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  اإلهداء
 سببا في وجودي ت كانمعنى الحياة وإلى من علمتني 

  و مصدر  شجاعتي 

  . و إلى روحها الطاهرةإلى والدتي

  . إلى من عرفته من أفعاله

  .إلى والدي و إلى روحه الطاهرة ، رحمهما اهللا

إلى حورية،عبد الرحمان ، : إلى من أحب حبا صادقا 

  .بومدين ، لخضر و نورة و مريم و ماليك 

    .              أهدي هذا العمل المتواضع

  

  

  



 

 
 

 
  
  

  رـكـالش
  

" ين المخزومي عز الد" أتقدم بالشكر و التقدير ألستاذي الجليل 
  ...الذي قام بدور فعال من أجل مساعدتي 

 على إتمام المهمة و لم يبخل علي بمد يد العون قدر فقووا
  .اإلمكان

  .كما أشكره على الجلسات الميدانية لتصحيح العمل 
  .و ال أنسى أن أشكر كل من أمدني بكتاب افتقدته المكتبة 

رمة ـستاذة المحتمة لألـو البد من االعتراف بالمساعدة القي
  "عالم ليلى "
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  :المقدمة 
 الجديدة الرامية إلى استكناه  الجزائري بالعديد من الدراساتتموج ساحة النقد األدبي

لعربية أو اللغة الفرنسية ، شتى أبعاد النص األدبي الروائي سواء المكتوب باللغة ا
 الوصول إلى فهم أعمق ةستهدفبة مه الفاعلة و عن حركيته الخصالكشف عن آلياتو

  .   التي تميزه عن غيره من أشكال الكتابة المختلفة هلخصائصلعمل األدبي و لطبيعة ا
ضرب صميم مبادئها  المكتوبة بالفرنسية نقدا الذعا واجهت الرواية الجزائرية

ب حيث طال النقد نقاطا عديدة مست الجان. في مجال األدب و الثقافة أسسها ، خاصة و
 األوساط المثقفة طبيعيا  و قد بدا السجال العنيف بين.الشكلي واأليديولوجي لهذه الرواية 

مضطرا إلى صياغة   و لهذا يجد الباحث نفسه.و مفتعال متعمدا أحيانا أخرى أحيانا 
 على الرغم من أن األمر ال يتجاوز كونه إعادة إنتاج لها ضمن هذا بعض اإلشكاليات ،

قد يكون من و  .ب الذي نروم ولوج عالمه المكتو حتى تتوضح رؤيةالحديث النقدي ،
أو ذاك تلك األفكار المتضمنة و النتائج المتعلقة بهذا الرأي ، المفيد أن نتأمل عن قرب 

فالكتاب  . وتحليلها ، ذلك ألن مهمة التفسير و التأويل ال تستقيم إالّ بعد التأمل و التحليل
 ة الفرنسيةـو أبدعوا باللغكتبـوا ية أو القبائلية الذين ـربول العـالجزائريون من األص

، مالك حداد ، مولود فرعون ، محمد ديب"   مثل-التحريريةونقصد جيل ما قبل الثورة -
 ضاعوا بين تأكيد انتمائهم العربي قد ل،" مولود معمري ، كاتب ياسين ، آسيا جبار 

لهذا السبب اعتبروا أنفسهم أيتاما ،  و.و بين التشكيك في مقاصدهم العميقة اإلسالمي 
رضت عليهم ، لكونهم ينتمون إلى وطن و يعبرون عن واقعهم و ما منفيين في ضفة فُ

    .انتمائهماحتوى من هموم و مآسي بلغة غريبة عن أصالتهم و 
لتي ال جدال من المواضيع او تعتبر دراسة الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية 

و قد القت هذه الرواية اهتماما كبيرا ، رغم  .  و االجتماعية و الفنيةلفكرية افي أهميتها
 األدبية القديمة و الحديثة ، من حيث التشكيك في ع الشائكة في الكتاباتأنها من المواضي

   . وانتمائها الوطني و كذا مضامينها شرعيتها 
ة حسا فنيا ، وبة بالفرنسي للرواية الجزائرية المكتينبغي أن يمتلك المتلقيبداية ، و 

خبرته الفنية التي يدخل بها عالم القراءة ،  و نقصد بالحس الفني طوال رحلة القراءة ،
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 ،سلوبيةو التأليفية واأل القراءة الواعية التي تساعده في استبطان و تفهم أبعاد العمل الفنية
  .ذلك قصد الوقوف عند أبعاد الرؤية و األداة لدى هؤالء الكتاب و 

الذين  من المؤكد أن اإللمام بهذه المؤهالت المعرفية ال يتهيأ إال لصفوة النقادو 
الكتاب و فضاءاتهم بكل ما ضمت من مكنونات عالم هؤالء إلى يمتلكون حق الدخول 

فهذه .  و تعدد الرسائل المبثوثة فيها هامدلوالتوأعمالهم مقاصد أنفسهم و الكشف عن 
انطالقا من واقع المجتمع الجزائري السياسي اقعية تأسست في أغلبها وتبدو الروايات 

  .ديني الفكري و الو
االرتباط دلة أو اتفاق بين التأويل الحر وو بناء على ذلك يسعى القارئ إلى خلق معا

أن الوصول إلى المعنى و من المعروف  ، المخلص للسياق البنائي لمقصود الرواية
عمل األدبي يضع هذه الشخصية أو تلك في مالبسات أن ال ، و األكيد عدة قراءاتيتطلب 

  .األفكار االجتماعية إلرادات واالهتمامات وتساعد على تجسد مختلف األحاسيس و ا
المكتوبة الرواية الجزائرية " ـ  في أطروحتنا الموسومة بسباب ، ركزنا األو لهذه

بي لدى هؤالء الكتاب، على أبعاد اجتماعية النص األد "  ، دراسة سوسيونقدية بالفرنسية
 و دراسة استخراج الظواهر و المالمح السوسيولوجية من الخطاب المكتوببهدف 

تسعى أدوات الدراسة السوسيونقدية إلى فهم أهم الصالت التي و . مجاالتها و غاياتها
 الفنية اإلبداعية من جهة س بين العوالم التاريخية و االجتماعية من جهة ، و األعمالسَؤتُ
 فالعمل  .الكامنة وراء النصوص المكتوبةالحياتية د أهم الصور  مع محاولة تصي ،خرىأ

 حقيقية ،  لكنه يسلط الضوء على  أحداث و شخصيات– رغم بنائه على الخيال –األدبي 
،  ، وقف عليها التاريخ الموضوعي وقفة سريعة أو جانبية وجدت في فترة زمنية ما

نص إلبراز حقائق كامنة و للكشف عن الالشعور  الفالنقد االجتماعي يغوص داخل
 بالقراءة و التأويل ذهنه و لهذا السبب تحتاج من القارئ أو الباحث تشغيل ،  الجمعي

المبثوثة  إشكالية الرسائل مبرزة ، تعج بها أعمالهمبفك تلك الرموز و الطالسم التي و
 أن الدراساتنقاد البين و معروف . فضح الرؤية الفردية و الجماعية فيها ، بقصد 
في المقاالت و الملتقيات و لم تصل إلى درجة  -غالبا–انحصرت ، حاليا،  السوسيونقدية

   .و ذلك لكونها جديدة في نقدنا العربي أو المدرسة  المنهج
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ذا المجال ، قلة الدراسات في ههو و ما يكتشفه الباحث لهذا النوع من المواضيع 
و خاصة منها المكتوبة ة في المجال األكاديمي و الثقافي  من فوائد عظيمرغم ما لها

اهتماما  هو أن المثقفين بالعربية لم يولوا - حسب رأينا– و المالحظ .باللغة العربية 
لمثل هذه الموضوعات ، و ذلك إما ألن فضاءات الدراسات كثيرة و مجاالتها واسعة 

 عدم اتقان اللغة الفرنسية اتقانا وبخاصة في األدب و النقد الجزائريين و إما لعامل
أكاديميا يمكنهم من الخوض في مجال الدراسة بها ، و إن كان البعض قد اقتحم مجال 

   . ق إلى حد بعيدفيها و وفّالدراسة 
اإلقبال على دراسة ما كتبه األدباء عدم السبب األهم في  و هناك من يرى أن

، لكون جمهوره في المنزلة ر أدبا فرنسيا هذا األدب يعتب أن هوالجزائريون بالفرنسية 
  .األولى هو الجمهور الفرنسي 

،  الجزائرية المكتوبة بالفرنسيةن موضوع الرواية إذا قلنا إو قد ال نباعد الحقيقة
التي أهملها النقد الجزائري، فالدراسات الشائكة هو من القضايا ، الذي نسعى إلى دراسته 

ت التي ، فالدراسا  باهتمام كبير و عناية كافية من المهتمين، إذ لم تحظقليلة األكاديمية 
ففي اللغة  .كان معظمها ناقصا يتناول كاتبا واحدا أو جانبا واحدا  -ى قلتها عل- تناولتها

 :  نذكر منهاالفرنسية ظهرت دراسات ،
1. Bettayeb Rachid , L’inscription du tragique dans « Les chemins qui 

montent », Magister (ILE) 2001-2002 Université d’Oran. 

2. Athmani Noura, L’aspect de l’enfance dans la littérature 

Algérienne d’expression Française, étude de cas  « le fils du 

pauvre de Mouloud Feraoun », Université El Hadj Lakhdar, Batna , 

Magister( 2006-2007) 

 : نذكر العربية و باللغة
كحلي عمارة ، كتابة مالك حداد من منظور جمالية التلقي ، رسالة ماجستير  .1

 .وهران بقسم اللغة العربية و آدابها جامعة ، 1999
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و كما يتضح لنا من خالل عناوين تلك الدراسات أنها لم تتطرق إلى البعد 
  .السوسيونقدي بصورة تشمل كل الروايات المكتوبة بالفرنسية

عن لم يكن اختياري لهذا الموضوع و لمجموع الروايات مما ال شك فيه ، أن  و
اتي للروايات الجزائرية المكتوبة فيه نتيجة قراءو إنما جاءت فكرة البحث طريق الصدفة 

 فهم فعملت على. بالفرنسية ، التي استجليت من خاللها هذه الرؤية السوسيونقدية 
صدق مدى لمعرفة في زمن االحتالل الفرنسي زائري جللالوضعية الفكرية و االجتماعية 

 أن أرسم  قد حاولت في دراستي هاتهو. تاب هذا النوع االتهامات التي ألحقت بكُ
 أن يتضمن و قد اقتضى الطرح المنهجي للدراسة ا وآخر تطبيقيا نظرياخط :ن ـخطي

  :  و أربعة فصولالبحث مدخال
  

راسة السوسيونقدية التي تؤسس لنظريات سعيت في المدخل إلى تتبع الد : المدخل
تبحث عن عالقة المنتوجات األدبية بالعالم الخارجي االجتماعي من منطلق المسلمة التي 

. إلنسان ترى أن التموقع التاريخي و االجتماعي هو الذي يصنع اإلنسان و ثقافة ا
 بحيث تمنحه ، يتحرك بخياله و نصوصه ضمن دائرة البنية االجتماعية ،فالروائي مثال

و قد وضحنا في هذا المدخل إشكالية تعدد  . هذه البنية رخصا لالستمرار أو التوقف
" اجتماعية الظواهر األدبية " و  " اجتماعية األدب " مسميات هذه الدراسة بين 

التحليل الداخلي  على استخدام التي تتفق في بعدها المنهجي" اجتماعية النص األدبي "و
 من جورج ن كاليننا تاريخية هذه الدراسة ، إذ إكما ب. ب المكتوب والخارجي للخطا

أما . أولى كمرحلة ) المضمونية ( لتقليدية ال السوسيولوجيا الوكاش ولوسيان قولدمان مثَّ
فرنسا ، من خالل مقاالت مكتوبة برزت و تبلورت في السوسيونقدية الحديثة ، فقد 

 بول ديركس" و  "  Claude Duchet ي  كلود دوش "ملتقيات أسس لها كل منو
Paul Dirkx  " ،الباحثان التنظيم الداخلي للنص و عالقته بالوسائط ن و قد شرح هذا 

.  الفراغ الذي تركه المبدع أو الكاتب  خالل المسكوت عنه أحيانا أو بملءاالجتماعية من
جتمع بفك رموز إذن و باختصار ، تسعى السوسيونقدية إلى تحليل البنية المؤسسة للم

بعض الظواهر و باستخراج الصراعات األيديولوجية  مع عدم إغفال سوسيوبوجيا 
افية و المعرفية كوسائط أساسية الكتاب و القارئ و المتلقي والسوسيوبوجيا الثق
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ضرورة   هوو شعار السوسيونقدية. و نجاحه ضرورية في عملية وصول المنتج الفني و
  .نص المكتوب أو المرئي   المن خاللدراسة المجتمع 

بين الهوية الوطنية و لغة ابة ـالكتإشكاالت  "الموسوم بـأما الفصل األول 
على البداية األولى  -في المبحث األول منه- أن أقف  فقد اقتضى مني."المستعمـر

. للرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية ، كمنحى تاريخي ال ينبغي أن يهمل أو يستهان به 
وف لدى الجميع أن السلطات االستعمارية الفرنسية سعت إلى تثبيت تواجدها في فمعر

و الملفت . بين الثقافية المعرفية الجزائر بمزاوجة أسلحتها بين الحربية العسكرية و 
 نخبة  ية األولى لهذه الكتابة ، نكتشف أنها طبعت بظهور أننا حينما نتابع البدالإلنتباه هو

و ما ميز هذه . ، ميزها حب فرنسا والتمسك بثقافتها قلبا و قالبا نمن الجزائرييمثقفة 
هي م فرنسا نوعا ما وبروز مؤسسة أدبية مستقلة عن الوطن األكذلك هو المرحلة األولى 

و عن أهم  ا عنهاـ كان ألبير كامو متحدثالتي"  l’école d’Alger مدرسة الجزائر"
  .." روبليس ، جول روي ، روسفيبد "  من ضمت كالو قد  ها و منجزاتها،ـمبادئ

حاولت "  الرواية كتابة فضاء  "أما المبحث الثاني في هذا الفصل ، فهو بعنوان 
إبراز صورة  و فيه دراسة تشكيلة و ثقافة الجيل الثاني من الكتاب الجزائريينالباحثة

محمد  "  هم مواقفهم تجاه االستعمار و من استخدام اللغتين العربية و الفرنسية وأدبهم و
  ". ديب ، مالك حداد ، مولود فرعون، مولود معمري ، كاتب ياسين ، آسيا جبار

وسيونقدية ألسس البنية التحتية دراسة س "و يتناول الفصل الثاني الموسوم بـ
و عالقتهما الوثيقة االنتماء األرض وقضية  - في المبحث األول منه –" الفوقية للجزائرو

    .في نفس الجزائري
ه و أبعاده الروحية جوانبباإلنسان الجزائري دراسة  الثاني في  تعمق المبحثو

 على ان الثالث و الرابع فقد ركزأما المبحثا. و هويته والنفسية التي شكلت شخصيته 
المنظور العام و الفردي للسياسة و الوعي السياسي في مرحلة االحتالل الفرنسي ودرجة 

 نوعية القوانين المطبقة على و كذاذه المنطقة ، اختالف الكتابات التي قاربت ه
كما أظهر المبحثان الخامس .  إنعدامها د العدالة والجزائريين و صلة ذلك بوجو

 طبيعة عالقة الفرنسيين بالجزائريين سواء منها السادس تأثير الحروب المتعاقبة وو
  . النفسية أو المكانية
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اة ـ الحيونقدية لجوانبـ سوسيدراسة " الفصل الثالث الموسوم بـوالتزم

   :التاليةمسائل  ال- في مجموع مباحثه الخمسة –توضيح ب ".االجتماعية و الدينية
  .مكانة المرأة ضمن الهرم العائلي 

  .معاني الحب و الزواج بين األوساط العائلية 
  .العادات و التقاليد التي تنظم الهرم العائلي 

  .و االحساس بالحياة و الموت 
 تباطهما ببعضهما في مرحلة االحتالل إلى عنصر الفقر و العنف و ارباإلضافةهذا 

 و انتشار المد التبشري في المجتمع الجزائري ،اإلسالمي  مكانة الدين و. االستعماري 
الهجرة مبحث  وضح، كما   مع إظهار العوامل و النتائج- مثال –في منظقة القبائل 
  . أسباب اللجوء إليها

األبعاد إلى " .تقنية الكتـابة الروائية " الفصل الرابع الموسوم بـ و تعرضت في
اب الرواية مع توضيح تعدد المدلوالت حسب ـالفنية و الجمالية للبناء الروائي لدى كت

اع عن األنظمة ـوع أو اختالف األشكال المنتقاة و حسب درجة االقتراب أو االمتنـتن
  .الشعرية أو النثرية 

 دراستي هذه بعدة مناهج نقدية أولها المنهج التاريخي الذي أفادني و قد استعنت في
في الفصل األول حيث تعرضت للتطور الفني للرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية ، 
كما استعنت بالمنهج السوسيونقدي في الجوانب التطبيقية التحليلية لمعرفة مختلف القضايا 

لفرنسية ، كما استعنت بالمنهج الفني في الفصل الرابع االجتماعية التي أثارها كتابنا با
  .  واألخير و ذلك للتعرف على جماليات االبداع الروائي عند هؤالء الكتاب

و ال أدعي ببحثي هذا أني قد وصلت إلى درجة الكمال ، و إنما هو محاولة من 
جتماعية  باللغة الفرنسية ، االأجل إبراز صورة ألهداف أدبنا الجزائري المكتوب

نا النقدية في الجزائر و اهللا ـية، و هو يبقى محاولة إلضافة لبنة إلى صرح دراستـالفنو
  . و لي التوفيق

  .جبور أم الخير/ الطالبة      
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 :الدراسة السوسيونقديةأبعاد 
تُعرض في ، فاآلثار األدبية  إن األدب ظاهرة واقعية كائنة في الواقع الملموس

، و قد يهتم القارئ المتتبع  وزعها مؤسسات النشرطبع في المطابع و تُتُالواجهات و
، و إذا ما أعجبه  لحركة الكتب بالغالف و بالعنوان والثمن المسجل في الصفحة األخيرة

و هذا يعني أن .  نه على رفوف مكتبتهي، فقد يقرأه كامال أو يكتفي بتزي الكتاب واشتراه
 . في الواقع االجتماعيهذه اآلثار األدبية لها حياة 

ءهم ، لكن آرا تحدث دارسو األدب مطوال عن الصلة بين األدب و المجتمع
كانت ، و رحت لم توضح شكل هذه الصلة و مضمونها بشكل صريحنظرياتهم التي طُو

و مع . تفتقد للحجج القوية المتماسكة و للمنهج العلمي الذي ينسق الطروحات المختلفة
بق بعضها على ه األفكار و النظريات و تشعبت مدارسها كما طُمرور الوقت توسعت هذ

القول بأن   "Todorovتودروف " عارض  ،فمثال  . المنتوجات الفنية و األدبية خاصة
كذا ا أن األدب يكتب أيضا من الكتب و، مؤكد و النقد من الكتب. األدب يكتب من الحياة 

  1.  النقد يكتب أيضا من الحياة
، و بالتالي خارج الظروف  ر اإلنسان خارج القوقعة االجتماعيةال يمكننا تصو

إذن ال يعيش الكائن خارج .  االقتصادية و االجتماعية التي يقحم في وسطها العميق
، و ال تصبح  ، فطبيعة البشر ال تصبح تاريخية بشكل كلي و حقيقي اإلطار االجتماعي

ا إياها في كل النشاطات انطالقا من منتجة ثقافيا إال بعضويتها للمجموعة و بمشاركته
، فاإلنسان ال يولد كعضو شفاف غير مرئي وإنما  الطبقة التي تتواجد ضمنها و فيها

، كما أنه يولد فرنسيا   و أموالمن أراٍضظهوره يتجلى من خالل ما يمتلك أو ال يمتلك 
نسان إنسانا  التاريخي يحول اإلفهذا التموقع االجتماعي و.  أو روسيا و في زمن محدد

 باختين "يحدد مضمون اإلبداعات الفنية و الثقافية الصادرة عنه مثلما يذكر و
Bakhtine"2 .  

، فاألديب سواء كان قصاصا أو روائيا أو شاعرا فإنه ال يتحرر   ضوء ذلكو في
 يتلقى إشارات -  على الدوام-نه ، كما أ ، ألنه يمتلك موقعا اجتماعيا من قبضة المجتمع

                                                 
��ان، !�&رات !�آ� ا$�#�ء ا��!� ،  ��وت ط ا�و�� : ��� ا����، ��:   ������ن �دوروف �� ����) 1' �!�'1986  ،

  .151ص
Edmond Cros , la sociocritique, l’harmattan2003 ,p49 .( 2   
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، و بالتالي  ية تعترف بإبداعاته من جمهور يهمه هو بدوره أن يبعث بخطابات إليهتشجيع
  .يتنوع الجمهور بين الحقيقي وبين االفتراضي

، فعندما نشرع في   المعاصرة الدراسات القديمة بصورة ما النقديةُتختزل الدراساتُ
أو السياقية نجد أننا نلج تتبع المناهج الحديثة بالقراءة و الفهم كالبنائية أو السيميائية 

فبالنسبة لعلم اجتماع األدب لم يتوصل .  حاولت أن تجدد األدوات اللغوية مفاهيم قديمة ،
 شاهد على ذلك ، و أوضح أهل االختصاص بينهم إلى أسس و أساليب هذا التوجه

بث فيها إلى يومنا هذاالتسمية المتنوعة التي لم ي ألدباجتماعية ا" هم ل بعض، إذ يفض "
، أو تسمية  }األدبي{اجتماعية النص"و بعضهم اآلخر "  اجتماعية الظواهر األدبية"أو 

، هل تعدد المصطلحات يعكس حالة تشتت   و هنا يحق لنا أن نتساءل1. السوسيونقدية
 ال عيب في رى واحد أم هي حالة طبيعيةاتجاهات هذا المنهج التي تصب في مج

  وجودها؟     
، وجدنا أنفسنا نالمس المنهج  م بالدراسة النقدية التطبيقيةفي ضوء االلتزا

 موضع  ،ن المحطات التي نريد أن نرصدها بين األعمال الروائيةحيث إ،  السوسيونقدي
.  الخارجيةنهج يجمع بين الدراسة الداخلية وو هذا الم .  تتعلق بالشكل و البناء ،الدراسة

، يستخدم الناقد في  ص األدبية كوحدة مستقلةفإذا كان المنهج الداخلي يقف على النصو
فإن المنهج الخارجي .  تعامله أدوات خاصة تمكنه من تحليل أهم المقومات و البنيات

.  عوامل النجاح أو الفشلو كعالقة العمل األدبي بالمجتمع  "الخارج نصية" يهتم بالعوالم 
 : ونتذكر هنا ما جاء على لسان طه حسين في حديث األربعاء

إالم تقصد إذا عرضت لشاعر من الشعراء وأردت أن تقرأ شعره و تفهمه ثم  " 
، فتفهمها أن تصل إلى شخصية الشاعر : األول . تنقده ؟ تقصد فيما أظن إلى أشياء

تحيط بدقائق نفسه ما استطعت فتعرف كيف أحس ما أحس ، و كيف شعر بما شعر و
أن تتخذ هذه الشخصية : الثاني به، ثم كيف وصف إحساسه و أعرب عن شعوره ، و 

ما يؤلفها من عواطف و ميول و أهواء وسيلة إلى فهم العصر الذي عاش فيه هذا و

                                                 
Paul Dirkx, Sociologie de la littérature, Armand colin, 2000, p6. (1   
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فأنت ال تقصد إلى فهم الشاعر لنفسه ، و إنما تقصد إلى فهم الشاعر من (...) الشاعر
   1. "حيث هو صورة الجماعة التي يعيش فيها 

 ُ وسيونقدي هو أحد العوامل األكثر أهمية في  بأن التفسير السنقرو جدير بنا أن
، فهو يسمح باستيعاب مجمل العمليات التاريخية و االجتماعية لعصر  تحليل العمل الفني

األعمال  العمليات وكما أنه يساهم في استخالص أهم الصالت التي تقف بين هذه.  ما
،  ب خطوات أخرى، فالتحليل السوسيونقدي خطوة ال مناص منها  ولكنها تتطل الفنية

 التي بواسطتها، تم التعبير دية للمبدع من خالل العمل الفني ،منها اقتناص الحساسية الفر
 من منطلق أن العمل األدبي يتمظهر من مستويين التاريخي جتماعي ،عن التاريخي و اال

، فالعمل األدبي يفضح الجوانب الواقعية لتاريخ ما مع أحداث و شخصيات يتم  والخطابي
ن يوضح  ، و هذا التاريخ كان باإلمكان أتسليط الضوء عليها و تكون انعكاسا للموجود

و لكن الخطاب جزء من المنتوج .  على لسان أحد الشهود بأساليب أخرى كاألفالم أو
، فما يهم في هذا العمل األدبي ليست  األدبي و هو ممثل في ثنائية السارد والمتلقي

   2.ريقة عرض أحداث القصةالقصة في حد ذاتها و لكن ط
على ، و من الواضح أن المنهج االجتماعي يتأسس على المرجعية السوسيولوجية

 Georgesجورج لوكاش" فإذا كان كل من .  االلتفات إلى الواقع المادي و المعيش اليومي

Luckacs  " لوسيان قولدمان" و  Lucien Goldmann " يمثالن السوسيولوجيا التقليدية
اإللحاح على هذه النقاط  ، فإن التي تلغي الوسائط اللغوية اللسانية و النصية} ونيةالمضم{

لم يضعها  " Racineراسين "، فقولدمان وهو يدرس تراجيديات  لم يكن من انشغاالتهما
، بل انطالقا من بنية النص  في إطار الخطاب الدرامي في العصر الذي ظهرت فيه

هي تسايره أو تتمرد عليه ، وا باإلنتاج األدبي في العصريمكن االنتهاء إلى ضبط عالقته
  .  تركيبا و داللة

بين التوجه الماركسي لعلم   "Paul Dirkx بول ديركس"لهذا السبب ربط الناقد و 
في فرنسا و بات "  قولدمان "االجتماع الذي يتأسس على تاريخ األفكار و الذي اعتنقه 

                                                 
 52ص/ 2ج ،1968'�0 ا��8 01 93 86�7، 5��6 ا�ر �1ء، دار ا�#�1رف  �4#، 0123 ) 1

  
2 ( ����Todorov , catégories du récit littéraire, , p13 , L’analyse structurale du récit , communications , 

8 éd Seuil 1981.    
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 اجتماع األدب الذي اختصر في البنيوية التكوينية، يسمى فيما بعد السوسيونقدية  و علم
 1.بطابعها البعيد عن اإلشكالية " Gerard Genette جرار جينت"رحت من قبل بحيث شُ

،  التاريخ األدبي و النقد األدبيفي أحد مقاالته الفرق بين"  Barthesبارث  "أظهر 
.  حسن االختيارداها أن تُناشد الجامعات المتخصصة أن تختار بين االتجاهين بل و تحو

فوظيفة التاريخ .  اتب لحظة الكتابةفالتاريخ يقف عاجزا عن إخبارنا ماذا يحدث داخل الكَ
  2. دراسة القضايا و الموضوعات البعيدة عن اإلبداع النصي هياألدبي

 جزء من البنية الفوقية للمجتمع و جزء - فيما تراه الماركسية- و األكيد أن الفن
، التي  ، أو عنصر من تلك البنية المعقدة من اإلدراك االجتماعي لوجيا المجتمعمن أيديو

و لذلك فإن فهم األدب يعني .  تبرر الموقف الذي تسيطر فيه طبقة اجتماعية على غيرها
ال ينظر قولدمان إلى األعمال الفنية من حيث هي .  فهم العملية االجتماعية التي تشمله

البنية " ، وينتج عما يسميه  حيث هي خلق يتجاوز الفرد، بل من  خلق فردي خالص
وفقا لهذا المنهج يستند  3. أي األبنية العقلية لمجموعة اجتماعية"  العقلية المتجاوزة الفرد

الناقد إلى تتبع األثر الفني أو األدبي قراءة و تحليال باتجاه المجتمع و ذلك وصوال إلى 
  .  وراء إنتاج هذا األثرتبيان األسباب االجتماعية التي تقف

تماع األدب التقليدي ، تتميز الدراسات السوسيونقدية عن علم االج بصورة عامةو 
كما   ،إنمار في ترصدها النص األدبي و، ليس فقط لكونها تقتص  الموضوعبداية من

  ، بخالف النوع الثاني يكمنألن مجال اهتمامها  "Claude Duchetكلود دوشي " يذكر 
، و نقصد بذلك التنظيم الداخلي للنص و آلية العمل فيه و كذا ينابيع  نصداخل ال

و من ناحية .  الدالالت العديدة الموجودة فيه التي تتالقى و تتصادم بين الحين واآلخر
ثانية تطرح السوسيو نقدية  قضية الوسائط و اآللية المنتجة للدالالت السيميائية 

الت تطفو على الساحة الفنية و الجمالية من قاعدة و لعل تلك الدال.  واأليديولوجية
فالنص  4.  التضارب المتناقض الذي يتماهى بعيدا عن العرض اإلنسجامي للمضمون

                                                 
1 ( ����paul dirkx , sociologie de la littérature, p80. 
2 (����  Paul dirkx, sociologie de la littérature p78.    
�4ر، دار 023�A �@?�2<0 و ا��&�، ا��ار ا�2�=�ء ) 3> � �B �� ،� د�ن، ا�#�رآ8�0 و  ا���� ا�@Cي إ���38ص. ����86 �.  
4( ���� Edmond Cros,  la sociocritique p 37. 



 ا����ــــــــ� 

5 
 

كل و.   الممارسات االجتماعية فيه تنكشف، فضاء من التناقضات" إدمون كروس"حسب 
  .     ستحضر الصورة المضادة لها باستمرارية متناهيةصورة أدبية تَ

، فإن مجال  و بالتالي بغية الوقوف على الدالالت الواقعية للعمل األدبي
 الماركسي و المذهب  من المذهبكال" زياد العوف "السوسيونقدي يتوسط كما يرى 

يسعى إلى االستفادة من كل المزايا التي  "النقد األدبي االجتماعي  "الشكالني ، فتيار 
 و هناك من زعم أنها 1. جنب السلبيات  و النقائص مع محاولة تها  المذهبان يرتكز علي

ربة االجتماعية لألدب كهدف التقاء بين المادية الجدلية و علم النفس بمحاولتها تجديد المقا
  2. ، السيميائية واللسانية  إذن هي مقاربة تقحم المفاهيم البنائية.أساسي 
ن أو المؤكد  ،"هية أو شف مكتوبة "،ةاألكيد أال وجود لألدب دون نصوص أدبيو 

إن .  توضيحية و جدلية هي عالقة ة الخارجي العوالمباقيع عالقة هذه النصوص م
اجتماعية األدب ال تكتفي بشرح النص انطالقا من الكاتب أو العكس بل هي تعتني 

الخارجي النصوص و العالم االجتماعي   والمتحركة بين الكاتبت المعقدة وبتحليل الصال
  . شروحاتهرى بعيدا عن خداع توضيحات النص و مقاربات نصية أخكما تتعامل مع

و يبدو واضحا لدرجة كافية أن تأثير الحياة االجتماعية في اإلبداع األدبي مسلمة 
، و على الدارس  فقد يكون لسيرة الحياة أهمية كبيرة.  أساسية في المادية الديالكتيكية
ي كل حالة نوعية المعلومات و التفسيرات ، كي يرى ف األدبي أن يعاينها دوما باهتمام

، حين يتعلق األمر  بيد أنه عليه أن يتذكر.  التي بوسع الترجمة الشخصية أن تقدمها له
، و أن األساسي هو الصلة  ، أنها ليست سوى نقطة جزئية و ثانوية بتحليل أكثر عمقا

  . مختلف طبقاتهبين اإلنتاج األدبي و بين المفاهيم التي يتشارك فيها المجتمع ب
خطورة إعطاء السيرة الحياتية أهمية أكبر مما تستحق في التفسير " غولدمان"شرح 

بل هناك خطورة أكبر في إعطاء األديب أهمية أكبر مما .  السوسيولوجي للعمل األدبي
، حيث يفترض أن  إن الفكرة لتبدو رائعة للوهلة األولى.  يستحق في استيعاب أعماله

الكتابات التي نجد أن ، بحيث  لدالالت كتاباته أفضل من أي شخص آخرمعرفة الكاتب 

                                                 
ظ، !H'08 ا��ري ط)  1�J! K�C� 0�LML ،� د��B �� ا��N ا�����  .193، ص1993- ����1 ز��د ا�1ف ، ا��L ا
2 (����   Marc marti et Cros Edmond, la sociocritique ; cahiers de narratologie , L harmattan2003 . 

