويق ذلذا ادلفهوـ داخليا وخارجيا ،وقد تع ّدى األمر إىل ح ّد
التحديد الذاٌب للهوية الثقافيّة للمسلم ُب الغرب وعزلو عن اجملتمع بصفتو الوجو القبيح
لئلسبلـ(.)1
كل
فقد كاف ىذا الصراع ُب جوىره صراعا مع ّقدا بسبب صبالية الفكرة اليت كاف ّ
يروج ذلا ّ
ربوؿ ثقاُب جذري عصف باجلزائر
طرؼ ،بينما أ ّف ما كاف يتزاحم عليو الطرفاف إّظلا ىو نتاج ّ

فسر تلك الوقائع بعيدا عن الثقافة ،ال سيما أ ّف
كل اجلهات ،ومع ىذا فإنّو ال ؽلكن أف تُ ّ
من ّ

ما ورد ُب الرواية يُع ّد وصفا صادقا لتلك الوقائع عرب استدعاء ادلرجعي منها ،إذ يتساوى
اجلانب الفٍت من احلدث السردي مع احلدث التارؼلي ُب صورة تقاطع استلزامي بُت التخييلي
وادلرجعي.
جسدت الرواية لنا ىذا الصراع مستخدمة ما أمكن من وسائل الثقافة ادلتاحة لدى
فقد ّ

الطرفُت ،فالقضاة يتقلّدوف دور الفحوؿ ادلنافحُت عن (النظاـ) أو ما يعتقدوف ّأّنم ضباة
ادلتمردة خلف أنساؽ التاريخ سعيا وراء فحولة
(الدولة الوطنية) ،بينما يتموقع أفراد اجلماعة ّ
( )1يُنظر :ديبا كومار(  (Deep Kumarفوبيا اإلسالم والسياسة االمبريالية  ،تر:أماين فهمي ،ادلركز القومي للًتصبة،
القاىرة  ،2016 ،ص.220 :
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للرعب ُب
(ىوليودية) كما ّ
تصورىا (أفبلـ األكشن) أوالعنًتيات من خبلؿ إنتاج أنساؽ ثقافيّة ّ
أوساط نوعُت من اجلمهور؛ جنود النظاـ من جهة ،وأىاليهم من جهة أخرى ،ومع ىذا فإ ّف

تصطف
الصراع من أجل كسب رىاف الفحولة ال ؽلكن ألحد الطرفُت أف ػلسمو إال حينما
ّ
دلهمة أكثر صعوبة ىي وجود بعض
مهماً غلعل من ىذه ا ّ
معو الثقافة ،ردبا أ ّف ىناؾ شيئاً ّ

السمات ادلشًتكة بُت فحوؿ النظاـ وفحوؿ ىذه اجلماعة ،إذ أ ّف كبل الطرفُت علا من رحم

فكل العناصر اطلرطت ُب
رلتمع واحد ،كما ّأّنما ينتمياف إىل تاريخ وجغرافية واحدةّ ،
مواجهة(النظاـ) ىي نفسها كانت من أبناء قرية (سيدي عمراف) ،كما أ ّف جنود النظاـ قد
يكوف منهم أيضا من أبناء القرية ذاهتا ،لكنّنا نتساءؿ ما ىي الفوارؽ الثقافية اليت جعلت منهما
صورهتا لنا الثقافة ُب ىذه الرواية؟
صنفُت متباينُت؟ ودلن كانت الغلبة الفحولية كما ّ
اذلوة قد اتسعت بُت (فحوؿ القضاة)
عندما نلج ادلشاىد األخَتة من الرواية صلد أ ّف ّ
زلل األخرى
وتنظيم احلركة ّ
ربل ّ
ادلتمرد ،وأصبحنا أماـ ثقافتُت سلتلفتُت رباوؿ كلتاعلا أف ّ

كل واحدة منهما إىل تفحيل الوضع لبسط السيطرة ادلطلقة على اذلوامش ُب ىذا
وتسعى ّ
دلًتددة ُب مساندة أحد الطرفُت ،لكنّنا
اجملتمع ،وىذه اذلوامش ىي ثقافة األغلبية الصامتة ا ّ
كل طرؼ على حدا.
سوؼ نتناوؿ فحولة ّ

.1.4فحول القضاة/زمن التيو :القضاة ُب ىذا ادلشهد من الرواية ىي السلطة القائمة وادلكلّفة
بتطبيق قوانُت الدولة ،ومن خبلؿ جنودىا تسعى إىل ضباية مواطنيها من األضرار ادلادية وادلعنوية
يتعرضوف ذلا ُب مثل ىذا الوضع اخلاص ال سيما مع دخوؿ الببلد ُب حالة حرب غَت
اليت قد ّ

معلنة ،فهاىو البيكو يقع ُب حاجز أمٍت وىو عائد من مزرعتو:

التجول..
"-واش بيك خارج ضرك...آالحاج ما عال بالكش بحظر ّ
نتجول...أنا رايح لل ّدار؟
قلت أنا ما رانيش ّ-023-
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واش مخرجك ضرك...راك شايف ما كنتش في ال ّدار كنت في الغابة...واش ماديك للغابة ضرك؟أنا في الغابة من وقت الظهر...()1

-دير حسابك...باه ما تخالف القانون"...

لقد أدرؾ سكاف القرية أ ّف الدولة عازمة على تطبيق القانوف الذي ىو نوع من الثقافة
ادلتمردة اليت رفعت سقف
الردعية اليت هتدؼ إىل ذبفيف الثقافة البديلة اليت تتبناىا اجلماعات ّ
التغيَت الثقاُب إىل أقصاه ،وال سبلك طريقة أخرى لبسط ىذه الثقافة ّإال ثقافة ادلواجهة مع

مسوغات دينية وتارؼلية ترفض
فحوؿ النظاـ بأقصى ما ؽلكن من وسائل العنف ،وذلك عرب ّ
ادلتحمسُت دلقارعة
ادلراجعة ،وأما (البيكو) أيضا فقد صار ىو اآلخر يسخر من ىؤالء الشبّاف
ّ
ملتح ثائر ليس ىذا الشاب إال (اذلامشي بن سي حشاين
النظاـ وىو يستمع لكبلـ شاب ٍ

الزين) ابن سادف الزاوية ادلتوُب منذ عشرين عاما"..سرح الحاج لخضر يفكر بينو وبين نفسو
ّ
شرع بسذاجة
في ىؤالء الشباب الذين يريدون مقارعة الفحول ينظرون إلى ال ّدين وال ّ
()2

غريبة كأنّو قميص يريدون أن يلبسوه عنوة لطفل مدلّل"..

إ ّف ىذه النظرة من (البيكو) تعكس مكانة الفحوؿ ُب اذلوامش الذي رب ّدثنا عنها سابقا،
فاجملتمع التقليدي رغم احلماس الذي يبديو بعض شبابو ُب تعاطفو أو حىت اطلراطو مع ىذه
اجلماعات إال أ ّف ىاجس اخلوؼ من ادلآؿ الوخيم للوقوؼ ُب وجو (الفحوؿ) قد ال تتسامح
معو الثقافة ،ولعل من نتائج ىذا الفعل دخوؿ الطرفُت ُب زمن التيو حيث أصبح كل شيء
()1أضبد زغبِ ،سفر القضاة ،ـ س  ،ص.146 :
( )2ـ ف  ،ص.132 :
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مبهم وغامض ومل يعد ىناؾ مربر مقنع ثقافيّا لقتل الناس ُب تلك األياـ ،فهذا (سالوـ) ُوجد
ميتا رغم أنّو كاف يلعب على احلبلُت ،فمن جهة يزعم أنّو من فحوؿ اجلهاد ادلق ّدس ومن جهة
احملرض ذلؤالء الشبّاف على اإلسراع ُب
أخرى يتزلّف إىل أنصار احلركة اإلسبلمية بل وؽلارس دور ّ

إقامة (دولة اإلسبلـ) بعد التخلّص من (البيكو) وأسياده القضاة):
"-سالوم...قتل...؟

يا لطيف...إذن ما قالو البارحة كان حقيقة..كدت أن أظلم الرجل..-رجال ملثمون تركوه يتخبّط في دمو عند آذان الفجر..

القضاة يفعلونها...ويفعلون أش ّد وأنكى...اللهم سترك..لكن لماذا رجل تجاوز السبعين...ما الذي يكون قد اقترفو في بح ّقهم...يسمى
-إنّو مجاىد من المجاىدين الذين كافحوا ض ّد المستعمر...بينما ال يرتضون أن ّ

مجاىدا غيرىم...

يتردد على المكتب البلدي للمنظمة الوطنية للمجاىدين...
إنّو ّبل الحقيقة أنّو دعا ابنو لتسليم نفسو...ومنعو من اللحاق بهم...ىكذا حسم البيكو ىذه التساؤالت أمام د ّكان قويدر وليد بابا عمران غير بعيد من بيت
()1

كل صباح يتس ّقطون األخبار ويعلّقون عليها"
سالوم حيث ّ
يتجمع أمامو البطّالون ّ

-إذف -ال ؽلكن أف نفهم مربر ىذا الفعل مهما كاف الفاعل احلقيقي إال أنّو عقاب من

ظل طوؿ
الفحوؿ ُب ّ
حق (سالوـ) وسَتتو السيئة معهم ،فالثقافة ىي اليت أّنت ّ
قصتو بعد أف ّ
بسٍت جهاده ادلشبوىة
حياتو يناجزىم إ ّما خبروجو ادلفضوح عن أسفارىم وىو اجملاىد ادلنتفع ّ
كما يشيع عنو أىل قريتو ،و ّإما بإشادتو العلنية دبا يفعلو أعداؤىم ُب معركة (البقاء لؤلقوى)

وتع ّد اجلملة الثقافية اليت قاذلا "السالم على الشبّان الذين سيرفعون راية اإلسالم..بعد أ ّن
()1أضبد زغبِ ،سفر القضاة ،ـ س  ،ص.154 :
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عم الكفر وطغى الطاغوت )1("..ىي بداية النهاية لقصة (سالوـ) ،إذ أ ّف الثقافة لن تتسامح
ّ
ُب اإلساءة للفحل ،ردبا ىذا ادلوقف شبيو دبا ذكره الغذامي ُب حادثة طرفة بن العبد حُت
ادلتلمس فعاقبتو الثقافة بأف لقي حتفو على يد عامل عمرو بن ىند على
سخر من خالو ّ
()2
البحرين..
كل صغَتة وكبَتة عن
و ّأما احلديث ُب القرية فلم ينقطع ّ
عما يفعلو الفحوؿ الذين يعرفوف ّ

أىلها ،فك ّل من اشتبهوا فيو عبلقتو باجلماعة عرض نفسو للمساءلة ،وكاف اختفاء بعض الناس
ينتشر بسرعة بينهم:

"-اعتقلوا صالح ولد بابا علي..
اعتقلوا ميلود ولد سالوم...بعد منتصف الليل...أخذوه بعد أن أخذ النوم يراوده..ومحمد ولد الصادق السوفي...

مقر الجبهة
-مسكين...خاطيو ال عالقة لو بالجبهة...كلّما ىنالك أ ّن القراج الذي فيو ّ

توسط لهم في الكراء...
عمتو قد يكون ّ
تمتلكو ّ

المسكينة فقيرة تربّي األيتام أغروىا بمبلغ لم تكن تحلم بو...-والحاج جباري؟

كل ما في األمر...
المسكين ...يؤذن في جامع سيدي حمودة ..ىذا ّ()1أضبد زغبِ ،سفر القضاة ،ـ س ،ص.148 :

( )2يُنظر :عبد اهلل الغذامي ،النقد الثقافي قراءة في األنساق الثقافية العربية ،ادلركز الثقاُب العريب ،ط ، 3الدار
البيضاء ،ادلغرب ،2005 ،ص.207 :

توجو ديٍت ًبّ حلّو فيما بعد من قبل فحوؿ النظاـ القائم آنذاؾ ُب
حزب سياسي معارض يوصف بالراديكايل ذو ّ

اجلزائر .يُنظر :الطالب بوزلرات بلخَت ،مشروع الدولة االسالمية في خطاب حزب الجبهة االسالمية لالنقاذ المنحلّة

تصورات شباب حي الحمري بوىران نموذجاً) ،أطروحة دكتوراه علوـ ،إشراؼ زمور نور الدين ،قسم علم االجتماع،
( ّ
جامعة وىراف ،ادلوسم اجلامعي ،2011/2010 :ص.172 :
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الشاحنات مليئة بالرجال تخرج من القرى وتصل إلى مطار بسكرة أو ورقلة...يقال إ ّن معتقالت في الصحراء فتحت الستقبالهم...
الزاوية الكحالء..()1

-كحالء...يا لطيف...يا رب استر"...

يتعرض الفحوؿ لبلستفزاز نتيجة ما تقوـ بو
وىنا تبلغ الثقافة منتهى غضبها حينما ّ
تعرب عن ىذا ادلعٌت بعبارة شعبية
اجلماعات ادلعارضة فيكوف العقاب شامبل وعشوائيا ،والعامة ّ

جرة اجملرـ"  ،فاخلوؼ ؼليّم على قرية (سيدي عمراف) ،إال أ ّف الثقافة تقوـ
شهَتة "راح ادلُح ِرـ ُب ّ
بالفرز ُب إصدار أحكامها على من تشتبو فيو معارضة الفحوؿ ،فهي تنتقي ىؤالء ادلعارضُت
عرب ادلشهد أنّو
بعناية ،وقد الحظنا ىذا حينما ًبّ اعتقاؿ (زلمد ولد الصادؽ السوُب) الذي ّ
عمتو
رلرد وسيط بُت ّ
بريء ومسكُت وال عبلقة لو باجلبهة ادلعارضة ،واألكثر من ذلك أنّو كاف ّ

كمقر ،وحري بنا أف نقف قليبل
البائسة اليت كانت تعيل أيتاماً واجلبهة ُب كراء (قراجها) ذلا ّ
نسقيا عند ىذه الواقعة.

فاجلملة الثقافية " مسكين...خاطيو ال عالقة لو بالجبهة...كلّما ىنالك أ ّن القراج
توسط لهم في الكراء...المسكينة فقيرة
عمتو قد يكون ّ
مقر الجبهة تمتلكو ّ
الذي فيو ّ
تربّي األيتام أغروىا بمبلغ لم تكن تحلم بو )2("...ربمل ُب طيّاهتا عيوبا نسقية خفية ،أل ّّنا

كل من يف ّكر ُب اإلساءة للفحل لذلك فإ ّف
ربتوي على ادلربر الذي غلعل الثقافة تعاقب ّ
[مسكُت ،خاطيو،فقَتة ،أيتاـ ]..ىي أنساؽ صبالية يتزيّن هبا اخلطاب اإلنساين ُب مثل ىذه

ادلواقف غَت أ ّف الثقافة ذلا موقف آخر سلتلف ،إذ أ ّّنا تكشف عن العيوب النسقية واليت على
ألّنا تفضح مقصدية اخلطاب ،وىذا ما جعل (زلمد ولد الصادؽ
ضوئها تتخذ الثقافة قراراهتاّ ،

()1أضبد زغبِ ،سفر القضاة ،ـ س ،ص.144 :
()2ص ف.
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يتعرض لبلعتقاؿ ىو اآلخر أماـ حَتة اجلمهور الذي كاف يتابع الوقائع ،وىذا النسق
السوُب) ّ

تفسره الثقافة على أنّو مشاركة مباشرة ُب االعًتاض على الفحوؿ.
ىو (التواطؤ العفوي) الذي ّ
.2.4الفحل اإلسالمي /شريعة الغاب:

كل فعل منفرد ال ؼلضع لقانوف يردعو،أو يضمن تطبيقو ،أنّو انفبلت غَت زلمود
ّ
يعرب عن ّ

يسمى ُب مصطلح السياسة انفبلت أمٍت ،وىو
العواقب ،ودلّا يتعلّق األمر بأمن الببلد والعباد ّ
كل شيء أصبح مباحاً دبنطق (شريعة الغاب) ،حيث القوي الذي يأكل الضعيف
يعٍت أ ّف ّ
القوة،وكما ىو مبلحظ أنّنا مل نقل (الفحل ادلسلم) وقلنا (الفحل
يستقر لديو ميزاف ّ
والغلبة دلن ّ

األوؿ ػليل إىل الثقافة ادلرجعيّة ذات األصوؿ
اإلسبلمي) والفرؽ جلي بُت الوصفُت؛ فالوصف ّ

ادلعياريّة ُب ادلوقوؼ من أمور ال ّدين واالعتقاد ،بينما الوصف الثاين مفتوح الداللة والقراءة معا،
كل ما لو عبلقة باإلسبلـ النظري وما يًتتّب عنو من تأويبلت وتفسَتات للهوامش
ويندرج فيو ّ
ورؤى اجتهادية ترفض ادلراجعة.