P206 .                                                                                            



 ا����ــــــــ� 

6 
 

تشكل أفضل طريق للوصول ) ، األحاديث الصحفية  ، المذكرات الرسائل( صدرت عنه 
       1) .، القصيدة ، القصة الرواية(إلى فهم تلك األعمال اإلبداعية 

األول من من الحرف كتوب أو المقروء ابتداء يتم التعامل الداخلي مع النص الم
، فالوقوف على هذا البعد  خلفية اجتماعية تربطه مع هذا الكائن االجتماعي منذ طفولته

، إنه يحمل  ، واألمر هنا ليس بسيطا بل على العكس يساهم في تفهم أسس الكتابة األدبية
 عية األدب تقف في مكان يسمح لها أن تدرك أن األدبإن اجتما.  غموضا النهاية له

 فهي تسعى إلى تسهيل استثنائية ، و لهذا ينبغي التبحر في أعماق شخصيات  جدا ،قدمع
المعاني يتحقق ضمن التطور التاريخي هذه ، و لكن تطور استخراج المعاني أو غيابها 

ربط فالداللة النصية هي فضاء محمل بالذاكرة و الذكريات بحيث ي.  واالجتماعي
  فيه تتقاطع ، فهو فضاء مشغول كليةيع المشتركةستحضر المواضالحاضر بالماضي وتُ

  .    مختلف األزمنة التاريخيةف اآلفاق ومختل
لمشاعر  هو الوسيط الرابط، و  إن العمل األدبي تعبير عن وجهة نظر إلى العالم

أحاسيس األديب التي تغربل عالم الكائنات في صالتها المستمرة بعالم األشياء و
 لك دون غيره األداة المناسبة لتشكيل العالمع ذلك الكائن الذي امتو يبقى المبد. المحسوسة
 لبعض المواهب االستثنائية في الفلسفة  ، الدراسة العميقةو قد نَكتشف أثناء. و تفسيره 
ات الحياتية لهؤالء من جهة ـات المعلنة و القناعـنا شاسعا بين التصريحوب، أو األدب 

الثاني الذي يتصوره هذا المبدع  بين العالم وايا الواعية ،لح على تسميته بالنصطأو ما ي
يحذر من هذه النوايا الواعية التي تسارع "  غولدمان " نجد  ،و هنا. يقدمه بشكل مغايرو

فبلزاك مثال الرجعي في .(  في قتل األدب و العمل األدبي على األقل من الناحية الجمالية
بلزاك المبدع الذي كشف عيوب الطبقة تصريحاته الحياتية بعيد كل البعد عن 

  .)         اإلقطاعية
، فاألفكار و القيم و المفاهيم المالزمة للبنية  يحدد ماركس مفهوما لأليديولوجيا

، القانونية و الثقافية تشكل  ، أي للمؤسسات السياسية الفوقية العميقة للمجتمع الرأسمالي
إن األيديولوجيا تالصق الوعي .  } قتصاديةاالجتماعية واال {من قبل البنية التحتية 

                                                 
��!�ن �'��ن، ا�#�د�0 ا������S�S�0 و ��ر�R ا�دب و ا��@0�8، ��) 1T ���� : ، Uز���ذر زآ���، دار ا��Jا0L �@?�2<0 و ا��&� و ا��

  .12 ، ص 1981ا�?012 ا�و�� 
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طبيعية فالبورجوازية مثال المعيشة كمجموعة مظاهر .  الشمولي لمجموعة بشرية
، ألنها تعزز وجودها و كأنه  م و سيطرة في يد هذه المجموعة تحكّعالمية تشكل أداةَو

  1. من األمور العادية و الشرعية
التي تجمع األدب ا دقيقا للصلة ، يطرح ألتوسير توصيف  و في مجال آخر

فهذه األخيرة تظهر انطالقا .  ، فالفن يشكل عالما مختلفا عن األيديولوجيا األيديولوجياو
لم الحقيقي كاألعراف أو العلوم ي العا فمن الوسائل التخيلية المنتهجة التي يعيشها البشر

 يميز "  بيير ماشيري " نجدو.  المعارف مثال أما الفن فيتيح لنا رؤية تلك األيديولوجياو
الخيال ويقصد ل فيها األديب عِملتي ييقصد األيديولوجيا أو المادة ابين ما يسميه الوهم و

فيؤسس " P . Machery   بيير ماشري" أما 2. الفن أو المادة التي يحولها الفنان من الوهم
يولوجيا و إن كانت مهمة ، فاأليد عالقة الرواية باأليديولوجيا بعيدا عن الحسابات الجاهزة

 3  . للروائي إال أنها ال تصنع الرواية الناجحة

 

إن ممارسة القراءة السوسيونقدية أو النقد األدبي االجتماعي على األعمال الروائية 
،  ، إلنتاج أو إظهار مجال من الحقائق الكامنة أو القصصية تشكل فتحا للنص من الداخل

لصياغة فرضيات نتزاع المسكوت عنه ومنهج ال الفهناك دائما مساءلة ضمن هذا
  4. الالوعي االجتماعي من النص المكتوب أو الخطاب المدون

، فالمؤلف الذي ال يحمل  تاب غير كاملتاب كامل و ِك، ِك هناك في عالم الكتب
أن صلة النصوص " ماشري"يعتقد .  نقيضه في الداخل يعتبر ناقصا يحتاج إلى إضافات

، فالقارئ  ، و لكن عن طريق ماال يقوله لوجيا ليست عن طريق ما يقولهاألدبية باألديو
ال يالمس األيديولوجيا في الخطاب األدبي من خالل المصرح به بل من خالل النواحي 

، أي من خالل الجوانب الغائبة و هنا يبدأ دور الناقد في الوقوف على  الصامتة الدالة

                                                 
1 ( ���� Paul Dirkx, Sociologie de la littérature, p65.  
ن، ا�#�رآ8�0 و ا���� ا�د �، ��)2�@Cي إ���ر، ص: ���� ��4> � �B26.   
3(���� Naget Khadda, l’œuvre romanesque de Mohamed Dib, office des publications universitaires, 

1983 , p 289. 
4( ����Christiane Achour, Simone Rezzoug, Convergences critiques , office des publications 

universitaires 1995, p264. 
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 و لم يكن مقصود ماشري التصريح  .لك الفراغاتهذه األبعاد ليجعلها تتكلم و يمأل بذ
   1. ، بل العكس كمال الفن يكمن في عدم كماله بأن األعمال األدبية تفتقد إلى الكمال

، فالنص باتفاق  اجتهاد الناقد في الشرح بالتأويلية " Ricoeurريكور "و يسمي 
ت عديدة لالستقبال كما ج في زمن محدد و لكن يبقى تلقيه مفتوحا على إمكانانتَالجميع ي

حدث بشكل ، فهذا التغيير ي  غير ما كنا عليه باألمس ، و من خالل فعل القراءة،أننا
رار المستقبل و أينما يقف المبدع حالما و ناظما للشعر و كاشفا أس.  تدريجي و معقد

   2. المعلقيقف بجواره المفسر و
عي تحوالت فكرية ينجزها إن الدالالت النصية التي يتوصل إليها القارئ تستد

ميائي للنص من النواحي الصوتية  هذه التحوالت على المحتوى السيتنصب.  بنفسه
فبناء الجمل والمحطات التي يبرز فيها الصمت يمنحان المتلقي .  الصرفيةلنحوية واو

كير المرحلي و االنتماء الطبقي معلومات إضافية و إشارات توضيحية عن أسلوب التف
  3. ية صاحب النصكذا شخصو

، بحيث  قراءة تستدعي ثقافة المحلل و المتلقي:  تنقسم تقنية القراءة إلى اتجاهين
، فيستبعد تفاصيل ال يتوقف عندها  ينتقي بحرية تامة ما يراه مهما لتفهم النص المطروح

  . مطوال و يركز على نقاط أخرى يتفهمها انطالقا من مرجعية ثقافية سابقة
، فهذه القراءة  و لو بصورة نظرية الطريقة العكسية،  تستوحي و قراءة ثانية

فهي قراءة تسائل المكتوب بشغف دون إغفال .  تتجاهل كل األمور التي ال ترتبط بالنص
قد رت بنائية تتأسس على األسلوبية وبو هي القراءة التي اعتُ.  أبسط العناصر و أصغرها

و حاول " jakobson  جكبسون" و "  lévi- straussوس اكلود ليفي ستر" جربها كل من 
 نتائجها بطء تقنياتها وو لكنها أفضت إلى الالجدوى الفنية ل"  ruwet وير"توضيحها 

  4.  الالمضمونة
إذن تحاول السوسيونقدية دراسة البنية المؤسسة للمجتمع و ليس البنية االجتماعية، 

 الصراعات األيديولوجية  استخراجمظاهر وفهذا النقد يرغب في فك رموز بعض ال
                                                 

ن، ا�#�رآ8�0 و ا���� ا�د �، ��) 1�@Cي إ���ر، ص: ���� ��4> � �B40 -41.  
2 ( ����Charles Bonn et Yves Baum , Psychanalyse et texte littéraire au Maghreb ,éd L’Harmattan 

1991 , p86. 
3 (���� Claude duchet , sociocritique, colloque organisé par l’université de Paris , éd Nathan 1979, 

p65.  
4 (���� Claude duchet, sociocritique, p64.  
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الخطاب الفني فالعالقة بين األيديولوجية و.  لمختلف الطبقات و في مختلف المراحل
 ناحية ، عالقة تقوم بين المجال األدبي من و متشعبةجدا  عميقة  إطار إشكاليةدرج فيتُ
ئية أخذ في الحسبان الثناإن دراسة هذه العالقة ت . المجال االجتماعي من ناحية أخرىو

  } الشكل و المضمون {  المعروفة 
.  من الممارسين األوائل للنقد األدبي االجتماعي في فرنسا"   كلود دوشي" يعتبر 

هذه األسس التي  ، األساليب النصية المتبعة لتوليد المفاهيم األيديولوجية فقد بحث في
األدبي ال من خالل فالواقع االجتماعي نجده حاضرا في النص .  ل من الخارج للتأثيرفعتُ

معلومة محددة أو رسالة مبثوثة هنا وهناك أو من خالل رؤية للواقع العام بل هذا التواجد 
يتحقق من خالل التداخل بين النص المكتوب والشروط االجتماعية للكتابة و بين المطالب 

  . المستقبلية للقراءة
يم النص في السوسيونقدية إلى درجات ثالثقس:  

  . مجموعة الخطابات التي تالزمه  و هي"مع النص"  .1
 التي يتحقق بواسطتها  مجال اإلحالة السوسيوثقافيةهو"خارج النص" .2

  .التواصل بين النص و القارئ
  . التي تنعت بها السلسلة اللغويةهو يقصد ب"النص"  .3

فكل لقاء يتم في عالم األعمال  ، انطالقا من السوسيونقدية ال وجود لنص صاٍفو 
هو  -  في الفضاء المجرد و دون بدايات مفترضة- بين أي كتاب و أي قارئ بداعية اإل

تحدد له شكل و ال قرأ و ال يفالعمل ال ي.  لقاء موجه من الحقل الثقافي في تلك اللحظة
فكل هذه  لتعامالت متنوعة للغة ما وممارسات ذهنية ولتقاليد ثقافية كتب إال انعكاسا لي ،

،   فال وجود لقارئ أول لنص مكتوب.  ساسية لفعل القراءةالعناصر تشكل البنيات األ
فكل نص قرئ بداية من المجموعة االجتماعية و جميع األصوات القريبة والبعيدة تساهم 

   1. في تشكيل صوت النص المميز بمختلف أبعاده
 ،الغالب المقاصد و الصمت ، تبقى مجاالت السوسيونقدية محاورة المضامين الخفية

احتماالت لمنطقة الالوعي االجتماعي ضمن قالب إشكالي مؤسس   ورضياتفلصياغة 
السوسيولوجيا األخرى المالزمة ال يهمل هذا االتجاه المشاركات . على الخيال

                                                 
1 ( ���� Paul Dirkx, Sociologie de la littérature, p 85. 
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سوسيولوجيا افية و كذا سوسيولوجيا المعرفة وتاب و السوسيولوجيا الثقكسوسيولوجيا الِك
لتي تحدد المواد المشكلة لها بتحليل أجهزة القراءة و التلقي و سوسيولوجيا الوسائط ا

   1. الشرعية و طرقها
، رغم أهمية هذه  الشك في أن االتجاه السوسيونقدي ال يكتفي بالقراءة األيديولوجية

  فهي بحث عن الصواب الذي ،فاأليديولوجيا تقدم كزيف في مقابل الحقيقي.  القراءة

الخطورة أن نربط هذه الصياغة يتداخل مع نقد األخطاء الموجودة كما أن من 
 . بكل االجتماعي  الذي يعثر عليه في النص"  األيديولوجية"

يسعى النقد األدبي االجتماعي إلى إعادة المنزلة المميزة و الخاصة للمنتوج ، إذن 
األدبي وذلك بتحريه للعناصر االجتماعية و األيديولوجية ضمن الخصائص الجمالية التي 

فالبنية االجتماعية هي المنتجة للنص عن طريق التفاعل الداخلي .  بتطبع النص المكتو
،  ، و البد أن نشير إلى أن التفاعل يتحقق بداية عن طريق اللغة المتأثر و المؤثر

ليه في كل المؤسسات لتزم فيه بالقواعد الشاملة و الكلية و بالمتفق عفالمكتوب الخطي ي
ي كل المراحل العمرية و بهذا تغذو هذه البنيات الثقافية و التربوية وفاالجتماعية و

 .ال يمسها إال تحول خارجي بعيدا عن الضوابط الجوهرية والقواعد ثابتة ،
السوسيونقدية تيار ال يدعي أنه مذهب أو مدرسة فهو يقترح دراسة اجتماعية األدب و

  .  بأسلوب جديد مختلف عن االجتماعية الماركسية
السوسيونقدية في المقاالت المنشورة على صفحات انحصرت مجاالت الكتابة 

، و قد تنوعت المقاالت بين اآلراء  الملتقيات الجامعية بالدرجة األولى والمجالت
 ال يفصل فتيار السوسيونقدية.  النظرية، والتحليالت األدبية مع تناول قضية المؤسسات

مجتمع داخل النص و أن المجتمع بل يساند الفرضية التي تذهب إلى وجود البين النص و
درس و من هنا جاء اقتراحها بأن ي.  المركز البنائي لكل نص مكتوب هو المجتمع

  .   المجتمع من خالل النص المكتوب أو المرئي
بين النص المكتوب و السياق   " Zima  زيما" في النقد األدبي االجتماعي يقارب ف

اللهجة  : ا من مفهومين أساسين هماانطالق" علم اجتماع النص" االجتماعي ضمن إطار 
 Situation{ "وضعية اللسانية االجتماعية" و }   Sociolecte{ "االجتماعية

                                                 
1 ( ����Claude Duchet, Sociocritique pp 4-5.  



 ا����ــــــــ� 

11 
 

Sociolinguistique{  .  اللهجة االجتماعية بأنها لغة أيديولوجية " زيما " و يعرف
   1. مستويات المعجمية و الداللية و التركيبية لمصالح جماعية معينةالمؤسسة على 

المتداول ضمن األدوات النقدية فهذا المفهوم "  الوعي النص "مفهوم "  زيما"رفض ي
ولوجيا، كما يتفق ي لأليديافي اعتقاده يمنع التأكد أن الممارسة األدبية كانت دوما نقدا واع

في كون األدب الطالئعي توقف عن أن يكون مستقبل  }  Adorno{"ادورنو "مع 
   2.  صراع أيديولوجيلأليديولوجيا بل أضحى منطقة

ينبغي حينما تمنح للناقد السوسيونقدي فرصة تناول نص إبداعي أن يستفيد من 
، وأن يفتح أفق تفعيل نصوصه على األساليب التحليلية كنظرية األدب  مختلف النظريات

فانطالقا من هذه المعارف النظرية يتم تهيئة .  و األدب المقارن و التاريخ األدبي
ناسبة للدراسات األدبية كما يتم انتقاء األدوات الفكرية و التقنية المناسبة األرضية الم

األيديولوجيا جيه الصحيح للتضمينات المعرفية و، مع التو للمنهجية وللموضوع المدروس
استفادت السوسيونقدية من النظريات الحديثة أللتوسير، لكان و ميشال  و قد.  المنتقاة

بإعطائها " جوليا كريستيفا"  المصطلحات التي ذكرتها فوكو  كما استفادت من بعض
ذكر بجذورها األولى  و كانت دوما تُ« génotexte et phénotexte » شروحات أخرى

  . ممثلة في جورج لوكاش، ميخائيل باختين ولوسيان غولدمان
، ألنه من منظور  ، التناص مفهوما سوسيولوجيا قبل ذلك" بيير زيما " و قد اعتبر 

 فكل مكتوب يستجمع لغات مختلفة ، تماعي يأخذ عالم الفن و الخيال توجها تناصيااج
  .  فضاءات خيالية و حقيقيةوخطابات شفوية و مخطوطة و

  :و يبدو أن ثمة أشكال ثالثة  للتناص أو للتفاعل النصي
عندما تدخل نصوص الكاتب الواحد في تفاعل مع : التفاعل النصي الذاتي )1
 .ذلك لغويا و أسلوبيا و نوعيالى ، و يتج بعضها
حينما يدخل نص الكاتب في تفاعل مع نصوص : التفاعل النصي الداخلي )2

 .، سواء كانت هذه النصوص أدبية أو غير أدبية كتاب عصره

                                                 
1 (�B�����  194، ص �� ا��N ا�د � ���� ز��د ا�1ف ، ا��L ا
2 ( ���� Paul Dirkx, Sociologie de la littérature p90.    
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حينما تتفاعل نصوص الكاتب مع نصوص غيره : التفاعل النصي الخارجي )3
  1.التي ظهرت في عصور بعيدة

هجيته الخاصة رفي أو علمي يؤسس منو يجب أن نوضح أن كل بحث مع
، والمقصود من هذا أن الناقد يلج موضوعه معززا بمفاهيم نقدية  التحريو لالستكشاف 

ذلك و.  جمالية و تقنيات قابلة للمراجعة والتصحيح بل قابلة للترك في اللحظة المواتية
ا أن كل عمل ، كم ألن ال وجود لمنهجية جاهزة للجميع و ال نظام مستخرج من المناهج

ال يكتمل بعد التأمالت المتكررة و اإلضافات العديدة ألنه قابل دوما للزيادة حتى بالنسبة 
      2. للناقد المحترف

، أو مجرد القراءة تتطلب دوما فهما جيدا ألبعادها  إن التقرب من األعمال األدبية
أو المسرحية التي ال ، فأين الرواية أو القصيدة  االجتماعية و هذا يستكشف من خاللها

و قد نستغرب أحيانا كيف تمت مناقشة طبيعة العالقة التي تجمع .  تذكرنا بعالمنا المعيش
أو حول النقاط الواصلة بينهما و التي تالمس "  أفالطون "بين األدب و المجتمع منذ 

 بناء فبناء األديب ال يختلف عن.  عملية اإلبداع و التي نادرا ما ينفيها كاتب أو شاعر
اإلحصائيات، {النص األدبي، فاألدبية تتجلى من العمل بعيدا عن النشاطات األخرى 

ات ـفرغم أهمية هذه الجوانب لكنها ال تمنح إال معلوم} البحث عن التكريم النشر و
، فالشخصية  بل إن عبقرية المفكر أو األديب تجعل العمل األدبي يفهم بذاته 3. جانبية

مختلف ، هي األقوى في استيعاب الوعي االجتماعي و   الفنيةالمتمكنة من أدواتها
ا يتم أما إذا تعلق األمر بخلل أو ضعف في عمل م.  التحتيةتفاعالت البنيات الفوقية و
  .   أجواء حياته االجتماعيةاللجوء إلى ذاتية األديب و

من }  Pierre Machery{"بيير ماشري" في الناحية األخرى نجد الفيلسوف و الناقد 
" من أجل نظرية لإلنتاج األدبي"  و خاصة في كتابه} Althusser{ "  التوسير "أتباع 

يوضح أنه ينبغي على النقد تفادي البحث عن رسائل مبثوثة في النص األدبي من قبل 
   4. ، ذلك ألن الحقائق تحيط ثنايا النص دون أن يصرح بها مجموعة اجتماعية

                                                 
1 ( 0���Yب ا�?012 ا��Z#=�ء ا��ا��1 � ا��ار ا�2 ����Yا��وا]�، ا�#�آ� ا� N7 ،ا����ح ا���?�� ��100ص/����2001 '1.  
2 ( ���� Paul Dirkx , Sociologie de la littérature, pp 152-153.  
3 ( ����Ibid, pp5-6.  
4 ( ����Ibid, p 83. 
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، أوالهما إفراطه في  ى هذا المنهج أمران اثنانو لعل أهم ما يمكن أن يؤخذ عل
، هو  و ثانيهما . العناية بمضمون العمل األدبي على حساب الشكل الفني لهذا العمل

 الواضح بحق ، و بالتالي إجحافه في إنتاج األثر" الوعي الجماعي " تركيزه على دور 
  . خير من يمثل هذا المنهج هو النقد الماركسيالمبدع الفرد و

هذا ما ، و يبقى أن نذكر في األخير أن أفضل وسيلة للدفاع عن منهج ما هو تطبيقه
  .سنسعى إلى تفعيله في الصفحات الالحقة
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  : األولى في الجزائرتوجه الكتابات الروائية
، من خالل  مزق االستعمار الفرنسي النسيج االجتماعي الداخلي للمجتمع الجزائري

، و اتبعت اإلدارة االستعمارية الفرنسية طيلة  يني و الطبقي و الجنسيسياسة اإللغاء الد
، ويخبرنا  العصايفوق المائة سنة قانون األفيون وفترة االحتالل التي امتدت إلى ما 

ستقراره كثورة األمير عبد التاريخ عن ثورات عديدة تصدت لهذا الدخيل وأربكت ا
 أخذ ،  الهدنة و ألقت بالعهود عرض الحائط فبعد أن ألغت فرنسا ) 1839/1847(القادر

ين في منصب الحاكم  ع)1841(، ففي سنة  األمير يزعج راحتها في كل مكان تحتله
، و قد أمسك هذا األخير  الجزائر بيد حديدية بعيدا  " بيجو "العام، قائد عسكري يدعى 

سس و التنكيل د اتبع أسلوب التجعن أساليب السياسة و الديبلوماسية والتفاوض و ق
، كما لجأت فرنسا   من األبرياءلجزائر فهلك في مرحلة حكمه اآلالفالتقتيل ألبناء او

في األمير عبد القادر إلى فرنسا عام ، و قد نُ لنشر الفتن بين أبناء الشعب الجزائري
  : و من بين الثورات الالحقة.  ، بعد أن اضطر للتسليم) 1847(

  . سدي الشيخ و ثورة األوراسثورة أوالد)  1850ـ1848(من 
  . ثورة القبائل)1851(عام 
  .ثورة واحات الجنوب بقيادة محمد بن عبد اهللا) 1852 (عام

  . ثورة جبال البابور )1856(عام 
  . ثورة الال فاطمة في جبال القبائل)1857(عام 
  .ثورة األوراس) 1858 (عام

  . ثورة الشعبانية)1861(عام 
، و قد اتسعت مساحة هذه الحركة  يدي الشيخ ثورة أوالد س)1864 (عام

، و قد ميزتها الحرائق  االنتفاضية من جنوب وهران إلى أن وصلت مقاطعة قسنطينة
  .الفظيعة
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، استشهد فيها المقراني   ثورة المقراني و هي ثورة شعبية واسعة النطاق)1871(
 ال إلى غاية ، و رغم ذلك استمرت عاما كام بعد شهرين من الكفاح و حمل السالح

1872 .1  
" بيجو" و قد سعت اإلدارة الفرنسية بكل قواها  إلى تثبيت استيطان المعمرين فمع 

للفالحة افدين الجدد قطعا أرضية للبناء و، تعطي للو تحول االستعمار إلى إدارة حازمة
مع منحة تشجيعية لالستقرار ولتغطية مصاريف بداية اإلقامة كما تعبد الطرق و تبني 

، فالتعمير في الجزائر كان عالجا للبطالة المنتشرة في الوطن  قرى بمساعدة العسكريينال
  . " فرنسا "األم 

، فخلقت هوة   حاولت هذه اإلدارة االستدمارية أن تزرع التفرقة بين أفراد الشعب
، مدعية  بين مختلف الطبقات من خالل استقطاب وجهاء بعض األقليات و التعاون معهم

فع عنهم و عن أقلياتهم وترعى مصالحهم ، فيما ربطت مصالحها بفئة متعاونة أنها تدا
و وجد كثير من .  تمردت على ميثاق االنتماء الضمني الذي يربطها بالوطن األم

ل األرض التي الجزائريين أن التنوع العرقي للمجتمع و كذا التالعب الفرنسي سيحو
. ي أيدي المعمرين و الحالمين بالفرنسةيفترض أن يدافعوا عنها إلى سجينة أبدية ف

، أرادت تثبيت سيطرتها من خالل ترغيب  ففرنسا شأنها شأن أية قوة استعمارية أخرى
سياسة " مولود معمري "  سماها رهيب األغلبية و استبعادها و قداألقليات وإغوائها و ت

ها إلى بتر القوى مؤسساتل سعت فرنسا و من يمثل أجهزتها و، و بالفع )األفيون والعصا(
االجتماعية الفاعلة عبر إحياء االختالفات التقليدية فيما بينها، و إعادة بعثها و كأنها 

، األمر الذي جعل تلك  تناقضات مصيرية مستحيلة الحل إال بتدخل الجانب الفرنسي
االختالفات البسيطة تسمو إلى درجة الصراعات المصيرية التي تهدد وجود بعض 

وبذلك نجد أن التواجد الفرنسي في الجزائر أنعش المشكالت االجتماعية ،  األقليات
  .التافهة

 ساحة )1870 و1830(كانت الجزائر و على امتداد أربعين سنة أي بين ، إذن 
 أما Ch. Robert Ageron  ( 2"(شارل روبير أجيرون" حرب كما يذكر المؤرخ الفرنسي 

                                                 
  .506- 504 ، ص ص ����1975 زه��A 0ورة ، ��ر�R ا��1ب ا�5��J ، دار ا��[=0  )1
2( ���� CH- Robert Ageron, Histoire de l’Algérie contemporaine, P.U.F, 5éd Paris1974 , p10 .�2> 7>  

رة ا�����8 �� ا��وا�0 ا�#�Z �0 ، د�ان ا�#?2<�ت ا��C!1�0 ا��Cا]� a ، ن�6 ��C#41 ص 1986ا�.  



��" ا�! �� ا� %
�� و �$� ا������#                : ا�! � ا�ول ����   إ����ت ا��

17 
 

اوح بين الترحيب مار فكان موقفا مخزيا ترموقف الطبقة المثقفة الفرنسية من االستع
التزام الصمت إذ لم يحرك أي واحد منهم أطراف أنامله للتنديد أو التعبير عن الرفض و

" فكتور هيكو "ـف.  للعبودية و لالستعباد و لم يسمع أي واحد منهم آهات هذا الشعب
تالل الجزائر مؤلف البؤساء انشغل بقضايا محلية و اكتفى بالتصريح بشجاعة أن اح

، فقد أيد  الذي كان من رجال السياسة حينذاك" المارتين " ، أما  وصمة عار لفرنسا
كان يأمل أن تجلب هذه األراضي خيرا كثيرا كما في " بلزاك  "االستعمار في حين أن 

لم يكن يهمها "  جورج صاند" و كذلك   » « La cousine Bette   "ابنة العم بيت" روايته 
و من األقالم .  ائر إال الفوائد المادية و الخيرات التي تغرق فيها فرنسافي الجز

الذي رأى "  موباسان "الذي صور البؤس الجزائري و" ألفونس دوديه" االستثنائية نجد 
   1. في الجزائر كل شيء جميل عدا الوجود الفرنسي

 وعود أن الوعود الفرنسية) 1871ـ1830(تبين للجزائريين طيلة هذه الفترة 
، فالفرنسيون الذي دخلوا إلى الجزائر لينقلوا الحضارة إلى  كاذبة و مجموعة مخالطات

،  هذه األرض و ينقلوا المعارف العلمية و الثقافية و ليحولوا أهل البالد فيصيروا مثلهم
  : اكتفوا فقط بتحويل األرض الجزائرية إلى أرض تابعة لفرنسا  يقول ألبير ميمي

ن في الحديث عن تمزقهم ، فقد رتبوا حياتهم اليومية في إنهم يبالغو " 
ام ، ـهم بانتظـون عطلـات الوطن األم ، حيث يقضـالمستعمرة، فاستوردوا أخالقي

أو العسكريون الذين تعهدوا باحترام قيم المجتمع و عاداته و أساليب الحياة االجتماعية 
ان ، أما نابليون الثالث الذي تناسوا وعودهم وأضحى همهم التحكم في الجماد و اإلنس

صرح أنه يرغب في تكوين إمارة عربية ، فإنه في  حقيقة األمر فضح مخططه الرامي 
   2. "إلى إعطاء الصيغة األمريكية القتصاد البالد أي االستعمار الفرنسي 

، فالضرر الذي لحق الدول  لقد تحول الجزائري إلى الالشيء بوجود االستعمار
إذ انتهجت فرنسا سياسة متطابقة في كل أقطار .  لم تفلت منه الجزائرالمغاربية ككل 

التفقير  : المغرب العربي و هي سياسة استندت إلى دعامتين أو عمودين أساسيين
و ثانيا سن .  التجويع و سلب األراضي من جهة ثم محاربة الثقافة العربية واإلسالميةو

                                                 
 1 ( ، 0� �Z#رة ا�����8 �� ا��وا�0 ا�a ، ن�6 ��C#ا]� ���� <�2 ا��C0 ا��1!�Cت ا��>  .44ص 1986د�ان ا�#?2

2 (Abdallah Laroui , L’histoire du Maghreb , p 284. 2> 7> ،0� �Z#رة ا�����8 �� ا��وا�0 ا�a ،ن�6 ��C#ا� �
  .39ص
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هيمنة االستعمارية واالستيطانية تتزواج فيها ،  فال قوانين تكبل عقول و أيدي هذا الشعب
، و هذا ما أنجزته فرنسا ببناء مدارس  األسلحة الحربية و األسلحة الثقافية الفكرية
التزييف ن في نقل و تعليم فنون التزوير وعسكرية و أخرى مدنية و هما معا تتشاركا

ا هو ألبير ميمي أثناء ، و ه للتاريخ قصد إلغاء الوجود العربي و اإلسالمي في البالد
   :تحليله لمعاناة الشعب الجزائري، يقول

وقف في مستقبله ، تقاليده تحتضر ، و ضاع أمله في زع من ماضيه و ُألقد انتُ " 
 تكوين ثقافة جديدة ، إنه ال يملك لغة ، و ال علما ، و ال فنا ، و ال وجودا وطنيا

ك شيئا و لم يعد شيئا يذكر، و ال يأمل إنه ال يمل: عالميا ، ال حقوقا و ال واجبات أو
  1. " شيئا

الخمول  باالستقرار وفي هذا الجو المليء بالصراعات و بالنزعات القتالية حينا أو
، بل كان هذا الميالد  لد األدب الجزائري بعيدا عن المصادفة أو التلقائية، و أحيانا أخرى

، هذا الصراع الذي  لخارجينتيجة عوامل كثيرة تجمعت بحكم الصراع الداخلي و ا
، فقد فضح هذا 1945 ماي 8أفضى في النهاية على المستوى السياسي إلى مظاهرات 

، كما  طمس رغم السنوات الطويلة من السباتاليوم عن روح القتال الجزائرية التي لم تُ
الفرنسيينصدام بين الجزائريين وأنف فيها الخ لمرحلة جديدة استُأنه أر  .  

، تلك الحرب التي أكسبت  وم كان رمزا لنهاية الحرب العالمية الثانيةفهذا الي
، إن اإلبداع  ، إذ تموت الشعوب ألجل أن تعيش أوطانها الجزائريين دروسا في الحرية

األدبي شكل وعيا جديدا لإلنسان الجزائري وداخل الحلقات المتتابعة للتاريخ خصص 
جزائري المقموع ثقافيا و دينيا ، لتمثيل ال نيبعض الكتاب مناطق للتفكير و التفعيل الف

إذ يمكننا التصريح دون تردد أن األدب الجزائري المكتوب باللغة .  اجتماعيا و سياسياو
، فاألقالم التي تحررت و تحركت  الفرنسية نما و تطور نتيجة ظروف ثقافية و سياسية

لغضب الشامل من الواقع  لم تعبر إال عن االستياء العام و ا1945ماي  8بعد أحداث 
  .األسود

                                                 
1 (Albert Memmi , Portrait du colonisé , p p 155-156. ، 0� �Z#رة ا�����8 �� ا��وا�0 ا�a ،ن�6 ��C#7 ا�> 

  .38 ،ص1986د�ان ا�#?2<�ت ا��C!1�0 ا��Cا]� 
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نتيجة حالة خصوصية من االنفجار  الرواية في المغرب العربيبالفعل ولدت 
 و صورة  ،، فالجدلية قائمة بين التاريخ السياسي للبالد و األعمال الروائية االحتجاجو

، ويبقى جليا أن كل كاتب نقل اللوحة من  الجزائر حاضرة كمرآة في األدب المكتوب
. جمع كل اللوحات لتشكل الشكل األخير من مأساة الجزائرنب محدد و كان يكفي أن تُجا

فككل رواية في العالم لم يانطالقا فقط كما يذكر  -د بروز هذه النصوص المكتوبة حد
، ألن اإلبداع الروائي كان في حاجة  من يقظة الوعي الوطني - ••••" مصطفى األشرف"

توضيح الكتاب قبل أن يكون وسيلة كفاح و الجمالية لفئة من ملحة لتأكيد القدرات الفنية و
في ، و بعت بهذه الميزات في مراحل الحقة، و إن كانت هذه النماذج قد طُ لرؤية سياسية

      1. مختلف األجناس كالسيرة الذاتية والشهادات الخاصة أو األعمال الروائية الخيالية
لكتاب الجزائريين انتماء جغرافيا بالدرجة اتفقت اآلراء النقدية في تحديد انتماء ا

 دون هو جزائري" الجزائر" ض تسمى ، فكل كاتب مارس وظيفته على أر األولى
  . الرجوع إلى لغته و انتمائه التاريخي

لقد عن سيناكجو" ف ر  Jean Senac " كل كاتب اختار أن " الكاتب الجزائري بأنه
تعبير الكتاب الجزائريين ال  " : فيرى " نري كريباهه "، أما  "ينتمي إلى األمة الجزائرية

يعني سوى الذين اختاروا الوطن الجزائري مهما كان أصلهم و مهما كان انتماؤهم الديني 
األدب الجزائري هو كل عمل أدبي  " : أما الكاتبة عايدة أديب بامية فتقول"  . أو الفلسفي

ة من قبل أي من سكان الجزائر غة الفرنسيـمؤلف سواء باللغة العربية أو بالل
  2" .األصليين

، نفاجأ بظهور مجموعة من المثقفين الجزائريين  و لو عدنا إلى البدايات األولى
، هذه النخبة التي طالبت في المحافل األدبية ومن خالل أعمالها األدبية  عبرت بالفرنسية

                                                 
  " .�ا]� أ!0 و !U#�C ا�C" !4?�� ا��cف ، '��'� و رK6�a ، 0���L bB آ��ب   ••••
1( ����Le roman maghrébin : brève contribution à un début , communication envoyée au colloque sur 

le roman maghrébin qui s’est tenu à Hammamet   ( Tunisie) du 24 au 28 déc 1968 . parue en revue 
maghrébine , Souffles  N° 13-14, 1969.   

 Naget Khadda, L’œuvre romanesque de Mohammed Dib, office des publications universitaires 
1983 /p245.  

  
2( 0�1!�Cت ا��>ر ا�دب ا���44 ا��Cا]�ي،  د�ان ا�#?2?� ،0�!�  K50،51، ص ص1982<���ة أد�.  
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محمد  :ء الروائي بإدماج الجزائري في الفرنسي كمطلب حقيقي و أساسي ، و من هؤال
  : الذي يبين بقوله Mohamid Ould Cheikh • ولد الشيخ

لقد أصبح واضحا للعيان ، أن البالد استرجعت السلم و العيشة الهنية تحت حمى " 
ال يشعر تجاه الوطن األم ] يقصد الجزائري [ الحكم الفرنسي ، فال وجود لمواطن عربي

جه من الظلمات إلى النور ، إلى منطقة بالعرفان للجميل السخي و خاصة بعد إخرا
  1. "الحياة و السعادة 

إن الطبقة األولى للكتاب الجزائريين المعبرين باللغة الفرنسية كانوا أساتذة أو 
أصحاب وظائف حرة أو من الطبقة الوجيهة في المجتمع أو من خيرة علية القوم 

ناصرين لمبدأ االندماج و هم من خريجي المدرسة الفرنسية و من الم) 1950ـ1920(
ماري لويس " فإذا التفتنا للكتابة النسائية نجد .  أو االلتحاق بفرنسا و المساواة بالفرنسيين

 الياقوتية السوداء" كأول روائية جزائرية بإصدار  •" Marie-Louise Amroucheعمروش

 Jacinthe noire  " دار شارلو "و هي من إصدار )  1947(سنةcharlot"ت ، كتب
بعد  لكنها لم تنشرها إال )1937 و1935(طاووس عمروش هذه الرواية بين سنتي  

، ولكون الكاتبة مسيحية فإنها تنكشف من خالل رواياتها  عشر سنوات من ذلك التاريخ
. فتضح في نصوصها الثالثة على ركيزة االعتراف كممارسة دينية ، فاألمور الحميمية تُ

و قد رددت أن كثيرا من أعمالها الروائية تنطق .  ضمنيتفعل كاعترافعندها فالكتابة 
شعرا فالسيرة الذاتية دوما موجودة بالداخل و كذا الشهادة كقيمة تنتقل بين صفحات النص 

 •" Djamila Debècheجميلة دباش "الصحفية و الرائدة في عالم الصحافة و . الروائي
  Leila, jeune fille."2 زائريةليلى الشابة الج" التي أصدرت في نفس السنة رواية 

                                                 
�]@�J�� 0ر !7 أوfد '��ي ا�&�R ، درس  #���0 وه�ان  !7 <1906 ، و��  2&�ر '�0 1936 و J!1906#� و�� ا�&�R <�ش  �7   •

<i��! " 0�'1936 jJ� 0��1c 0 �� ا��h�b " آ�K روا�0 . و  �أ ا��S2! 7' �� 0 ��Sة و ُ�&� �9 �� <�ة !MCت #C! 9� و 
ان �> "Chants pour Yasmina " ان�ورو � و!7 ، آ�ن !7 أ��4ر ا����رب ا��1 � ا1928'�0 " ا�h@��0 " و!6�8��1  0

UA .( ا�#�!H��C�l  7 �0 اM�6fل ! 7!Limag. Refef.org  
1( Jean Déjeux, Situation de la littérature Maghrébine, OPU 1982, p21.  
  