سبخض عنها تولد أنساؽ جديدة للرفض
ىذه اذلوامش اليت تركها (فحوؿ القضاة) ّ
التمرد كاف منشأىا بظهور أفكار وأيديولوجيات تسعى إىل التموقع داخل ادلنظومة االجتماعية
و ّ

للمجتمع التقليدي ،فهذه األفكار آمن هبا طائفة من شبّاف ما أصطلح عليو بالصحوة
اإلسبلمية ،وكاف لقرية (سيدي عمراف) نصيب منها ،حبيث انطلق ىؤالء الشبّاف ُب رحلة
التمرد على القوانُت الثقافية لفحوؿ
البحث عن (الفحولة اإلسبلمية) غَت آهبُت دبخاطر ّ
كل
هتب على القرية الوادعة وعلى الوطن ّ
برمتو "القوى السحرية في ّ
القضاة ،وبدأت الزوبعة ّ

تحل سحابة سوداء تغرق فيها المجتمع برمتو تجرفو إلى جنّة من الخياالت،
مكان ّ
كل مكان شباب تتطاول لحاىم
واألحاديث الحالمة...الحركة حثيثة وعنيفة أحيانا ،في ّ
شر
فتتقد عيونهم ،يقررون...يختارون المواعيد ،يضربونها للناس لمتابعة شرائط الفيديو تب ّ
الناس بنصر قريب آت ال محالة ضد الكفر والطغيان من الفحول الذين ال يحكمون بما
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أنزل اهلل" ،1فعرب ىذه األنساؽ بدأت مبلمح التباين بُت ثقافتُت ،وبدأت تظهر معها الفوارؽ
بُت ظلطُت من الفحولة ،سوؼ ػلسمها فيما بعد قانوف الغاب الذي سيجرب الطرفُت إىل خوض
غمار معركة نسقية ستفضي إىل تفوؽ الفحل احلقيقي.
لكل طرؼ وسائلو الثقافيّة اخلاصة ُب ىذه ادلعركة ،فإ ّف (الفحل اإلسبلمي)
وأل ّف ّ
سيسلك حتما اسًتاتيجيات ثقافية غاية ُب التعقيد بغية كسب رىاف ىذه ادلعركة وحسمها
نسقيّاً ،ومن أجل ربقيق ىذه الغاية جلأ ىذا الفحل إىل الوسائل التالية:

.1.2.4شرع اهلل/تفحيل الشريعة:

ىي ّأوؿ األنساؽ اليت ألقت هبا اجلماعة ُب وسط الناس ُب بدايات دعوهتا ،وهتدؼ إىل

إلغاء حكم [الفحوؿ الرمسيُت] وتعويضو بشرع اهلل ،وىذا الشرع ُب منظور اجلماعة ؽلثّلو أولئك

الفحوؿ الذين ينتظروف ُب اذلامشٍ ،بّ تبدأ معهم أنساقية ادلراجعة اجلريئة ذلذا الشرع وىم
الذين قادوا ىذه ادلسَتة ُب البداية قبل أف يصبح الشبّاف بعد ذلك وقودىا:
"وىل ىؤالء المتسلقون قادرون على مقارعة الفحول ؟ السؤال يبقى مطروحا...

يتجرأ الشيوخ على تقديم حزب يجاىر وال يخشى في اهلل لومة الئم؟
ال بد من أن ّ-الشيوخ شيوخ العلم الذين يعرفون الح ّق...

األمة إال بما صلح بو ّأولها...
-ال يصلح حال ىذه ّ

في بع /البالد ...لم يتركوا المجال ألىل اهلل أن يحكموا()2

-ىم يعرفون أ ّن الشعب ال يمكن أن يترك حكم اهلل و يختار حكم نابليون"...

تتحوؿ إىل متعالية ثقافيّة قابلة
ودبا أ ّف العبارة األصولية (شرع اهلل) عبارة فضفاضة فإ ّّنا ّ

للمراجعة الدينية ،وىذا ما ّأىلها بفعل تفكَت ىذه اجلماعة إىل مشروع جديد للتفحيل ،ذلك

أف اجلماعة قد اصطدمت ُب البداية بفحوؿ القضاة ادلختلفُت عنها فكرا وثقافة ،ذلذا فإ ّف
) )1أضبد زغبِ ،سفر القضاة ،ـ س  ،ص-ص.139-137 :
( )2ـ ف ،ص.125 :
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تفحيل الشريعة صار إحدى الوسائل الثقافيّة ادلستعجلة اليت جلأت إليها لصناعة ىذا الفحل
اجلديد.
ذبواز بالفحل اإلسبلمي بدؿ (اإلسبلمافويب)لتبسيط ادلفهوـ
وىذا الفحل اجلديد ىو ما مسيناه ّ

الثقاُب من جهة ،وبغية الوصوؿ إىل ادلقاربة النسقية من جهة ثانية من خبلؿ الصراع النسقي
الداخلي الذي يهدؼ إىل تفحيل الشريعة وتطويعها وإخراجها من نسقها التارؼلي ادلرجعي إىل
واقع ذي خصوصية ثقافيّة ،و ّأما مسات ىذه اخلصوصية ىي العنف وثقافة احملاكمة ،والنرجسية

وادلوقفية..

وتفحيل الشريعة يقتضي عند اجلماعة توظيف النص الديٍت دبا يتبلءـ مع اسًتاتيجيتها
ُب التعامل مع فحوؿ النظاـ واحمليط الذي حوذلا ،وىذا ما ظهر جليّا مع بدايات نشاطها
نسق ادلرجعي التارؼلي حىت هتيئ أذىاف اجلماىَت إىل ىذا ادلشروع اجلديد
ادلسلّح ،إذ سلكت َ

الذي خطّطت لو بإحكاـ ،فالورقة األوىل الثقافية تقتضي مراوغة القضاة والدخوؿ معهم ُب
ادلسوغ التارؼلي ،ونعٍت بادلراجعة
حوار ثقاُب يستهدؼ ادلراجعة التارؼلية فقط قصد الوصوؿ إىل ّ
التارؼلية استعماؿ اللُت ُب الدعوة إىل مشروعهم عرب احملاججة بالنص ،وقد بسطنا ىذا كثَتا ُب

الفصل الثالث مع (النسقي التارؼلي وصراع الثقافات ُب رواية سفر القضاة).
فهذا الشاب اذلامشي ابن سي احلشاين الزين ادلنتشي دبستواه الثقاُب ادلسقوؼ نسبيا وقد
درس ُب اجلامعة ،ىا ىو ذا ؼلاطب (البيكو) بلباقة نسقية مصطنعة:
"اسمح لي يا ع ّمي الحاج أنت من أعيان البلدة والناس يذكرونك بالخير...
اهلل يبارك فيك يا وليدي...تحركات كبيرة في الوطن عموما...ونحن ال نريد أن نكون خارج
أنت تعلم أ ّن ّالركب...
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رب يوفّق لما فيو الخير يا بني!!نحتاج إليك معنا...في أي شأن...أنا متعاون دائما مع شباب البلدية..الحركة اإلسالمية تريد أن تتجاوز السلطات القائمة وتسعى السترجاع سيادة()1

الشريعة"...

لعل أبرز نسق مضمر ُب ىذا ادلشهد الدرامي ىو ما يتعلّق بشخصية ىذا الشاب
و ّ
احلركي اذلامشي ابن احلشاين الزين نفسو ،فهذا الشاب أنتجتو بيئة فقَتة جدا تسودىا البطالة
وتعمها األميّة واجلهل ،ورغم ذلك إال أنّنا صلده قد سب ّكن من إكماؿ تعليمو اجلامعي
ادلطبقةّ ،
بفضل مكانة أبيو الذي كاف سادنا للزاوية وأحد القضاة ُب قريتو (سيدي عمراف) وأحد
ادلستفيدين من خَتاهتا ،عكس ما ذاقتو أسرة (البيكو) من ويبلت الفقر والعوز والظلم ،وىذا
يود أف يفضي بو
السبب وحده كاف كافياً نسقيا ليجعل (البيكو) يستصغر شأنو ويستصغر ما ّ

إليو دبا أ ّف األمر يتعلّق هبذا ادلشروع اجلديد الذي استشف (البيكو) منو تسويق العنف

التبجح والنرجسية ادلفرطة وادلوقفية من
لكل من يعارضهم باإلضافة إىل ّ
واحملاكمات النسقية ّ
ػلس بو (البيكو).
اجملتمع ،ىذا ما كاف ّ
األىم ُب ىذا احلوار ادلفخخ الذي دار بُت (الشاب اذلامشي) و(البيكو) ىي
و ّأما النقطة ّ

مهمة السعي وراء (تفحيل الشريعة) ،تلكم ادلسألة اليت زبطّط ذلا احلركة للوصوؿ إىل (الفحل
ّ
اإلسبلمي) الذي سيزيح (فحوؿ القضاة) عن دورىم التارؼلي ُب ادلشهد العاـ بالبلد ،وقد
سيتم ذباوزىا من أجل اسًتجاع [سيادة
وصفها الشاب اذلامشي [بالسلطة القائمة] اليت ّ
عما
الشريعة] ،وسيادة الشريعة عند (الشاب اذلامشي) ىي (تفحيل الشريعة) ،وقد ّ
عرب البيكو ّ
يريده ىؤالء الشبّاف قائبل:

()1أضبد زغبِ ،سفر القضاة ،ـ س  ،ص.128 :
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"-ويتمترسون وراءىا ويستخدمونها كحصان طروادة الذي تتحدث عنو األساطير
اليونانيّة؟

طروادة...؟ يونانية ؟ ال أص ّدق أني بحضرة شيخ زيتوني!!بل بحضرة تاجر التمور...ومن قبل كان تاجر خمور...أليس ىذا ما يقولو سكان سيدي()1

عمران؟"

واحلركة مل تكن ترى ُب(فحوؿ القضاة) اخلصم الوحيد لتحقيق ىذا ادلشروع فحسب
بل ّأّنا كانت تدرؾ أ ّف فحوؿ القضاة ال ؽلكن زحزحتهم ما داـ ىناؾ عناصر نسقية زبتبئ ُب
اذلوامش ومنها (خلضر البيكو) الزيتوين سابقا ،والب ّد من ترويضو ودفعو ليكوف ُب مق ّدمة الركب
ادلًتددين ،وعرب نسق ادلغازلة والنفخ ُب ماضيو الزيتوين سوؼ لن
غلر معو خلق كثَت من ّ
حىت ّ

يًتدد ُب التخلّي عن اذلامش-ىكذا كانوا يعتقدوف -ويقبل بالصفقة النسقيّة ادلتبادلة بينو وبُت
ّ

اجلماعة.

أيقن (البيكو) أ ّف عقدة (سي احلشاين الزين) ال تزاؿ تبلحقو طوؿ حياتو تاركة ُب نفسو
يغَت مسار حياتو من طالب
جرحا غائرا ال يندمل ،ولعلها ىي السبب –أيضا -الذي جعلو ّ
ىزي يتس ّكع أماـ أبواب العاىرات؛ لذلك مل يكن ىذا الشاب العشريٍت
رلرد ّ
علم مه ّذب إىل ّ
التمرد على القضاة أينما كانوا ،ومل يتواف ُب
ادلاثل أمامو يعٍت لو شيئا غَت ماضيو ادلليء بصور ّ

التبجح والتعريض النسقي الذي يصدر من ىذا الشاب ادلغرور..وكاف يهدؼ من
إيقاؼ ىذا ّ
وراء ذلك إىل إيقافو عند ح ّده بغلق دائرة احلوار معو والذي كاف البيكو يراه شلبلً وعقيما ُب
نفس الوقت.
جر اذلامش إىل مأزؽ نسقي
فشرع اهلل ُب ّ
تصور [ابن احلشاين الزين] الشاب الطموح ىو ّ

حقيقي ؼللط أوراؽ (البيكو) ،وغلعل من ىذا (البيكو) بعد ذلك مكسبا للحركة بعد انضمامو
()1أضبد زغبِ ،سفر القضاة ،ـ س  ،ص.135 :
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ذلا ومسايرتو ذلم ُب مشروعهم الرامي إىل تفحيل الشريعة من خبلؿ السعي إىل[تبييض وجهو
الزيتوين] واستثمار مالو الوفَت كخطوة أوىل لكسب معركة الفحولة مع النظاـ.ومع ىذا فإ ّف ىذه
ادلعركة ال تزاؿ قائمة لتصادمها مع ىذه اذلوامش ،وكاف الب ّد من االنتقاؿ إىل ادلرحلة الثانية وىي
مرحلة ادلواجهة ادلباشرة بعد االنتهاء من مرحلة تفحيل الشريعة.

 .2.2.4حلم اإلمارة /تفحيل الجهاد:
لقد أمسى من غَت ادلمكن أف يعيش (الفحل اإلسبلمي)خارج دائرة حلم اإلمارة ،ليس
أل ّف اإلمارة نسق مركب (ديٍت/تارؼلي) فحسب ،بل أل ّف ىناؾ عبلقة وطيدة ُب ثقافة اجلماعة
بُت (تفحيل اجلهاد)كنسق رئيس ُب مشروع احلركة اإلسبلمية عموما وبُت الرغبة ُب االنتقاؿ
من اذلامش إىل م ن احلدث ،ولذا فإ ّف الًتشيح ذلذا ادلنصب ال ػلتاج ُب الغالب إىل معايَت
انتقائية كالكفاءة العلميّة واخلربة ادليدانيّة ماداـ ىذا ادلنصب من ادلسكوت عنو ُب ثقافة اجلماعة
بسبب غلق باب ادلراجعة بأنواعها ،وال ؽلكن أف تتح ّقق اإلمارة إال بو ،وىو ُب مفهوـ احلركة

[الفحولة نفسها] ،و ّأما ُب نظر (النظاـ) فهو إرىاب وعنف وبُت اإلمارة واجلهاد عبلقة
تراتبية مزمنة عند اجلماعة ذلذا فإ ّف تفحيل اجلهاد ال ؽلكن أف يتحقق دوف إمارة،كما أ ّف اإلمارة
يتحوؿ ىذا اجلهاد إىل متعالية ثقافية
ال ؽلكن أف تتح ّقق دوف جهاد ،وتفحيل اجلهاد يعٍت أف ّ
هتاجم (فحوؿ القضاة) بالعودة مرة أخرى إىل اذلوامش ُب اجملتمع قصد استمالتها لتزكية ىذا

ادلشروع ويبدأ ادلشهد ُب الرواية باعًتاض (الفحل اإلسبلمي) للبيكو وىو عائد من مزرعتو:
يتحرك ببطء إلى البوابة الكبرى للغابة ،شابان ال يعرفهما ،لحاىما طويلة،
"يمتطي سيارتو ّ

يلبسان قمصانا طويلة اقترب منو أحدىما:
-السالم على من اتبع الهدى!


مسوغ
زلاولة البحث عن شرعيّة جديدة ألفعاذلم داخل نسق النص الديٍت سب ّكنهم من امتبلؾ احلرية ادلطلقة لكن ربت ّ
متوحش) يهدؼ إىل مغالبة اخلصوـ سواء كانوا من
فيتحوؿ النص الديٍت أو ما ينوب عنو من سلوكاهتم إىل (فحل ّ
الثقافةّ ،
قضاة النظاـ أـ من ادلنافسُت على اإلمارة داخل التنظيم.
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أي ىدى؟شرع اهلل إن الحكم إال هلل!()1

-ىذه تحيّة لغير المؤمن يا بني ؟"

ربوذلا من تفحيل
التحوؿ السريع ُب تفكَت ىذه اجلماعة و ّ
إنّنا نبلحظ ُب ىذا ادلقطع ّ
الشريعة إىل تفحيل اجلهاد ،والبداية كانت مع الطريقة اليت قابلت هبا (البيكو) الذي ؽلثل
اذلامش من فحوؿ القضاة ،واالنتقاؿ من ثقافة التخفي إىل ثقافة ادلواجهة ،ومن عبلمات ىذا
التحوؿ استخداـ ادلشهد للغة السياقية [حلاعلا طويلة ،اتّبع اذلدى،شرع اهلل]..وكلّها عبلمات
ّ
دالة على تفحيل اجلهاد حىت يتح ّقق حلم اإلمارة الذي يع ّد أمسى ما يطمح إليو (الفحل
اإلسبلمي).
ودلا نصل إىل مركزية اإلمارة كنسق ندرؾ درجة التوتّر النسقي لتفحيل اجلهاد عند
ّ
اجلماعة اليت تقاتل فحوؿ النظاـ من خبلؿ ح ّدة الصراع احلاصل من أجلها ،إذ تنكشف لنا
لعبة (الفحل اإلسبلمي) اليت تدور وسط ادلعسكر الذي ترابط فيو ىذه اجلماعة ،وقد ال تتجلّى
العيوب النسقيّة اليت ال تظهر للجمهور ادلتعاطف معها ،فهذه العيوب تربز ضعف نسق
الفحولة من بُت ادلرشحُت ذلذا ادلنصب بسبب (تفحيل اجلهاد) ،إذ تقع اجلماعة ضحيّة لكثَت
يتحوؿ اجلهاد كنسق مق ّدس من جهاد
من ادلآزؽ النسقية اليت تعكس صورة ىذا التفحيل ،إذ ّ

خارجي ض ّد (النظاـ) إىل جهاد داخلي من أجل الظفر بشرؼ اإلمارة أو الدفاع عنها إىل آخر
رمق كما فعل األمَت أبو حنظلة الذي أحرجو (البيكو) بالرسالة اليت وصلتو:
"تململ األمير في مكانو...وأخذ يف ّكر بعد أن فهم رسالة البيكو ...إعادة النظر في
...لكن اإلمارة بكتاب اهلل
معايير اإلمارة...ووجوب طاعة األمير و لو كان عبدا حبشيا
ّ
...فمن يريد أن يزحزح األمير حنظلة عن كرسيّو..من الذي ينزع منو اإلمارة وبيده
()1

أضبد زغبِ ،سفر القضاة ،ـ س  ،ص .158 :
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...كالشنكوف وفي كيسو من الذخيرة عشر مخازن مليئة

320

رصاصة..فقط...واهلل

قليل...لو خاض معركة واحدة مع جنود النظام...سوف تنفذ بسرعة"...