••••   �� n�ن 1913 !�رس 4!�ري ��� <#�وش �3ووس ، و��ت  �B jo0 ، ه� أ�0 ا����8�8�C��  j8�C� ، 0�@[�2A 7 أ'�ة! 
c ، ق ا�#�أة <#�وش  . !U �[��0 ا��Jب ا���1#�0 ا���Y�19450ه��Bت إ�� ����8 '�0 . �<�ة و !�ا��6 7> 01

. ���i ��6��  ����8  �2ر��A   "L’action "  0�'1947 .nب '?�q ، أ'c 0@C! j8[��0 1926 د �ش B#�@0 ، و��ت '�0  •
) UA!Limag(   
2(  ����Jean Déjeux , La littérature féminine de langue française au Maghreb , éd Karthala 1994 , p21-

22. 
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 و القاص 1891، يحدد ذلك بسنة حينما يؤرخ ألول قصة قصيرة كتبها جزائري
انتقام " تحت عنوان ) 1928ـM’hamed Ben Rahhal•) 1856هو محمد بن رحال 

هذه القصة في المجلة الجزائرية  وقد نشرت"  La vengeance du cheikh الشيخ
. 1) 1891 أكتوبر3 سبتمبر ـ26 (، في العدد الثالث يوم لفنيةاألدبية و ا ة ،ـالتونسي

أما أول سلسلة من القصص والتي يمكن أن تشكل رواية قصيرة ولكنها لم تجمع في 
"  تحت عنوان• في صحيفة الحق، من توقيع أحمد بوري1912 فكانت سنة ،كتاب

   2"  مسيحيونومسلمون 
  3• للقايد بن شريف)1920(ت سنة أما أول رواية كتبت باللغة الفرنسية فكان

ثم تبعت بروايات أخرى ففي " احمد بن مصطفى قومي"  تحت عنوان )1921ـ1879(
رواية تحت عنوان ) 1955ـ1891(•"عبد القادر حاج حمو "  أصدر )1925(سنة

و قد عدت هذه الرواية لفترة طويلة هي األولي في تاريخ األدب " زهرة زوجة المنجمي"
بين ظهرت ثماني روايات جزائرية و)  1944و  1919( ن بين سنة إذ .الجزائري

ابن الفقير لمولود " رواية 1950ست روايات منها سنة صدرت ) 1951 و1945(
   4.فرعون على حساب الكاتب

  
الذين تغنوا بفرنسا و بحضارتها ، نلتقي ببعض الكتاب  "ولد الشيخ"و إلى جانب 

، فالمعتدي  ة فرنسا لديهم بل و تغيرت قلبا و قالباإذ تحولت صور.  تمسكوا بانتمائهاو
مساعدة  في البالد كان من أجل اإلصالح و، بل إن حضوره على األرض لم يعد كذلك

                                                 
•••• M’hamed ben rahhal, La vengeance du cheikh, La revue Algérienne et Tunisienne, littéraire et         

 artistique (3 trimestre ; n :13, 26 septembre- 3 octobre1891.)  
1( ���� Jean déjeux, Situation de la littérature maghrébine de langue française, office des publications 

universitaires éd 82. p18. 
•  Ahmed Bouri, Musulmans et chrétiens , journal El Hack, 1912   
2( ���� Ibid, p18.  

• �#J! q��c ���A : 0�' 0S! إ�� r6 ،0���c 0@[�> 7! و b��� دf@0 و�2A 7!1913 �� و �cرك �� ا��Jب ا���1#�0 ا�و��، �
  .1921 #�ض ا����س '�0 

3( ���� Ibid, p19.  
 Le caid Ben Cherif, Ahmed Ben Mostapha goumier( 1920). 

 
 .، آ�ن ��]K ر]�n ا��Jد ا���Sب ا��Cا]���18917<�2 ا���در #6 و��  #@���0 '�0  •

Abdelkader Hadj Hamou, Zohra, la femme du mineur. (1925)  
4( ���� Jean Déjeux, Situation de la littérature maghrébine de langue française,p p19-20.    
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 )1952ـ1877(1" •رابح زناتي" فكان يحلو للكاتب .  شعب يعيش وسط المتوحشين
ادية و المعنوية أن يقول أن األفضال كلها الم) بولنوار الجزائري الشاب( صاحب رواية 

، كتب سنة  ترجع لفرنسا و في مقال عن القضية الجزائرية بمنظور جزائري مسلم
 أن من حظ كل الجزائريين أن تكون الدولة األكبر و األكثر حضارة في العالم )1938(

 فالغاية التي جزائري من أن يخطو خطوات عمالقة و كذلك، فمعها تمكن ال هي المعلمة
القضية "  أما في 2.تفكير غربيلفرنسة أي منح روح فرنسية و هي اينزع إليها
 فالمثقف الجزائري متهم في كل األحوال "Le problème algérien  "  " الجزائرية

، ففي مقطع من رواية  بالمواالة لفرنسا و لحضارتها لمجرد التحدث باللغة الفرنسية
ى المشرق العربي ال يحقق قبول يشرح القاضي لهذه الشخصية أن االنتقال إل" بولنوار "

يصعب نزعها، فبوجودها تبقى مشتبها به " armure" إنك تضع درعا " : العربي لنا 
ك، هؤالء الذين ينهلون من الوطنية العربية مند عقود ، فهذا الدرع مواطنيفي نظر 

 فالحاجز موجود و أنا أتحدث. يدفعك إلى الحديث و التفاعل مع األمور بأسلوب فرنسي 
         3." عن تجربة في القضية

إذن يبقى أن نقول إن األدب الجزائري المكتوب بالفرنسية فرض نفسه من حيث 
فالتواجد  ، الكم و الكيف مقارنة  باألدب المكتوب بالفرنسية في تونس أو المغرب

 في مراحل مبكرة وتأثير الثقافة األجنبية في الفرنسي كان أطول كما أن التمدرس بدأ
  .النفوس كان أشدقول والع

اب األوائل الذين أتقنوا الفرنسية و تبنوا الحضارة الغربية أحسوا بضرورة إن الكتّ
واضح أن فرنسا تبدو محبوبة رده عن طريق كتابة أعمال روائية و االعتراف بالجميل و

 توحي بالود والشغف لفرنسا ماعدا)  1950 و 1920( فكتابات الكتاب الجزائريين بين 
  .الفرنسيينفكل األمور تنظر بمنظر فرنسا و"  4و بن نابي•حمامي ل" 

                                                 
 ، �cرك �� ا��Jب ا���1#�0 ا�و�� ، 1903 ، و �8�C��  n�C�0 ا����8�Fort national  0�' 0  ـ 1877 را u ز���� ، و�� '�0 •

ت ا�ه��� " أ'���B nة a La voix d’indigène  " 0�'1929 0��?�8�  .  
Rabah Zenati, Bou el nouar, le jeune Algérien (1945).  

1( ����. Jean Déjeux, Situation de la littérature maghrébine de langue française , p 22  
2(���� Ibid, p 22.  
3 (Ibid, p 25. 
ا�!�� " �6�� ا�!�� <�2 ا���در 7، آ�ن U! ����a ]@�9  #�4 و ه ��C�� iوز ا�1&�� أ�Aم !J�   0�'1902�> U#�!� و��  ���رت•

x��#7" <�2 ا��#�cb�A 1946و ا'���  ��lان، 6�5 اbZ�c أ'��ذا و  �1 ذ�x ا'���  #�4 '�0  " رb6 إ�� ا�#&�ق و ا���� !U ه
  .���0C �6دث ا���Cر ا�?�]�ة

4( El Hammamy, Bennabi.  
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 يتساءل )1928(" المأمون" فابتداء من الرواية األولى •و من هؤالء شكري خوجة
و أنا أشعر برغبة غامضة أن أقدم  تمتلك فرنسا حقوقا علي ،" : البطل مأمون قائال

ن أجده هي فكرة الوطن التي بدأت وهذا رائع أ. و أنا العربي لي هدف ... شيئا يفيدها
   1." تتفتح  بداخلي 

فيبدو أنها برزت كتيار أدبي في (L’école d’Alger) أما مدرسة الجزائر 
 و قد تبلورت بمالمحها الجمالية و السياسية على يد كتاب )1935(الجزائر سنة 

، ها شواطئا و ى البحر و شمس إفريقيعالميين، أما اهتمامات هذه الكتابات فقد انصبت عل
وسنجد أن أحداث الروايات التي  "مدرسة الجزائر"ق على تسمية هذا التوجه فّو قد اتُ

 Camus، كرواية الطاعون أللبير كامو  كتبها روائيو هذه المدرسة في المدن الساحلية
  .وهرانمدينة مثال التي تجري أحداثها ب

هذا .   لألدب الكولونياليعلى الرغم من أن مدرسة الجزائر شكلت تطورا طبيعياو 
األدب الذي فرضته جملة من األسباب السياسية و االجتماعية االقتصادية على أرض 

من " الجزائريين "نية إال أنها وقفت في وجه تيار الواقع و خاصة بعد الحرب العالمية الثا
رؤية إذ كانت كتابات مدرسة الجزائر تكشف في الظاهر عن  منطلق إقليمية استعمارية ،

درسة تجنبا للتناقضات الجمالية عالمية و إنسانية و في الباطن رفضت التصريح بالم
 . تطبع أغلب المدارسوالسياسية التي

مدرسة الشمال " كان ألبير كامو متحدثا عن هذه المدرسة يسميها بمصطلح 
سمية و أول من أطلق هذه الت .  ) Ecole Nord Africaine des lettres(اإلفريقي لآلداب

و يذكر ألبير ميمي  "غابرييل أوديسيو"على هذا التيار الذي تكاملت أسسه و قواعده هو 
 Mouvement   الروائي التونسي عما يصطلح على تسميته بالحركة األدبية لشمال إفريقيا

littéraire Nord Africaine روبليس"،  فإذا كان   أنه فرع فرنسي Roblès " جول " أو
نهم في الوقت فإ مرحلة جزائريين مولدا و"  Rosfildes لدروسفي" أو "Jules-Roy روى

                                                 
• 0Bo ي�Sc " 0�' ا�&[�دة1891و�� �@> b4J� ، �[ا�C��  . Chukri Khodja, El Mamoun.  
1(  Jean Déjeux, Situation de la littérature maghrébine de langue française ,p24. 
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 الكتاب الشرعية امتداد لطموحاتاألدبية و، فطموحاتهم  نفسه اتصلوا بمصير باريس
  1. الفرنسيين

تحليله  بحيث لم يتمكنوا من فهمه و، و قد ابتعد هؤالء الكتاب عن الواقع االجتماعي
ض لم تتعد مزارع الكروم أو الزيتون الممتدة امتداد البصر ، فرؤيتهم لألر تحليال صائبا
أما اإلنسان .  شمسه المشرقة طيلة السنةحر المتوسط بشواطئه الرملية وأو زرقة الب

سلط األضواء على البطل الجزائري فبقي مجهوال مهمشا في المراتب الثانوية في حين تُ
األعراف لتمرد على جميع القوانين ويقرر ا المكتئب الذي يعيش قلقا وجوديا ف،الفرنسي

و لهذا السبب يصعب وضع األدب الجزائري المكتوب .  دون أن يخطط أهدافا لحياته
، فكل منهما  بالفرنسية مع األدب الفرنسي المكتوب على أرض الجزائر في خانة واحدة

خاصة و من منطلق توجهات جمالية ناقش اهتمامات و قضايا المرحلة بتوجه و رؤية 
  .سياسية متنافرةو

  : شواهد عديدة منها الجزائر إلى األدب الفرنسي يستند إلىإن انتماء مدرسة 
 من الوطن اأن هؤالء الكتاب ينتمون إلى الجزائر التي كانت تشكل جزء −

  .، فالجزائر بالنسبة لهم كانت وطنا بديال األم
  .ركةفهم هؤالء لإلنسان الجزائري محدود و قاصر الفتقاد اللغة المشت −
  .تنوعهاو اختالف زاوية الرؤية لألشياء وعدم امتالكهما لنفس الشعور  −
المغلوبين، طبقة األسياد و طبقة المضطهدين و،  انتماؤهم لطبقتين مختلفتين −

  .طبقة المستعِمرين والمستعمرين
، مما ينجر عنه اختالف في  انتماء أحدهما إلى الغرب و األخر إلى الشرق −

  .قف ورد الفعلالتفكير و في الموا
القبائلية " الزدواجية اللغوية جهل أحدهما اللغة العربية و جمع األخر بين ا −

  . الفرنسية أو العربية و الفرنسيةو
لم يعان هؤالء من االزدواجية الثقافية و اللغوية كما حدث لمحمد ديب أو  −

  .مولود فرعون ومالك حداد

                                                 
1( 0�8�����  0 �S#ا]��0 ا��C7 ا��اوي، ا��وا�0 ا��أ! ����، B�����ر <0AM ا$���ج ا��وا]�  �?� �� 5J 7! ��1830 إ�� 

1982 ���8B�! 1983z&!76، 71،72 ص ص  ، د.  
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جزائر ككتابتهم بإحساس الفرنسي و على الرغم من االتهامات التي تلحق بمدرسة ال
تؤكد العديد من .  المقيم بالجزائر وليس بإحساس الجزائري الذي يكتب بالفرنسية

،  الدراسات أن آفاق الكتابة عند األدباء الجزائريين تشكلت زاويتها عن طريق هذا التيار
 في مدرسة تشاركوا الدراسة" ( روبليس"و" كامو" فمولود فرعون يشيد بدور كتاب أمثال 

  :، ففي رسالة إلى روبليس يقول مولود فرعون )بوزريعة
ن بالرد ،  نح ، و أسرعناكنتم األوائل في تقديم أنفسكم و التعريف بمجموعتكم"

      1."قدمنا أنفسنا بدورنا وبذلك بدأ الحوارو
رفت الرواية المكتوبة بالفرنسية قفزة نوعية على ع)  1956و  1952( بين سنة 

فهذه المرحلة كانت لمساءلة الذات بعد  ، ى الفني و الكتابي أي على مستوى الكيفالمستو
لماذا هذا و فمن نكون؟. مرحلة كشف وفضح للواقع المقلق  ، الحرب العالمية الثانية

لماذا يغيب اإلنسان المغربي بكل ما يحمله من حقائق عن األوساط  ؟ التأخر و هذا البؤس
   2؟ و في األعمال األدبيةاالجتماعية و التاريخية 

سارعت بعض  ، بعد ظهور بعض المقاالت و القصائد أو القصص بأقالم جزائرية
فكل صحيفة  ، الصحف اليسارية وبعض دور النشر إلى االلتفات إليها و اإلشادة بها

تاب من المغرب العربي إلى أسرة التحرير فكانت تشجعهم على الكتابة بادرت إلى ضم كُ
  . ندوات و لقاءات للترويج ألفكارهم وتمنح لهم بعض التسهيالت لنشر أعمالهمو تقيم لهم

،  و الواضح أن األعمال األدبية الهامة تأخرت إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية
فالطبقة المثقفة تمتعت بموهبة الكتابة و عبرت عن ردود أفعالها تجاه األوضاع 

لماذا لم يقدم : ولود معمري يقول ردا على سؤال م" االستعمارية إذ نجد مثال الروائي 
 :الجزائريون أعماال هامة قبل الحرب العالمية الثانية ؟

، ثيرة شاركنا فيها نحن الجزائريينخالل الحرب العالمية الثانية حدثت أشياء ك" 
فخرجنا من ذلك  فشعرنا على أثرها بتهيب و ابتهاج أن خروجنا من المأزق ممكن،

  3."تابة قبل أن نخرج منه في الواقعالمأزق بالك

                                                 
 1 (Mouloud Feraoun, Lettres à ses amis, éd  le Seuil 1969, p 154. 

2  ( ���� Jean Déjeux, Situation de la littérature maghrébine de langue française, p31.   
ر ا�دب ا���44 ا��Cا]) 3?� ،0�!�  Kب  . �25ي، ص <���ة أد���S0 ا���H! �2 ( !7 ر'��0 إ��#�ا � <ـ@� 'Hا�[�) �1968B :

  �#�ذا �i ���م ا��Cا]��ن أ<#�f ه�!b2A 0 ا��Jب ا���1#�0 ا���Y�0 ؟
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يصنفون جانبا كتاب )  1953ـ1952  (و نلفي النقاد و الصحفيين ابتداء من
المغرب العربي مؤكدين أنهم يتكلمون بأسلوب مميز ولعرض مطالب خاصة حتى فيما 

نتاج األدبي في ، و اإل ، فاألدب الذي أنتجه هؤالء هو أدب الرفض و المقاومة بينهم
 باللغة الفرنسية يدخل ضمن نطاق ظاهرة المثاقفة و هذا األمر لم يكن ب العربيالمغر

أن الصحافة اليمينية ،  أثناء الحرب التحريرية و الظاهر للعيان ،.  ليرضي الجميع
و لم يغفر له أن يشتم " محمد ديب " رفضت أدب المقاومة إذ اغتاظ هذا االتجاه لعقوق 

ما اليسارية فقدمت تقارير إيجابية عنها مع بعض الفوارق ، أ الفرنسيين بلغتهم الخاصة
الملحوظة طبعا و احتفلت بأدباء المغرب العربي و خصصت لهم منابر فكرية تروج 
لمفاهيمهم و استبشرت بهم ألنهم ظنوا أن هذا األدب جزء من عملية تأصيل الثقافة 

 Gilles" ( جيل شربونتيي "  فقد كتب .الفرنسية اإلدماجية و تكريس لفكرة البقاء اللغوي

Charpentier ( في المغرب – المكتوبة بالفرنسية -تعد الرواية "  أطروحته في 
هذا األدب فعن طريق مواجهته و التصدي له تمكن  ،  لالستعماراانتصارا يقينيالعربي 

يسار الفرنسي هلل بترحيب و حماس  ، كما أن ال1العالمية من الوصول إلى النضج و
، حتى وصل األمر لدور النشر إلى فتح أبوابها الثقافية و اإلدارية األدبي إلنتاج لهذا 

قرأ في باريس أكثر من أي كاتب مثال ي" محمد ديب " ، فقد كان  ألحد الكتاب العرب
 Les lettres Françaisesالرسائل األدبية "  كما كان لهذا األديب عالقة بمجلة    2.فرنسي

متابعة فيها إذ ال يمر شهر أو أسبوع إال و يتم نشر قصة أو قصيدة   فقد كان دائم ال"
 الكثير من الصحفيين المتتبعين للحركة و أعجب . شعرية أو مقال نقدي عن أعماله

 و  ، باإلبداع الفني لمحمد ديب و بلغته القريبة من لغة القرن العشرين األدبية الجزائرية
" محمد ديب "  كان ، و قد ) 1917 (ما قبل و االتجاه الروسي لهربطوا بين اتجاه

    3. من خالل هذه المجلة ردوده الصحفيةيفضل أن تكون

 
         

                                                 
1( ���� Jean Déjeux, Situation de la littérature maghrébine de langue française , p 139.  
2( ����Ibid, p147. 
3(    ����       Yvonne Liavador , Les lettres Françaises et la littérature Algérienne ( 1954- 1962) ,p 53 , 

Œuvres et critiques , La littérature Maghrébine de langue française devant la critique, revue 
internationale d’étude de la réception critique des œuvres littéraires de langue française , éd Jean 
Michel Place ,Paris 1979  .  
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 : الرواية كتابة فضاء

ون حالة من الضعف و الهشاشة فهو مرادف لالنهاية ـال يعدو الفن أن يك
وقت  تمكنه من مقاومة ال، فاستشعاره للحياة و العالم يمنحه قوة خاصة األحاسيس

، و انسجامه مأخوذ من  ، و عظمته من تواضعه المكان، فقوة الفن مستمدة من ضعفهو
  .  منعه

يبقى الفن من الناحية الرومنسية توضيحا لتفاصيل في حين أن الخيال هو تحكم في 
نكتشف أن اإلنسان الماهر يزخر بالخيال " بو "نظام معين أو رمز ما و بذلك و كما قال 

 من منطلق أن العالم الواسع 1. ن صاحب الخيال الواسع ليس إال محلالالواسع في حين أ
ءات الواسعة دون مغادرة المكتب ، فالكتابة رحلة حول مختلف الفضا يمثل بيت الكاتب

يطرح عليه ته و، و المرافق في السفر صديق خيالي يالزم الكاتب في محاورا الكرسيو
  .السؤال تلو السؤال

بتداء من الكتابات السماوية المقدسة ففي عصرنا الحالي تمتلك الكتابة رمز للقوة ا 
فما يحفر في ذاكرة .  الوثيقة المكتوبة المصداقية و الحجة من الناحية القانونية و التاريخ

 الرياح و تُنسى بمرور الوقت الزمن هو المكتوب أما األقوال الشفهية فتذهب في مهب
و يقال ."  تطير الكلمات و يبقى المكتوب"  : يقالتوالي األجيال ففي اللغة الالتينية و

 إذن تمنح الكتابة فرصة 2."، أما الخط فيحرك التفكير يفيد الصوت اإلبهار : "كذلك
سس ؤ، فالكتابة تُ للقراءة األولى و الثانية وفرصة لمراجعة الذات و كذا األحكام السابقة

  .    ، و منطقة لالرتكاز للمتلقي مسافة للرؤية
فترضان ، فهما ي حددان تعريفا كسلوك امتيازيالواضح أن الكتابة و القراءة تُمن 

، ألنها قد تكون  و لكن الكتابة ليست كذلك.  ، أوقات تنعت بالفارغة أوقات خارج العمل
.  صرح أن وجوده كان ألجل الكتابة" فلوبير" ، فالكاتب الفرنسي  سببا للحياة أو للموت

 الكتابة لدرجة أنه رفض كل المغريات المادية ، فالكتابة عنده سفقد قد" سارتر" أما 
  .تحولت إلى هوس جنوني و شغف خاص بعيدا عن الوظيفية

                                                 
1 (  ���� Roland Barthes, Introduction à l’analyse structurale des récits, L’analyse structurale du récit , 

éd du Seuil1981, p32. 
2( Mehenni Akbal, Les idées médiologique chez Mouloud Feraoun, coéditions ENAG/ Dahlab 2001, 

p29.  
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، و تشرح نفسها بطرح مختلف األفكار   تطرح النصوص األسئلة و األجوبة
فدوما كان العالم بيد قوة الخطاب و اإلقناع و لمن .  صراحة كما تفند ذاتها وتتجاوزها

، فال تفرض الحقائق  نفسها تلقائيا و إنما تحتاج  سن القول و يتقنه من بائعي الكالميح
، ففي كل الفترات الزمنية دون استثناء الزمن الحاضر  لفرض وجودها لجودة المقال

توجه الكلمات األشياء المادية و تصنع بذلك مختلف اآلراء و المشاعر واألحداث 
، فالكالم في مواجهة األفعال  ل الفعل يتشكل القول في كليته، ألن بالفعل و تفعي بالكلمات

التركيبات ، فالتنسيقات و ، الكالم و األفعال أو الكالم أو األفعال والكالم لتحقيق األفعال
  .   حدد معاني و دالالت للحياة في شموليتهاكثيرة و متنوعة و لكنها في األخير تُ

يات الثقافية و المعرفية حال جزئيا يمس الفرد ال تشكل الكتابة بوصفها من أرفع البن
، فهي بما تطلقه من مفاهيم و أفكار و بما تستدعيه  فقط و إنما حال شموليا يضم الجماعة

إنما أيضا ستعمار أو انسجاما معه فحسب ، و، ال تكون رفضا لال من محاورة و تواصل
إمكاناتها توفير الحلول كون في ، حين ال ت مواجهة له و تعطيال لقوانينه الداخلية

  .البدائلو
، و عند كل األجيال التي  إن الكتابة متواجدة بقوة في عرض الرؤى المختلفة

ذات ، و في النظرة العامة للمجتمع و التقدير الخاص لدورها بالنسبة لل تعاقبت زمنيا
تفعيل  ، و ألن الكلمات  حبر الكاتب قوة وقداسة عن السالح الحربيفال يقّل.  العالمو
فالمشاركة بالكتابات الجزائرية عززت الفهم الصحيح " سارتر.ب. ج" حركة كما يقول و

إنني على ثقة أكيدة بأن المناضل هو :" يقول " معمري" فهاهو  ، لألوضاع في البالد
ان أن نطلق العبارات النارية بواسطة ـالذي يطلق النار على اآلخرين ، و في اإلمك

   1."تبالقلم ، هذا حال الكا
هو من يرى و يشعر في كل "  جرار جنيت"  الواضح أن الكاتب حسب عبارة 

لحظة و حينما يكتب ينتقل من مستوى توجيه لغته إلى مستوى اللغة التي توجهه من 
مران بفترات طويلة من و األكيد أن اإلبداع األدبي والمبدع ي 2 .الداخل و الخارج

 " Flaubertفلوبير  " ة قد تستغرق سنوات طويلة فالمعاناة، إذ من المعلوم أن الكتاب
                                                 

1 ( 0�1!�Cت ا��>ر ا�دب ا���44 ا��Cا]�ي، د�ان ا�#?2?� ،0�!�  K137، ص1982<���ة أد�.  
2 (      ����Charles Bonn et Yves Baum, Psychanalyste et texte littéraire au Maghreb, éd L’Harmattan, 

p19 ( Genette, Figures2, Paris Seuil 1969.)     
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بروست "أما " Madame Bovaryالسيدة بوفري"استغرق خمس سنوات في كتابة روايته 
Proust "1.فقد أمضى عشر سنوات في كتابة روايته        

المثابرة،  الروائي بل هي حصيلة االجتهاد وال تستند الكتابة الروائية على موهبة
كنموذج لنتأكد من " فلوبير " أو مراسالت  "  Kafkaكافكا " الع يوميات يكفي أن نطو

ذلك، كما لم يكن نجاح جوركي وليد الخيال و العبقرية و لكنه جاء محصلة عمل شاق، 
، و كان يعرف تماما أن نجاحه  فقد شبه جوركي نفسه بالحصان الذي يجر عربة ثقيلة

. شاق أكثر مما يعود إلى مواهبه الطبيعيةيعود إلى مثابرته و مقدرته على العمل ال
كذا واصلة وتفاألعمال الرائعة في الماضي كانت تبنى على الوعي الخالق و اإلرادة والم

كل روائي و كل رواية تشكل كلية النص، بل والعمل الدقيق و البناء المناسب لكل جملة 
 خالقة قوانينها كما يذكر ، فالكتابة هي ، بعيدا عن القواعد الجاهزة تبتكر شكلها الخاص

 2"هروب قريي"

البد أن نتفق على أن اإلبداع بالنسبة لكبار الفنانين "  Delacroix" دو لكروا" حسب 
، وحينما ندقق  ليس إال أسلوبا فرديا لكل شخص في رؤية األشياء و ترتيبها من جديد

يبدؤوا من الصفر أو من النظر نلفي أن كبار الفنانين لم يخلقوا أشياء بمعنى الكلمة و لم 
العدم ، و لكنهم لتطوير مواهبهم واستمراريتها قلدوا من سبقوهم بل إن التقليد نفسه كان 

     3.متواصال و مستمرا
،   من األمور التي تحرك التفكير و المساءلة إشكالية تموقع الخيار األدبي و الفني

هي ، و في المغرب العربي ية المكتوب بالفرنسألدبفالواضح أن الرواية كانت منطلق ا
، بينما نجد القصة القصيرة هي المفضلة لدى  التي طغت على كل األجناس األخرى

و يعود اختيار الرواية دون غيرها إلى رغبة األدباء في التعبير عن .  كتاب اللغة العربية
، و تصوير أكبر عدد من  أقصى ما يمكن التعبير عنه و عرض أكبر عدد من القضايا

 .لشخصيات و األحداث الجزائريةا

                                                 
1 (���� Gerard Genette, Figures3 éd Seuil 1972, p234. 
2  ( ����Alain robbe Grillet, Pour un nouveau roman, éd de minuit 1996, p11. 
3(     ���� Eugène Delacroix , Journal ,1mars 1859 / Nathalie Piégay-Gros, Introduction à 

l’intertextualité, éd Dunod 1996, p121. 
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ل أساسي ال مفر من التعرض له إللقاء الضوء على الرواية الجزائرية اهناك سؤ
كلم عنها أديبا عتبر كل أديب عاش في الجزائر أو تَ، و هو هل ي ذات التعبير الفرنسي

  جزائريا و هل هو فعال يمثل األدب العربي؟   
 فهدف هؤالء المبدعين لم  ، من زوايا عديدةبيينظر إلى الكتابات في المغرب العر

، و لكنهم حاولوا فضح الحياة  يكن تصوير اإلنسان العالمي وال البحث عن القيم العالمية
االجتماعية زمن االستعمار و سعوا إلى المشاركة بشهادتهم و اإلعالن عن اعتراضاتهم 

 حقيقة الواقع في مرحلة فشل َل فهذا األدب نق،للواقع و دفع القارئ إلى التصرف بالمثل 
 Mostafaفيها العديد من الكتاب في نقل الصورة الصحيحة حسب مصطفى األشرف

Lacheraf :  " إن هذا األدب رغم نقائصه ، تمكن من نقل الواقع الجزائري ألول مرة في
ينبغي القول إن هذا (...) في امتالك الشجاعة لذلك " كامو"حين عجز آخرون أمثال 

 الجزائري المكتوب بالفرنسية و من الجانب التقني و الفني الجمالي كان وليد األدب
  فقد تمثلت رغبة الكتاب في تصحيح الصورة 1."الجيل التلقائي وقارب قمة الصراحة

" فهاهو .  الحقيقةبدالها بصورة صافية تلتزم الحق والمشوهة التي رسمها اآلخر و است
لقد أردنا أن يفهم األوروبي حقيقة إفريقيا  : "تقيات يوضح في أحد المل" مولود معمري 

بسبب قضية األمية ، فنحن س من الداخل ، إذا كان عدد القراء األفارقة قليالكما تُح 
عرف بهذا الوطن لحملة األحكام المسبقة عن إفريقيا، عرف بأنفسنا و أن نُن أن نُمجبرو

    2".  لغرابة لكم أنتم األوروبيونلجبرنا على الكتابة و لكن لألسف وإذن فنحن ُأ
من إرضاء جمهورهم الفرنسي و ال حتى بالفرنسية لم يتمكن الكتاب الجزائريون 

، فبعضهم أحس في خطابهم قسوة و عنفا و بعضهم األخر اعتبرها أعماال  الجزائري
، مما جعل هؤالء الكتاب يشعرون أنهم يقفون على الهامش في الضفة  عادية تقليدية

  .  خرى بين المجتمع الفرنسي و كذا الجزائرياأل
، فقد   كان الملفت للنظر بالنسبة للجمهور الجزائري هو حالة االنزعاج و االرتياب

، و ما بقي عالقا  افتقدت البدايات األولى لهذا األدب و المراحل الالحقة للتلقي الطبيعي
يوضع هذا األدب الذي أنتجه فلم  .  في األذهان هو السجال القوي في األوساط المثقفة

                                                 
1(    Jean Déjeux, Situation de la littérature Maghrébine de langue Française, ed 82 office des 

publications universitaires, p33. 
2 (Ibid p 41. ) 0�' ���@! �� ل .)�B1967ء ه|ا ا��
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د الجزائري بغض النظر ، إذ تعو ذوو األصول العربية أو القبائلية إال في الدرجة الثانية
عن انتمائه الثقافي أن يحتكم للفرنسي بصورة الواعية و أن يل من نِزن الكتابات التي تُثم

قار ـاب نظرة احتـتة الجديدة من الكـريين للموجـ، و لذلك كانت نظرة الجزائ قيمته
أو العكس إذ رأى بعضهم أن هؤالء ال يمثلون المجتمع الجزائري ألن لغتهم المستخدمة 

 أو ألنهم تلقوا ، أو ألن أعمالهم تنشر في فرنسا) اللغة الفرنسية(  بعيدة عن لغة المجتمع
  1.تكريمات من الخارججوائز و

 التصورات الفرنسية ربيـلع في المغرب ايةـوبة بالفرنسـ المكتالروايةال تمثل 
، فهي أشبه بكائن مميز يجمع بين الشكل الفرنسي و المضمون  أو المفاهيم الجزائرية

الذي يشبه هذا الكائن بالمولود " عبد المجيد حنون" ، كما أشار إلى ذلك الناقد  الجزائري
  .  كن التخلي عنه، يولد و يكبر و يساهم في الحياة لكنه ال يمتلك شبيها و ال يم االستثنائي

 فزعم أن مجرد ظهور كتاب كبار )Paul Guthبول قوت (أما الناقد الفرنسي 
للحمالت االستعمارية تميزهم كمحمد ديب و مولود معمري دليل على الطابع اإليجابي و
لقد بينتُ سابقا القفزة الرائعة التي حققها "  :لإلضافات التي حققتها الثقافة الفرنسية و

 Albert(محمد ديب، مولود معمري ويمكن إضافة ألبير ميمي" إفريقيا كتاب شمال 

Memmi .( مثاال، وتميزها يدل على المجموعة التي اتخذت كامو قدوة وفنجاح هذه
اتساع رقعة الثقافة الفرنسية ، في فترة يسعى فيها العديد من الناس إلى نفي منافعنا 

 بدأت آفاق الكتابة عند الروائيين  و فعال2 ."في األراضي التابعة للحكم الفرنسي
الجزائريين الذين يكتبون بالفرنسية  تتوضح عن طريق كتاب أمثال كامو و هذا ما نعثر 

  .عليه في رسائل مولود فرعون إلى أصدقائه
إذ يرقى النص ،  ثمة ازدواجية في الدالالت النصية لهذه األعمال المناطة بالدراسة

، ففضاء القراءة الذي  ضور محاورة مع القراءة اإلشكالية بحالروائي في المغرب العربي
ينة ، ففي أغلب األحيان يقدم النص معاني متبا يوزع داللة هذا النص هو فضاء مزدوج

و نجد أن كبار الكتاب يتالعبون بمهارة .   و األوروبيحسب سياق التلقي بين العربي

                                                 
1 (Jean Déjeux, Littérature Maghrébine de langue Française , éd Naaman 1973, p11.  
2(  Josette Bryson, Mohammed Dib : La Grande Maison et sa réception dans la presse, Œuvres et 

critiques revue internationale( la littérature Maghrébine de langue française devant la culture)éd jean 
michel place1979, p83.   
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بل . غير المنتظرةلغوية المشتركة وخراج المعاني الفنية في اللقاء النسقي الثقافي الست
درج ضمن خاصية االنزياح الداللي يفي المغرب العربي  المكتوب بالعربية حتى األدب

 ففعل .نعت بالجنوني اصة في فترات التصريح بالعكس كماواالزدواجية اللغوية و خ
رابة الملفت للنظر عندها غو" بيضة شيخي" الوعي مثلما تصرح الكتابة يقارب حالة ال

، و من أعراض  هذه األعمال التي تعود إلى تسريع مرضي أو سرعة مفرطة في الكتابة
هذا الحالة رفع المحظورات و زعزعة األحكام المسبقة وإزاحة كل الحدود وتقديم طفرة 

  1.  إبداعية غير مسبوقة
من الوصول إلى مخاطبة ،  -بسبب حاجز اللغة - لم يتمكن الكتاب الجزائريون 

األيتام " :  مالك حداد" فئات المجتمع باستثناء مجموعة محدودة و قد أسماهم مختلف 
إضافة إلى ذلك لم يتمتع هؤالء المساكين بالحرية ." المحرومون من القراء األصالء

على التصرف في كتابتهم ، فقد أجبرتهم األوضاع السياسية  الكاملة أو بانطالقة اإلبداع
مارسوا فتصرفوا في منتوجاتهم و.  سياسة االستعماريةخاصة حينما يتعلق األمر بالو

ذف بعضهم فقرات كاملة أو أجزاء أساسية ال عن قناعة ، فح رقابة ذاتية على أنفسهم
قبل أعمالهم للنشر فقد صرح مولود معمري مثال بأنه ضحى بجانب من فنية ولكن  لتُ

عن هذا و قد عبر .  دهالواقع الجزائري بسبب الوضع السياسي الذي كان قائما في بال
 عن أفكاري بأسلوب غير مباشر ، كنت مضطرا للتعبير...   " :الموقف بالكلمات التالية

اللجوء إلى الغموض و أحيانا ـ و هذا أخطر و أعظم ـ إلى اختيار مواقف ما كنت و
   2."اخترتها في إطار سياسي مختلف

 أو أدب إفريقيا  العربيأن األدب في المغرب )  J . Déjeux" (جان ديجو" يذكر
      السوداء أدب عنيف و المقصود بذلك أنه مفكك على جميع مستويات اللغة الفرنسية 

 و هذا الرأي يجانب الصواب .3) إلخ..، الصوتي، الشكلي، الخطي و الرمزي  النحوي( 
 السياسة ،:  أو االستعمارية أن تفرض نفسها عن طريقجنبية فدوما تحاول  القوى األ

لمظاهر تساهم في فرض واقع جديد فكل هذه ا.  ، الجيش و اللغة االقتصاد القانون ،

                                                 
1 (�� ��Charles Bonne et Yves Baum, Psychanalyse et texte littéraire au Maghreb, p16.  
ر ا�دب ا���44 �� ا��Cا]�، ص) 2?� ،0�!�  K55<���ة أد�   
3(����  Alain Boureau , Positions critiques et nouvelles perspectives, le discours critique sur la 

littérature maghrébine d’expression française, p121/ Œuvres et critiques .   
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و تحاول هذه القوى أن تشوه اإلبداعات الفنية التي تدخل في .  هذا ما حدث في الجزائرو
الصدق ا صحة هذا الرأي ، فنقل الواقع وو حتى لو افترضن.  منافسة شرسة مع إبداعاتها

فال وجود لألشياء " جاكلين أرنو"ن الكمال ال وجود له كما تقول ل ألال يحتاجان إلى الكما
   1. ، فاألشياء الناقصة هي األكثر غنى و األكثر جماال ، ألن ذلك ينافي الحياة المتقنة

و قد وضح لوكاش هذه الفكرة من منطلق مبدأ الكلية في الفن فرأى أنه مبدأ  
، ينبغي أال يبدو نسبيا بل  اب الجمالي للحقيقة، ألن الفن هو أرقى أشكال االستيع متناقض

جهرا بنسبيته عترف ، يجب على هذا الفن أن ي مطلقا و كليا و ألن الواقع أوسع من الفن
، و هذا االعتراف يؤكد الطابع  في نقل الحياة أو تصوير قوانين الواقع الموضوعي

 دون هذا التصريح بنسبيته ، و الجدلي للواقع أي فن ناقص أمام نهاية الواقع الموضوعي
  2.يتحول إلى فن زائف و ال واقعي

كان الكتاب الجزائريون أشبه بحاملي الحقيقة لآلخر أو للقارئ الفرنسي فكل كاتب 
من منطلق أن المكانة التي يرتكز عليها تيسر  عى أنه مفوض لكشف الحقيقة المطلقةاد ،

لموضوعات المنتقاة خصوصية فعل التوضيح للمتلقي األوروبي و لهذا نلمس في ا
، ففي  مظاهر تقليدية وظواهر مستجدة في المغرب العربي: اهتمامات محددة و دقيقة و

نصوصهم يميل الروائيون إلى الحديث عن العادات اإلسالمية والتقاليد العربية المرتبطة 
واطن الحياة اليومية للملور الخصوصي و المالمح المحلية وبالوسط الجزائري و الفولك

تاب نقل الجوانب ، فكان دور هؤالء الكُ )العمال و يوميات اإلنسان البسيط( العادي 
اإلتنوغرافية للقرى و األحياء و المناطق الجزائرية ، فقد وقف الكاتب كشاهد تاريخي 

، إن الروائيين عايشوا بجوارحهم كشهود و فاعلين  على الماضي والقوانين و المؤسسات
 القاهرة تحت الحكم االستعماري  و الحرب التحريرية و الظروفاالستالب الثقافي

، فرسالتهم  توجه العمال إلى فرنسا و التمرد على سلطة األولياء و غيرها من الحاالتو
  .البد أن تتغير األمور:  كانت تمرد و تهديد تلخصه الصياغة التالية

في "  أالن روب قريي" إذا اتفقنا على أن األديب يحمل رسالة و هذا ما يستبعده 
يحمل فالن " فمن البالهة أن يتداول النقد التقليدي صياغة ) من أجل رواية جديدة ( كتابه 

                                                 
1 ( ����Jacqueline Arnaud, La littérature Maghrébine de langue Française, Publisud 1986, p713.  