()1

وادلؤكد ىنا أ ّف تفحيل اجلهاد قد وصل إىل مأزؽ نسقي حقيقي مع الصراع على اإلمارة
فأبو حنظلة يبدو أنّو لن ينعم باإلمارة طويبل أماـ التهديد النسقي القادـ من فحوؿ اذلامش
تتمسك
حيث
سيتعرض (الفحل اإلسبلمي) ىذه ّ
ّ
ادلرة إىل اختبار حقيقي مع صباعتو اليت ّ
بتفحيل اجلهاد دبراجعة شروط اإلمارة ،وشروط اإلمارة تقتضي أف يكوف الفحل كفؤاً من
الناحية الفقهية قبل كل شيء ،ودلا كاف ىذا الشرط مفقودا فيو فهذا يعٍت أ ّف عليو اللجوء إىل
ّ
(تفحيل اجلهاد) من منظور التفكَت النسقي للجماعة أي تفحيل قانوف الغاب (la loi de
)jungleاألمر الذي حدا بأيب حنظلة إىل خطاب التهديد دبحاكمة ك ّل من يف ّكر بانتزاع
ادلسوغ الثقاُب الذي يبقيو أمَتا على صباعتو ،وفعبل
أحس بأنّو فقد ّ
اإلمارة منو ،أل ّف أبا حنظلة ّ

فقد استبق احلدث ون ّفذ سريعا هتديده ألصحابو دلا شعر باخلطر ػلوـ حوؿ رقبتو ،وأحس أنّو
ؼلتنق نسقيا فدبّر مكيدة للتخلّص من [أيب مسعدة احلجازي] الذي كاف كثَتا ما يراجع أيب
حنظلة ُب قراراتو:

علو شاىق..
"-مات أبو مسعدة...سقط من ّ

صاح أحدىم متسائال...

مات أبو مسعدة أو قتل؟؟()2

(-يا أيها الذين آمنوا ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم)...

ونبلحظ ىنا أ ّف أبا حنظلة عندما شعر باالختناؽ النسقي جلأ إىل االستنجاد مرة أخرى
النصية لكي يقفل باب احلوار مع
بتفحيل اجلهاد وىذا يقتضي أف يس ّد باب الذرائع باحملاججة ّ
()1

أضبد زغبِ ،سفر القضاة ،ـ س  ،ص.172 :

) (2ص ف.

لعل ما دفعنا إىل ذلك اجملاراة النسقية ،للجماعة
وأنت تبلحظ أّننا قد نصبنا كلمة "أبا" على ّأّنا من األمساء اخلمسة ،و ّ
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متضمنا هتديدا صرػلا
لكن استخدامو لآلية كاف نسقيا ّ
صباعتو ،فاستعمل اآلية ُب غَت زللّهاّ ،
تسوؿ لو
كل من ّ
ُب قولو تعاىل [تسؤكم] ،وأبو حنظلة يعٍت ما يقوؿ ،فهو هتديد مباشر بأف ّ
نفسو االقًتاب من اإلمارة سيلقى نفس مصَت أيب مسعدة ،والقتل عند أيب حنظلة ثقافة ورثها
جراء اإلحساس باإلحباط والتهميش من اجملتمع الذي عاش فيو زلروما ،و ّأما وصولو إىل
ّ
منصب اإلمارة مل يكن ليتح ّقق لوال (تفحيل اجلهاد) مطيتو إىل اعتبلء درجة (الفحل
ذبرأ وقتل (أيب
اإلسبلمي) عرب منطق (شريعة الغاب) ،فبل قيمة –إذف -للجهاد دوف قتل وقد ّ

مسعدة) ال لشيء إال أنّو كاف يراجعو ويطالبو من حُت إىل آخر بتطبيق مبدأ (الشورى) بُت
اجلماعة ،وىذا ادلبدأ بالتأكيد يتناَب مع (تفحيل اجلهاد).

ويصور لنا ادلشهد التايل اعًتاض أيب مسعدة على الفحل اإلسبلمي وىو يدافع عن
"ادللغمة":
رسالة البيكو
ّ

متذمرا
"...كان أبو مسعدة الحجازي شاباً التحق مب ّكرا بصفوف المسلّحين ..لكنّو كان ّ

أحد..فيحتج عليو...لماذا خرجنا
من تصرفات األمير...الذي يتخذ قراراتو دون استشارة
ّ
تصرف النظام الذي خرجنا ضده..فيشير إليو المقربون
..عن النظام؟ ىل يعقل
..نتصرف ّ
ّ
()1

من األمير بأن طاعة األمير واجبة ..وضرورة الستقرار أوضاع الجماعة"...

إ ّف اعًتاض أيب مسعدة على (الفحل اإلسبلمي) لن تتسامح معو الثقافة ادلؤسسة لتفحيل
ادلربرات ،والب ّد من وضع ح ّد ذلذه التجاوزات اخلطَتة على ىذا الفحل،
اجلهاد مهما كانت ّ
لذلك أ ّف مصَت أيب مسعدة سوؼ رب ّدده الثقافة ادلسؤولة عن تفحيل اجلهاد ،لذلك فإ ّف مقتل
شر إىل سببو ُب الرواية وجاء اإلعبلف مقتضبا ُب شكل بياف حريب" مات أبو
أيب مسعدة مل يُ ْ

علو شاىق ،"..وىي صبلة ثقافية سبتلك شحنة دالليّة تكشف لنا ح ّدة
مسعدة...سقط من ّ

لتتحوؿ الكلمة إىل نسق مرّكب (لغوي-حركي) ُب صورة
ُب تقديس اللغة كنسق تراثي مرتبط عضويا بالقرآف الكرًن
ّ
خطاب متوازف نسبيا يساىم ُب دعم طقوس التقوية اليت ربرص عليها اجلماعة ُب حلقة التفحيل.
()1أضبد زغبِ ،سفر القضاة ،ـ س  ،ص.172 :
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الصراع النسقي القائم على اإلمارة بُت الفحل اإلسبلمي وباقي أفراد اجلماعة ،ولن ُػلسم ىذا
علو اإلمارة اليت
فالعلو الشاىق الذي سقط منو أبو مسعدة ىو ّ
الصراع إال بتفحيل اجلهادّ ،
كاف يطمح إليها أبو مسعدة لكونو يرى ُب نفسو أكثر جدارة هبذا ادلنصب من أيب حنظلة ذي
ادلستوى الثقاُب ادلتواضع ُب صراع ثقاُب خفي ،إذ أ ّف أبا مسعدة وجد ُب رسالة (البيكو)
الفرصة الثقافية ادلناسبة اليت سيحسم من خبلذلا معركة الفحولة وينتقم هبا ُب ذات الوقت من
كربياء وغرور أيب حنظلة ،إال أنّو أخفق أل ّف الثقافة كانت ربرس الفحل احلقيقي ،لذلك فشلت
معها زلاولة ادلراجعة النسقية لشروط اإلمارة ،وباءت جهوده بالفشل الذريع لسبب بسيط ىو
اصطدامها بالثقافة اليت ربرس (الفحل اإلسبلمي).
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خالصة:
وفن صناعة الطاغية ،إال أ ّف الثقافة
ارتبط مفهوـ الفحولة عند الغذامي بنسق الشعرنة ّ
سبررىا خفية عن اجلمايل من اخلطاب ،وىو ما
تأىب إال أف تنزاح بو إىل ع ّدة مفاىيم أخرى ّ
ِ
شىت من الفحوؿ
كشفو لنا الصراع ال ّدرامي ُب رواية (سفر القضاة) حيث صادفتنا أصنافا ّ
تعسفا.
صنعتها الثقافة ّ
تطرقنا إىل معانيها ُب اجملتمع التقليدي ،حيث سجلت حضورىا ُب
وقبل ذلك كنّا قد ّ
تداولية اخلطاب الشعيب من خبلؿ آليات التواصل العادية ،وخلصنا إىل أ ّف معناىا واحد ،فهي
التفرد والسيطرة بدعم من الثقافة اليت ربرسها.
تفيد ّ
التفوؽ والظهور و ّ
ولقد عرض لنا (رلتمع سفر القضاة) التقليدي أصنافا سلتلفُت من الفحوؿ ،رأينا منهم
يتقمص (البيكو) دور الفحل الثائر
الفحل ادلاورائي الشيخ اذلامشي زلروسا بنسق الكرامة ،بينما ّ
وىو ؼلوض صراعا نسقيا مع أنصار ادلؤسسة الدينية التقليدية.

كما تع ّددت صور الفحوؿ ُب الرواية وفق السياقات الثقافيّة اليت تنتجهم ،فصنعت لنا
الفحل الرمزي مع زعيم ادلقاومُت بقرى وادي ريغ (سي عبلؿ) وسقوط الفحل ادلزيّف

لتتوسع عمليّة التفحيل بعد ذلك لتشمل قضاة
(سالوـ) برصاص شبّاف احلركة اإلسبلميةّ ،
عدو األمس فحبل استعماريّا
احلركة اإلسبلمية ،إال أ ّف أكثرىا غرابة حُت يغدو الكافر (ديغوؿ) ّ

ينعم بالربكة والتأييد من رلتمع ادلسلمُت شلّا يظهر فشل اجملتمع التقليدي ُب ربيُت نسق ادلراجعة

التارؼليّة.
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خاتمة
تناولت ىذه ال ّدراسة حركيّة األنساق الثقافية يف الرواية اجلزائرية ادلعاصرة وفق مقاربات
مدونة روائية سلتارة من
وآراء النقد الثقايف ،وكانت العيّنة اليت اشتغلنا عليها فيها عبارة عن ّ
اجلنوب اجلزائري للكاتب أمحد زغب وعنواهنا ِ
"س ْفر القضاة" ،وقد سعينا من خالذلا إىل دراسة
األنساق الثقافيّة يف رلتمع الصحراء التقليدي ،وقد خلصنا يف هناية ىذه ال ّدراسة إىل مجلة من
النتائج منها:

متأزما نسقياً،
التوىج النسقي لعتبة العنوان ،فقد جاء
مستفزا دالليا ّ
طغى على سطح الرواية ّّ

حر فاضح لواقعنا احلضاري
أسلمنا رلربين غري سلتارين إىل ٍ
نسقي ٍّ
تداع ٍّ
شلّا ولّد لدينا قلقاً قرائيا ْ

ٍ
كاشف لعيوب الثقافة عندنا ،يف ادلقاب تعرض لنا الرواية فصوال تراجيدية من
ادلًتدي،
ّ
احملاكمات النسقيّة يف رلتمع اليهود الذين ارتبط السفر التلمودي عندىم بثقافة ال ّدم الراسخة.
اجملتمع التقليدي الصحراوي يعيش مفارقة رلتمعيّة يف عالقتو مع نسق القيم ،فالفجوات اليتتًتكها الثقافة من ورائها مل يستطع اجلمايل من اخلطاب أن حيجبها أمام البيئات ادلنفتحة وقد

وهتشمو عند بط الرواية "الطالب خلضر" مع ّأول اختبار
رأينا ذلك يف اهنيار ىذا النسق سريعا ّ

وحتول الثوابت األصيلة إىل قيم معدومة.
حقيقي ز ّج بو يف معًتك التباين الثقايفّ ،

تتحول أنساق الوالء والرفض باعتبارىا تيمات كربى إىل متعاليات ثقافيّة يف مضمرات
 ّاخلطاب ال ّديين ادلؤسسايت الذي تتك ّف بإنتاجو الثقافة يف اجملتمع التقليدي حتت غطاء ادلق ّدس
ادلسوغ ألفعاذلم تارة
ديرر عرب حي الثقافة وىو ما دينح القضاة ّ
وادلدنّس ،إ ْذ أ ّن ىذا اخلطاب ّ
حبجة إعادة النظام داخ ىذه ادلؤسسات.
بادلراجعة التارخيية وتارة أخرى ّ
فسر الطابع الساخر للمجتمع التقليدي تفسريا نسقيّاً يكشف لنا حدود اليأس واإلحباط
 يُ ّبالتذمر ادلفرط
كرد فع ٍ طبيعي نتيجة اإلحساس
بفع انسداد األفق الثقايف يف ىذا اجملتمع؛ و ّ
ّ
حتول ادلومس "حنا بنت عرياد" مع زبائنها إىل جسد بال روح،
من شلارسات القضاة ،مث ّ
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خاتمة
وسخط "الطالب خلضر"بعد اكتشافو جلنّة الوىم اليت وعده هبا قضاة الزاوية وجعلوه يعيش
بشخصيتني مدى حياتو.
عجز اجملتمع التقليدي يف التغيري اإلجيايب من الداخ بسبب عوام كثرية قد تُعزى موضوعياإىل اجله وغياب فرص الوعي ،والتواص مع اآلخر ادلختلف ،وتسلّط القضاة ،وىو ما دلسناه
يف الثورة النسقية اإلصالحية اليت قادىا البيكو وفش فيها عندما ضيّع ثقافة القدوة اليت ىي
من مسات ادلصلحني عادة.
شخصت الرواية موضوع إخفاق حركات ادلراجعة اإلصالحيّة يف اجلزائر؛ أو ما قد ما يُع ّرب
 ّوحتولت-حسب الرواية -بأىدافها
عنو بالصحوة اإلسالمية اليت اضلرفت عن مسارىا الصحيح ّ

وحتول اإلسالم معها إىل فوبيا نسقية
احلقيقية إىل مراجعة نسقية انتقائية انتقامية من اجملتمعّ ،
عطّلت التنمية ،ونسفت آمال األمة اجلزائرية يف التخلص من تبعات االستعمار ،وقد الحظنا

تأخراً ،لعلّنا صلد ذلك
أن الشعب اجلزائري اليزال يدفع مثن ىذه ادلنزلقات النسقية إىل اليوم ّ
يف نسق االختالل احلضاري ،ونسق الشتات ال ّديين.
عرجنا على حضورىا
ويف آخر زلطة من ىذا البحث تناولنا أنساق الفحولة بعد أن ّ
الالفت يف ثقافة اجملتمع التقليدي ،وىي اليت ترفض أن تظ حبيسة الشعرنة الغ ّذاميّة متخطّية
حدودىا احلقيقية إىل ٍ
أبعاد رمز ٍية ،فرغم أ ّن الغذامي انطلق من مفهوم ضيّق ذلا اقتصر فيو على
فحولة الشعراء إال أ ّن ىذا ادلفهوم ديكنو أن يسع فحوالت أخرى عديدة ومتع ّددة تتقاطع مجيعا
يتمرد
يتحرك وفق ىذا ادلعطى؛ ب قد ّ
مع أص ىذا ادلفهوم ،فالفح احملروس من الثقافة ّ
الفح على الثقافة فيصنع نفسو.
فال نعجب-إذن -حني حتتال علينا ثقافة اجملتمع التقليدي ضمنيّاً فتصيػ ُر الكافر
جالد اجلزائريني باألمس فحال استعماريا حيظى بك ّ اإلعجاب واإلطراء يف ىذا
"ديغول" ّ
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خاتمة
اجملتمع ،وأن يغدو "الشيخ اذلامشي الويل الصاحل" فحال ماورائيّاً ينشر الربكة ويهب صكوك

الغفران للمع ّذبني ،وفحول آخرين كػػ"سي عالل" الذي أضحى فحال رمزياً يقود الثورة ضد
فرنسا يف قرى "وادي ريغ" وال تص إليو يدىا رغم جواسيسها ،وحكاية الفح ادلزيّف "سالوم"

حول مشاركتو الرمزية يف ثورة التحرير إىل بطوالت ومهية ظ يسردىا على مسامع أى
الذي ّ
القرية حىت جندلو الفح اإلسالمي الذي كان ىو اآلخر يبحث عن ىويّتو الثقافيّة اليت مل

جيدىا إال يف تصفية خصومو النسقيني الذين يزامحونو على نسق الفحولة.

ليست ىذه الدراسة يف نظرنا إال لبنة يف صرح لن يكتم بناؤه إال بسواعد اجلميع،
فالرواية يف جنوبنا اجلزائري حتتاج من الباحثني إىل التفاتة صادقة تنتشلها من النسيان ،وتلقي هبا
بني أحضان الثقافة الوطنيّة ،فال حاضر بال ٍ
ماض وال مستقب بال حاضر وال ىويّة بدوهنما
رلتمعني.
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فهارس تفصيلية
.1فهرس اآليات القرآنية
.2فهرس اآلحاديث النبوية
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فهارس تفصيلية
 فهرس اآليات القرآنيّة برواية ورش عن نافع:ّأوال
ص

رقم اآلية

السورة

اآليات

021

7-5

الفاحتة

       ﴿

﴾        

-119-82
016-109

78

البقرة

       ﴿
          
 
﴾"        

199

057

البقرة

        :﴿










      

﴾    

196

85

آل عمران

           ﴿

﴾    

168

5

يوسف

 
        ﴿
﴾      

168

02

الكهف

         ﴿
﴾   

170

121

األنبياء

        ﴿
﴾    

85

12

68

48-43

ال ّدخان
الواقعة

﴾       ﴿
        ﴿
         
﴾        
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002

00-1

اجملادلة

          ﴿
       
    
      
      
     
     
       
         
      
       
      
   k    
       
           
        
﴾..  

89

5

اجلمعة

         ﴿
        
﴾         

199

1

التحرمي

          ﴿
        

﴾     
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155

5

البيّنة

        ﴿
      
﴾ 

168

5

الفلق

﴾   
    ﴿
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ثانيا :فهرس األحاديث الشريفة
ص

الحديث
"ال نكاح إال بولي"

199

"عن أبي سعيد الخذري :أ ّن رسول اهلل صلّى اهلل عليو وسلّم قال  :إذا

001

خرج ثالثة في سفر فليؤمروا أحدىم"  .رواه أبو داود.
" عن أبي ىريرة  :أ ّن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلّم قال  :إذا كان

فليؤمروا أحدىم .قال نافع  :فقلنا ألبي سلمة  :فأنت
ثالثة في سفر ّ

أميرنا" .رواه أبو داود.