2 (�� ، 0�hآ�ش، ا��وا�0 ا���ر�رج �B ���� : 0 ا��1!0 ا��1اق����Yون ا�H&دار ا� ،i}�Sاد ا�B u��a1986 ،0 ا����Y012 ا�?
  .122ص
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فالكاتب الحقيقي  ال يحمل أو يتحمل رسالة  بل يرغب في " رسالة و هو يحسن توصيلها 
 1.رتقديم األمور و األشياء بأسلوب معين فهو يقدم عالما خياليا من العدم و من الصف

، فهذا الوعي لم  فالوعي السياسي و الوطني لم ينكشف إال بشكل تدريجي وعبر مراحل
يكن وليد طبقة مثقفة و مفكرة نظمت نفسها و انسجمت أفكارها و لكن انعكاسا للروائيين 

.   للشعراء نتيجة إثبات التواجد الفني أمام الزلزال الذي حرك األرض الجزائريةو
 جول خوا ، إمانيل روبليس ، ، قبرييل أوديسيو ألبير كامو(ثال فالكتاب األوربيون أم

تهم و كرم أخالقهم و إنسانيتهم و رغم ما ذكر عن شجاع) جون بليقريو غيرهمو
رض فرغم تعلقهم باأل، صدقهم المتناهي لم يشعروا بتاتا أنهم ينتمون ألمة جزائرية و

و وقفوا في   فناصروا هذه العاصمةالجو اإلفريقي إال أن ميلهم كان لباريسالمغاربية  و
  . الجبهة األخرى

؟ يتحقق ذلك في شمال إفريقيا للضفة األخرى  فكيف ينبغي أن يتحدث األديب 
، فلو   إلى لغة استثنائيةتحولتس، فاألكيد أن اللغة الفرنسية  بإخراج نفسه من لغته األولى

و لهذا السبب سعى .   خطابهاتخذ األديب الجزائري اللغة العربية لصعب على اآلخر فهم
، فاللغة المستخدمة كانت صحيحة  الكتاب الجزائريون إلى إتقان لغة الكتابة في رواياتهم

عن أما حينما يسأل الكتاب . وسليمة ال فرق بينها بين لغة بلزاك أو فكتور هيغو
نهم بما أ:  ؟ يسارع هؤالء دفاعا عن أنفسهم فيجيبون مؤكدينجمهورهم أو لمن يكتبون 

، و تبريرهم أنهم رغم ذلك ال يفتقدون  يكتبون باللغة الفرنسية فجمهورهم أجنبي
بالفعل إذا كان هؤالء قد كتبوا روايات في فترة الحرب التحريرية ونشروا  و. المصداقية

أعمالهم في الخارج حيث وزعت فيستحيل على الجمهور الجزائري إذن أن يطالع هذه 
طرح إشكال اللغة يستغرب مولود فرعون أن ي.  لمتلقيناألعمال ويكون من مجموع ا

ألن الفئة المثقفة ببساطة افتقدت قرارها اللغوي على .  هم، المشكك والمتّ بشكله الحالي
ها إلى درجة اإلبداع فيها بكتابة ـوننفهم لم يدرسوا اللغة العربية فكيف يتق.  األقل

وقع فيه بعضهم برفضه االعتراف ، و يستغرب أكثر لذلك التناقض الذي  الروايات
، و من ناحية أخرى تنبهر  بشرعية الكتابة باللغة الفرنسية التي ال يمتلك سواها من ناحية

                                                 
1( ����Alain Robbe Grillet, Pour un nouveau roman, éd de minuit 1996, p42.  
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فحسب .  عدها عن التحف أو الروائعب، و هذه الجهة باألعمال المكتوبة رغم بساطتها
يبة إلى إنجاز ما ، فليسارع أصحاب النوايا الط رأيه لقد أنجز كتاب شمال إفريقيا واجبهم

و.  نتظر منهمي1.المستقبل صواب االختيارات المختلفة  من هذا و ذاكثبت التاريخ وسي      
 ألنه استخدم لغة كتوب بالفرنسية من أغلبية الشعب المرفض أدب المغرب العربي

للغة ليست نسان عاقلجوء إ، فبعض الباحثين استغرب لُ  نظرة اآلخر إليهاآلخر و ثمن 
، فهاهو عبد المجيد حنون يناقش عالقة األفكار باللغة مناقشة أقرب إلى الفلسفة منها  تهلغ

و معروف أن المغاربة عرب ، فكيف : "  قائال إلى الجانب الجمالي و الفني لألدب فيذكر
يتكلمون جميعا ـ في الروايات ـ و حتى الراعي الذي لم يعرف المدرسة يتحدث 

يقبل ذلك ، كما ال يقبل أن يسمع عامال أمريكيا يترنم بالشعر الفرنسية ؟ إن العقل ال 
  2 ."العربي و هو يعمل في الورشة

على  بالعربية و الفرنسية ينتساعدنا الموازنة بين األدبين الجزائريين المكتوب
 و الرائج في الخارج مقارنة باألدب سية هو السائد أن األدب المكتوب بالفرنالتعرف على

 - في معظمها –س هذه الظاهرة خصوصا فن الرواية، فالجامعات العربية و تم. العربي
بل تزدريه في في الجزائر ،  المكتوب بالعربية رب العربي تجهل تماما األدبخارج المغ

 إلى عدة ترجم بشكل واسعقرأ و ي المكتوب بالفرنسية يدب نجد فيه أن األ الذي وقتال
 موقف الكثير من القراء و النقاد الفرنسيين الرافضين  القاهفهذا التثمين الخارجي. لغات 

   .   له ، ألن مضمونه يدين االستعمار الفرنسي للجزائر 
فثمة تبادل متواصل بينهما حتى ،  فعالقة الكاتب بالمتلقي ميزتها الخصوصية، إذن 

عادلة يحقق مو يأخذ مكانة اآلخر، طبيعة هذا التمازج الذي يجعل الواحد منهماننا نجهل إ
    :شعرية الفضاء "  في " Bachelard "بشالر"، و هذا ما عبر عنه  الجمع بينهما

  "كل قارئ ، يفتن بفعل المطالعة و عالم الكتب ، فهو يكبت رغبة خفية غذي و ي
و هذا اإلعجاب الذي يتجاوز سلبية سلوك المشاهدة يكشف أن ... أن يحقق حلم الكتابة

   3."انعكاسا لمتعة الكتابة ، و كأن القارئ هو طيف للكاتبمتعة القراءة ليست إال 

                                                 
 1( ���� Mouloud Feraoun, L’anniversaire, ENAG Alger 2006, p57.  

رة ا�����8 �� ا��وا�0 ا�#�Z �0، د�ان ا�#?2<�ت ا��C!1�0 ا��Cا]� ) 2a ،ن�6 ��C#99ص.1983 <�2 ا� . 
3( Christian Achour,Simoune Rezzoug, Convergences critiques, office des publications 

universitaires1995, p11. 
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 اردـر السـوص لقاء ممتع بين موضوع منتقى من وجهة نظـ قراءة النصإن
فالمؤسسات االجتماعية تعمل  ، ختاره المجتمعوبين موضوع ي)  الشخصية األساسية(

، و لذلك يحقق منعها إذا رأت في ذلك ضرورة   مراقبتها أو ولنشر األعمال األدبية
 لترميم حالة من الالتوازن  ، أو ) المغامرة والقوة الحب ،(  إشباعا النتظار ماتابالِك

حالة من تعيش و أ  لديها  األحاسيستغيب أو شخصية ال تنسجم مع وسطهاتتمثل في 
         1 .الوحدة

ف حسبون ألف حساب لما سوالكتاب الجزائريين يو ما يفهم من كّل ذلك هو أن 
أنهم لى المدرسة مرة أخرى وإنهم ال يحسنون الكتابة و ينبغي أن يعودوا إ "يقال عنهم 

،  إذن لقد ولى زمن المشاهدة واإلعجاب باآلخر.  " ن عن تركيب جملة واحدةعاجزو
 فهل كان للكتاب الجزائريين خيار ثان أمام اللغة الفرنسية.  زمن العجز و عدم القدرة
 كأداة وحيدة للتواصل األدبي و لإلخبار عن  هؤالء هذه اللغةالمفروضة عليهم ؟ وظف

ماعدا دروس ، حقيقتهم وعن أحالمهم بعيدا عن تكرار ما تعلموه في المدارس الفرنسية 
مثال "  Kammكام " و فعال رفض بعض النقاد الفرنسيين. ) 1789(الثورة الفرنسية سنة 

:  ئ الفرنسية و كشف الشعارات المزيفة قائالاستخدام اللغة الفرنسية كأداة لمحاربة المباد
 جرحا عميقا ، فال   الذي برع في لغتنا ليحدث- محمد ديب-مرة أخرى يظهر كاتب"

2" . في مدينة تلمسان يموت جميع الناس جوعايصدق مطلقا أن  
العربية (  التخلي عن لغتهم لم يكن من السهولة على هؤالء الكتاب الجزائريين

، فتخلي مجتمع من المجتمعات عن لغته يقارب  رو اللجوء إلى لغة المستعِم)  القبائليةو
ولكن هل من المناسب أن نقول إنهم تخلوا عن لغتهم .  حالة االنتحار و الموت المعنوي

، وصاغوا الكل في  أم أنهم جمعوا بين لغتين و استفادوا من الثقافتين الفرنسية و الشرقية
  .  لقالب مميز نتج عنه أدب أصي

األسس ، إذ  يتفق الجميع أن األدب الجزائري يختلف عن باقي اآلداب العربية
،  في التعليم والثقافة تأثير متطابق، حيث لم يكن لالستعمار  الخصائص مختلفةو

، إذ لم  فالتجارب متنوعة و يكفي اإلشارة إلى التجربة المصرية مع الحماية البريطانية

                                                 
1 (���� Christian Achour,Simoune Rezzoug, Convergences critiques ,p19.  
2 (Josette Bryson, La grande Maison et sa réception critique dans la presse, Œuvres et critiques, p84 .  
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 األرض و إن كانت اللغة اإلنجليزية قد فرضت في المدارس منع اللغة العربية في هذهتُ
مختلفا، حيث يمثل ر الجزائري ذاته يعتبر متباينا و التفكي في حين نجد أن، لعشرين سنة

و هذه الصورة األخيرة ال يمكنها .  انصهارا بين األحاسيس الفياضة و العقالنية الواعية
في المغرب العربي المكتوب باللغة الفرنسية دبي  فاإلنتاج األ. أن تكون وليدة ثقافة واحدة

و ألن الحضارة  درج ضمن نطاق ما يسمى بالمثاقفة ألنه ارتبط بالوجود االستعماريي ،
رضت علينا بالعنف خالفا للحضارات األخرى و لكن و الحق يقال فالنتيجة الفرنسية فُ

  .     كانت واحدة و لكن بنسب متفاوتة
لغة األم ظاهرة شائعة في المجتمعات الالكتابة بلغة ليست من الواضح أن تجربة 

بنماذج عديدة من الكتاب الذين كتبوا بلغة غير الحديث إذ يزخر التاريخ األدبي  العربية ،
 ، و قد كتب بعضهم ستعِمرما لغة ال، إما طواعية منهم و إما ألنه لغتهم األصيلة

، و من  نظر إليهم كإنجليز أو كفرنسيين، و لم ي باإلنجليزية و كتب آخرون بالفرنسية
 " يدـإدوارد سع "، و من لبنان"  ورج شحاتةـج" و "  جبران خليل جبران "بين هؤالء 

  . من فلسطين و غيرهم"  جبرا ابراهيم جبرا "و 
كان الكتاب الجزائريون الذين كتبوا باللغة الفرنسية و نهلوا من مصادر ، و من هنا 
، و كانت الثقافة الوحيدة  ، عايشتها الجزائر تاج ظروف تاريخية محكمةالثقافة الفرنسية ِن

المسموح بها آنذاك هي الثقافة الفرنسية بدرجات متفاوتة فحرمان الجزائريين من لغتهم 
جان "  هذا الطرح وضحه ، و حولها إلى لغة غريبة و يتيمة تتدحرج بين الحياة و الموت

  : قائال" بول سارتر
لمين شعبا من األميين لى كل حال ، أردنا أن نجعل من إخواننا المسو لكننا ع"  

قد كان األمر يهون لو أننا لم نحرم .  بالمائة 80بلغ عدد الجزائريين األميين اليوم و
عليهم استعمال لغتنا ، و لكن الواقع أن متطلبات النظام االستعماري أن يحاول سد 

 كانت المطالب القومية في أوربا تعتمد دائما طريق التاريخ على المستعمرين ، و لما
إن اللغة العربية في . فقد حرم على المسلمين استعمال لغتهم بالذات . على وحدة اللغة 

إنهم ال يزالون يتحدثون بها و لكنها كفت أن ). 1830(الجزائر لغة أجنبية منذ عام 
ء ، فاإلدارة الفرنسية تكون لغة مكتوبة إال بالقوة ال بالفعل ، و ليس هذا كل شي

صادرت دين العرب ، لكي تبقيهم في التجزئة و التفتت ، و هي تختار رجال الدين 
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اإلسالمي من بين عمالئها ، و قد حافظت على أحط أنواع الخرافات التي تعرف بين 
    1."الناس

س الفرنسية فتحت أبواب المعرفة و تتكشف لدى المتتبع لتاريخ الجزائر أن المدار
، فاإلدارة التربوية وقتذاك سعت إلى نشر  لتعليم لفئة محددة و لم يكن الجميع معنيااو

كثف من البنايات ، فحيث يكثر الفرنسيون و األوربيون تُ التعليم ضمن دوائر ضيقة
 الجاليات المهاجرة بول أبناء الفرنسيين أوال ثم أبناءتبع مبدأ األولويات في قَالتعليمية و تَ

 أبناء العائالت -و في المقاعد الشاغرة- سبان و اليهود ثانيا و أخيرا يؤخذ من أوربا كاأل
  . العربية الموالية لإلدارة االستعمارية

اريخية ، فحققت الجدلية الت و هكذا جلبت المدارس الفرنسية الوعي الوطني
 عقول الجزائريين ، فبفتح أبواب العلم و المعارف فتحت أخرجت النقيض من النقيضو
، ذلك أن التعليم مهد  انت مصدرا للنفع و للفائدة أكثر من كونها مصدرا للضرركو

، و هذا ما توصل إليه مولود معمري من خالل شخصية  الطريق أمام القضية الوطنية
حينما شرح إيجابية التعليم في المدارس الفرنسية " األفيون و العصا" في رواية " رمضان"

لقد كنا سعداء ، نذهب إلى المدرسة حفاة  : "ة الالمباالةإبعاد حال في تشكيل شخصيته و
كنت أرعى الخراف، و كنت أصنع لنفسي زمامير من .. على الثلج و دون برنس

زمامير كثيرة ، و بينما كانت خرافي تحرس نفسها وحدها ، كنت أنا فوق ...الغاب
فليحدث ما يحدث ، .. .التالل و في األودية و الطرقات قريبا من الينابيع ، في كل مكان 

    2."لم أكن اكترث 
ببنائه  بنشره للتعليم و، و ال يجوز أن نتجاهل هنا قضية مخاطرة االستعمار بوجوده

، إذ من المنطقي أن نقول إن التعليم كمؤسسة أيديولوجية  للمدارس والجامعات والمعاهد
العلوم تشكل ، فالمعارف و ، فما بالنا بالمؤسسة االستعمارية يعزز قوة  أية دولة ونفوذها

، و من البديهي أن تعليم الجزائريين المسلمين جاء ضرورة  خطرا على االستعمار
جذور الوجود  ، ألن المدارس تثبت أسس ولإلدارة الحاكمة في البالد أي اإلدارة الفرنسية

 .االستعماري عن طريق غزو األدمغة و محو التاريخ الحقيقي واستعاضته بتاريخ مزيف
                                                 

1 (�> 0#B�� ،�[ا�Cل، <�ر�� �� ا� 0  . 22]�ة '[�b إدر�n، دار ا~داب، ص'�ر�� �Bن  �S#7 ا��اوي ، ا��وا�0 ا��7 أ!>
  .13 �����8�0،ص 

2 (Jean Déjeux,  Littérature Maghrébine de langue française , p138.  
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، إذ إن تكوين  كنه في الوقت نفسه يمثل هوة عميقة يخلقها االستعمار في طبيعة تطورهل
بقاء ى استمرارية الوجود االستعماري ونخبة مفكرة و مثقفة من المسلمين يشكل تهديدا عل

  .      افتراءاته
و اتخاذها وسيلة للدفاع عن القضية ، كمرحلة أولى ، إن اإلعجاب باللغة الفرنسية 

، فاإلعجاب باللغة صحبته  طنية ليس إعجابا يحمل كل البراءة أو إعجابا حيادياالو
هان حسب الميول ، فالفكر و اللغة توج ، يضاهي التماثل الفني مالصقة للثقافة الفرنسية

   :قائال " Ghani Merad غاني مراد" الفرنسية و هو األمر الذي أشار إليه 
سي خطر ، فلكي تكون اللغة فرنسية جيدة، تفكير الشخصية حسب المنطق الفرن" 

الفرنسية و على تحميلها أفكارا يجد الروائي نفسه مجبرا على جعل الشخصية تفكر ب
، هاعواطف على الطريقة الفرنسية ، وشيئا فشيئا يصل الروائي إلى تغيير طبائعو
    1."ربما إلى تشويها أو افتقادهاو

 .ريجيا إلى نقمة على الوجود االستعماريومن الواضح أن التقارب اللغوي تحول تد
، فثراء لغة من اللغات ال يجعل منها لغة  و بدا جليا أن كل اللغات تقف في درجة واحدة

،  ، فال وجود للغات أجمل من لغات أخرى و ال حتى للغات أكثر ثراء من أخرى جميلة
ز هو الذي ستخدام المنجاال و،حداثتها و لكن باالستفادة منهاو ال يتحدد ذلك بعراقتها أو 

 بريئة، فكل لغة تنسجم و تتقوى و رغم ذلك فال وجود للغة.  يحقق الغنى و الثراء
 من عالقة إذ تتحدد مشاعرنا تجاه لغة ما.  تتواصل قوتها مع التحديات التاريخيةو

 2؟ ؟ و ماذا تمثل في نظرنا ، كيف هي حية بداخلنا معهاجدا خاصة 
يمارس الكتابة باللغة " Albert Memmi ميميألبير "تبا مثل و الملفت للنظر أن كا

  في المغرب العربي المكتوب بالفرنسيةبموت األدب  )1957(الفرنسية يتنبأ سنة 
، فقد حكم هذا الكاتب على هذا  المنتوج االستثنائي  باستقالل األراضي و تحرر البشر

                                                 
1( Ghani Merad , La littérature Algérienne d’expression française , p 152, P.J Oswald , Paris 1976 . 

رة ا�����8 �� ا��وا�0 ا�#�Z �0، صa ،ن�6 ��C#98<7 <�2 ا�.  
  

2( ���� Mehenni Akbal, Les idées médiologiques chez Mouloud Feraoun éd ENAG/ Dahlab 2001 
pp47-48.  
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خ سيأخذ وقته و متيقنا من أن األدب ، مؤكدا أن التاري بالنهاية والموت و هو في بداياته
   1.العربي سيكون البديل المناسب و لكن بصورة تدريجية
، فهو كاتب مهم ذو مكانة تدفع  يبقى مولود فرعون محافظا على مكانته المميزة

، فقد اعتبر  القراء إلى التعلق به على المستوى اإلنساني و كذا على المستوى األدبي
أما ماعدا ...فة التي انبثقت من عالم مختلف اكتسب الثقافة الفرنسية نفسه من الطبقة المثق

، ففي الواقع تتمسك  ، فمواقفه ال غبار عليها كما يظن بعضهم و ال تحمل التناقض ذلك
هذه الفئة بمقعدها و هي واعية لمكانتها و ال تتدحرج بين مقعدين كما يصرح بعضهم 

   2.أيضا
، أما القارئ  روبي ثقافة و معرفة بعد قراءتهيزداد القارئ األجنبي أو األو

الجزائري فيشعر بألفة غريبة و كأنه يقرأ لشخص تعرف عليه في مرحلة من مراحل 
قد يفهم أن القراء األوائل .  حياته فهو من الكتاب الذين يثيرون فضول محبي المطالعة

قد التجربة و من ، اعتقدوا أنهم يتعاملون مع أديب مبتدئ يفت الذين لم يسمعوا عنه
" الدروب الوعرة" ون أثبت بروايته عو لكن مولود فر.  مستعمرة تفتقد التقاليد الروائية

.  فأكد أنه يمتلك القدرة على تأسيس شكل روائي مكتمل التخطيط و البناء ، العكس
، تم  فالتزاوج اللغوي و الثنائية الثقافية لنصوصه ترتكز على تصور أيديولوجي متبع

  .ير له و لم يتحقق نتيجة خيار الممارسة الروائيةالتحض
يكمن و هنا .  فضاء لتشكيل نظرية أدبية"  مولود فرعون" تمثل الرواية في نظر 

فال تكتفي الرواية عند فرعون بفتح .  لمس في كتاباته النصي الذي يالبعد االنزياحي
قنية التي يمارسها ، تطرح مساءلة للت  و كشفه و لكنها في الوقت نفسهرديفضاء س

مولود عالم العفوي في و على الرغم مما يبدو للقارئ فال وجود للتلقائي أو . ولشرعيتها
  .          فرعون الروائي 

خفي و لهذا السبب ال ي" ل روبليسويناإم" بدأ مولود فرعون الكتابة بتشجيع من 
الصداقة  إن ،  حت لهفي كل مناسبة سن"  روبليس " كامو و" امتنانه الكبير لكل من 

ففي المرة .  الخاصة مع هذا الكاتب قوت عزيمته  للتفكير في الحديث عن منطقة القبائل
                                                 

1(����    Jean Déjeux ,Situation de la littérature magrébine de langue française éd 82 office des 
publications universitaires, p6.   

2 ( ����Mouloud Feraoun, L’anniversaire, pp56-57.     
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عملك يكمن أال تفهم أن :  ، تحمس للموضوع و قال له األولى التي استشاره في األمر
كانت مسؤولية الكاتب أن يبين أن القبائلي . ، فهيا للعمل ؟ نرغب أن نسمع صوتكهنا
نحن رجال ، نعم رجال فقط ، : " ، يقول في هذا الشأن جل ال يختلف عن األوربير

لو كنا نمسك بين . ونحن في حاجة إلى صداقة و إلى عطف و حنو ، و إلى أخوة 
أيدينا كل هذه األمور ، لشبعت أجسادنا و ارتوت نفوسنا ، و لكانت قلوبنا تدق كباقي 

كل هذه األفكار احتوتها "  . نحمل أي تميزالقلوب ، و كنا بذلك نشبه الجميع و ال
ولهذا السبب .  كتابات الجزائريين المسلمين و قصدوا توصيلها من خالل مؤلفاتهم

        1. أثارت فضول األكثرية وتعاطف الكثير معهم
 إلى مولود فرعون ناشده" روبليس"  ففي رسالة من الرسائل األولى التي  بعث بها

ربما الجرأة و، و طالبه بالتحلي بالشجاعة األدبية و ب داع األدبي بخوض عالم اإلبفيها
فالجرأة بالنسبة للكاتب تعني القدرة  عترف األديب أنه  لم يفهم في الحين هذا الكالمي ،

   2.، ثم عدم التراجع أمام الصعاب والعراقيل التي تمأل الطريق على الخلق و اإلبداع
، رغم أن  بحثا عن الحقيقة و التعريف بالواقع" مولود فرعون " كانت الكتابة عند 

 نجد أن في النهاية  ، و اإلمساك بالواقع بجميع تعقيداته و غموضه من األمور العسيرة
،   ال يوضح إال نفسه و ال يقف شاهدا إال على ذاته فهو، من يعتقد أنه يوضح هذا الواقع

تبحث عن بع الكتابة لتسجل ذلك وتأمل و تتو الحقيقة تستدعي التفكير و المراجعة و ال
  3. الحلول

، فأوال لنفسه ثم يأمل أن تؤثر   يكتب مولود فرعون للذات و لآلخرين معا
فالكتابة عنده هي أشبه بإفراغ داخلي لكل .  نصوصه في يوم من األيام في جمهور ما

تي يدركها كلم إال عن األمور ال، فالروائي ال يت المكنونات أو تقارب االعتراف الحميمي
 ، فكل رواية ال تعدو أن تكون نقال يفهمها تفاديا للمزايدة  التي تأتي في مراحل الحقةو

لهذا  و، رغم أهمية هذا الدور،، فهو لم يكتف بدور المتفرج الموضوعي لجزء من الذات
استعان فرعون بقوة فطنته و الحجج المستمدة من باطنه و اختار الصوت الذي يحرك 

                                                 
1 (Mouloud Feraoun, L’anniversaire, p57.   
2( ����Mouloud Feraoun, L’anniversaire, p64-65.    
3(� ���Jean Déjeux, littérature Maghrébine de langue française, p118. 

د ��<ن إ�� أ�6 ا�?@02 ا�!��S��7 ا�|ي آ�ن  �4د �J=�� أ�3و06 6ل ا��وا�c �� 0#�ال �! �]Y1  0��'م �� رMSورد ه|ا ا�
 , cité par claude-yves Meade , Le roman réaliste nord-  africain de 1889 à 1955)1856 أ ��b 3( إ������ 

Berkeley University of California, 1957 , pp 22-33.     
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فقوا ألنهم نهلوا من ، و بذلك عثر على ما يناسبه كباقي الكتاب الذين و سالوتر الحسا
ابن "  ففي خطاب ألقاه مولود فرعون بمناسبة تكريمه على روايته 1. مصادر حياتهم

لم يكن مطلوبا مني إال الحديث عن " :  يقول )1952(و تلقيه للجائزة سنة " الفقير
كان علي أن أتوجه إلى غم كل شيء ، إذ حياتي، و هذا األمر كان بسيطا سهال ر

  ."قلبي وأخاطبهماذاكرتي و
ما ، و لكن نقال لما يشعر به و إن وظيفة الكاتب ليست سرد معلومات عن حياته

، هذه الحقيقة الصعبة التي تتطلب  يشاهده و ما يفكر فيه للتوصل إلى الحقيقة اإلنسانية
.  ب األمر الكثير من المعارف و األمانةيتطل.  مزايا كثيرة متعلقة بالجوارح وبالعقل

، إذ من القسوة أن نخدعه كما  فالكاتب محظوظ بثقة جمهوره و هو ملزم أن يحافظ عليها
   2.أنه من المحزن أن نخادع أنفسنا

المقاالت ة مخطوطاته ويمضي الساعات المتتالية في مراجع" مولود فرعون" كان 
يخرج من ، فيغوص في ماضيه الحزين و  بهاالصحفية وقصاصات الجرائد التي احتفظ 

قسوته و عدم ، مندهشا من صراحته و من جرأته و  متأثرا جداهذه الرحلة المعنوية
ا تساءل هل يملك الحق في ، فكثيرا م وضوح رؤيته و بصيرته و كذا من مواقفه

  3. و العودة إليها و في تنسيقها و تصحيحهامالمسة هذه األوراق
 و بعد االنتهاء من روايتيه )1956(  التحريريةن من بداية الحرب بعد مرور سنتي

، فقد أقحم  أحس مولود فرعون  بفراغ رهيب و مفزع)  ابن الفقير و األرض و الدم (
نفسه في معركة فنية تمثلت في تصوير البالد وأهلها ولكنه و مع اشتداد وطيس الحرب 

فال تعدو أعماله .  ي اإلبداع والكتابة الطويل فهِستوقف في نصف الطريق و افتقد لنفَ
األولى أن تكون وقائع تاريخية متقابلة و متجاورة و كان ينبغي أن تختم نهايتهما مع هذه 

و لهذا السبب يتأسف مولود فرعون ألن شهادته لم تكن .  األحداث التي يعيشها الجميع
فروايته كانت دون ، فالزمن كان أسرع منه و من ثم  كاملة توقفت في منتصف الطريق

يكافحون بدا كشخص بارد يخشى  نظر الجزائريين الذين يتألمون وففي.  فائدة كبيرة
                                                 

1 (Mouloud Feraoun, L’anniversaire, p55.  
2(  ����Christiane Achour, Simoune Rezzoug , Convergences critiques ,p56. 

د ��<ن �� �C  9#��S� b�6]�ة !���0 ا��Cا]� �� �! K?o5 b�� 1952 أ )Journal des instituteurs de l’Afrique du 
nord , 6e année , 6 décembre 1952) 

3(����    Robert Elbaz , Marten Mathiew , Mouloud Feraoun ou l’émergence d’une littérature, 
Karthala 2001  , p112( journal, p325).  
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بر كشخص باع نفسه و لكنه في و في نظر النشطاء السياسيين فقد اعتُ.  مالمسة الحقيقة
  1.نظر نفسه و ببساطة شخص طموح لم تقدر موهبته بشكل صحيح

أنه " روبلس"يمارسها أثناء الكتابة فأخبر كشف مولود فرعون عن الطقوس التي 
، إذ يكرس يومه لوظيفته في التعليم  يوميا يحاول أن يحافظ على نفس اإليقاع  الكتابي

 صفحة على ة فيكتب بين ثماني و إحدى عشر،بينما يلجأ للكتابة مساء أو في أيام العطل 
اتبة و يعدد النسخ إلى دفتر مدرسي عادي  و في فترة المساء ينقل ذلك على اآللة الك

 يتمثلها فتخبره بما ن الشخصيات و و هو يشرح أنه يحاول أن يضع نفسه مكا،ست
قد يحدث أن ، و و هي سيرته العادية تقريبا إال في حالة افتقاده اإللهام.  ينبغي أن يكتبه

 يكون سبب التوقف عن الكتابة اإلحساس بعدم جدوى الكتابة التي تكتفي بتقديم التكرار
 أن - منذ ثالث سنوات -منذ شهر لم افتح الدفتر الذي تعودت " ،  في أشكال جديدة

في الحقيقة إنني تحدثت عن كل . أسجل فيه وأكتب قلقي أو يأسي أو ألمي و غضبي 
فما الفائدة من إعادة الحديث عن نفس . األمور التي تخص هذه الجوانب بل و كررت 

جديد الذي وقع في شهر من الحرب ال يختلف عن األشياء بصورة جديدة ، فما عسى ال
تقل إلى كتابة التخطيط القاعدي   فالكاتب حينذاك ال يلح مطلقا بل ين2".باقي األشهر

النهائي للعمل و هو عمل متعب ، و مع الكتابة تتوضح األحداث و يبدأ المؤلف في و
 تتوضح مواقف فكل شيء مخطط له إذ مع تقدم العمل تبرز أحداث و قد. ترتيب النص

     .لم يفكر فيها وتفاجئه 

كان مولود فرعون يراجع كتاباته على الدوام و باستمرار فبعد انتهائه من 
فصال ال يسارع إلى إرساله إلى  ) 25( المخطوط الذي قد يصل إلى خمسة و عشرين

يكه ، يقوم الكاتب بتفك ، و بعد االنتهاء الكلي من المخطوط الذي لم يصحح بعد الناشر
إلى أجزاء و ترتيبه من جديد ثم يعيد الكتابة مع التنقيحات الجزئية و قد يعيد كتابة مقاطع 

أو الناشر ثالث مرات أو أربع و تشهد بذلك الرسائل  "روبلس " من العمل بإيعاز من 
ذلك المجهود الفكري بالعمل " مولود فرعون" يشبه . التي عثر عليها بعد مقتله 

، و في الختام يكتشف أن كل فصل من الفصول   كان مجبرا على ذلكالالإنساني ولكنه
                                                 

1( ���� de langue française, p129. Jean Déjeux, La littérature Maghrébine    
2(   Robert Elbaz, Martin Mathiew, Mouloud Feraoun ou l’émergence d’une littérature, p112 (journal 

p267).  
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، فالعديد منها قد يتبدل مكانها أو قد يحدث أن  التي كتبها تغير تماما عن شكله األول
  1.يستغني عن بعضها فيحذف ما يراه بدون فائدة

ي  أما عن النشر فقد كان في بداياته يشك في إمكانية نشر رواياته ففرصة النشر ف
الداخل كانت منعدمة أما في الخارج فقد كان يلجأ إلى بعض األصدقاء الفرنسيين و هو 

، إذ البحث عن الناشر  ، ألنه ال يرغب في إزعاج اآلخرين يشعر حينذاك باإلحراج
يتطلب الوقت الطويل و سعة الصدر ولكن األمر ال يسلم فقد يرفض المخطوط ببساطة 

    2.في نهاية المطاف
، فنجد الروائي يخصص لها حيزا  كانة الكتابة في أعماله الروائيةأما عن م

، نلج عالم األحداث من خالل مذكرات البطل  )ابن الفقير( إذ في روايته األولى  ،محترما
فحاجته إلى هذا الفعل السحري أي  في سرد حياته كانت قوية لمشاركة القراء " فورولو" 

   :تجربته الخاصة يذكر  
في الكتابة ، و وثق في قدرته على الكتابة ، لم يكن ذلك شعرا ، أو لقد رغب " 

ساطة يفتقد الخيال ، لكن قرأ كتب ـة ، و ال حتى رواية مغامرات ألنه ببـدراسة نفسي
في ترجمتها طبعا ، " Dickensو ديكنس  Daudetدودي " و كذا " مونتين، و روسو " 

لقد اعتقد أن حياته . ء الرجال الكباركانت رغبته تتلخص في توصيل قصة حياته كهؤال
جديرة بأن تعرف ، على األقل ألطفاله و أحفاده، إذا اقتضى األمر فهو ليس في حاجة 

و أمام ذلك .. " :و لكن الكتابة ليست بتلك السهولة دائما 3."للنشر ألنه سيترك مخطوطا 
 جملة و عند العدد الذي ال يحصى من العقبات التي تعترض سبيله ، عند منعطف كل

نهاية كل فقرة ، وأمام الكلمات المستعملة في غير موضعها ، والتراكيب التي هي محل 
شك ، والنعوت التي ال يقع عليها اإلدراك ، عدل عن مشروع ال طاقة له به بعد أن 

   4."سود كراسا مدرسيا ضخما
كرات كتبها نكتشف األحداث من خالل مذ" الدروب الوعرة " ي روايته الثالثة أما ف

؟ فالرواية تسرد في جزئها بهذه المذكرات التي  بعد انتحاره أو قتله"  عامر" البطل 

                                                 
1(  ����Mouloud Feraoun , Lettres à ses amis ENAG éd 1998, p54. 
2(  ����Robert Elbaz, Martin Mathiew, Mouloud Feraoun ou l’émergence d’une littérature pp 26-27.  
3 (Mouloud Feraoun, Le fils du pauvre éd du Seuil 1954, p10.  