"عن يحي بن حصين عن ج ّدتو أم الحصين قال :سمعتها تقول
حججت مع رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم حجة الوداع قالت :
ثم سمعتو يقول إن
فقال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلّم قوال كثيرا ّ
أ ُّمر عليكم عبد مجدع ،حسبتها قالت أسود يقودكم بكتاب اهلل
فاسمعوا لو وأطيعوا".
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001
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ثالثا :فهرس األبيات الشعرية
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13

صدر البيت الشعري

عرفُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـِن
ال ُ
ليل والبيداءُ تَ ُ
ْخيل والّ ُ
بشرنَا ِبو
انت تُ ِّ
أنت ال ـ ـ ـ ـ ـ ـذي ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ
ِ
طموح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو
إ ّن ّ
الش َ
باب إذا ََسَا ب ُ
دع ادل َكا ِرم ال ترحل لبغيتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــها
َ
ِ
ِ
ك
ت فإنـّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـِن ُم ْس ْتهل ٌ
فإذا َشرب ُ
ظلمت فإ ّن ظلمي باس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌـل
فإذا
ُ
فإنّك مشس وادلل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوك كواكب

البحر حنوه
فْلم أ َر قبلي من مشى ُ
أسفت على شب ـ ـ ـ ٍ
ـاب
فيا أسف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً
ُ
من ِع ـظَِم
ال بأس بالقــوم من ـطُول و ْ
ال يسلم الشرف الرفيع من األذى
ما شئت ال ما ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
األقدار
اءت
َ
ُ
وللحريّة احلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراء باب

حمم ٌد
أنت الن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُّ
 14وكأنّما َ
يب ّ
 15ومن لم ي ُذ ْد عن ح ِو ِض ِو ِ
بس ََل ِح ـ ـ ـ ِـو
ْ َ ْ َ
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البحر

ص

الشاعر

البسيط

ادلتنيب

24

الكامل

ابن ىانئ

222

الكامل

حممد العيد

221

البسيط

احلطيئة

139

الكامل

عنرتة

179

الكامل

عنرتة

212

الطويل

النابغة

198

الطويل

ادلتنيب

24

الوافر

أبو العتاىية

221

البسيط

حسان

148

الكامل

ادلتنيب

136-71

الكامل

ابن ىانئ

222

الوافر

شوقي

71

الكامل

ابن ىانئ

222

الطويل

زىري

34

فهارس تفصيلية
رابعا :فهرس الشعر الشعبي واألمثال والحكم والمأثورات الشعبية.
نوعو

ص

الوسم
-1

ادلستقبل مسدود)...(...

أغنية شعبية

41

-2

مكانش يف السوق إال مرزوق

مثل شعيب

46

مثل شعيب

65

قول مأثور

79

مثل شعيب

178

مثل شعيب

267-93

شعر شعيب

198-116
239-

حكمة شعبية

145

مثل شعيب

161

قول مأثور

168

حكمة شعبية

168

حكمة شعبية

177

-3
-4
-5
-6

يتوس ْد العِْتبَ ْو
الّلي َم ْ
الركب ْو والِّلي ْ
ماتت ّأم ْو ّ
ات إبّاه ّ
يتوس ْد ّ
النّاس عبيد ال ّدنيا،وال ّدين لعِق على ألسنتهم ،حيوطونو ما
قل ال ّديانون.
ّ
درت معايشهم فإذا ُحمّصوا بالبَلء ّ
يقال أ ّن السكران يفقد عقلو ويقال إنّو يعرف باب داره.
اح ا﵀ ِرْم يف ُجّرة اجمل ِرْم
رْ

وَل احلُْرمة صاحب الّ َلزْم غايل
 -7سيدي اذلامشي ُم َ
الشا ْن)...(...
ّ
 -8رأي العبيد

-9
كل طري
وحصل على ريشة من ّ

 -11عني احلسود فيها عود
 -11ما ِري وال ِ
حتس ْد
َ
-12
-13
-14
-15
-16
-17

من دامت عادتو دامت سعادتو
الني ِ
مثل شعيب
رمشا ْن
الش ْ
ُّ
السوافة العِ ْميَا ْن ..وّك ْ
ظل الريح أو شحم الغول أو لنب العصفور حكمة شعبية
كأنِّن أحبث عن ّ
ب كِ ِ
شعر شعيب
رمي ادلولَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى)...(...
طَلَْبـنَ ـ ْ
ـاك يَا َر ّ
ُ
مثل شعيب
يات َج ْد
اش على ْم ْ
مايص َف ْ
اليهودي ْ
مثل شعيب
انقَلب السحر على الساحر

 -18عن ابن عمر رضي ا﵁ عنو ،إنّو ال إسَلم إال جبماعة ()...
اح قايِ ْد.
 -19من ِّ
السما طَ ْ
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177
184-176
181
191
211

قول مأثور

226

مثل شعيب

241

فهارس تفصيلية
خامسا :فهرس الجداول واألشكال والصور
نوعو

ص

الرقم

عنوان الوسم

1

الغَلف األمامي لرواية سفر القضاة

صورة

69

2

الغَلف اخللفي لرواية سفر القضاة

صورة

71

3

أنساق الوالء يف مواجهة أنساق الرفض

شكل

112

4

مسارات أنساق الرفض

جدول

113

5

مسارات أنساق الوالء

جدول

113

6

النموذج العاملي للنسق ادلضمر يف الرواية

شكل

124

7

النموذج العاملي للنسق الصريح يف الرواية

شكل

125

8

ادلربع السيميائي للنسق ادلضمر يف الرواية

شكل

127

9

ادلربع السيميائي للنسق الصريح يف الرواية

شكل

128

11

ال ّدالالت النسقية للنسقي التارخيي

جدول

223-222

- 422-

مالح ـق

مالحق

ملحق رقم ( )1رواية "المقبرة البيضاء" أول رواية صدرت ألحمد زغب سنة .2007
-292-

مالحق

ملحق رقم ( )2رواية ليلة هروب فجرة صدرت سنة 2016
-292-

مالحق

ملحق رقم ( )3رواية "سفر القضاة" صدرت سنة 2017

-292-

مالحق

ملحق رقم ( )4المدخل الرئيسي لقصر الشيخ الهاشمي الشريف بقرية سيدي عمران دائرة
جامعة (صورة التقطت يوم  22:سبتمبر )2020

-292-

مالحق

ملحق رقم ( )5دار التمر وبقايا قصر الشيخ الهاشمي الشريف بقرية سيدي عمران دائرة
جامعة ،ويظهران فوق ربوة ترابية وتقابلهما غابة الزاوية التي كان يعمل بها (لمين السوفي)
حسب أحداث الرواية.
-292-

مالحق

ملحق رقم ( )6رواية "ثورة المالئكة" صدرت سنة .2019
-292-

مالحق

ملحق رقم ( )7رواية "الشيطان األزرق" صدرت في .2020
-292-

مالحق

ملحق رقم ( )8مشهد من تكريم الدكتور أحمد زغب بمسقط رأسه بلدة " الرقيبة" والية
الوادي (الجزائر) سنة .2016
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المصادر والمراجع

قائمة المصادر والمراجع
القرآن الكريم برواية ورش عن نافعقائمة المصادر والمراجع:
ّأوال :المصادر.
أحمد زغب:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ادلقربة البيضاء (رواية) ،دار الكتاب العريب ،اجلزائر.2007 ،
ليلة ىروب فجرة (رواية) ،دار سامي للطباعة والنشر والتوزيع ،الوادي.2016 ،
ِسفر القضاة (رواية) ،دار الكتاب العريب ،اجلزائر.2017 ،
الفلكلور ،النظرية ادلنهج التطبيق ،دار ىومة ،اجلزائر.2015 ،
األدب الشعيب الدرس والتطبيق ،سخري للطباعة ،ط ،2الوادي.2012 ،
مقابلة شخصية مع الكاتب أمحد زغب يف بيتو يوم 2019/03/19 :حول جتربتو
الروائية.

ثانيا :المراجع:
.1

إبراىيم ،عبد اهلل ،-السردية العربية الحديثة ،األبنية السردية وال ّداللية ،ادلؤسسة العربية

.2

إبراىيم،فتحي ،-معجم المصطلحات األدبية ،ادلؤسسة العربية للناشرين ادلتحدين ،تونس،

للدراسات والنشر ،ط ،1بريوت.2013 ،

.1988
.3
.4

إبراىيم ،نبيلة ،-أشكال التعبير في األدب الشعبي ،دار هنضة مصر ،القاىرة (د.ت.ط).
فن مستظرف ،تح :زلمد خري طعمة احلليب ،دار ادلعرفة،
اإلبشيمي ،المستطرف في كل ّ

ط ،5بريوت.2008 ،
.5

األعرج ،واسيين ،-اتجاىات الرواية في الجزائر،ادلؤسسة الوطنية للكتاب.1986 ،
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.6
.7

آل خليفة،زلمد العيد ،-ال ّديوان (من قصيدة الثورة العظمى كسبنا نصرىا) ،ادلؤسسة
الوطنية للكتاب،ط،3اجلزائر(،د.ت.ط).