د ��<ن، �bC ا�����، ��)  4�! :،0��C> �#J!  0�1!�Cت ا��>  .10- 9، ص ص1987د�ان ا�#?2
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إلى المذكرات قبل وفاته " عامر " ، لجأ  وكذا انطالقا من سردها" ذهبية" عثرت عليها 
، لتسجيل تأمالته في هذا العالم العبثي ، فمذكراته شكلت نوعا من  باثني عشر يوما

  . ليومي الذي تولد لديه أو منحته الوعي الالزم لتقبل الموتالتطهير ا
، فبعد عثورها على  و في هذه الرواية حديث عن الكتابة السريعة و الكتابة البطيئة

فكانت كتابتها دقيقة أن تسجل بدورها ما يدور بداخلها "  ذهبية" ، حاولت  المذكرات
و هاهي ذي اآلن " ...  . لى اإلبداعبطيئة ال تساعد التعبير عن الوجداني ومن ثم عو

تكتب كأنها بنت صغيرة مجتهدة، أو تلميذة في المدرسة االبتدائية ، بارعة في الخط ، 
ممتازة في قواعد النحو و الصرف ، إن حروفها صغيرة ، مستقيمة ، شبيهة بما 
تتصف به من حياء و عطف و حنان ، و ذلك واضح كل الوضوح في طريقتها في رسم 

ف السين و ثني حروف الميم ، و مد حروف الالم و الباء و الدال مدا ليس فيه حرو
ما يختلج في نفسها من حزن عميق و لكنها عاجزة عن تنفيس  .غش و ال سوء نية

ة في الكتابة ، أن تشفي غليلها ثورة عارمة ، وأنى لها ، بمثل تلك الطريقة الساذجو
             1" .صفحة الثالثةولذلك توقفت عند حد ال. أن تكشف كربهاو

 حوار يتأسس على تبادل األفكار ،  كما أن الكتابة حوار مع الكتاب اآلخرين
" كان :" ففي رسالة كتب ما يلي.  ، و تقديم الحجج واألدلة على صدق التوجه اآلراءو

لجيل من األوائل وبفضل مواهبهم اإلبداعية ففتحوا آفاق الكتابة األدبية ل" كامو و روبليس
، فلم يكن متصور أن يتم إدخال في الرواية شخصيات قبائلية قبل معرفة  الجزائري

نحن : قلتم بدايةف)  jeune Smail  و الشاب اسماعيل docteur Rieux الطبيب ريوي (
  2.و بذلك بدأ الحوار. أما نحن فهذه صورتنا:بهذه الصورة، فكان جوابنا 

فكتاباتهما جعلته .  امو و إمانيال روبليس، بك أشاد مولود فرعون في مواضع عدة
يفهم نفسه و يكتشف اآلخرين و يتوصل إلى أنهم يشبهونه  ففي حوار تلفزيوني و تكريما 

هذه األرض لكامو صرح فرعون أن هذا الكاتب كان جزائريا روحا و جسدا منتميا إلى 
ئرية ال بد أن  فيما يخص القضية الجزاصمته، و ينظر إليه في الجزائر من أمجادهاو

  3.ينظر إليه كنوع من التعاطف أو ربما أكثر
                                                 

د ��<ن، ا��روب ا�<�ة ��) 1�! :3  . 10، ص�1976�0 �@�&� و ا��ز�U ا��Cا]� ���6  7 <��8، ا�&�آ0 ا�
2 (���� Jean Dejeux , littérature Maghrébine de langue française ,p 135. 0�' �� n�@ 1959 �� ر'��0 إ�� رو. 
3 ( ����Mouloud Feraoun, l’anniversaire, p37. 
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كان تفكير كامو تفكيرا صحيحا يقف مع الحق و القضايا العادلة ففي مقال نشره 
 ذكر ما" رسالة من جزائري مسلم إلى ألبير كامو" مولود فرعون دون توقيع تحت عنوان

خص ما اتفق على تسميته إنك ال تكتفي أن تقول ما تفكر فيه بصراحة فيما ي " يلي
هذا .  ، و لكن تفكيرك صحيح و تحسن استخدم الكلمات المناسبة المشكل الجزائري

التفكير الصائب دفعك إلى رفض مناصرة الجهة التي تنتمي إليها وشجب الجهة التي 
، سيدي و من هذه الجزائر التي تتألم و التي متأكد من  و لهذا السبب.  أنتمي إليها أنا

و لهذا السبب نجد .  ، أبعث تحية صداقة مع تقديري لرجل شجاع و روح ذكية هاحبك ل
، فتأثير موته مس المسلمين و األوربيين و كان سببا في  الكاتب يحزن بشدة بعد وفاته

 ـو قد أشار أن الصحافة و لتأبينه نعتته ب. ميع أحزان كل األطراف في حزن كامو تج
 ألنه أحب يه أكثر وطنية وجزائرية من أي جزائرو أعتبرت" أخر المحبين للعدل"

 1.األرض من كل جوارحه
ألنه غيب في أعماله الجزائري المسلم سواء " كامو" و رغم ذلك فقد عاتب كاتبنا 

. عظمتهااليا صوته فاضحا بؤس اإلنسانية والعربي أو القبائلي وهو الذي رفع ع
،  قي و يعبر عن انشغاالت هذا الفردبعيدا عن الحقي كان" موسي" فالجزائري كما صوره 

و ال حتى  " موسي "وهكذا لم يحاول .  فهو قد يمنح الفائدة دون االلتفات إلى الجزائري
، ألن ذلك التقرب ربما كان سيكون فرصة  مع اآلخرين أن يقتربوا من الشعب" كامو"

  2.لمعرفته
ذه األرض سواء من هو الكاتب الجزائري ؟ الكاتب الجزائري هو الذي ولد في ه

كن إضافة الذين عاشوا ، و يم تعلق األمر بذوي األصول األوربية أو السكان األصليين
ال يزالون يعيشون في الجزائر و اكتشفوا مصادر إلهامهم في هذه األرض، فالكاتب و

.  هذا االنتماء، و تعكس كتاباته  إلى هذه البالدنه منتمالجزائري هو كل من يشعر أ
وع الكتاب ال ينتمون إلى اتجاه واحد و لم يرتبطوا بوثيقة معنوية لكن أمر رغم أن مجمو

 ، اإلخالص لألرض و للفرد الجزائري ، مثلما جمعهم فكر واحد وميول محدد جمعهم

                                                 
1 ( ����Mouloud Feraoun, Lettres à ses amis, p48. 
2 ( ����Mouloud Feraoun, Lettres à ses amis, p55.  
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مشاركة واحدة أيضا و ينتهي مولود فرعون إلى أن صياغة الكتاب الجزائريين واحدة و
   1.هي صياغة واضحة ال تحمل أي التباس

  : من الصيغ التي وظفها الروائي، التي هي من صميم الثقافة الجزائريةو
Il a mangé son pére.2رة إ�� و��ة  وا����cإ  .  

Le kanoun. 3ن��Sا� .  
L’aid.4��1ا� .  

Baraka.50ا��2آ . 
Combien de jours ? Achhal ? 6    ل؟�Jc م؟���  آi !7 ا
Tu sais que mes reves sortent.7أي أ   z�J�� مM6�  .ن ا

  

، إن الشاعر يختلف عن  فبدأ شاعرا ثم انتقل إلى عالم الرواية أما محمد ديب
الشخص العادي فهو يقدس الكلمة فيؤلف بتجميعها تناغما يستميل به العقول و القلوب 

العالم يتكلم :  يقول ديب" هابل"في رواية . معا و لهذا السبب فكالمه ليس ألجل الكالم 
ر من الالزم ، و يتعب نفسه في الكالم ، فالعالم حينما يتحدث و كأنه مجبر دوما أكث

على ذلك، فهو يفعل ذلك ال ألجل أن يوضح وجهات نظره ، أو ألجل االعتراف أو إلبعاد 
 ما و إنما يتكلم حتى ال يبقى صامتا ، كالم  خطر ما أو حتى لقول شيء يحمل قيمة

  يسمح كالنثر أن يخلق انسجاما  و ألن الشعر ال8."ألجل الكالم ، ال غاية من ورائه
 بين الشخصيات الحقيقية و الخيالية يفضل األدباء أن ينتقلوا إلى عالم ا و نفسياإنساني
  . النثر

 "أنا شاعر بالدرجة األولى و من عالم القصائد انتقلت إلى الرواية و ليس العكس" 
  9".هكذا صرح ديب في مقابلة صحفية

، جهادا ألجل الحرية   سواء الشعرية أو النثرية بالنسبة إلى محمد ديبكانت الكتابة
سخرت الطبقة المثقفة قوى إبداعها لخدمة الجزائريين "  قائال )1950(فقد كتب سنة 

                                                 
1 ( ����Jean Déjeux, littérature Maghrébine de langue française, p138. 
2( Mouloud Feraoun , Les chemins qui momtent, éd du Seuil 1957, p 117. 
3(Mouloud Feraoun, Le fils du pauvre, p 17. 
4(Mouloud Feraoun, Le fils du pauvre, p18. 
5 (Ibid, p 43.ح �� ا�[�!� آ@#0 ا��2آ0  ـ�&� chance, bénidiction  
6 (Mouloud Feraoun , La terre et le sang,éd du Seuil 1953, p122. 
7(Ibid, p184.   
8 (Mohamed Dib, Habel , éd du Seuil 1977, pp 30-31. 
9( Naget Khadda, L’œuvre romanesque de Mohamed Dib office des publications universitaires 1983, 

p318.( à déclaré M- Dib dans un interview Afrique-action , mars 1961) 
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المضطهدين ، فهذا اإلبداع قدم ثقافة وأعماال ال تقل قوة عن األسلحة الحربية 
حد الكتاب الجزائريين حين صدور الدار ، أ  و قد علق جان سيناك1".السترجاع الحرية

، و التي تخطط لهذه الثورات، إذا  إنه نوع من الكتب التي تسبق الثورات" :الكبيرة قائال
 و يؤكد هذه الفكرة أي ارتباط الكلمة بالتفعيل الثوري ما 2."كان للكلمة نصيب من السلطة

، فإذا  تتقوى بالكالمفالشخصيات " رقصة الملك" ذكرته عرفية إحدى شخصيات رواية 
تتحدى عرفية .  ، فنضالها كذلك ألجل الحفاظ على كلماتها كانت تناضل ألجل الحرية

لم ."  الجميع و تفرض وجودها بفضل خطابها الذي يمثل السالح الوحيد الذي تمتلكه
، ولن  ، لم يولد هذا الشخص بعد ال. يتمكن أحد من إغالق فمي حينما أرغب في الكالم

 فأعمال ديب األدبية شكلت سالحا في مرحلة ما قبل االستقالل 3."معي ذلك اليوميحاول 
قبل أن تتحول إلى مجرد أعمال فنية، إذ بعد أن نالت الجزائر حريتها وضع ديب أسلحته 

  . و كرس مجهوده و وقته لمهنة الكاتب الحيادي
كل العناصر ، فجمع   على الشمولية الفنيةحمد ديب مو لتصوير المجتمع ، اعتمد

على الكاتب أن يكون طموحا في خلق :"  يقول عن ذلك ،التي يحتاجها لتقديم واقع خيالي
، فهو انتهى من جمع كل المواد التي   و لهذا يشبه عمله بالبناء4."عالم كلي و شمولي

ما نشر ال يمثل إال جزء محدودا  ، و يحتاجها و لكن العملية سوف تتم بشكل تدريجي
لهذا نجد همه و ، ، إنه يجمع المواد و يباشر العمل بمراحل  و أوسعلمجوعة أكبر

بكالسيكيات  األساسي في بداياته األولى كتابة نصوص سهلة لغتها بسيطة و شديدة التأثر
م عند هذا الكاتب بوصفها نقال لوقائع إخبارية و يومية فالثالثية تقد.  األدب الفرنسي

، تتبنى بشكل تلقائي التوجه  ثية هي شهادة و مرافعة، فهذه الثال لسكان مدينة تلمسان
فهذا  الخطاب يرافق شخصية عمر من .  الفني الواقعي و الخطاب اللغوي الذي يناسبها

التي رغم ذلك ال تخلو من السعادة البريئة إلى دخوله عالم العمل  البائسة مرحلة الطفولة
 الصراع مل بالتهديدات الناجمة من، ومح في جو ثقيل محمل بالقلق و الكآبة الوجودية

                                                 
1(  Jean Déjeux, Situation de la littérature maghrébine, p53.( Les intellectuels algériens et le 

mouvement national , Alger républicain , 26 avril 1950.)  
2( 7! ��B�����ر <0AM ا$���ج ا��وا]�  �?� �� 5J  ،0�8�����  0 �S#ا]��0 ا��C7 ا��اوي، ا��وا�0 ا��إ�� ����1830 أ! 

1982 ���8B�! 1983z&!320ص ،  د.  
3( ��� Mohamed Dib, La danse du roi, éd du Seuil 1968, p171.  
4( Naget Khadda, Mohamed Dib, cette intempestive voix recluse , centre des écrivains du sud 2003, p 

22.  
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، عالم  ، كما نجد في الخطاب فترات من الهروب إلى عالم الريف السياسيالطبقي و
و هذا البعد الذي أشرنا إليه في الثالثية أوحى إلى "  الحب و الصداقة"   الممنوعات 

 كتب من شخصية عمر معتقدا أنه" محمد ديب " بعض النقاد إلى تقريب شخصية الكاتب 
   1.نفسه

ل ـوعة أو األصوات التي ال تصـحررت الكتابة عند محمد ديب األصوات الممن
حمل مسؤولية نقل معاناة فالكاتب ي.  تسمع كأصوات النساء و الفالحين و األطفالو أ

قد معنوي الشعب و أماله فهو أقرب إلى الكاتب العمومي أو المنقذ المنتظر ، فهناك ع
ة دوما تجاهه و من ثم  ، فتكون االلتفاتمحمد ديب ـ بشعبهيربط الكاتب ـ حسب 

تتحول هذه االلتفاتة نحو كل العالم لتقديم الشهادة و تبيان مدى عالقة الخصوصي العربي 
حينما يوصفون ن أن البشر يتشابهون و يختلفون واإلسالمي مع اإلنساني و العالمي و تبيا

: و يقول في ذلك. قاربتهم بمن نعرفهم بشكل مختلف فذلك بغية أن يساعد ذلك على م
و بتحديد أكثر ، ... نحن نعيش المأساة المشتركة ، إننا ممثلون في هذه التراجيديا"... 

2."قدا قد أبرم بيننا و بين شعبنايبدو أن هناك ع 

، فموهبته  و مثلما تحررت األصوات المقموعة في رواياته تحرر محمد ديب نفسه
لدؤوب و حب الحقيقة دفعته إلى عدم االنقطاع عن الكتابة كما حدث التي تشبعت بالعمل ا

، و هل يمتلك  ، فهل الكاتب إال ذلك المبدع الذي يكتب المخطوط تلو المخطوط لغيره
؟ فذاك قدره أن يحمل أمانة الكلمة و أن يتحول إلى  الفنان خيارات أخرى غير اإلبداع

ينقل ديب هذا الدور على ) الحريق(الثالثية ففي . سكرتير المجتمع المنتظر و الموعود 
 :با دعدوش الشيخ" لسان شخصية 

ليت واحدا فقط يعرف كيف يقص على الناس قصة الحياة الحزينة .. اه  −
أال ما أكثر ما يستطيع عندئذ أن يقوله، . الشقية التي يعيشها الفالحون 

ث عن حياة وليته بعد أن ينتهي من الكالم عن الفالحين المساكين ، يتحد

                                                 
 0  �����8�0، ص) 1�S#ا]��0 ا��C7 ا��اوي، ا��وا�0 ا��320 ���� أ!.  
2(   Mohamed Dib ,je ne suis pas de ces humiliés ,interview de jean cartier ,témoignage chrétien 

fevrier6 , 1958 p10.( Jean Déjeux , littérature Maghrébine  de langue française  , éd Naaman, 1973,  p 
147.)  
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مستمعيه ويروح عن ي يسر ل،األبهة التي يعيشها المستوطنون الفرنسيون
  1.عنهم

يصف ديب في رواياته الحاالت اإلنسانية التي أصبحت حياتها تفتقد األمل و ال 
، فهدفه  ، فقد رغب أن يقدم لشعبه المتألم يد العون بالكلمة ترجو من وجودها نفعا

إعالمه األجنبي فرنسيا كان أو غير ذلك وثلت في إقناع القارئ األساسي و نيته األولى تم
  : حيث نراه يقول. بحالة موجودة مع توجيه االتهام إلى الواقع االستعماري

كأي جزائري كنت أنضال على الساحة األدبية التي اخترتها ميدانا للكفاح، " ..
 مقتسما أتعاب ائق التي تعيشها،و ذلك عن طريق التعريف بوقائع بالدي و الحق

  2".أحالم بالدي مع أولئك الذين يقرأون أعماليو
جون ديجو " ة تصورية سوداء و نجد  يشرح ديب المأساة الجزائرية بتقديم لوح

Jean Déjeux " و كأن فقط  الصور و المظاهر المنحطة السوداء يعاتبه و يتهمه بنقل
  .     يس و الكلماتالوجود الفرنسي لم يحمل معه إال الشرور و قسوة األحاس

، من قيمة إال حينما يثبت جذوره في أعماق  الواضح أن العمل األدبي ال يملك
،  و هو يعبر عن الراهن.  ، و ينهل وجوده من منابع الوطن الذي ينتمي إليه األعماق

لهذا ، و إذن ينبغي لكل عمل إبداعي أن يستقي إلهامه من القضايا الحديثة و الضرورية
األعمال باإلبداعية في حين أن األعمال التي تسعى إلى األدبية فقط نجدها تنعت هذه 

  3.عقيمة و بعيدة كل البعد عن الواقع و الحقيقة
 للجزائريين – بالخصوص -لقد وضح محمد ديب في مقابالته الصحفية أنه يكتب 

الذي ال  االستعمارية و من ذلك الفرنسي و الفرنسيين ، و مرد ذلك أنه يئس من الوضعية
زهاء ، ألم يطالب كاتبنا الفرنسيين الن يرى في البالد إال الجانب المضيء و الجميل

فأصواتهم الالمبالية  هي التي  "الشرفاء أن يرفعوا أصواتهم للتنديد بالقمع و الظلم و
ستملك ؟ ألم تُ ، باسم فرنسا نارضرتكب أعنف األعمال على أ، ألم تُ تسببت في تقويتهم

؟  سجن األبرياء باسم فرنسا؟ ألم ي سرق في مجملها باسم فرنسا الخيرات و تُاألراضي و
ألم يع الشعب باسم فرنساجو ل باسم فرنسا؟ لقد رافق اسم فرنسا كل األعمال قتّ؟ ألم ي

                                                 
1 (�� ،0�LMYا� ، Kد� �#J!: � و�� ،  '�!� ا��رو�  .193- 192ص ص ،1968دار ا�?@�01 �@?�2<0 و ا��&�،  ��وت ا�?012 ا
2 (Afrique-Action , 13 mars 1961.> �!� ���8B�! 0��'0، ص7 ر�0  �����8 �S#ا]��0 ا��C7321 ا��اوي، ا��وا�0 ا�.  
3 ( ����Jean Déjeux, littérature maghrébine de langue française ,p 147. 
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، في نهاية و لن يتمكن أحد من إقناعنا أن هذه الجرائم ال تنسب إلى فرنسا.  الدنيئة
ألن السؤال األساسي هو .  أن تكون هذه البالد عظيمة و مجيدة ال يهمنا مطلقا المطاف،

ليرفعوا أصواتهم ؟ و ليتحرك منهم من يرفض هذه الجرائم و  قبل ذلك أو ال يقبلهل ي
  1.ليوصلوها إليناو

 معاناته في فترات البحث عن ناشر ألعماله و كيف أنه انتظر ما يوضح محمد ديب
و لم يكن ممكنا آنذاك " ... :  ، و هنا يقول ألولىيقارب ست سنوات لتصدر روايته ا

هذا ال فكان ذلك عالما محرما ، و... با للشباب الجزائري هواة األدب أن ينشروا كت
 2."يرجع لكوني كاتبا ناشئا بل لكوني جزائريا

 ،  في هذه اللغةو نفي العديد من أدباء المغرب العربيأما الكتابة باللغة الفرنسية 
، فالكتابة بلغة   و ال يؤدي إلى التعجب و االندهاش جدا طبيعيرى أن األمرفإن ديب ي

، و لهذا ال تغيب العربية مطلقا  أمر واقع أخرى غير اللغة األم يقارب المصيبة و لكنه
فاللغة العربية كجزء من مؤسسة ثقافية متكاملة لم تكن غائبة على الساحة .  في أعماله

 ،  ع حرم من لغته فلم يتعلم الكتابة و القراءة بهااألدبية فقط بل حتى المجتم

  :فهاهو عمر يسأل
 ماذا كنت تعمل قبل المجيء هنا؟ −

 .كنت أذهب إلى المدرسة −
 .ها، إذن تعرف القراءة و الكتابة −
 .نعم −
 و تعرف القراءة و الكتابة بالعربية؟ −

 .أجاب عمر.ال −
  3. بوييكيف؟ ال تعرف لغتك ، −

و التدقيق و دون الحاجة إلى المهارة النقدية أن يلحظ   يستطيع القاري دون البحث أ
 le fellah, le haik, la meida, le( تعابير جزائرية ال تمتلك مقابلها في اللغة الفرنسية

burnous ; le cadi, le caid, le feddan, le douar, la gandoura, le fondouk ; la 

                                                 
1 (����Mohamed Dib, L’incendie, éd du Seuil 1954, p92. 
2 (Lia Lacombe , Deux écrivains de passages à Paris , Kateb Yacine, Mohamed Dib interview, les 

lettres françaises, février 7, 1963,p 5. / ا]�ي ، ص�Cدب ا���44 ا��ر ا?� ، 0�!�  K59<7 <���ة أد�.  
3 (Mohamed Dib, Le métier à tisser ,  éd du Seuil 1957, p 57.  
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gellaba, lalla, bouya , salam, oumima , dhor ,gasba, taleb, sirat… 0� �> U3��! أو 
ارات  1��ا <7 ��1 �� Jا� q@�h! �� �=J�8� ه��C� 0 و�0 ا����8Z@0 إ�� ا�#B��!

K��Sا��8رد ا�.  
  

− Je couperai du miel dans ta bouche.  )x#� 7! b81ا� x@1?��(1  
− Par le sang qui est entre nous . 2)�  ���� @ ���م ا�(    
− Qui creuse un fossé pour son frère, y tombera lui-même.3 

  )�]�� u�?� �h� ��6ة ��J� �@ا�(  
 

− Le maudit argents, maudit soit il jusqu’ aux confins du monde . 4  
 iا� �@71 ا��راه 

 
− Jai jeté l’œil et non le sel. Jai jeté l’œil dans les flammes ; qu’il 

prenne le mal.5 )  7 �� ا���ر،  �ش ��ي��8 ا�1A ،u@#7 و !&� ا���8 ا�1A
)ا�&�  

− Nest il pas dit : Accomplis le bien, tu le retrouveras.6  ) ن�د�� : ��
���@� ��hا�(  

− Présente toi à Dieu dans ta nudité, il te vêtira. 7 �oج ا�� � <���ن  ا( 
x�8S�(  

  
 

، و هذا ال يخفى على القارئ أو الناقد   ديبتالزم الثنائية اللغوية كتابات محمد
ي تتغذى  ، هذه الرقة التالمحترف الذي يلمس رقة السارد في الروايات و كذا رقة الكاتب

الحنين ، مصدر عربي يكون تأثيره على صعيد الذاكرة و نشر حالة من  من مصدرين
ى منظومة تشكل و مصدر فرنسي ينفتح عل  . انفتاح على العالم المظلم و الالمنطقيو

 8 . أسلوب التفكير و التعبير

يؤكد ، و انتماء عربيا و تمسكا باألصالة الجزائرية"   ديب "و نلمس في أسلوب 
و يبرهن على أن .  ذلك صحة الرأي الذي يرى بان اللغة الفرنسية كانت مجرد أداة

                                                 
1(Mohamed Dib ,L’Incendie, p42. 
2(Ibid, p48. 
3(Ibid, p49. 
4(Ibid, p65. 
5(Mohammed Dib, Dieu en Barbarie, éd du Seuil 1970,  p 155. 
6(Mohammed Dib, Un été Africain, éd du Seuil 1959,  p53. 
7(Mohammed Dib, Le métier à tisser, p 156-157. 
8(���� Naget Khadda, Mohamed Dib, cette intempestive voix recluse ,p104. 
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ففي .  الجزائريالثقافة الفرنسية لم تنجح أمام سيطرة البيئة العربية و التراث اللغوي 
ح الكلمات المأخوذة من ، نجد محمد ديب مجبرا على شر لحظة الكتابة باللغة الفرنسية

، على منوال الرحالة والروائيين  تعامل بها في اللغة التي يعبر بهاالتي ال يالعربية و
نها عرفها بأ مائدة التي يmaida  :ن ينقلون واقعا مغايرا غير معروف، مثلين الذيرالمعِم

 .مةلسرة المسكل األأطاولة مستديرة و منخفظة و عليها ت
 بالترتيب و التخطيط والمتانة في  تتصف أعمال مولود معمري األدبيةفي حين نجد

، دون أن  بنائها و تمنح انطباعا بأنها خططت بعناية ألنها نتيجة حسابات مصمم بارع
كان حضور  1. المة و انسجام، بل نرى األحداث تسير تجاه الذروة في س يمسها جمود

إذ كان يعتقد أن الكاتب هو مبدع و خالق، . مولود معمري في مرحلة انتقالية و حاسمة
 العميقة و مطالب الجمهور القارئ، باعتيار أن العالم الذي خالق لعالم يطابق مطالبه

    2.وجودنعيش فيه يصدمنا على الدوام ، و كما يقال أليست الكتابة لرواية ما تكذيب للم
، هذا الروائي رائد الرواية النفسانية في أدب   الخطيبيو لقد اعتبر عبد الكبير

و ا ه ، فهلروائيو عن طقوس الكتابة عند هذا ا 3.المغرب العربي ذي التعبير الفرنسي
 لكل مبدع طبعه و تقاليده في الكتابةفي احدي الحوارات يقر فبداية، البد من دافع . أن
لذلك، قوي  في ندفاع تقتصر على وضع ورقة بيضاء ثم االيست بسيطة،المسألة لإن 

. ، فاألمر سواء عنده اإللهام هو محرك الشعراء لنظم قصائدهما، فإذا كان تناول قضية م
فالكتابة تفرض نفسها في المقهى أو على مقود السيارة و وسط الزحمة، هي حالة 

   4.ال يهم فيها المكانوجدانية 
لقد كان تخطيط عالم " :  ي معلقا على طريقته في هندسة روايتهيقول معمر

بمؤلف موسيقي ، ) فجاءت أشبه(أشبه ما يكون ببناء السنفونية " األفيون و العصا "
  5". حيث تساهم عدة عوامل تبدو مختلفة في ظاهرها على اإليحاء بتناغم عام

، إذ   بعيدا عن الخيالتحقق الكتابة عند مولود معمري مشاركة ميدانية من الواقع
ففي البداية لم يكتب معمري لتنشر .  تسعى النصوص إلى أن تقارب بين الذات و األهل

                                                 
1 (����0�!�  Kا]�ي، ص<���ة أد��Cدب ا���44 ا��ر ا?� ،42.  
2(����Mouloud Mammeri entretien avec Tahar Djaout, la cité du soleil , La phonic 1987, p 25. 
3 (�� 0 �C0 و ا�� ��S�2، �� ا��?hا� ��2Sوت : ����<�2 ا���دة    .56، صJ!1980#�  �ادة، دار ا�1
4(����Mouloud Mammeri entretien avec Tahar Djaout, la cité du soleil, La phonic1987, p57. 
ر ا�دب ا���44 ا��Cا]�ي، ص) 5?� ،0�!�  K268<���ة أد�.  
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، فهدفه كان التسجيل ومالمسة الجوانب األساسية للحياة كما عاشها في  تلك األعمال
التي تعود إلى عام " الهضبة المنسية" لم أدر كيف كتبت :" ،  يقول  قريته المعزولة

، لكنني كنت أقول أن تجاربي و تجارب أقاربي و رفاقي القبائليين تستحق أن ) 1940(
راودتني فكرة ) 1946(كنت أكتب لنفسي و بعد مدة طويلة ، أي في العام .. تكتب 

    1." تحويل ما كنت قد سجلته إلى رواية

، فهي  ، و بين عالمين مختلفين و مما ال شك فيه أنها حلقة وصل بين ضفتين
و هذه .  تظهر حينما يمتلك صاحبها اإليمان العميق بضرورة إيصال رسالة لآلخرين

دما حتى و إن كان هو الوحيد القناعة تدفعها الرغبة المستميتة وتزيدها قوة و تدفعها قُ
، و لم تعد تؤمن  المؤمن بهذه الرسالة أما البقية من الشعب الجزائري فقد فقدت األمل

الكتابة هي اإليمان بشيء يشعر اإلنسان برغبة شديدة ": قد بين أن و .  بالحلول القريبة
في إيصاله لآلخرين لكن الجزائريين لم يكونوا يؤمنون بشيء ، حتى بأنفسهم قبل 

اهللا دون أن يدركوا ذلك منذ زمن ] نسوا [ و كانوا قد قتلوا ... الحرب العالمية الثانية 
، نضب الخيال  ، بسبب الكسل و التعود وأفواههمطويل ، وفي الوقت نفسه كان ملء 

أنتم ...أنتم عرب: "... و قد سمعوا مرارا الكلمات التالية تتردد ... كانت قلوبهم خاليةو
الجمال و العلم و الكرامة و كل يوم يمر يؤكد ذلك، فالسلطة و الثروة و." ال شيء

و دافئ و كبير جميل لشواطئ والسيارات و كل شيء جيد واللغات ومالعب التنس و او
   2."كان ملكا لألوربيين

 المسائل المتجاوزة في الغرب و لكن ذلك  -حسب مولود معمري - يتناول الكاتب 
، و قد صرح ذلك لصحفي فرنسي عام  التصرف مقبول في الوسط الذي نعيش فيه

إنكم ال تقدرون هنا مدى اهتمام الكاتب الجزائري بمناقشة المسائل : "  قائال )1965(
   3."تي تبدو قديمة في نظركم، مثل الحرية و التزام الكاتبال

و في رسالة إلى أحد الفرنسيين يؤكد معمري أن الكتابة مشاركة و قلق و ليست 
لقد تركت رسالتك : " والوطن أسبق من النواحي الفنية الجمالية إذ يقول، انعزاال و تلذذا 

                                                 
1 (Jean Déjeux, littérature Maghrébine de langue française, pp183-184. 
ر ا�دب ا���44 ا��Cا]�ي،ص ) 2?� ،0�!�  Kن ور.( 60<���ة أد�د ��<�#� u��4�0��H#إ�� ا� �]]Bد �� ر'��0 و(.  

3 ( Weinar, Paris –Alger ,interview avec M-Mammeri , Le nouvel Observateur , N° 29 , juin 3, 1965, 
p 27.ا]�ي ، ص�Cدب ا���44 ا��ر ا?� ،0�!�  K143 <7 <���ة أد�.  
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لشدة ما تبدو لي مشاغلكم بعيدة في نفسي انطباعا أوهمني بأنها آتية من كوكب ناء 
من اهتماماتنا هنا ، فإذن ال تزال توجد بلدان يهتم فيها بأشياء لذيذة في عدم جدواها 

ها قد مر عام دون أن أخط حرفا ، ألنه ال شيء يستحق في ...  مثل األدب و األدباء
وأيضا ... ءدم األبرياسوى المأساة الكبرى و الدموع ، ونظري تعب الكتابة ، ال شيء 

الحماس و األمل و الحزن ، و كل ما يتولد عن آالم المخاض من أطيب ما تعطيه هذه 
  1".األرض

و أحيانا تتطلب الكتابة التوقف لفترات من الزمن أو التمهل إذا اقتضت الضرورة، 
و هكذا نجد معمري يفسر صمته لفترة طويلة استمرت عقدا كامال أو يفوق، منذ عام 

 مع صدور )1965(حتى عام ) سبات العادل (  صدور روايته الثانية  وقت) 1955(
األفيون "  من كتابة رواية مثل حتى تمكنت: " ... روايته الثالثة، و يفسر ذلك بقوله 

   2."كنت شخصا، بحاجة إلى انتظار مرور فترة من الزمن" العصاو
الية اللغة الفرنسية، أما إشكالية التلقي و عالقة الكاتب الجزائري بالقارئ فهي إشك

فهذه .  فعلى الرغم من أنها كانت تمثل األداة الفريدة للتحرر و للتواصل مع باقي العالم
 ، اللغة نقلت الحقائق كما هي وترجمتها في صورتها بمنتهى األمانة و لم تكن أداة للخيانة

 فتعلم .ر هذه اللغةفالكتابة بالفرنسية أو الروسية او الصينية ال يعني الكتابة بفكر و مشاع
شكلت مجرد وسيلة " األفيون و العصا" بطل رواية " بشير " الفرنسية كما ذكر 

، فكونه طبيبا جراحا فإن اللغة  لالستمرارية في الحياة إذ يستعان بها لتحقيق وظيفة ما
، كمسماع  الفرنسية لم تتعد أن تكون بالنسبة له مجرد أداة من أدوات الجراحة ليس إال

على " سبات العادل "    ألم يذكر مولود معمري في روايته 3.ب أو مشرط العمليات القل
: الفرنسية العربية و، بعد أن لقنه اللغتين لسليمان و موجها كالمه "وناس" لسان شخصية 

حينما تمتلك أساسيات اللغة التي تساعدك على طلب قوت يومك أو تدافع بها عن " 
تمتلك كل شيء فيها ، و ما تبقى ال يعدو أن يكون حشوا نفسك بسب رب العمل ، فأنت 

                                                 
  .58 <�2 ا�2S�� ا�h?��2 ، �� ا���S 0 و ا���C 0 ، ص )1
ر ا�دب ا���44 ا��Cا]�ي، ص ����<���)2?� ،0�!�  K139ة اد�.  
3(    Mouloud Mammeri , Entretien avec Abdallah Mazouni sur la littérature algérienne (Le jour , 27 

mai et 3 juin 1966 ,repris dans la revue de presse , n°114 , Avril/ Jean Déjeux, Situation de la 
littérature de langue française, p129. 
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  و بذلك ينفي مولود معمري وجود جمهور من القراء سواء من 1".و إطنابا ال غير
، فبالنسبة للعرب تقف اللغة الفرنسية حاجزا لعدم دراستها و يبقى  العرب أو الفرنسيين

من " ... :  و يشرح ذلك بقولهالفرنسي بعيدا بعالمه الخاص عن انشغاالت الفئة األخرى
سيقرأ كتب األدباء العرب الذين يتحدثون فيها عن أنفسهم؟ العرب اآلخرون؟ إنهم ال 

الفرنسيون؟ لم يكونوا قد اكتشفوا بعد وجود العرب ، و على كل ... يجيدون القراءة
    2."و القذارة والكذب.. حال، فقد كان يصعب عليهم تمييزهم عن الجمال والكثبان

أما عن استخدام اللغة الجزائرية إن صح التعبير فنجد في رواية األفيون و العصا 
 :ما يلي

− Un djoundi vint lui dire : « tout est prêt »3      ي��B 
− Des yaouleds ensommeillés criaient les premiers journaux du 

matins.4      دfو� ا
− …moi, makache…au revoir et merci.5 �S)�Bش!� f   (  
− Tu récites comme un taleb qui connait par cœur les sourates du 

coran.6    K��3 

تمثل تصور هذا ا نجد من السهولة أن ننفإن" مالك حداد " و إذا تطرقنا إلى روايات 
تشكل عالما و ، بل للكلمات فهو يراها كثيرة يصعب تحديدها  الكاتب للكتابة و الكلمة

، فهي تصارع مرارة البحث عن المناسب لها  و لذلك تتوه األفكار لتجد ما يناسبهاخاصا 
و ينبغي إلخراجها آالف األفواه و آالف الحنفيات وينبغي كل أمطار .  في عالم الكلمات

 يتوحد 7.، و لتفريغ األفكار و تحرير الروايات التي لم تكتب العالم لتفتيق هذه السحب
، بل هو يعيش في كتبه و معها و ال يشبه  ظة اإلبداع و التجليالكاتب مع المكتوب لح

أنا اسكن في كتبي،   ،، سيدتي  في هذه اللحظة" باقي الناس و لهذا فإنه يدفع ثمنا باهظا
   8". جدا مرتفعدفع ثمن إيجار مرتفع ، نعمقيني فأنا أصدو

ى كتابة وينتهي تتحول الكتابة إلى حياة و الحياة إل"  سأهبك غزالة" وفي رواية 
، و كأنه  ، فالكاتب إذن هو وليد التاريخ و ليس الجغرافيا الكل لتقديم شهادة للتاريخ

                                                 
1( Mouloud Mammeri, Le sommeil du juste, éd Plon, 1955, p 64.   

د !1#�ي ورد �� ر'��0 و0��H#@� �]]B ص) 2�#� u��4� 7! ،ا]�ي�Cدب ا���44 ا��ر ا?� ،0�!�  K59  <���ة أد�.  
3(Mouloud Mammeri , L’opium et le baton, éd Plon , 1965 , p116.  
4 (Ibid, p 149. 
5(Ibid, p 196. 
6(Ibid, p 229. 
7 ( ����Malek Haddad, Je t’offrirai une gazelle, SNED 1959, p37. 
8 ( ����Malek Haddad, Le quai aux fleurs ne répond plus, éd René julliard paris 1961, p96. 
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إني ألرى المؤلف فيبدو لي كأنه لوحة ، وهيئته بباريس " يتحدث عن نفسه يقول 
إنه ال يعبر البتة عن مقصوده بألفاظ خاوية ال . الالنهائية ليست كهيئة أهل مهنته 

 وال وجود 1."  ، فهو و األلفاظ شيء واحد ذو بال ، شيء ذو كيان و وجودداللة فيها
ا البتة أن يضع لجهة تحاسب الكاتب إال الشخصيات التي وردت في أعماله و ليس مهم

الروائي شخصية " الكاتب من نفسه في المكتوب دون أن يصرح بهويته و يسجل اسمه 
دون أن يضيف اسمه و يضعها " غزالةسأهبك " في الرواية يكتب رواية تحت عنوان 

، ذلك النفاق األبوي الذي يبرز في  لقد كان يعاف ذلك" " جيزال دوروك" على طاولة 
فكأن النص األدبي هو ." ، إنه لم يكن متواضعا صورة اسم الكاتب على غالف الكتاب

فحينما . ف بصاحبه أكثر من االسم فهل يفيد االسم إذا كان حقيقيا أو مستعاراالذي يعر
يعلق على يبدأ السيد موزار مديرا لمصلحة الصحافة في البحث عن مؤلف الرواية 

  :على مبتكر العنوان قائالالعنوان و
 .العنوان، عنوان الئق للغاية −

  :ثم أردف أيضا
  2.باهللا ما ضره لو وضع اسمه −

موات األحياة والال و من عالم و الكتابة أيضا هي هروب من عالم الواقع و الحقيقة 
يسر قق المستحيالت و اآلمال بسهولة وو ولوج إلى عالم األحالم و الحب حيث تتح

التلميذ " ذا واضحا في روايتيه يزاح المؤلم و المزعج دون ندم أو تردد و يبدو هو
ال يستطيع .. ، أقصد أن أكتب كنت دوما أحلم أن أحلم " و سأهبك غزالة" الدرسو

   3."فاشال كإنسانأن يكون هو نفسه الشاعر أن يفشل في قصيدته دون 
، إن األحالم  ، إنني شاهد على الحب إنني الباقي األوحد على قيد الحياة بين الموتى

  .البد منها 
  :و كان المؤلف يقول راويا أيضا...

    4".إذا صادف اإلنسان شيئا جميال مفرطا في الجمال رغب في البكاء

                                                 
  .3 ص،�1986ار ا���8�0 �@�&� ا�،  u��a ا���!�دي:!��x �6اد، '�ه�T x2ا�0، ��)  1
  .x��!5 -6 �6اد، '�ه�T x2ا�0، ص ص)  2
3(  Malek Haddad, L’élève et la leçon, éd Julliard 1960, pp 33-34. 
  .x��! ����12 -13 �6اد، '�ه�T x2ا�0، ص ص )4
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يست يفضل الكلمات البسيطة التي ل"  إدير"و في هذه الرواية نجد السارد الطبيب 
  1"تبتعد عن المبالغة أنا أفهم الكلمات حينما تميل إلى السهولة و "فضفاضة 

يتحول الشاعر و لفرط ) سأهبك غزالة(و في رواية " مالك حداد" و عند الكاتب 
 في ، فهو ال يرتاح ، يعاني من وحدته و انعزاله  إلى كتلة من اآلالمهمشاعره وأحاسيس

، إنه الطالق بينهما فالشاعر  حواره مع اإلنسان العادي و ال يلتقي مطلقا مع شاعر آخر
إنهما خطان متوازيان  الذي يواجه الشاعر هو أقرب إلى الجدار الذي يبنى أمام الجدار ،

ترى من الشاعر الذي ال يتألم ؟ " . طين المتوازيين أال يلتقيا البتة و من خصائص الخ
و لكنهم ال . لم المتواصل ، تحول هؤالء الشعراء إلى أشخاص معذبين نتيجة التأ

  2."و نادرا أن يكون الشاعر جديرا بقارئه تمام الجدارة. يشبهون البتة آالمهم 
، فمهما كان الروائي مبدعا يفشل بصورة تلقائية  تختلف كتابة الرواية عن الواقع

قاصرة ، تبقى الذاكرة  ذ في الروايةإ.  في نقل الوقائع كما جرت في الوجود الحقيقي
 يخدعنا الكاتب فتتغير الحقائق و لهذا.  الخيال يضيف إلى الجو العام طابعا فضفاضاو
و مهما .  طريقة لالعتذارو هذه . ل األشياءجمن من األمور و يحس، ي تتبدل الصورو

عن أمور أخرى الكتابة كانت محاوالت الروائي للتحليق بخياله و التحرر من حياته و
، فمهمته ال تختلف عن مهمة   أن يحول حياته إلى روايةحقيقة األمر، ال يعدو في فإنه 

  .  الفيزيائي الذي يتفاعل مع عمله فيواصل و يتواصل مع تجاربه المخبرية
، ومن الخطأ أن يعتقد   أن من الخطأ تحميل الكاتب أكثر من الالزميرى مالك حداد
، فهذا االعتقاد و إن كان كثير التداول   ضروري لبقاء المجتمع، و أنه ضروري للحياة

الكاتب إنسان عادي له ألف بديل إن .  و محبوبا عند بعضهم إال أنه يحمل زيفا كبيرا
هو شاهد على التاريخ فقط و ليس صانعا للتاريخ فلم نسمع عن كاتب أو كتاب غيروا و

،  أما األدباء، الروائيون.  لى توجيه نفسهفالتاريخ لوحدة قادر ع. من سير أحداث التاريخ
  . الشعراء و الفنانون فهم شهود و حاالت من الدرجة الثانية ال تمتلك قدرة التغيير

، ويسرع مجيبا و نافيا أن يكون   من يصنع الوطنو هنا يتساءل مالك حداد
منحه فالوطن موجود به أو بدونه بل الوطن هو الذي .  الوطني هو الذي يصنع الوطن

                                                 
1 ( ����Malek Haddad, L’élève et la leçon, p 53. 
2 (Malek Haddad, Je t’offrirai une gazelle, p 81.  
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هذه الحياة ال وجود لشخص ضروري لشخص ي فف ...فرصة إبراز وطنيته من عدمها
إال في نقطة الحدث و في اللحظة السرمدية والسريعة لمسؤولية مؤقتة، فال وجود . ..آخر

 ، إذ ينبغي العديد من قطرات الماء ليمتلئ الكأس كما يقال للقطرة التي أفاضت الكأس
  1. ما في األمر، فهذا كل يفيض بعد ذلكو

ففي .  و دائما تبقى الكتابة الوجه اآلخر للكفاح و ال تقل أهمية عن السالح المادي
 مالك صرح  .)1961 مارس31إلى 28(مؤتمر األدباء األفروأسياويين في طوكيو، من 

.   أن الكفاح في الجزائر يشبه الحياة ، فتؤسس الحياة على تقسيم منظم وبسيط للعملحداد
فاألدباء في فترات الثورات .  ال يقل فائدة عن البندقية الرشاشة أو مقبض المحراثفالقلم 

فعالة كأي شكل أو ، فكتاباتهم  هم شهود غير مرغوب فيهم يزعجون راحة االستبداد
فالحرب الجزائرية . أسلوب آخر من أساليب الكفاح ضد قوى الخنق الثقافي و الوطني

 و األعمال اإلبداعية التي أرخت لتلك المرحلة تساهم في ، درج ضمن اإلنسانية العالميةتُ
و ذلك ألن الحرب القائمة هي حرب تسعي لترقية اإلنسان إلى . بناء هذه اإلنسانية

  2.األفضل و إلى المحافظة على الكرامة اإلنسانية، فاألدب بذلك هو إنسانية متحركة
يذهبون مع " عنوانها عن مشاعره و أحاسيسه في قصيدة " مالك حداد" و قد عبر 

 حيث وصف أسفه وخجله أن يكون حيا في حين ) Ils vont dans la légende" (األساطير
  .أن عديدا من إخوانه و رفاقه كانوا يستشهدون يوميا في ساحة المعركة

  .اسمحوا لي
  .أن أكون حيا

  3.إنني أكثر يتما من ليلة بدون قمر
و لكن لماذا و متى يلجأ الكاتب .  يتوقفقرر الكاتب أن حدث القطيعة و يو قد تَ

 ؟ و لكن هل ن إخراج الكلمات نصوصا كما فعل مالك حدادإلى الصمت و يمتنع ع
 على المعاني الكثيرة  ؟ يؤكد مالك حداديتوقف اإلنسان عن القول حتى في حالة الصمت

حينما لكن ، و للصمت، ففي فترات زمنية من الحياة يتكلم الشخص لتوصيل فكرة معينة
و لهذا فالثرثرة هي .  يسكت الشخص تتواصل الفكرة و يستمر الكالم بطريقة مغايرة

                                                 
1(  ����Malek Haddad, Le quai aux fleurs ne répond plus, pp 26-27. 
2( ����Jean Déjeux, Situation de la littérature française, p49. 
ر ا�دب ا���44 ا��Cا]�ي ، ص)3?� ، 0�!�  K162<���ة أد� .  
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،   قد يتحول الصمت إلى قرار في امتحان الحياة1. امتياز يتمتع به البطالون و السعداء
فحينما تستوقفنا أمور نفهمها أو ال نفهمها و نواجهها بأن نبتسم أو ال نبتسم لها يتالزم مع 

،  فالصمت أولي في مثل هذه الظروف الخاصة.   شخصي يحمل داللة ماذلك صمت
 و تقديم 2.  معناه أن يقدم ورقة فارغة في امتحان الحياة،صمت اإلنسان هكذاألن يو

، فالحل ليس في الكالم  الصفحات الفارغة يكشف عن سقوط األوهام لدى الكاتب
جمع لتقديم التوقيعات التي تُ والمثالي و الندم وتأنيب الضمير فالحب . الخطاباتو

فهو يعلم جيدا أن الجمل اليوم لم تعد . عريضة االحتجاج كلها أمور لم تعد تقنع الكاتب
  .     "ما جدوى" فالصمت يحمل معنى .  توقف أيادي المجرمين القتلة

حينما ال يجدون مواضيع  ، نجد أن هؤالء و لو بحثنا عن تفسير لصمت الكتاب
و تتوه منهم األفكار و الكلمات يخترعون قصصا أو يتحولون إلى هواية يتحدثون عنها 

إنهم يفتقدون إلى أمور .  ممارسة الصيد البحري و لكن في األعماق المنسية لمهارتهم
 3.فهذا الصمت يسمح بالرؤية لآلخر.  يتحدثون عنها ألنهم لم يفهموا ضرورة الصمت

فقد وقفت هذه .  لغة السجن و السجان خيلة مالك حدادشكلت اللغة الفرنسية في م
اللغة سدا منيعا بينه و بين الجزائريين الذين ال يحسنون إال اللغة العربية و قد أشار إلى 

بين اللغة الفرنسية حاجز بيني و: قائال " سأهبك غزالة" ذلك في مقدمة ترجمة رواية 
ز عن أن أعبر و أنا عاج... وطني ، أشد و أقوى من حاجز البحر البيض المتوسط

  4" .إن الفرنسية لمنفاي...بالعربية عما أشعر به بالعربية
سأهبك "  فالعربية حاضرة في أعماله الروائية رغم غيابها، إذ شخصيات روايته 

على الرغم من أن ما يكتب هو اللغة تتحدث اللغة العربية " ي ويمينتاموال" غزالة
  .الفرنسية
  .كانت تقول لموالي "

 .يا سيدي... سيدي موالي  −
  :و كان موالي يقول لها 

                                                 
1( ����Malek Haddad, La dernière impression, éd Bouchene Alger, 1989, p10-11. 
  .x��! ����93 -94 �6اد، '�ه�T x2ا��A u��a �� ،0!�دي، ص ص)2
3( ����Malek Haddad ,Je t’offrirai une gazelle, p26. 
  .!��x �6اد، '�ه�T x2ا�u��a �� ،0 ا���!�دي، �� !��!0 ا��وا�0 ) 4
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 .يا بنتي −
  1".كانا يتحدثان باللغة العربية ، ألن موالي كان ال يحسن لهجة التاماجاك

رجة اكما استخدم مالك حداد بعض الصيغ واألمثال العربية المتداولة في الد
  .معلقا عليها" الليفات مات" ، مثل  أو كما هي الجزائرية مترجمة إلى الفرنسية

Lifet met2  

 : salutation(التي أرفقت في الهامش بشرح مختصر " 3labesses  س بأال" 

comment vas-tu  (  

  attention !)  (4عندك "
 يستعين مالك حداد بصيغ من اللغة العربية شارحا "االنطباع األخير" و في رواية 

ي لم يتعود عليها المتلقي هذه الكلمات المكتوبة بالفرنسية ، التفي الهامش للقارئ معاني 
  .لن يجدها في القاموسو

  Abaden Mouhal ! mouhal !5أبدا ، محال محال  −

Abadem :jamais 
Mouhal :Impossible.  

− Kanoun :petit braséro dargile.6   
− Yamoum  nines :complainte appelant à la charité. 7  
− Un hammel :un porteur. 8  
− La khanza:…c’est Simone, la femme d’Idir, khanza ne se traduit pas en 

français. ce mot peut aussi bien signifier sale que nauséabond …9 
− Il lançait ses énormes andik(attention)10   

 

و هم يتعاملون مع اللغة ، ألصول العربية البربريةال ينسى الكتاب الجزائريون من ا
، فكرا كان سيجد تعبيرا  ذر العميق فيها فهم يترجمون فكرا جزائرياالفرنسية هذا التج

 .غزيرا لو اتخذت واسطة اللغة العربية

                                                 
  .u��a19 ا���!�دي،ص: !��x �6اد، '�ه�T x2ا�0 ��) 1
2(Malek Haddad, l’ élève et la leçon p113.  
3(  Malek Haddad, Je t’offrirai une gazelle,  p32.  
4(Malek Haddad, je t’offrirai une gazelle,p 107.  
5(Malek Haddad, La derniere impression, p31.  
6(Malek Haddad, La derniere impression,p 33.  
7(Ibid, p75.  
8( Malek Haddad, La dernière impression, p 87.   
9  (Ibid, p 32. 

10( Malek Haddad, Je t’offrirai une gazelle, p 107.  
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االت السلم ، فاألدب يتلون حسب ح لم يكن االستقالل يعني نهاية األدب النضالي
لوطن في الحرب و ينبغي على الكتاب أن يتغنوا بالحياة و الجمال مثلما دافعوا عن او

ئري و اتخاذه اللغة الفرنسية  يؤكد انتماءه الجزاو نجد دوما مالك حداد. لحرب حالة ا
 , Nous écrivons le français. نحن نكتب الفرنسي و ال نكتب بالفرنسية: " وسيلة فقط 

nous n’écrivons pas en français."   1.كالفرنسيين و قد قصد الكاتب أنه ال يكتب   
 الكتابة باللغة الفرنسية كخيار  عن االستقالل عن توقفهأعلن مالك حداد منذ بداية

،  فاستعمال  شخصي يعكس قناعة وطنية باالنتماء إلى حضارة محددة و ثقافة عربية
و طبق ذلك على نفسه كرسالة أراد .  اللغة الفرنسية لم يعد مبررا في الجزائر المستقلة

بقي .  عن حضوره أو غيابهسأل أن تصل إلى الجميع داخل و خارج الوطن حينما ي
إذن .  االستعمارية ، على إحدى البقايا حداد داخل صمته متقوقعا كدليل على احتجاجه

،  أرجع كاتبنا هذا القرار إلى ال جدوى الكتابة باللغة الفرنسية في ظل االستقالل الوطني
 ليست متفرقة قليلة وفي مرحلة ما بعد الحرب سوى أشعارو لذلك لم يكتب مالك حداد 

 .  ذات قيمة كبيرة حسب الدراسات النقدية

في فترات  -أما كاتب ياسين و عالقته بعالم الكتابة و طقوسها فيذكر أنه كان 
، قاطعا أية صلة بالعالم  ينعزل في غرفة مغلقة النوافذ في وضح النهار -اإلبداع 
 ما حلم بغرفة ، فاألضواء و الضجيج كانا يزعجانه ويضايقانه و لهذا كثيرا الخارجي

 ، و حتى ينعم بالهدوء كان يميل إلى الكتابة في الفترات المسائية... عازلة للصوت
فعل بلزاك أو مدخنا دون توقف ،  القهوة الواحد تلو اآلخر كما كان يمتناوال فناجين

  2.وسط السكون الليلي و ظلمة المكان تطفو الذكريات و تتزاحم األفكار و يبدأ اإللهامو
عكست هذه الحالة على كتاباته فجاءت أفكاره منسابة دون تخطيط مسبق ، من لقد ان

لم أفكر  " حيث تحديد الجنس األدبي الذي سيكتب في عالمه ، و هذا ما يتأكد في قوله
، لست مجبرا أن  بدأ في الكتابة، فبالنسبة لي فحينما أرفع القلم و أ أبدا في كتابة قصة

فأنا من المجموعة التي تجلس .   قصة قصيرة أو غير ذلك، رواية:  حدد الجنس األدبيأ
 هذا المخلوق هل سينتهي إلى ، دون معرفة ما سوف يؤول إليه للشروع في عمل إبداعي

                                                 
1 (Jean Déjeux, Situation de la littérature maghrébine de langue française, p10.  
2 ( ����Jacqueline Arnaud, La littérature maghrébine de langue française, Publisud 1986, pp154-155.  
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 ح  بالتقدم في العمل و كلما خطوتفاألمور تتوض.  قصيدة أو مسرحية أو رواية
 يتشكل البناء الذي خطوات في ظلمة المكان وتزاحم األفكار تبرز الصورة النهائية و

  ...يرضي الكاتب القارئ و هذا الجانب ليس مرتبطا بما يسمى التقنية
و لكل .  ، بالعالم الداخلي للعمل نفسه لكن امتالك التقنيات مرتبط بصورة مؤكدة

منطقة ال بد دوما لتحقيق استكشافات كبرى في ف.  المسافات المجهولة التي تحيط به
  . الالوعي مترافقنا من الغوص في عال

يتحول كاتب ياسين في لحظات الكتابة إلى رجل يسعى إلى التخلص من الوساوس 
، ففشل الحركات الثورية التي تعاقبت و لم  الشخصية أو يرغب في مقاسمة أبناء وطنه

 من األجداد، ابتداءي اآلباء وبرت انهزاما لمقاومة و تصدتندمل جروحها بعد و اعتُ
  . القادر و باقي الحركات األخرى  مقاومة األمير عبدوال إلىو وصمقاومة النومديين 

 أقرب إلى السالح ال  تعد باللغة الفرنسية، و الكتابة قوة محررة ال وطن لهاتعتبر 
 و تمنح الكتابة  .يهتم حامله لمصدره إذا كان فرنسيا أو ألمانيا طالما يخدمه في المعركة

خر  تمكنه من االنتقال من عالم إلى آ فهي،ب ياسينكما بين كاتف.  المبدع التحرر الفكري
كثيرا ما يعمد و.  بين العالمين هوة عميقة يقف فيها الكاتب مسجال ما يخطر على بالهو

و لكنه يؤكد أنه عن طريق اللغة . إلى الكتابة السيئة ألن هدفه لم يكن اإلتقان الشكلي
. اخلي العربي و فهم مختلف معاناتهلم الدالعاالتعبير عن الفرنسية نجح في التوصل إلى 

 أكثر اللغات إمساكا و تعبيرا عن التناقضات بشكل - في رأيه – فاللغة الفرنسية تبقى
  1.واضح

 و يستمر إلى  كاتب ياسين لحظة الجلوس إلى مكتبه ،و يطارد العمل اإلبداعي
، فكتاباته  ه، فهو رهين لشخصيات ، فيبدو عاجزا عن أن يختم كتابا فترات أبعد من ذلك

ينهي اإلنسان كتابا  ال:" تبقى مفتوحة ال تنجح في الوصول إلى النهاية كما يوضح قائال 
إذا كانت ...نهي صنع شيء ، فهو يشعر  في صميم نفسه أن عمله لم ينته بعدمثلما ي

أعتقد جيدا ، أنني " : وقال كذلك 2"...شخصية ما على قيد الحياة ، فمن الصعب قتلها
مل أدبي واحد ، لقد كان في األصل قصيدة شعرية ، تتحول إلى روايات صاحب ع

                                                 
1 (����Jean Déjeux, Situation de la littérature maghrébine de la langue française , p50.   
ر ا�دب ا���44 ا��Cا]�ي، ص) 2?� ،0�!�  K155<���ة أد� .  
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 ، إنه الخراب الذي بدأته يظل حاضرا بمعنى آخرومسرحيات ، إنه العمل نفسه
الورشة في الوقت ذاته ، إنه ال يمكننا أن ننهي عمال أدبيا كما ننهي أي شيء ، إننا و

ائر لم تتمكن بعد من المجيء إلى نشعر في أعماقنا ، أن هذا العمل لم ينته فالجز
  1".العالم

و على الرغم من ، تشكل المحن و الفترات الصعبة فكر و مشاعر المبدع الفنان 
 اإليجابية تتولد هكذا بصورة تلقائية دون أن أليام و سوادها في حياة الفرد فإنسلبية ا
 يعي ماهيته ، ففي السجن مثال يقف اإلنسان وجها لوجه مع حقيقته ككائن و تنتظر

رمى بعيدا في نتزع األقنعة و تُ، ففيه تُ العميقة، ويتعرف على األشخاص دون أقنعة
 من تخزين الطاقة  ،أثناء فترات السجن تَمكّن كاتب ياسين ، إذن.  متاهات المجتمع

و بالعودة إلى ففي ظلمة الزنزانة انفتحت أنوار اإللهام .  الشعرية التي انفجرت فيما بعد
 ألنه  ، كاتب ياسين أن تلك األيام كانت من أجمل اللحظات في حياته اكتشفالماضي

  .الشعر و الثورة:  اكتشف أمورا أصبحت أساسية في حياته
قوالكتب التي ألفهام الكاتب انطالقا من عددينبغي أال ي  عرف ، فاألديب ال ي

يت حبيسة األدراج بالرجوع إلى الكتب التي نشرها بل بالبحث عن المخطوطات التي بق
خرين أي من دور النشر ، فاألديب يسكن و يحيا  بشكل من األشكال في فضت من اآلرو

  .منطقة من السرية الثورية
ن تعبير كاتب و هنا نرى أن كاتب ياسين يتفق مع محمد ديب فيما ذهب إليه من أ

آلخرين على ، ال يكفي لتحضير ثورة من الثورات بل يجب أن يساعد ا من الكتاب بنفسه
 وقته لتوصيل األصوات المقموعة بدل أن يشغل نفسه ، و لهذا يجب أن يشغل كّل التعبير

،   السيول القادمةمجرد أن يبدأ الناس في الكالم تنطلقإذ ب.  باختراعها من نسج خياله
. ، إنها تمنحها قدرات هائلة تحتاج التجارب الجديدة إلى آذان تسمعها و تستفيد منها

و يتحول األديب إلى قصة و يبدأ .  ك تختفي أسطورة األديب ثم تزول شيئا فشيئاحينذاو
  . في تقديم خدمات في مختلف المجاالت

                                                 
 0  �����8�0، ص)  1�S#ا]��0 ا��C7 ا��اوي، ا��وا�0 ا��383أ!.  
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ينبغي من تفعيل التفكير و الكتابة و عدم إن ما يفهمه القارئ الحصيف هو أنه 
 نشر ، البد أن يشاع التفكير و الكتابة بين الجميع و ال بد من حصرهما في فئة أو طبقة

بتفعيل ت الناسخة و من الفم إلى األذن واألفكار بمختلف الوسائل، اآلالت الراقنة ،اآلال
ورة ففي مرحلة من المراحل يتحدد فرق كبير بين الكاتب و األسط.  مشاركة الجميع

 نفسه أسطورة أكثر من كونه كاتبا و ألنه تمثل االستالب الثقافي بر كاتب ياسيناعتَ
نظر إليه ككاتب بارز و مبدع ألن فرنسا رأت فإذا كان ي.   مظاهرهالجزائري في أقصى

، إن اسمه معروف كاسم مالكم مشهور أو ممثل المع و لكن كتبه لم تكن تمثل  فيه ذلك
  . شيئا محددا للشعب ألن هذا الشعب لم يقرأها

 بل سينتتداخالن في كتابات كاتب يا الثقافة العربية و الثقافة الغربية و لهذا نرى أن
 ياسينوبة في وضع خط فاصل بينهما و إن  حتى أن الدارس المتتبع يجد صعانو تتشابك

عن القوى التي :"....نفسه تاه في تحديد الفواصل التي تقف بين الثقافتين حينما سئل
 تحديد هذا األمر ، فمعظم ذكرياتي من الصعب علي:" ؟ أجاب قائال ...تربطه بواقع بالده
أحالمي و مناجاتي الداخلية مرتبطة ببلدي ، فمن الطبيعي أن أشعر بها و إحساساتي و 

التعبير عنها إال بية ، لكن ال أتمكن من تقديمها وفي قالبها األصلي بلغتي األم العر
قد تمكن بفضل اللغة الفرنسية أن يعبر عن أشياء ليست فرنسية دون  ل1."باللغة الفرنسية

، لتفجير االستعمار  فاللغة الفرنسية استعملت كسالح، ية نسيان الجذور العربية و القبائل
  .من الداخل

مطالب أن ينزل من برجه العاجي و يقترب من جمهوره غير  -  هنا –و المبدع 
، إذ ال بد عليه أن يفرض نفسه  فرش له األراضي بالورودفتح له األبواب وتُمنتظر أن تُ

 الحقيقي ال يحتفظ لنفسه بما يبدعه الشاعر" : في ذلكياسين ، يقول  و يفرض صورته
فهو يتوجه لقراءة أعماله لبائع الخضر أو لألمي دون اإلبقاء عليها . من نصوص 

فشخصية . لذاته ، وإن لم يفعل ذلك فهو ليس بالكاتب ، و ال يملك العزيمة المطلوبة 
 لم تنتظر أن تنشر أعمالها ، بل فرضت نفسها)  Maiakovski  "(مايكوفسكي"مثل 

                                                 
1( Genevieve Serreau , Situation de l’écrivain Algérien : interview de Kateb Yacine , Les lettres  

nouvelles , juillet –aout 1956, p 112/ ا]�ي، ص�Cدب ا���44 ا��ر ا?� ،0�!�  K274<7  <���ة أد�.  
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ينبغي أال ننتظر أن تفتح األبواب بل . بقوة اليد ، ونوعت في إظهار نفسها بكل األشكال
  1."حيث نتواجد، نفرض صوتنا

لكسر مع جمالية اللغة الفرنسية القطيعة و ا" نجمة" شكلت الكتابة في رواية لقد 
فجرت ، فقد ان  انتقلت إلى صورة مختلفة، فعالقة القوة والسلطة مع اآلخر لسانيتهاو

حدثه كاتب ياسين ، المعالم السابقة و زحزحت من مكانها بفعل هذا االنتقال الذي أ
األدبية الفرنسية انقطعت حسب بعض الدراسات النقدية فالعالقة مع المؤسسة اللغوية و

المتخصصة و الصلة الوحيدة التي استمرت هي صلته مع الناشر الفرنسي الذي يعتمد 
و في .   يعثر عليه حتى و إن كان ال يقبل كل ما يقدم إليهعليه و يسعد كثيرا حينما

أما اللغة الفرنسية فتبقى لغة .  ر اللغة العربية عن الحميمية والحبتعب"  نجمة "رواية 
وحينما يسعى إلى أن يتقرب من  ، فها هو مصطفى حاجز بالنسبة للشخصيات الجزائرية

هكذا .  ه حجابا لغويا للغة األم، فإنها تضيف في عالقتها مع نجمة و هي محجبة
، هي رغبة في قطع حبال الود  لقد تحدثت معي بالفرنسية": استوعب مصطفى األمر

ايا اللغة  و مصطفى المدرك لخب2."بالتعامل معي و كأنني مجرد خادم و كذا ككافر
 251ينبغي أن نذكر دوما بان اللغة الفرنسية تحتوي على : "العربية يضيف مصرحا

  3."فنحن بدورنا أيضا نؤثر في حضارتهم...ن أصل عربيلفظة م
فنجد مثال رفقاء مراد "  نجمة "أما عن الصيغ العربية الموظفة في رواية 

كيف ؟ كيف؟ أواه:  ستبعدون أن تقوم عالقة بين مراد و سوزييصرحون حينما ي.  
  . فأواه صيغة عربية من الدرجة الجزائرية تعني االستحالة و النفي

J’ai failli l’avoir . et ils lui répondirent : comment, comment , hein , 

aouah ? 4 

   : أما السارد فيستعمل أمثاال جزائرية من صميم المجتمع 
Laisse le temps passer , ne pas troubler le sommeil des mouches. Laisse le 

puits couvert, comme on dit .5  

                                                 
1(   Jacqueline Arnaud , La littérature maghrébine de langue française, p599.  
2 (����Kateb Yacine, Nedjma, éd Seuil 1956, p72. 
3 ( ����Ibid, p 80. 
4(Kateb Yacine, Nedjma ,p20. 
5(Ibid, p 179. 
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القوى تجمع  و يرى صلة ، ف عن رغبة في تعلم اللغة العربيةفيكش" لخضر "أما 
لو كانت لنا قطاراتنا الخاصة لكان الفالحون على أتم : ذكر ي.المادية بالقوى الثقافية 

لو كانت لنا قطاراتنا لوجب علي . و لكانوا يعرفون القراءة ، و بالعربية أيضا... الراحة
   1.."يق جدي في قاعة الدرسأن أعود إلى لغتي أتعلمها، و لكنت رف

، في حوار أجرته معه   يفضح كواليس عالم النشر و قسوته و نجد  كاتب ياسين
، فالناشر الفرنسي ال ينشر األعمال حبا فيها أو في أصحابها " المجاهد الثقافية " جريدة 

، فاألديب مجبر  بل هو رأسمالي و أقرب إلى القرصان الذي يستولي على تعب المبدع
، دون أن يتأكد من نشر  المرات بمخطوطه لى التوسل للناشر و التردد عليه آالفع

بعد النشر ال تتغير معه أقرب إلى التعامل مع اآللة و، فالتعامل  عمله في آخر المطاف
نعة التي تقف األوضاع بل يدخل األديب في دوامة ال نهاية لها من االلتزامات المادية الما

، مع تقديم مالي   يطلب منه في عقد ملزم أن ينشر سنويا رواية، كأنفي وجه مصلحته 
بذلك ، و ، و المطالبة باإلسراع في إنهاء الكتب مسبق من الناشر ليقيد هذا العبد الضعيف

 ، و في هذا اإلطار  متحدثا عن تجربته.ه يجد األديب نفسه في تيار جارف ال نجاة من
، و التالعب   اإللقاء به في الرواية الجديدةن هذه المجموعة حاولتيبين كاتب ياسين أ

و قد عاش في حالة من االغتراب و االستالب المادي و الفكري . باسمه و المتاجرة به
 وبهذا أجبر على تقديم رواية.  ألنه لم يملك خيارات أخرى و هو متواجد في فرنسا

تقديمها  االنتهاء منها وفالغاية كانت . بأسلوبها المعقدي ظهرت بها وبالصورة الت" نجمة "
لطبقة مثقفة و ألكبر عدد من الجمهور إلظهار الوجه الحقيقي للجزائر و إزالة الفكرة 

فمن خالل األعمال األدبية نستطيع أن نرفع عاليا صورة .  الالصقة منذ الماضي
    2.الجزائر

في نشر أعماله على صفحات المجالت اتب ياسين في بداياته صعوبات جمة  كوجد
إذ أثار هذا " كامو" ، فالكاتب الجزائري الوحيد الذي لفت إليه األنظار كان  و الصحف

، أما الكتاب الجزائريون من األصول العربية أو  االمبدع إعجاب الفرنسيين قراء و نقاد
القبائلية فلم يكن لهم وجود أو تواجد إال بعد بروز الرواية األولى لمحمد ديب في دار 

                                                 
1( Kateb Yacine, Nedjma, p 64. 
2(���� Jacqueline Arnaud, La littérature maghrébine de langue française, p584. 
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وهذه .   حينذاك بدأت باقي دور النشر تهتم باألدب الجزائري Seuil) لوسي(النشر
علل بالالمباالة التي برزت في األول ، و قد تُ ظاهرة غريبة تحتاج إلى التأمل و التفسير

و من الواضح أن الجزائري .  في فرنسا تجاه كل الكتاب الجزائريين غير األوروبيين
الجزائر الجميلة و الجزائر " كامو"  كان ممثله المثالي في منظور الفرنسيين على العموم

مغيبا في كل " غريبا"، لقد كان  رىأما اإلنسان الجزائري فلم يكن ي . الرائعة بشواطئها
صصت له  مدرسة سميت باسم مدرسة الجزائر و لكنها لم تكن تمثل هذا األدب الذي خُ
محاولة النشر في فرنسا كل العرب فإن  و كاتب ياسين و ، أما ديبجميع الجزائريين

 1.اعتبرت من المستحيالت المؤكدة

 في السياق الثقافي الجزائري فاألمر خاص جدا، إذ ال يمثل أما عن الجمهور ،و 
إذن فالجمهور ليس  راء اللغة الفرنسية كل الجمهور كما يعتقد البعض و يروجون له ،قُ

، إن األمر ليس  حثالة المجتمعمحصورا في الطبقة البورجوازية المنهزمة و المهمشة أو 
، واألكيد أن الطلبة الذين درسوا اللغة الفرنسية و أتقنوها من أبناء الشعب  كذلك مطلقا

 نجح هؤالء في تعلم لغة أجنبية دون نسيان انتمائهم قدل.  يمثلون نسبة منه البسيط
لمشرط الذي و من هذا المنطلق فاللغة ال تعدو أن تكون أشبه بالسيف أو ا. الجزائري 

يقطع كل صلة مادية أو يفكك الحبل السالذي كان يربطنا بفرنسا أو المستعمرة ري 
  .السابقة

، و لهذا نجده   متيقنا من أن جمهوره الحقيقي متواجد في الجزائربقي كاتب ياسين
، فقد حالت األسباب  في العديد من المرات يعبر عن أسفه لبعده عن وطنه و قرائه