إلياد،مرسيا ،-المق ّدس والمدنّس ،تر :عبد اذلادي عباس ،دار دمشق للطباعة والنشر

والتوزيع ط ،1دمشق.1988 ،

.8
.9

أمني ،أمحد ،-فيض الخاطر ،ج ،4مؤسسة ىنداوي للتعليم والثقافة ،القاىرة.2012 ،
أنس ،مالك ،-الموطّأ(،كتاب صالة اجلماعة) ،تخ،تع،وترقـ :زلمد فؤاد عبد الباقي ،دار

احلديث ،ط ،2القاىرة.1993،

 .10إيزابرجر،آرثر ،-النقد الثقافي تمهيد للمبادئ الرئيسية ،تر :وفاء إبراىيم ورمضان
بسطاويسي اجمللس األعلى للثقافة ،ط ،1القاىرة.2003 ،

 .11إيكو ،امربطو،-التأويل بين السميائية والتفكيكية ،تر:سعيد بنكراد  ،ادلركز الثقايف العريب
ط ، 1الدار البيضاء .2000 ،

 .12بارت،روالن ،-درس السميولوجيا ،تر:عبد السالم بنعبد العايل  ،دار توبقال ،ط ،3الدار
البيضاء.1993 ،
 .13بقار،أمحد ،-النص والقراءة ،دراسة نقدية ،مديرية الثقافة لوالية الوادي ،ط 1
الوادي.2016،
 .14بلعابد،عبد احلق ،-جيرار جينيت من النص إلى المناص ،الدار العربية للعلوم ناشرون
ومنشورات االختالف،ط ،1اجلزائر.2008 ،

 .15بن قينة،عمر ،-دراسات في القصة الجزائرية (القصيرة والطويلة) ،ادلؤسسة الوطنية
للكتاب .1986

.16بن نيب ،مالك ،-مشكلة الثقافة ،تر :عبد الصبور شاىني ،دار الفكر ادلعاصر،ط 4بريوت،
.1994
.17

البوزيدي ادلستغامني ،زلمد بن أمجد،-اآلداب المرضية لساك طريق الصوفية ،دار الكتب

العلمية ،بريوت.1971،
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نصية تداوليّة حجاجيّة،عامل
 .18بوقرة ،نعمان ،-الخطاب األدبي ورىانات التأويل،قراءة ّ
الكتب احلديث ،ط ،1األردن.2010 ،
 .19تومبسون،مايكل ،-نظرية الثقافة ،تر.علي سيد الصاوي ،سلسلة عامل ادلعرفة ،الكويت
ع.1997/223:

 .20ابن ثابت ،حسان ،-الديوان ،دار الكتب العلمية ،شر.عبدأ علي مهنا ،ط ، 2بريوت
لبنان .1994 ،

.21جنيت ،جريار ،-مدخل لجامع النص ،تر :عبد الرمحن أيوب ،دار توبقال للنشر ،الدار
البيضاء.2008 ،

.22اجليالين ،حسان ،-ملحمة الشيخ الهاشمي الشريف ،دار ىومة ،اجلزائر.2008 ،
.23حاج أمحد الزيواين ،الصديق،-كامرا ْد (رواية) ،فضاءات للنشر والتوزيع والطباعة ،ط1
،عمان ،األردن.2016 ،
.24

حجازي،مسري سعيد ،-قاموس مصطلحات النقد األدبي المعاصر ،دار اآلفاق العربية،

ط 1القاىرة .2001،
 .25حرب ،علي ،-تواطؤ األضداد ،اآللهة الجدد وخراب العالم ،منشورات االختالف ،ط1
اجلزائر.2008 ،
.26حسن ،إحسان زلمد ،-موسوعة علم االجتماع ،الدار العربية للموسوعات ،لبنان
(د.ت.ط) .
.27احلطيئة ،جرول بن مليكة ،-ال ّديوان  ،در.وتبويب :مفيد زلمد قميحة،دار الكتب العلمية
ط ،1بريوت ،لبنان . 1993،

.28حفين،عبد ادلنعم ،-معجم مصطلحات الصوفية ،دار ادلسرية ،ط،2بريوت.1987 ،
.29محدي ،أمين ،-قاموس المصطلحات الصوفيّة ،دار قباء للطباعة والنشر
والتوزيع،القاىرة.2000،
.30محزة ،زلمد ،-أبو جهاد أسرار بداياتو وأسباب اغتيالو  ،ادلؤسسة العربية للناشرين ادلتحدين
ط ،1تونس 1989،
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 .31د.ىارت ،وليام،-إدوارد سعيد والمؤثرات الدينية للثقافة ،تر :قصي أنور الذبيان،ىيئة أبو
ظيب للثقافة والرتاث ،ط،1أبو ظيب .2011،
.32

الدىري،أمينة ،-الحجاج وبناء الخطاب في ضوء البالغة الجديدة ،مكتبة ادلدارس،

ط 1الدار البيضاء 2011 ،م .
.33

الذبياين،النابغة ،-ال ّديوان،شر.وتق :عباس عبد الساتر ،دار الكتب العلمية ،ط 3بريوت

لبنان.1996 ،

 .34الذىيب ،مشس الدين،-المه ّذب في اختصار السنن الكبرى للبيهقي ،تح:زلمد عثمان،
دار الكتب العلمية ،بريوت(،د.ت.ط )

.35
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ِ األنساق الثقافية في الرواية الجزائرية المعاصرة؛
.ً"سفر القضاة" ألحمد زغب نموذجا
ّ
ّ
:مل ّخص البحث

تنطلق ىذه ال ّدراسة من إشكالية الكشف عن حركيّة األنساق الثقافيّة يف مضمرات
 وذلك بتحليلها وفق،اخلطاب الروائي اجلزائري املكتوب عن جمتمع الصحراء التقليدي
( ِس ْفر: فهي بعنوان-املدونة الروائية املختارة – موضوع ال ّدراسة
ّ  وأما،مقاربات النقد الثقايف
.القضاة) للكاتب أمحد زغب
،تناولنا يف املدخل التمهيدي منها اجملال املفاىيمي؛ كمفهوم النسق والثقافة والرواية
لنسائل
،ًكما ألقينا نظرة مقتضبة حول نشأة الرواية اجلزائريّة وعالقتها مبوضوع اجلنوب حتديدا
َ
.املدونة
ّ بعدىا املنجز الروائي لصاحب
أنساق الوالء والرفض
يستنطق يف ّأوهلا
،ويتضمن ىذا البحث أربعة فصول تطبيقيّة
َ
ُ
ّ
 بينما يق ّدم يف ثالث، ويعاجل يف ثانيها متظهرات خطابات السخرية فيو،)جملتمع ( ِسفر القضاة
ِ فصولو فكرة ضمنية عن حضور نسقية التاريخ يف
ثقافة اليهودي التلمودي واملسلم
ّ
ّ
ومشاىد انزياحيّة عن نسق الفحولة يف
 ثّ يعرض لنا يف الفصل األخري منو صورا،)(الفوبياين
َ
.سوقها لنا الغ ّذامي يف ضوء الشعريّة العربيّة
ّ اجملتمع التقليدي غري تلك اليت

. قضاة، سفر، رواية، جمتمع، ثقافة، أنساق:الكلمات المفتاحيّة

The Cultural Patterns in the Contemporary Algerian Novel,
Safar Alkodat "Book of Judges" by Ahmed ZEGHEB as a case study.
Abstract:
The current study proceeds from the problem of revealing the
movement of cultural patterns in the implicitness of the Algerian novelist
discourse which is written about the traditional Saharian society, by
analyzing it in accordance with the approaches of cultural criticism. The
selected Corpus –the subject matter of study-, is entitled: (Book of
Judges) by Ahmed Zegueb.
In the preliminary introduction, we have dealt with concepts such as:
Pattern, culture and novel. A brief look at the origin of the Algerian novel
and its relation, specifically, with the south has been taken, and then the
performed novel of the novelist corpus has been examined.
This research includes four practical chapters, the first one examines
the patterns of loyalty and rejection of the society(Book of Judges). The
second chapter deals with the manifestations of irony's discourses
whereas the third presents an underlying idea on the presence of the
historical systemic in the culture of Talmudic Jew as well as the
Muslim(Fobiani). The final chapter shows pictures and displaced scenes
of the virility pattern in the traditional society other than those given by
Ghodami in the light of Arabic poetics.
Keywords: Patterns, Culture, Society, Novel, Book, Judges.