، فحتى و إن كانت دور النشر ال تنشر له  اإلتزامات المعنوية دون رجوعهالمادية و 
ية إعادة نشر أعماله وترجمتها الناشر الفرنسي يمسكه بعقد يمنحه صالحف . أعماال جديدة

و الواضح .  االقتباس منها حتى يسترجع األموال التي قدمت للمؤلف في فترة الحربو
 وطنه بكل تنوعات جهاته ومناطقه، و التعلم من أن كاتب ياسين بقي راغبا في معرفة

  2.الفالح و العامل و المرأة و من ثم استرجاع جمهوره الذي فقده

                                                 
1( ����Jacqueline Arnaud, La littérature maghrébine de langue française, p 583. 
2 ( ���� Jacqueline Arnaud, La littérature maghrébine de langue française, pp 553-554.  
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أنه كان منشغال بجمهوره البسيط و مهتما شديد االهتمام بالفئة التي و يحكى عنه 
ثل ربما ال تقرأ له إال العنوان أو بضعة صفحات محدودة أكثر من انشغاله بجمهوره المم

إنه يهتم لردة فعل هذه ...في الفئة المثقفة المتخصصة في النقد أو الجامعية األكاديمية
 تستطيع أن تعتمد ئة المثقفة الفرنسية أو في المغرب العربيو هو يعلم أن الف .دون تلك

على نفسها في إدراك النصوص إدراكا يقارب الصحة و لكنه يخشى على جمهوره 
، جمهور كامن يصعب اإلمساك به مح إلى كسب جمهور ولهذا السبب يط،الثاني

، ال يتحدث اللغة الفرنسية وال يحسن  ، جمهور شعبي تطغى عليه األمية افتراضيو
  1.القراءة بها

باللغة العربية و  إلى الكتابة في المسرح  من الجمهور انتقل كاتب ياسينو تقربا
ما حث و كثيرا.  ياز الثقافة الفرنسيةمنح امتالدارجة التي يفهمها عامة الشعب الذي لم ي 

فالمسرح يمتلك قوة .   على التوجه إلى المسرح ألنه يفتح أعينهم لفهم مصيرهمالبسطاء
سحرية في إلقاء الضوء على الفترة المظلمة التي تعدت القرن وربع القرن من الحروب 

لمتأمل بفراغ يفاجأ ا، فبالرجوع إلى الماضي .  حتى تمكنت الجزائر من رؤية النور
فالوضع أشبه بلعبة الشطرنج التي تخرج منها الجزائر دوما .  مأساوي يطبع تاريخها

و هي .  ، و يحدث اليوم نتيجة ثورة نوفمبر أن انتصرت الجزائر ألول مرة منهزمة
  .تحاول أن تحافظ على هذا االنجاز

صي ألنه لم يمتلك اللجوء إلى اللغة العربية الدارجة كاختيار شخب التزم كاتب ياسين
هذا االنتقال تابة الكتاب نفسه و، فبقاؤه في إطار الكتابة باللغة الفرنسية كان أشبه بِك سواه

و لو دققنا النظر لوجدنا أن الكاتب لم يكن . هو نوع من التطور و السير إلى األمام 
يشعره  هفاختيار.  بع هذا الطريق ألنه الطريق الصحيح في اعتقادهأمامه إال أن يتّ

و في المقابل ال يطالب الكتاب أن .  ، األرض التي يدافع عنها باالنتماء إلى الجزائر
 يقلدوه في منهجه الجديد ألن تجارب األدباء تتنوع وتختلف يتخلوا عن اللغة الفرنسية و

الذي بقي " رشيد بوجدرة "  و أفضل مثال على ذلك تجربة الكاتب د ،تتقارب أو تتباعو
  2.اللغتين العربية والفرنسيةمتنقال بين 

                                                 
1 ( ����Jacqueline Arnaud, Sur Nedjma de Kateb Yacine, œuvres et critiques, p 37. 
2 ( ����Jacqueline Arnaud, La littérature maghrébine de langue française, p581. 
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إذ حرية و تحرر و فك للقيود العديدةفهي سيا جبار األدبية بالنسبة آلالكتابة ا و أم ،
م ال تعدو أن تكون ، فالنصوص التي تقد من ضغط الصمت تنفجر الحروف و الكلمات

الجميع يحمل  : "  تقول آسيا جبار1.رحلة ينجزها األديب من عالم الصمت إلى عالم آخر
؟ قد نقدم كتابا  ما الذي يدفعنا لمواصلة الكتابة: ، و السؤال الصحيح هو  بداخله كتابا

في السابق كنت . ؟ و لكن لماذا نتبعه بالثاني والثالث صدفة أو نتيجة أحداث غير مفهومة
، ولكن منذ أربع أو خمس  أكتب بين مرحلتين من مراحل الحياة الزاخرة باألحداث

فلو توقفت عن الكتابة بشكل .   الكتابة إلى جزء أساسي و ضرورة ملحةسنوات تحولت
 كأن ، و متواصل، أشعر بنوع من القلق المعنوي الذي يجهل مصدره و ال تحدد أسبابه

، يعني أن نحيا حياة  أن نكتب.   بذاتي تضيع منيذلك يجعل الخيوط التي تربطني
  2."مزدوجة
تابة أن تكون نقال صحفيا بل كشفا لجوهر بغي للِكال ينو من هنا يتبين للقارئ أنه  

شكال من  عند جبار ولهذا السبب شكلت.  الحياة و شهادة صادقة لما يدور في األعماق
مباشرة ركت أن استخدام اللغة الفرنسية وأشكال التخفي عن عيون اآلخرين و قد أد

،   تكتب باسم مستعار من منطلق أنها الكتابة أقرب إلى وضع ستار يحجبننا عن اآلخرين
،  و يذكر أن الكاتبات الجزائريات هن أكثر استخداما لالسم المستعار في المغرب العربي

آسيا جبار، عائشة :"تخفين تحت قناع االسم المستعار روائيات 6 كاتبات نجد 37فمن 
لمسين، بيضاء بشير، صافية كيتو، كريمة تسابيل، والمفوض لوب، ماري لويس 

نجد هذه األخيرة تتالعب باألسماء بين طاويس و مرغريت في محاولة و ."  عمروش
 ,Assia Djebar , Aicha Lemsine, Beyda Bachir) منها في استرجاع هويتها الوطنية

Safia Kitou, Karima Tsabel et Commissaire Llob ,Marie loise Amrouche)3    .   
وراء اسم مستعار أو يتنكر بإخفاء و يعتقد بعض الباحثين أن المؤلف الذي يتخفى 

فثمة مبالغة . اسمه الحقيقي ، يسعى إلى تجنب فضح هويته األولى على غالف الكتاب 
العالم التخيلي تب و قناعاته العميقة من ناحية وفي قطع الصلة بين األفكار الحقيقية للكا

                                                 
1 ( ����Jeanne Marie Clerc, Assia Djebar, écrire, transgresser, résister , éd L’Harmattan 1997, p75. 
2( ����  Beida Chikhi, Les romans d’Assia Djebar , éd office des publications universitaires 1990, 

p5.(jeune Afrique n° 1225 du 27 juin 1984.)  
3 (����Jean Déjeux , La littérature féminine de langue française au Maghreb , p 178. 



��" ا�! �� ا� %
�� و �$� ا������#                : ا�! � ا�ول ����   إ����ت ا��

71 
 

 في حقيقة األمر –و لهذا فإن إخفاء االسم الحقيقي هو . للنص المكتوب من ناحية ثانية 
 حجب للون القناعة األولى للمثقف ، و تشتيت لكل رابط يصل الواجب الحضور مع –

  . المقترح الحضور 
وضعت قناعا غير وجهي " العطش" في روايتي األولى :" تذكر الكاتبة عن ذلك

" الجديدأبناء العالم " في الرواية الثالثة . تذكرت" القلقون" في الرواية الثانية . الحقيقي
هي  كشاهدة ،أردت أن ألقي بنظرة إلى أبناء وطني، فموقف ليلى بجانب و من الداخل و

  1."أنا
 آسيا جبار اإللهامية من تنوع مختلف تجاربها الذاتية و بذلك نجحت تنوعت مصادر

، مؤسس بشكل جلي على العالقة التي تربط النص  في طرح عالم ثابت و متين
مارسيل نسبة إلى ( دو مستوحية من التجربة البروستية، و هي بذلك تب طابـبالخ

، فتستفيد من ذكرياتها بمختلف االنحرافات التي نلحظها كظواهر تطلبتها )بروست
الجمالية و كذا نتيجة مطلب المبدع الذي يمتلك امتياز تغيير و تركيب الواقع الذي 

  2.يصنعه
ففي نساء " ،  بحثا عن الحريةقد حققت الكتابة بالكلمة و الكلمات و لهذا نلحظ أن 

، تطرقت الكاتبة إلى "  Femmes d’Alger dans leur appartement الجزائر في شققهم
لهذا السبب فال ، و الواقع اليومي بمآسيه و آالمه وإيقاع أيامه المتماثلة و الروتينية المملة

ل و تحرير الجميع األغاللنساء الجزائريات من فك القيود ووجود إال لطريق واحد يمكن ا
، الكالم الذي يفتح الفرص  و هو الكالم ، الكالم دون توقف عن الماضي و المستقبل

ال بد أن تفتح .  السجون الخارج و إلى ما وراء الجدران وو التطلع إلى.  للجميع
الرجل في الفضاء مع ساوية تاألبواب لتتمكن المرأة من الخروج و تتجول بكل طالقة م

 الذي يبقيها سجينة ، فالمرأة بذلك تتحدى الواقع مخصص له و الممنوع عنهاالتقليدي ال
   3. في المدن الكبرى

                                                 
1 ( ����Beida Chikhi, Les romans d’Assia Djebar, p24. 
2 (����Ibid , p 5 . 
3 (����         Jean Déjeux, La littérature féminine de langue française aux Maghreb, éd Karthala 1994, 

p151.   



��" ا�! �� ا� %
�� و �$� ا������#                : ا�! � ا�ول ����   إ����ت ا��

72 
 

 بممارسة الكتابة أن تواجه الموت و النسيان و تحقق أثرا حاولت آسيا جبار
لوجودها و بمرورها على هذه األرض الجزائرية كما حاولت أن تكشف األشكال الجديدة 

، فهي تكتب ألنها ال تملك أن تقوم إال بذلك  تعلمات أو األمياتلتهميش النساء سواء الم
ة لها بالوعي الذي ينظم الرغبة ، و ال عالق و تؤكد أن الكتابة عندها هي رغبة. الفعل

فهي .  فالكتابة كائن يالصق الكاتب و المكتوب و يالزم التجارب الشخصية.  يقننهاو
 مدفوعة برغبة الكتابة، خلقت شخصيات ذات يوم جميل ، جلست إلى العمل ،": تقول 

  1".بدون هدف محدد ، ثم بدأت هذه الشخصيات في الحركة ، ثم سحبتني معها
 في وفاق مع فترة العشرين و الثالثين ، الكتابة معتقدة أنهافي مارست آسيا جبار ، 

. العربيةطلقت منها أي الثقافة تطور الوسط الثقافي و كذا المجتمع و الثقافة األم التي ان
ككاتبة لكنها اكتشفت بمرور السنين و بإدراك مختلف الرهانات الناجمة عن تجربتها و
اكتشفت أن .  مستفيدة من جميع التجارب النسائية في الكتابة و كذا التجارب الحياتيةو

الكتابة تسعى إلى تحقيق نوع من التحدي والمقاومة ضد القوى الظالمية و التيارات 
.  فرق بين الكتابة باللغة الفرنسية أو اللغة العربية لغة االنتماء و لغة األبوةفال.  التقهقرية

، ثورة نحاول أن نترجمها إلى  ، يتعلق األمر بآلية ناضجة للثورة ففي آخر المطاف
  2.أعمال أدبية

، و ليس لكونها مفروضة  أما اللغة الفرنسية فإن لجوء الكاتبة إليها كان اختياريا
، فالكتابة باللغة  إذ إنها هي التي أقحمت الكاتبة في عالم الرواية.  المستعمرعليها كلغة 

نفصل أن نَنتزع من الوطن األم و، والمخاطرة بأن نُ الفرنسية هي تقديم الذات بلغة اآلخر
فالتحدث عن الذات بلغة خارج حدود .  عن األخوات اللواتي عدنا بعد غياب معنوي

فالكتابة .   رغبة في الخروج من الطفولة ولكن للنفي األبديلغات اآلباء هو انكشاف ليس
 عن ا إلخفاء المهم، إذ تؤكد آسيا جبار ذكياعد مشاركة في الكفاح و أسلوببلغة العدو تُ

،  1956عدم رضاها في فترة كانت فترة حرب ضارية و بصدور روايتها األولى سنة
أن يبتعدوا عن اب األدب كتالتي تجنبت فيها موضوع الحرب ، فهي ترى أن على 

ا ، تحول إلى نقل تصويري ال روح جمالية بداخلها تمن األحداث ألنهالكتابات القريبة 

                                                 
 0  �����8�0،ص )1�S#ا]��0 ا��C7 ا��اوي، ا��وا�0 ا��114 أ!.  
2 (����Jeanne Marie Clerc, Assia  Djebar, écrire, transgresser, résister, pp 72-73 .  
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 و لهذا  ، ومن جهة ثانية فالكتابة باللغة الفرنسية زادت الوضع حرجاهذا من جهة،
أن ا لوجدن   فلو دققنا النظر 1.اكتفت بنقل مالمح عن الذات والمجموعة التي تنتمي إليها

، فكثيرا ما رددت أنها ترغب في  الكاتبة كانت من أكثر األدباء وقوفا عند مسألة اللغة
إني أتنقل من لغة إلى : " تقول في ذلك. تعريب اللغة الفرنسية مرورا بالجمال أي بالشعر

أخرى، فصوري و ذكرياتي و األشياء المادية تطالب استخدام العربية ، و لكن التحليل 
ضارة العربية للثقافة  و هي بذلك تمنح أفضل ثمار الح2".يتم باللغة الفرنسيةو التقديم 
حكى في طفولتها و التي تفيد اللغة الفرنسية بأجمل الحكايات التي سمعتها تُالفرنسية و

  .خذت من التراث القديمٌأ
في كانت قناعة الكاتبة كبيرة في أن كتاباتها األدبية المكتوبة بالفرنسية مساهمة منها 

و ها أنا أقف في موقف متناقض ، أكتب رواية جديدة : "  إثراء األدب العربي قائلة
       3"....باللغة الفرنسية ، متهيئة ، بل متأكدة أنني أواصل العمل و أنني أقدم أدبا عربيا

و رغم إدعائها السابق إال أن الكاتبة تؤكد بقاء اللغة العربية محصورة في مساحتها 
لغة الوشوشات  لغة الحجاب و لغة المسكوت عنه وا ببساطة اكتفت بان تكونالضيقة ألنه

ثم تتراجع و ترى إمكانية أن تتبوأ اللغة .  بعيدة عن أن تكون صالحة للكتابة األدبية
، فبالتعامل معها يمكننا استشعار كل  العربية مكانتها األدبية ألنها تتحدث عن الموت

  4.األشياء المتجهة نحو الزوال
، فهي لم تخف إعجابها باللهجة  ارتباطا عاطفيا باللغة العربية" آسيا جبار" ارتبطت 

فهي تتحدث عن حب .  العامية المتداولة في المناطق الحدودية الجزائرية و التونسية
و هو " عمر  "وقد قرر . للغتهم األم"  القنابر الساذجة" شغف بعض شخصيات رواية و

" تحدث اللغة الفرنسية و أال ي" لغته األم "، ألنها  العربية فقطتحدث ال يزال تلميذا أن ي
ومنعت نفسي من الحديث . في القسم، عزمت على التحدث بالعربية فقط، لغة أمي... 

وأقحمت ) اآلخرين..اآلخرين(أتذكر أنني كررت عديد المرات . بالفرنسية، لغة اآلخرين

                                                 
1(���� Jeanne Marie Clerc, Assia  Djebar, écrire, transgresser, résister , p p 68-69.  
2 (Jean Déjeux, La littérature de langue française au Maghreb, p 198. 
ر ا�دب ا���44 ا��Cا]�ي، ص ) 3?� ،0�!�  K418<���ة أد�   .  
4( ����Jeanne Marie Clerc, Assia Djebar, écrire, transgresser ; résister, p164. 
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أخواتي كن يجهلن اللغة األجنبية وال علما بأن والدتي و ) اآلخرين(أهلي في دائرة 
  1".يتحدثن حرفا واحدا بها

و معها السارد تبحث " رشيد"ففي هذه الرواية كانت بعض الشخصيات ممثلة في 
هل " .. . عن اللغة العربية من خالل حفظ القرآن الكريم و دراستها في المدارس القرآنية

فبم سيفيدهم . كاملة على ظهر قلبيفهمون فعال معاني هذا القرآن؟ فقد حفظوا سورا 
و يقرؤون  روائع األدب )  عليه الصالة و السالم(هذا الحفظ؟ سيمتلكون لغة الرسول 

    2".العربي، رددت بصوت منخفض بعض مجموعة من النساء
  

  : و من الصيغ التي نقف أمامها و تذكرنا بالمتداول الجزائري
  

Que Dieu fleurisse ton visage, qu’il fructifie ta maison, qu’il colore ton 
sort des couleurs du bonheur, de la paix.3 0 و ا6#�ارJ4��  د ا��<�ء �@&Nh ا�4�#

9B  .ا�

 

Un tamis devant l’œil du soleil.4  مثل شعبي يقصد منه أنه من الصعب اخفاء
  .الحقيقة لمدة طويلة

  
 هو أن فضاء الكتابة باللغتين العربية إن ما يتوصل إليه الدارس لمباحث هذا الفصل

مصدر أول نهل من . و الفرنسية ، قد تشبع لدى كتاب الروايات الجزائرية من مصدرين 
الثقافة الفرنسية ، و مصدر ثان شكله النسق الثقافي العربي اإلسالمي والموروث اللغوي 

 استثنائية ، ال تشبه اللغة فقد تحولت اللغة الفرنسية إلى لغة. المتداول في الحياة اليومية 
و من هنا يمكننا . في فرنسا " سارتر " في الجزائر و " ألبير كامو " التي كان يمارسها 

أن نصرح أن اللغتين العربية و القبائلية كانتا تسكنان داخل هذه النصوص الظاهرة، 
ك و هنا فشكلت روحا متخفية لها ، ويبدو أن القارئ الجزائري كان أول المتفطنين لذل

  .   عمال اإلبداعية يكمن سر نجاح هذه األ
                                                 

1 (Assia Djebar, Les Alouettes naïves , éd Julliard 1967, pp 231-232.   
2 (Assia Djebar , Les alouettes naives,p54. 
3(Assia Djebar, Les alouettes naives, p 162. 
4(Ibid, p 179. 
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  :األرض و االنتماء إلى الوطن
؟ استوقف هذا السؤال معظم الكتاب  بين األرض و االنتماء هل هناك صلة

يؤكد على "  فرانز فانون" و فعال نجد ، ، وقبلهم معظم المفكرين و الفالسفة  الجزائريين
إن القيمة األكثر أهمية بالنسبة : " ، يقول   من أرضهاإلحساس القوي للفرد المسلوب

تضمن من الخبز وللشعب المستعمر هي األرض ألنها شيء محسوس ، فاألرض تَُؤ
  1".الكرامة 

و ألن األرض هي الضامنة للكرامة و ألن الجزائري مفرط الحساسية تجاه أي أمر 
الطيبة  تستميله الكلمة ، ، فهو ال يختلف عن كل البشر يتعلق بكرامته وعزة نفسه

.  المنصفة االمتنان حتى لمواقف بعض المستعمرينالمعاملة الحسنة فيشعر بالرضا وو
 إيف شاتينيو "و"  موريس فيوليت" لحاكمين الفرنسيين  لتقديرهوهذا ما يوضح  احترامه و

قف و بسبب مو.  ، تنظر إليهم نظرة إشفاق اللذين عامال الجزائريين معاملة إنسانية" 
، انقلب المعمرون ضدهم و نظروا إليهم نظرة كره واشمئزاز  هذين المسؤولين السياسيين

  2 . "فيوليت العربي" سموه " فيوليت " شاتينيو بن محمد و " شاتينيو" فسموا 
كانت الحساسة بين األرض و الكرامة و ن فرنسا أدركت هذه المعادلة و بما أ

 تصادر األراضي و تحرم أصحاب الحقوق من ، نجدها تسعى إلى إذالل الجزائريين
لبسه لباس نزع عن العربي لباس الكرامة و تُ، ألن مصادرة األرض تَ العيش و العمل
نه خارج خريطة العالم ، فيفقد وجوده كإنسان في السجل الدولي و يشعر أ الذل و اإلذالل

كانته سواء في ففي الوقت الذي عثر فيه الفرنسي على م.  معزول عن دوره الحقيقيو
"  فرحات عباس "فهو كما كتب ، الجزائر أو فرنسا نجد العربي منفي بصورة مؤبدة 

     3. ليس في موطنه ال في الجزائر و ال في فرنسا و ال حتى في مكان آخر
 على عروبة الجزائر " ابن باديس "أكدت العديد من الشخصيات الفكرية و منها 

 :الطرح السياسي، و هذا ما يتبين من قوله لتاريخ يؤكد هذا ، فا استحالة انتمائها لفرنساو
إننا فتشنا في صحف التاريخ و فتشنا في الحالة الحاضرة ، فوجدنا األمة الجزائرية " 

                                                 
ر ا�دب ا���44 ا��Cا]�ي، ص ) 1?� ،0�!�  K11<���ة أد�.( Colonialisme et Féodalisme en Algérie , Esprit , 

Avril 1954, p 525, 6.)  
   )Julien ,L’Afrique du nord en marche , pp 300 -301.(32ا�#�UB ��98، ص  ���� )2
3 (����   Mohammedi –Tabti Bouba, La société Algérienne avant l’indépendance dans la littérature  

office des publications universitaires86,   p 170.   
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و لهذه األمة تاريخها . المسلمة متكونة موجودة كما تكونت و وجدت كل أمم الدنيا 
 ثقافتها الخاصة اللغوية ، و لهاالحافل بجالئل األعمال و لها وحدتها الدينية و 

ثم إن هذه . عوائدها وأخالقها بما فيها من حسن و قبيح ، شأن كل أمة في الدنيا و
األمة الجزائرية المسلمة ليست هي فرنسا ، و ال يمكن أن تكون فرنسا، و ال تريد أن 

نسا تصير فرنسا ، و ال تستطيع أن تصير فرنسا لو أرادت ، بل هي أمة بعيدة عن فر
، وفي أخالقها و في عنصرها و في دينها ، ال تريد أن تندمج . كل البعد في لغتها 

الذي يشرف زائري بحدوده الحالية المعروفة ولها وطن محدد معين هو الوطن الجو
1. "ن من قبل الدولة الفرنسية على إدارته السيد الوالي العام المعي  

مة  كمسلَّها رغم تعاقب االستعماراتإن فكرة رجوع األرض الجزائرية إلى أصحاب
في تاريخ الجزائر  "   Ageronأجيرو" و دافع عنها ، فكرة ناقشها غير قابلة للسجال 

ما قاله ... ر المسلمون مئات المرات في تاريخ الجزائر يكر"  : الحديث فيقول
م و ما أنت. هذه األرض هي وطن العرب  " : Bugeandلبيقو  " 1841 سنة يونهاشم

حتى و إن مكثتم ثالثمائة سنة كما فعل األتراك ، البد أن ترحلوا . إال ضيوف عابرين 
   2."في يوم من األيام 

، فهما   و خاصة الثالثية بين األرض و اإلنسان، في رواياتهمحمد ديبال يفصل 
يورث  موحدا فالمساس باألرض هو مساس بالفرد الجزائريواحدا و شكالن كائنا معا ي ،

  هذه األرض ،جزء من تراب"  دارنْومكُ  "فـ ،كما تورث الموجودات الماديةنسان اإل
 صاحب هذه  "قارة"  أصبح و بعدما.  كهذه األشجار المتفرقة التي حوله سواء بسواء

حتى إذا قرر .  ، لم يعرف ماذا يقول له ثر عليه في هذا الموضع نفسه، وع المزرعة
 ألنه لقد أدرك قارة أنه ال سبيل له إلى طرده.  قد فاتبعد ذلك أن يطرده كان األوان 

   3.جزء من الطبيعة الشاسعة 
،  و خيراتها ، فإن الفالح يقسم باألرض إذا كان اإلنسان العادي يقسم باهللاو 

بالنسبة للفالح فاألرض هي األم و الحب و القداسة و في نهاية المطاف تمثل هذه و

                                                 
 0  �����8�0، ص أ!�7)1�S#ا]��0 ا��Cا]�، ص ص .( 132 ا��اوي، ا��وا�0 ا��Cو<�و 0 ا� n@�، ا 7  �د��ا�# �#J!190 -192(  
2(  ����Mohammedi-Tabti Bouba, La société Algérienne avant l’indépendance dans la littérature , p 

241.    
3 (�� z��J0 ، ا��LMYا� ، Kد� �#J! ���� :!�'168- �167 ا��رو �، ص ص.  
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رائحة لون واتخذوا مظهر و... هؤالء الرجال " ي الحياة التربة السوداء سر الحياة بل ه
  1." األرض التي خرجوا منها

، فهي  تحمل  ال يعيش رجال األرض إال من خيراتها كما أنهم يتنفسون ألجل بقائها
، و سبب وجودهم مرتبط باألرض لذا نجدهم دوما على  هويتهم و تحتضن نهايتهم

أنفسهم الستخراج خيراتها و إبقاء حبيبات ترابها ملكا  و يجهدون استعداد للتضحية ألجلها
لهم ، حتى و إن كانت تعاني الجفاف أو اليباب ، و هذه العالقة الخاصة بين األرض 

عن هذه "  بن يوب" عبر ، يوالفالح عالقة مفهومة تستشعر خطورة اإلرث و األمانة 
ن تسليم أراضيكم ، أو أجهدوا أنفسكم في العمل ، أفضل م"  : الحالة حينما يصرح

التخلي عنها ، فالموت أهون من ترك ذرة واحدة من ترابها ، فإذا تخليتم عن األرض 
  2" .فهي كذلك ستتخلى عنكم 

،  تتساوى الحياة مع امتالك األرض كما يتساوى الموت مع فقدان األرض
ه فاستمرار الفالح في العيش وبقائه على الرغم من كل الظروف الصعبة تمر بهذ

     3 .شعرة شعرة ، قتله على نار هادئة " المعادلة، ألن سلب األرض هو انتزاع لروحه
بل رجال الدرك ق السارد على مشهد اعتقال رجلين من بني بوبالن من ِقو حين يعلّ

ال في رجال الدرك من ر ممثَّيميز بين المنتمي للوطن و المحتل بل ينفي أن يكون المعِم
 تحمل من الشجاعة ما تحمل بل هي فكرة خطيرة على الكاتب هذه البالد و هي فكرة

انصرف رجال الدرك دون "  :،  يقول  تكشف عن أمانته و صدقه المتناهي ، نفسه
كانوا يعتقلون الرجلين إلى مكان هم فيه األسياد و لكن هنا . االلتفات يمينا أو شماال 

 إن كل األماكن سواء ، إن في الحقول ، في القرية ، في المدينة ، و حتى السجن ،
هذين الرجلين يظالن في بلدهما ، فهما ينقالن فقط من مكان إلى أخر مع البقاء في 

ذلك أنهم ليسوا من . وطنهم وواضح جدا أن رجال الدرك كانوا ال يفهمون هذه الحقيقة
  4".هذا البلد

                                                 
1 (Mohammed Dib, L’incendie, éd du Seuil 1954,  p 70. 
2 (Mohammed Dib, L’incendie, p 55.  
3 ( ����Mohammed Dib , L’incendie , p 55. 
4 (Ibid, p 37. 
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وضاع  ، إذ مهما تأزمت األعالية في أعين الفالحينتحمل األرض قيمة كبرى و 
، فيقينهم كبير أنها  ، فهم ال يبيعون شبرا منها مهما حدث غلقت األبواب في وجوههمُأو

 والجزائري مستعد لبيع ما يملك و ما ال يملك و لكن  تحافظ على من يحافظ عليها
أما من أجل " يصعب عليه بيع األرض التي ورثها عن أسالفه بل يستحيل عليه ذلك  

حدهم أن يبيع حلي زوجته ، و أن يضيف إليها مالبسه دفع الضرائب ، فالبد أل
الشخصية ، وأن ينتزع من الفراش صوفه و أن يكمل المبلغ بثمن ما في بيته من جلود 

متى ...  الخراف ، كانوا يبيعون كل ما في وسعهم أن يبيعوا ، اللهم إال األرض
  1". احترمتَ األرض احترمتك ، أعطها العمل ترده أضعافا مضاعفة 

، إذ  إن الفالح الذي يملك قطعة صغيرة من األرض يكون قد حظي برضا اهللا
اليسر و رغد العيش والحرية فمع هذه األمور يتحقق له االستقالل التام ، يساوي ذلك 

في كل يوم ينتزعون قطعة من لحم أجسادنا ، "  : ، فقد جاء على لسان بن يوب الحقيقي
إنهم يميتوننا ببطء ، . رح عميق تنزف منه حياتنا فما يبقى من اللحم المنتزع إال ج

 يكم ،ضايفصدوننا ِعرقا ِعرقا ، أيها الجيران ، ألن تموتوا خير من أن تتنازلوا عن أر
ن تموتوا خير من أن تتركوا شبرا من هذه األراضي ، إذا تركتم أرضكم تركتكم أل

  2" .فعشتم أنتم و أبناؤكم بؤساء إلى آخر الحياة 
  عن الوطن و ال حياة هنية يمكن أن يجدها الجزائري خارج حدود أرضه،ال بديل

 قال بادعدوش .يا بلد كبلدنا ليس في الدن"  فاألوطان كثيرة و لكنها تضيق بالغرباء 
اذهب حيث شئت ، فإن وجدت بلدا كبلدنا قل ...، و جسمه يهتز من أمام إلى وراءذلك

  3".كهذا البلد ال ، ال أظن أنك واجد بلدا . أي بلد هو 
الفالح الجزائري تمسك بتراب وطنه رغم أن هذه األرض لم ما يالحظه القارئ أن 

، فالريف في بني  تكن تقدم له الكثير و لم تجعل منه غنيا بل كان يحيا في مجتمع طبقي
منطقته و ال يتعداها، بوبالن كما يصور ذلك ديب مقسم إلى شطرين كل ملتزم بحدود 

ي يمتلكون األراضي الشاسعة يعيشون في يسر وبحبوحة كما في منزل ن الذفالمزارعو
نة و، و ال تنقصهم مؤ حيث ينساب الماء بين أشجار التين و التوت و غيرها.  قارة علي
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، و في ثقوب الجبال نجد الفقراء البؤساء  أما و في الطريق المنحدر إلى الريف.  السنة
نساء و أطفال مع  يعيشون رجاال وها بيوتا و، ينحتون من الذين حرموا من كل حقوقهم

بهائهم و كانت هذه البيوت التي أهدتها الطبيعة تتواجد تحت مقبرة القرية مباشرة و بذلك 
التفكير أيهما الحي و أيهما وقف وفاألحياء يعيشون تحت األموات كما ذكر الكاتب مع الت

   1.الميت
، ففي بوبالن كان الجميع  مزيةاتخذ بحث الجزائري الفالح عن الوطن أشكاال ر

يجمع بين ، ذلك الكائن العجيب الذي  الذي يطير في السماءالخرافي يشاهد الحصان 
 و الجميلة ، خر هو زمن األساطير الحيةالخيال والحقيقة كأنه حصان سافر من زمن آ

.  رة ثالثةدار الحصان بالمدينة القديمة مو"   يقول السارد ،التي تشعرنا بالسعادة و المتعة
جلبة لكنهم لم وامتألت قلوبهم اضطربا  ، وحتى إذا مر بالفالحين أحنوا رؤوسهم جميعا

 و استشعر حالة القلق  أما كومندار فكثيرا ما تأمل في أحوال الفالحين ..."يرتجفوا هلعا
 .واالنتظار لدى الجميع ، حالة ترقب للحرية و لهوائها المنعش الذي يفك أغالل السجان 

، أصبح  و منذ ذلك الحين"  : و دمدم يرد لنفسه وحدها تلك الفكرة التي تلح عليه" ... 
، الذين يريدون أن  ، الذين يبحثون عن أرضهم مترددين الذين يلتمسون ألنفسهم مخرجا

، إن جنون  ، أصبحوا يستيقظون كل ليلة و يمدون آذانهم منصتين يحرروا أرضهم
 من ذا يحررك يا جزائر؟ إن شعبك يمشي في الطرقات . الحرية قد صعد إلى رؤوسهم

 Laرقصة الملك"  و فكرة البحث عن شيء غير محدد موجودة في رواية 2." يبحث عنك

danse du roi " رضوان "، فها هو  "تتوجه يوميا  فتتح بها ديب روايتهالشخصية التي ي ،
 قرب بئر عميق يقف و، المريح و الرهيب  ، إلى ذلك الفضاء الهادئ وإلى الجبل

 أو ، بل يفكر في إلقاء نفسه عسى أن يجد ما يبحث عنه أي الموت منتظرا أمرا ما
  . الخالص 

فالقهر  . هناك صلة قوية بين حرية الوطن و الحرية الفردية و كذلك حرية الكل
. المهيمن و الحاضر في الواقع الحقيقي الذي يكون بالضرورة أقوى من إرادة الفرد 

ه يقف حاجزا أمام هذه الحرية و لهذا السبب ، فنحن ال نصبح أحرارا بمجرد وتصميم
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تمردنا على الضغوطات الخارجية ، فالحرية تبقى ناقصة و غير كاملة ألنها جزئية تفتقد 
قد تظن أنك حر بشخصك ، ولكن شعبك ليس حرا ، و أنت إذن غير " . للفهم الصحيح 

هل في وسع ذراعي هذه أن تعيش . ي شعبك حر أيضا ، ذلك أنه ال وجود لك إال ف
بغير جسمي ؟ أبدا ، و مع ذلك قد نتوهم حين نرى حركتها أنها مستقلة ، أو قد نتوهم 
أن هذه اليد مستقلة عن هذه الذراع ، أو قد نتوهم أن هذه األصابع التي تقبض على ما 

  1".انك  بين إخو أنتتريد القبض عليه ، قد نتوهم أنها مستقلة ، كذلك شأنك
الخوف  في الحريق فكرة تضييع األمانة ومن بين األفكار التي يطرحها محمد ديب

، فقد جاء على  و من محاسبتهم من سخط األحفاد على األجداد لتفريطهم في األرض
سوف يلعنوننا، . سيأتي وقت يحاسبنا فيه أوالدنا حسابا عسيرا " " :  بن يوب "لسان 

. أرى أحفادي غاضبين حانقين يصبون على أجدادهم اللعناتإنني ألنظر إلى المستقبل ف
إذا تركتم أرضكم ، فإن أوالدكم و أحفادكم ، و أوالد أحفادكم إلى آخر جيل من ... 

أجيال ذريتكم، سوف يحاسبونكم حسابا عسيرا ، إذا تركتم أرضكم فلن تكونوا جديرين 
  2".ديرين بالمستقبل بهم ، ولن تكونوا جديرين بهذه البالد ، و لن تكونوا ج

 أما مع وجود االستعمار انقلبت كل األمور و المفاهيم و أضحى األجنبي ابن البالد
قد ولَّدت هذه الحالة المعكوسة الجزائري فتحول إلى كائن غريب منبوذ و مكروه ، و 

ألسنا كاألجانب في بالدنا ؟ و اهللا "  ، يقول بن يوبالظالمة إحساسا باليأس و القنوط و
نني ، أيها الجيران ، ال أقول إال ما أفكر فيه و أشعر به ، كأننا نحن األجانب ، و كأن إ

نا نحن أيضا نإنهم بعد أن ملكوا كل شيء ، يريدون أن يملكو. األجانب هم أهل البالد 
 من واجبهم أن و إنهم ، و قد أتخموا من ثروات أرضنا ، يرون أن. دفعة واحدة 

و لكن ذلك ال ينفي أن هذه األراضي أراضينا ، لقد ... اهية يحملوا لنا البغض والكر
وهم اآلن بعد أن . زعت منا سواء أكنا نفلحها بالمحراث أو كنا ال نفلحها البتة انتُ

أال تعتقدون أننا كمن ُأدخل إلى .  ، أراضينا ، يخنقوننا خنقا ياستولوا على هذه األرض
أن نتنفس أيها اإلخوان ، ال نستطيع أن السجن وُأمسك بخناقه ؟ أصبحنا ال نستطيع 

  3 ".نتنفس 
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، فهو يتنقل  صلة الوصل بين عالم المدينة و عالم الريف - في الثالثية – عمر مثلَّ
شها ببراءتها ي، فالطفولة التي كان يع بين المكانين اللذين يشكالن الوطن متأمال و مفكرا

وارات الفالحين أو بين جدران المفتوحة دفعته إلى فهم الوطن و البحث عنه بين ح
فالطفل يحمل .  " دار سبيطار" المدرسة أو حتى بين األيام العادية التي كانت تعيشها 

لهذا السبب كان يطيل التفكير و هو مستلق على العشب  ، ورغبة في فهم كل األمور
ر معاناة ، الذي ينقل بأس و معاناة الفالحين و هو بدوره يتذك " كومندار" يستمع لكلمات 

  .  ويربط الحياتين بين هؤالء و هؤالء "دار سبيطار" 
هو محمد ديب و، و كأن   من رمز الوطن"دار سبيطار"قاربت العديد من الدراسات 

دار " عاش في ، فما ي يتحدث عن هذا البيت العتيق يتعمد التأكيد على فكرة الوطن
 البيتَالسارد فحينما يصف .   ما يحدث في الوطن الشاسع الممتديطابقه " سبيطار

، فمثال تصور البناية قديمة  سكانه يمتلك القارئ قناعة و كأنه يتحدث عن الجزائرو
كما يجهل ، فالمطبخ المشترك تتوسطه المراحيض ، بهندستها ال تحمل مالمح الجمال 

تشبه دار سبيطار أن تكون "    .السارد عدد قاطنيها بالضبط فهي مليئة كخلية النحل
رحابها الواسعة جدا تجعل من المتعذر على المرء أن يقول ما عدد الذي تؤويهم . دة بل

  .على وجه الدقة 
إنها بيت كبير عتيق ، موقوف على سكان همهم األكبر اختصار النفقات ، ...

رواق المدخل و هو رواق عريض مظلم ، .. واجهته ليس فيها شيء من تناسق 
و في الداخل تزيينات . از القديم في وسطه بركة ماء يتصل الرواق بفناء على الطر...

كبيرة على الجدران ، قيشاني أزرق ذو أرضية بيضاء ، و على صف من أعمدة من 
  1 ".الحجر األسود تقوم في جهة الفناء دهاليز الدور األول 

 صغير داخل سجن كبير ،   بسجن "دار سبيطار"  كان عمر قد انتهى إلى تشبيه 
، حياة يهزها الغضب و الخوف في كل تعيش حياة كلها فوضى " سبيطار دار " كانت 
و كان .  هي شتيمة أو نداء أو اعتراففكل كلمة يتبادلها السكان في هذه الدار ، . لحظة
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الحجارة ف.  و مهانة  في مذلة متواصلةاضطراباتلون ما يحدث فيها من أهل الدار يحتم
  1. في هذه الدار تعيش أكثر من القلوب

، إذ  ، فهي ال تصلح مطلقا للمبيت أما الغرف التي تعتبر سكنا في دار السبيطار
 "حمدوش " جاء وصفها في الجزء األول من الثالثية و كذا في الجزء الثالث مع غرفة 

هي غرفة طويلة نام فيها عمر مع والدته و أختيه ، فالغرفة التي ي.  أحد عمال النسيج
ألسمال فأثاثها ال يتعدى ا، ة يعتقد الداخل أنها مهجورة ، فارغ ذات بالط مربع أحمر

 تمنع عن أهل البيت النوم حينما تحل مليئة بالبق التي،  جلود الخراف الهزيلةالبالية و
إن البق  "، فال طمأنينة في الليل و ال سكينة ترافق أحالم النوم السعيدة  فترة المساء

لقد رشت الجدران . عليه متى خيم الظالم يخرج من مخابئه ويتسلل إلى الفراش و ما 
إن خطوطا طويلة سمراء ترى في ... بالكلس ، ولكن البق ما يزال يدهم النائمين 

  2 " .ن أثر سحق البق باليد أثناء الليلالجدران عند الصباح م
عروشها، ، فهي خاوية على  أما غرفة حمدوش فهي ال تختلف عن المكان السابق

، ال أثاث فيها إال فراش من القش و صندوق خشبي و ضع فوقه ر طليت جدرانها بالجي
سخان صغير يستعمل إلعداد الشاي باإلبريق الوحيد و الفنجان الوحيد مع الصحن 

   3. الوحيد، و الثياب إن وجدت فهي تعلق على مسمار
من داخل الغرفة التي تأوي عمر مع عائلته الصغيرة و وسط تلك الظروف ، إذن 

" عيني" ، فعالقته الخاصة مع والدته المكافحة بدأ عمر رحلة البحث عن الوطن،  الصعبة
و ربط أمومتها المتناقضة بين الحب  فق ديب في رسمها برموزهاهذه الشخصية التي و ،

، و لذا اقترنت صورة  هذه الصلة"  عيني "، فقد جسدت  و الغضب مع أمومة الوطن
سألهم المعلم حسن عن معنى كلمة عندما ،  الوطن مع صورة األم في وعي الطفل

، بدأ التالميذ يبحثون فيما حولهم بين المناضد و على  في درس األخالق" الوطن"
، االجدران، و من وراء النوافذ و حتى في السقف، فهذا البحث الذي ال يحمل معنى محدد

 من يكشف عن جهل الطفل الجزائري النتمائه الوطني كما يمكنه أن يكشف عن خوف
قطع هذا الصمت إال و لم ي.  مقصودمن ضبط الالتصريح بالجواب الصحيح أو تهرب 
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فرنسا هي أمنا :  ، قائال فظ على ظهر قلبمبادرة أحد التالميذ المكررين للجواب الذي ح
، لكن الوحيد الذي شغلته   و هنا تسارع جميع األطفال إلعادة الجواب دون تفكيرالوطن

فرنسا ، عاصمتها ."   بدأ يفكر هو عمر رابطا بين فرنسا و األمالصياغة بتركيبها و
. الفرنسيون الذين يراهم في المدينة ، قادمون من تلك البالد . إنه يعرف هذا . باريس 

وإذا أراد أحد أن يذهب إلى هناك أو أن يعود من هناك ، عليه أن يجتاز البحر ، أن 
ألوان ، و لكن كيف تكون تلك القارة و فرنسا ، رسم ملون بعدة ... يركب باخرة 
" عيني " و . و ليس له أمان اثنتان " عيني " إنها . إن أمه في البيت .. البعيدة أمه 
. لقد اكتشف عمر الكذبة . ليس ثمة أشياء مشتركة بين أمه و فرنسا . ليست فرنسا

 األكاذيب ، إنه يتعلم. فرنسا ليست أمه ، سواء أكانت هي الوطن أم لم تكن هي الوطن 
  1".تحاشيا لعصا الزيتون الشهيرة 

ددت لم بعد لحظات التأمل التي استغرقها عمر و التي توصل فيها أن العبارة التي ر
، ففي شرحه نفى هذا   في توضيح مفهوم الوطن"  حسن" ، بدأ المعلم  تكن إال أكذوبة

 و المصير  ، ألن الوطن هو األرض و البشراألخير أن تكون فرنسا هي الوطن
مشترك و هو يمنحنا حيزا للحياة و ينتظر منا المقابل ، و ما أغلى هذا المقابل الذي ال

هو البلد الذي . فالوطن هو أرض اآلباء و األجداد "  .يتطلب التضحية بالنفس و النفيس 
بل هو كذلك . ليس الوطن هو األرض التي نعيش فوقها فحسب ... نسكنه منذ أجيال

و حين يأتي من .... ه األرض من سكان ، وكل ما فيها بوجه اإلجمال كل ما على هذ
. خارج الوطن أناس أجانب يدعون أنهم هم السادة ، فإن الوطن يكون عندئذ في خطر 

هؤالء األجانب أعداء يجب على جميع األهالي أن يدافعوا عن الوطن ، و أن يقدموا 
يعملون في سبيل خيره، في سبيل إن الذين يحبون وطنهم، و .... حياتهم ثمن ذلك 

  و دهش عمر حين سمع المعلم يتكلم باللغة العربية . مصلحته ، يسمون وطنيين 
  2. "  ليس صحيحا ما يقال لكم من أن فرنسا هي وطنكم -

خذ ، فهو القبو الذي اتُ أما المكان الثاني الذي يرمز إلى الوطن في رواية النول
ل مضطر إلى النزول تحت األرض لبداية يومه ، فكل عام ورشة لصناعة النسيج
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المهني، فال وجود لمنافذ تساعد على التهوية و على دخول حرارة الشمس و لهذا تغلب 
 يفتقد المكان إلى جرد الوصول إلى الدرجات األخيرة كمارائحة الرطوبة و العفونة بم

 ليعجز المرء أن ، فالمكان شديد الظالم حتى ، بل هو نور خافت يضيء الكهف اإلضاءة
  . يجد طريقه فيه إال تلمسا كما أنه شديد البرودة

هبط "  : في النول يكرر الحديث عن مكان العمل مركزا على الظلمة درونجد السا
إن رطوبة . عمر الدرجات األخيرة من السلم الذي وقف عليه ، فصار في الكهف

اق ، إنه ال يرى شيئا ، كرطوبة مناخر الحيوانات تلتصق بوجهه ، أحس الصبي باختن
  1.تحسر على الشارع 

  2.ت عينا عمر هذا النور الخافت الذي يضيء الكهفو لما ألف...  −
و اشتد الظالم فجأة في الكهف ، حتى ليعجز المرء أن يجد طريقه فيه إال ...  −

  3.و انتشر برد قارس كالثلج . تلمسا 
يط به ، نسي الجحر و كان عمر غارقا في تأمالته ، قد نسي كل ما يح... −

  4. المظلم العفن و العمل الذي تقوم به يداه كآلتين
إن المرء ال يرى من هذا العجوز الذي يعمل في تكبيب الصوف إال بياض ... −

  5.عمامته 
  6.لقد أدرك الصبي بعد بضعة أسابيع من االستنقاع في هذه الحفرة  −
سان حمدوش أحد على ل(  7 .يا له من سجن ، هيا بنا نخرج من هذا السجن −

   )العمال
حر المظلم و بين الحين و اآلخر كان عمال النول يحاولون تهوين في هذا الج

، و كانت كل المجموعة  صعوبة العمل بتبادل أطراف الحديث و مناقشة مأساة حياتهم
فكانت قناعة بعضهم أن الجزائري .  تتبادل المزاح أحيانا أو تبحث عن سبب لوجودها

  " ؟ من نكون"  : ، و كان السؤال الذي يتبادر إلى أدهانهم هو  الوطنيةمفتقد للهوية
                                                 

  .J!394#� د�K ، ا�LMY�0 ، ا��ل ، ص ) 1
2 (�� UB�#98395 ، ص ا�.  
  .399ا�#�UB  ��98 ، ص )3
  .417ا�#�UB ��98 ، ص  )4
  425ا�#�UB ��98 ، ص )5
  .J!436#� د�K ، ا�LMY�0 ا��ل ، ص )6
  .520ا�#�UB  ��98 ، ص  )7
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و ربما نكون الكائنات . نحن نجهل من نكون ... األمر غاية في السهولة" 
فإذا سألت أي حيوان ، . الوحيدة التي ال تعلم من تكون و ال حتى ما هي وجهتها 

  1"..فسيتمكن من إفهامك ما يريده ، و لكننا نحن 
، ألن األمة  عرف نفسهأن ي -في تلك الفترة  - ن يستحيل على الجزائري كا

معاني و أزال معها  القهر و العبودية و الخوف ها، فقد أزال الجزائرية لم تعد موجودة
، و قد عبر الكاتب على هذه الفكرة على لسان  الرجولة و أضحى االستسالم هو المنتصر

  . أحد عمال النول "حمدوش"
لقد . وني ، فغير مجد أن نشفق أو ال نشفق على هذه األمة فلتسامح −

أدركت بعد مالحظتي الدقيقة وبصورة عامة ، أال وجود لألمة ، أمة حقيقية ، فال 
 .أنتم األمة: " فال يكفي أن نجمع الناس ونصرح لهم . تحلم ألنها غير موجودة

 هذه األمة هي مجرد ."األمة التي تنجز كل األشياء المستحيلة و تعي جيدا وجودها
فالمذلة والعبودية و كذا الخوف ، أفسدونا حتى النخاع ، فلم نعد نشبه . هبة ريح 

  2". البشر 
 السؤال " Dieu en barbarie الرب في بالد البربر" محمد ديب في رواية  يطرحو 
) كون؟من ن( ، فالسؤال و رغم الفترة الزمنية الطويلة التي تفصل بين الروايتيننفسه ، 

، فتغير الوضعية  استقالل الجزائر لم يجد له حال حتى بعد بقي عالقا في مخيلته و
و لم يحل اإلشكالية ر موقف الطبقة المثقفة و منهم الكاتبي إلى تغيالسياسية لم يجر 

 .. أنتم تعلمون: "   يردد- أحد الشخصيات المذكورة -" برشيق "فهاهو الدكتور . العالقة
و أن نكون أصنافا من القبائل ، تحيا على عتبة أبواب اإلمبراطوريات الكبرى أننا ال نعد

فنحن جنس من األمم .  ، الصين ، روسيا السوفييتية أوروبا:  والتي يطلق عليها
، أمم غير قادرة على اإلتحاد في  المضطربة على الدوام، المسكونة باألحالم المستحيلة

  3".  إمبراطورية
بل في رواية ـمد ديب كرمز للوطن فهو الجـث الذي استخدمه محأما المكان الثال

) ، باسل و نميش سليم( مع رفاقها "  عرفية "ـف"  La danse du roi رقصة الملك" 
                                                 

1 (Mohammed Dib, Le métier à tisser, p 111. 
2 (Ibid, p183. 
3 (Mohammed Dib, Dieu en barbarie, éd du Seuil 1970, p 9. 
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  إليه ليال يلجؤون ، م لهمد، فهذا الفضاء خا يلجؤون إلى الجبل للدفاع عن قضيتهم
المفترض أن يكون الجبل األم الثانية كان من .  نهارا تفاديا الوقوع بين أيدي المعمرينو

و يفهمهم كأبناء من تعرف عليهم ن يالتي تمنح اآلمان و السكينة و كان من المفترض أ
،  حالة الضياع التي عاشتها أثناء الثورة بحثا عن مخرج"  عرفية" تسترجع . صلبه

ذي فالمكان رغم شساعته تحول إلى سجن و البحث عن مخرج أضحى همهم األساسي ال
، بل  و لكن الجبل يحاصرهم و يشوش السبل.  يفضي إلى الخالص الجسدي و الروحي

فإذا كان الجبل يمثل فضاء للبحث .  أكثر من ذلك و كأن الجبل يحمل الضغينة تجاههم
 و قد جاء نجد العكس عند الشخصيات التي تراه بصورة مختلفةفإننا ،  في نظر السارد

ال لم أكن . إنه سوف يقضي علينا ... ريد أن يبقينا سجناء إنه ي" " : سليم " على لسان 
أتصور أن يحدث ذلك ، لم أكن أتصور أمرا كهذا ، كل هذا المكان و كل هذا الهواء 

  1 ".الطلق و تشعر أنك أكثر أسرا من السجن 
 فضاء  المكان في نصوص محمد ديبو ما نستخلصه من كل ما سبق هو أن

 نفسيا ، فما يميز هذا الفضاء الغرابة ها الشخصيات ماديا ومساحة تتشرد فيللمأساة و 
إذ نمتلك اإلحساس أنه مكان وال مكان في الوقت . االستقرار الالأمن و خصوصا عدم و

، حيث يستحيل عليهم إيجاد  شعرهم بالضياعفالشخصيات تحيا في فضاء ي.  نفسه
  .     مكانهم، فالمعالم التي تساعدهم لذلك مفقودة

ية و ثقافية كشفت مالمح الحياة كان محمد ديب بنى الثالثية بعناصر اجتماعإذا 
ال عالما ريفيا و مدنيا يحيل إلى الحقيقة ، مشكّ الواقع في مرحلة االحتالل الفرنسيو

فحينما .  ينقل صورة من صور القرى الجزائرية"  سيد الصيد" نجده في .  االستعمارية
فهي .  ، فالتسمية ال تناسبها البتة تردد في اعتبارها كذلك، ي يمعن النظر في هذه القرية

مجموعة من األكواخ البدائية و البيوت الحقيرة التي بنيت من الطوب والقش و انتشرت 
، ال  ، قد تكون مشتتة أو مجموعة دون تخطيط مسبق في مكان عشوائي ال معنى له

و هي حالة ساكنة فال شيء ...  ها سبب هذا االختياريلإيفهم الواقف عليها و الناظر 
 . ، و ال حتى الحيوانات كالقطط يتغير في مكان كان ينبغي أن يكون مصدر حياة لسكانه

 أحيانا يواجهون  الغوص في الصمت بل و فالقرية والهضبات و البالد ككل تصمم ألجل
                                                 

1 (Mohammed Dib, La danse du roi, éd du Seuil , 1968 , p 76.   
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ر ففي حوا"  صيف إفريقي"  تتكرر الفكرة نفسها في 1. يفرضون على الجميع سكوتهمو
  : دار بين زكية و الخادمة

 .يا لجمال المكان  −
  .ضحكت الخادمة    

و الحياة صعبة : كال ، فالمنازل قبيحة ، ال وجود للماء ، كل ركن فيه قذر  −
  2 "...جدا

، أو  أما وجوه القرويين و الفالحين فهي صلبة وقاسية كقسوة الخشب الميت
و أنها تقف و تتحرك .  وقف عنهاحياة قد ُأفالناظر إليها يعتقد أن نبع ال.  كالطين اليابس

وت أجسادهم غبارا و تناثرت هباء في ه، و لوال هذا لَ فقط ألن مشيئة اهللا ترغب في ذلك
و لكن ذلك لم .  رموا الماء والخبز و الحب، و كيف ال يحدث هذا و هم قد ح الهواء

رئاتهم القليل من الهواء ، التي ترفض  ترابيةاليمنع عنهم تحولهم إلى ما يشبه الصخرة 
فهم متواجدون هنا قبل أن تؤسس المدن أو تقام الحكومات بل حتى قبل .  الذي يحتاجونه

  3. ، و قبل أن تخترع اآلالت سن القوانينأن تُ
، فالكم الهائل من   الكاتب -  بعد االستقالل-لم يعجب الواقع العام في الجزائر 

 يعلمون أنهم يؤمل في نجاتهم ألنهم ساء الذين لم يكن ، و البؤاألميين و األطفال الحفاة
 ، قطع األرضية عاجزات عن بذرهاالقابلن ، و كذا النساء اللواتي ي سيموتون جوعا

و من ناحية .  الرجال فروا إلى فرنسا مجموعات كاملة على متن السفنفاآلالت مفقودة و
بحت دون قيمة كبيرة و ال ، أص أخرى فكم من أمالك شاسعة و غنية هجرها المعمرون

 الحصة تذهبو كم من آبار للبترول  . السبب افتقادنا للرجال و للمعرفةد منها ويستفا
  4. الكبرى من فوائدها للشركات األجنبية

جمال " ، فها هو  ال تختلف عن حالة البالد ف-بعد االستقالل  -الجزائري حالة أما 
 الشخص الجزائري الذي يسارع إلى مة علىناقم أشد النق"  صيف إفريقي "في "  دراز

اإلنسان  ، و، فالحياة ال تساوي شيئا كنز الذهب مع التفلسف و تقديم الخطابات المنمقة

                                                 
1 (Mohammed Dib, Le maitre de chasse, éd du Seuil 1973. p63.   
2 (Mohammed Dib, Un été africain, p 124. 
3 ( ����Mohammed Dib, Le maitre de chasse, p 75. 
4 (  ����Mohammed Dib, Le maitre de chasse, p 61. 



7��� �6 %"درا�3 3 3         :  ا�1�2+ا���� � � 1;��� �3: ا�9
�� ا�� ��8 و ا�

89 
 

، فالعيون تفيض دمعا و لكن  الجزائري يجهل معنى الشفقةف . .. بطبعه يحمل الشر
،   التي ال تنتهيكما أن هذا الجزائري باع روحه مقابل مصالحه المادية.  القلوب يابسة
فكل شيء ي1.  الضعيف ، النساء و المواطن، األحاسيس باعشترى و ي  

و يتصرف كأنه فقد حاسة البصر . ر الجزائري بطريقة غير مفهومةـيفك
 يحدد سبيله يبدو أنه غير واضح و حتى القدر الذي ال يملك خيوطه و الذي.  البصيرةو
                2. غير مفهومو

 قناعة مطلقة بجزائرية الجزائري مهما كان انتماؤه أو الناحية لود فرعونامتلك مو
، والخطأ الذي ارتكبته فرنسا هي سعيها لتحويل الجزائريين إلى  التي يعيش فيها

و في المكان ، فالجزائري ببؤسه المتجلي فيه هو .  فرنسيين بالواجبات دون الحقوق
فالقرى القبائلية .   باالمتيازات الممنوحة للفرنسي، تأكيد على أنه لم يتمتع الذي يعيش فيه

، فهي قبيحة يقع  في الحريقعن قرى تلمسان ، التي نقلها لنا محمد ديب ال تختلف 
طرقها بقيت كما نحتتها الطبيعة لم يهتم بإصالحها ألن القلة من .  أغلبها على قمم الجبال

في الصيف يغلب عليها الغبار .  " المبشرين" الفرنسيين غامرت للوصول إليها و منهم 
هندسة عظيمة على ال يعثر المتجول بين أزقتها  . أما في الشتاء فتغرق في األوحال

المنازل تفتقد إلى الجمال إذ ف،  تشير إلى مرور عبقرية من العبقريات على هذه البقعة
ان لم بنيت بمواد بسيطة كالحجارة و التراب والخشب حتى أن الناظر يعتقد أن اإلنس

" األرض و الدم"  أن يستهل روايته الثانية رعون مولود ف و قد اختار.يتدخل في بنائها
  : من الرواية إذ يقول بهذا القبح إذ واجه القارئ بهذه الوضعية ابتداء من الصفحة الثالثة

و تقتضي ساعتين كاملتين ... ينبغي أن نعترف اآلن ، بأن القرية بشعة جدا " 
بحسب الموسم ، إما وسط الغبار ، أو ... ا ، إن كانت السيارة متينة من الزمن لقطعه

نتوقف . وسط األوحال ، نصعد و نصعد ، و نتعرج بجنون فوق األخاديد و الهوات 
في العادة ، بعد أن نتجاوز المنعرجات الخطيرة و الجسور ... للتنفس واالستراحة

 صخبا ، و نصرا باهرا إلى قرية هكذا يكون الدخول حدثا. الضيقة ، نكون قد وصلنا 
   3 ."إيغيل نزمان"

                                                 
1 (���� Mohammed Dib, Un été africain, p 136. 
2 ( ����Ibid, p 140. 
د ��<ن ، ا�رض و ا��م ، )3�! �� : �&�@� j����cM� u��a ، دار ��3ص، 2005<�2 ا��زاق <.  
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هناك فرق كبير بين أن نتحدث عن حالة البؤس المنتشرة في البالد في فترة التواجد 
العائد من غربته مع  - بطل الرواية –، فعامر  االستعماري و بين معايشة هذه الحالة

رد في الرواية يعلق ، و نجد السا زوجته الفرنسية يحمر وجهه خجال لقبح المكان
ال ليست المزبلة العمومية الممتلئة باألوساخ ، و التي تشكل تال ضخما "  :متدخال

ليست . و ال هذه الطريق التي ال شكل لها ، طريق ضيقة ، محفرة موحلة . أمامهما 
لقد سبق له أن روى لها ... هذه األشياء هي التي تجعله يحمر خجال أمام زوجته 

  1".ذا البؤسبالتفصيل كل ه
 " الدروب الوعرة"  الصورة البائسة في روايته الثالثةتلك  يواصل مولود فرعون

، أضحت  ، فالبيوت التي بنيت على أسس من البركة و السعادة لكنها بائسة من الداخلو
، أو نساء  خر األرامل اللواتي يبحثن عن زوج آ، ال يسكنها إال بيوتا خربة و مهجورة

أما .  ، أو أطفال بقين دون عائل ألمل من الرجال جميعا و دون استثناءجرن و فقدن اه
و حطام ال نهاية .  شهد على مرور شباب جزائريفي الضفة األخرى فهي قبور كثيرة تَ

         2. صورة كاملة و ال وجود لصورة بديلة عنهاالفهذه .  له
نسان الواعي بأنه ، يفهم اإل حينما يصرح الجزائري من أصل فرنسي بأنه جزائري

أما المسلم فتأكيده .  يقصد أنه فرنسي في المقام األول ثم جزائري باإلضافة إلى ذلك
 فهاهو البطل عامر يستمع إلى حديث أحد الفرنسيين 3. على جزائريته ال يتعدى هذا الحد

ل إلى مرسيليا و غمرته السعادة ، حينما قاربت الباخرة أن تص المستوطنين بالجزائر
ها نحن قد وصلنا يا كريستيان ، عما قليل سنضع أقدامنا فوق تربة "  :ا انشراحمتأل وا

لك الحق أن تقول أن .. و فكرت في نفسي و أنا أغبطه ما أسعدك ." فرنسا الطيبة 
     4".فرنسا هي بالدكم فادخلوها غانمين 

،  سطعالقة الجزائري بالفرنسي عالقة جدلية تقف فيها األرض في الويبدو أن 
، أما توجه الجزائري إلى فرنسا فكان منذ  فوصول الفرنسي إلى الجزائر بدأ منذ قرن

، فهو تبادل أخوي كان من نتائجه الزواج المختلط و بعض األطفال الذين  نصف قرن

                                                 
د ��<ن ، ا�رض و ا��م ،ص) 1�!5.  
2( ����Mouloud Feraoun, Les chemins qui montent, p 195. 
3( ����Mouloud Feraoun, L’anniversaire, p 42. 
د ��<ن، ا��روب ا�<�ة، �� ���6  7 <)4�  . 84- 83��8، ص ص !
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 بدأ بشكل عسكري فقد إن وصول الفرنسيين األوائل . أخذوا من الجهتين و من الثقافتين
 فاستقروا كأسياد ،اآلالت و الماشية و كذا األراضي و البيوت والوافدون األسلحة منح
فبدأوا العمل كأصحاب حق و تحول العرب .  المساعدة و يتم حمايتهم العون و لهم يدتقدم

فأضحى انتقال كل فرنسي إلى .  إلى دخالء غير مرغوب فيهم إال النجاز األعمال الشاقة
1. تقرار و تثبيتاسهو نظر إليه كاغتراب بل الجزائر ال ي    

ال يعد انتقال الفرنسي إلى الجزائر اغترابا بل يكون التكيف سهال  في حقيقة األمر
ترقيته أما إذا كان من التجار سارع فيلمدى التسهيالت التي تقدم له فإذا كان موظفا ي 

 رجال الصناعة فإن األرباح الخيالية تتهاطل عليه فحتى المتشرد في بالده يجد فرصتهو
2. بيسر كبير صل إلى مقعد شيخ البلديةفي الجزائر و قد ي  

 يا، نفيا قاطعا أن يكون المعمر الفرنسي منتم على لسان عامرينفي مولود فرعون 
بمجموعة من هذا الكائن الورقي ، التقى  ، و هو عائد على متن السفينة إلى الجزائر

أنهم عائدون إلى ... صورونإنهم يت"  المعمرين الشباب قضت عطلة الصيف في فرنسا
و رأيتهم يتباهون في غرفهم الفاخرة و في قاعات االستقبال وفوق السطح " بالدهم"

المحجوز لركاب الدرجة األولى ، فسخرت منهم حينما الحت مدينة الجزائر البيضاء 
: كأنها جبل من الرخام، غمرتني فرحة كبرى و اقشعر بدني من التأثر وقلت في نفسي 

    3" .جمل بالدي ما أ" 
إال في " الجزائر" من عدم العثور على كلمة "  ابن الفقير" ال يتفاجأ قارئ رواية 

، وقبل ذلك لم يكن المغادرة  " فورولو" بطل هذه الرواية  حينما يقرر قسمها األخير
، و واضح أن هذا  ، وهذا يطابق الخطاب األتنوغرافي األمر يتعلق إال ببالد القبائل

، و قد سميت هذه الظاهرة   اإلتنوغرافي يتجاهل الوطنية كما صرح شارل بونالخطاب
 ففي هذا العمل األول ال يتم متابعة أصول الروائي 4. بتحكم التاريخ على الفضاء التقليدي

ظر إليها دوما قلية نُ، ألتماسك ال لقوة جل، فهي تَ ، فالهوية القبائلية بارزة للعيان أو والئه
ر  إن مولود فرعون ككاتب لم يتساءل يوما ما إذا كان إلى جانب المستعم. كحالة خاصة

                                                 
1 ( ����Mouloud Feraoun, Les chemins qui montent, p207. 

د ��<ن، ا��روب ا�<�ة، ص ص)  2�!����265 -266.  
  .162ا�#�UB ��98، ص) 3
4(  ����Charles Bonn, Le roman algérien de langue française, éd L’Harmattan 1985, p41. 
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، فليس  فهو قبائلي و فقط و يكفيه ذلك.  ر على األقل في هذا العمل الروائيو المستعِمأ
  لفعل الكتابة و لتحديد المكانة، في المقابل نجده منشغال هناك تمزق على مستوى الهوية

؟ و لكن كيف  ن أكونم : لم تكن قضيتهفبالنسبة له .   الكتابة في فضاءالثقافية و الفنية
؟ فهذه الرواية يمكن أن  ؟ و كيف يتم تقديم الخطاب الخاص يتم تقديم صورة من أكون

يتزعزع هذا " الدروب الوعرة " الثة  أما في روايته الث1... ليقرأ كرواية تدريب أوتُ
رافض لحالته  أم فرنسية و أب جزائري ينتمي إلىالذي ، فالبطل  الرضا لالنتماء القبائلي

ال أنا لست ناقما من قدري و نصيبي في الحياة و لكن أصولي تزعجني ، "  ألصولهو
أما هم ، فاألكيد أنهم يسخرون من . كان في اإلمكان أال أولد في هذا البلد الملعون 

          2".رؤيتنا بهذا البؤس و بهذه التفاهة 
عاش إال فوق أديم الوطن، لجزائري و خاصة القبائلي أن الواقع ال ييشعر اإلنسان ا

 ينتهي بيقظة أما العيش في بلدان أخرى فهو أشبه بحلم، فالحياة تبدأ و تنتهي هاهنا 
حينما يعود القبائلي إلى جبله بعد غياب طويل ، يبدو له  " .صاحبه ، فهو حلم مؤقت 

لم قد يكون ممتعا أو قبيحا ، و لكن الحقيقة ، الوقت الذي قضاه بعيدا عنه كالحلم ، ح
  3 ".ال يعثر عليها إال في بيته ، و داخل قريته

فالبطل " الدروب الوعرة"  ، فكرة االنتماء للوطن نجدها في رواية نفسها  الفكرةهي
، البد أن نتمسك ] اسم قريته [ أنا ابن إيغيل نزمان " بعد عودته من الغربة يصرح 

مكانتي هنا تحصلت عليها بعد مشقة . و ال نتنكر لها . ز بأصولنا بالوطن ، ونعت
 و قد ركز على االنتماء إلى الوطن في مجموعة من الفقرات  4."وسأدافع للحفاظ عليها

  :األخرى و هي 
لقد . لقد أدركت أن لي وطنا ، و خارج هذا الوطن لن أكون إال غريبا "  −

  5".وصل إليهااستغرقت مني هذه الحقيقة عشرين سنة للت

                                                 
1(���� Robert Elbaz, Martine Mathiew Job, Mouloud Feraoun ou l’émergence d’ une littérature, p 22.   
2 (Mouloud Feraoun, Les chemins qui montent, p p 154-155. 
د ��<ن، ا�رض و ا��م، ص )3�!8.  
4( Mouloud Feraoun, Les chemins qui montent, p 121. 
5 (Ibid, p 127. 
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ليس هناك من حقيقة إال الوطن الذي نولد فيه ، وطن األجداد "  −
 فالتمسك بالوطن والرغبة في االنتماء ألرض ملموسة ، ال يكون بهذه  1 ".والطفولة

  .القوة وبهذا الحجم إال بعد اغتراب أو نفي أو سفر أي معايشة لحالة البعد 
كذا ، ودة ، جميعها موجودة هنا اآلن أدركت أن األفراح ، الجنة و السعا" −

 2".جهنم و الحياة البائسة ، فإما أن نصادف هذه أو تلك

تعكس كل هذه اآلراء حبه و حنينه الدائم للوطن الذي يعتبر جزءا منه ، فهو يحبه 
و يعشق العيش فيه ، ألنه الصورة الحية ألصالته و تاريخ أجداده الذين عاشوا هذه 

  .األرض و عشقوها 
يرضى ، فال يعقل أن يهان الشخص و فاع عن الوطن يبدأ بالدفاع عن النفسإن الد

،  فتحرير الوطن يبدأ بخطوة أولى هي تحرير الذات.  باإلهانة ثم يسعى لتحرير الوطن
و أنا في الحقيقة ال "...وهو سلوك ينبغي أن يبدأ بشكل فردي ثم يتدرج إلى الجماعة 

، و  واحد  منا ال يجوز أن يتكلم إال عن نفسه، و اعتقد أن كل  أتكلم إال عن نفسي
 هي فكرة مهمة 3".ربما سينتج عن ذلك أن حالة الجميع سوف تتحسن إلى حد بعيد 

  .جدا تدل على عمق تفكير الكاتب
 ، ، فهي تشعر بالكائنات التي تحيا فوقها تمنح األرض كل الخيرات لمن يحبها

هم من عن البشر لكنها ال تمانع في مد، و رغم أنها في غنى  تتمسك بترابهاوالتي 
، بل هي تضمهم إليها بشكل أبدي كما ضمت  ثمرات كدهم إذا رأت أنهم يستحقون ذلك

عترف  بمؤسس القرية أجدادهم  و من العادات القبائلية التي ال تناقش أن يم وآباءه
 األرض و ببناء  فتكرم العائلة األولى التي يعود لها الفضل في استصالح، اعترافا مطلقا

يتمثل التكريم في خروج أحد حفدة هذه العائلة مع سقوط أول قطرات ، وأول بيت
، و بعدها فقط  ، ليحرث أول خط رمزي في الموسم الجديد المحراث، بالثور وطرـالم

لعنوان  ولقيمتها جعل مولود فرعون . يتمكن الفالحون من الشروع في أعمالهم الفالحية
أرضنا متواضعة ، تحب بسرية إن "  لمة األرض و قد ذكر في هذا الشأنروايته الثانية ك

إنها . تعطي بسرية ، وتعرف أصحابها بسرعة ، أولئك الذين خُلقوا لها و خُلقت لهم و
                                                 

1 (Mouloud Feraoun, Les chemins qui montent, p138. 
2(Mouloud Feraoun , Les chemins qui montent , p 166. 
د ��<ن، ا��روب ا�<�ة، �� ���6  7 <��8، ص) 3�!264.  
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ال تستنكف من األيدي الناعمة و الكسولة و الهزيلة ، بل تستنكف من أيادي المرتزقة 
و يكفي النظر إلى حالة الحقول التي يجعل ( ها التي ترغمها على العطاء دون أن تحب

إنها ال تريد حتى األيدي التي تَدعي تزيينها ، و ال تعنيها .) لها األغنياء خدما يوميين
في شيء الممرات المستقيمة ، الممشطة و المزينة باألزهار األجنبية ، و المسيجة 

ون إال ـه و ذلك لن يكمالها يستوجب أسرارـبحواجز النجارين المستقيمة ، إن ج
  1 ."بحبها 

ظهر مدى و من األفكار الغريبة التي يكتشفها قارئ روايات مولود فرعون و التي تُ
، فكرة الخيانة الزوجية إذ رغم أن المجتمع القبائلي بشكل خاص  تمسك القبائلي باألرض

 شرف و المجتمعات اإلسالمية بشكل عام مجتمعات محافظة  تعطي أهمية كبرى لمسألة
فنتفاجأ باستئجار بعض . إشاعة تسعديت و حميد الروائي طاب تداول في الِخ، ي المرأة

  : يقول الروائي الرجال للحفاظ على األرض و اإلبقاء على العائلة
ال لقد اتهمناها فقط ، و نحن نعلم بأن حميد لم يكن قادرا على فعل ما فعله "...

يه ذكورة بالمرة ، و إن تسعديت وجدت نفسها مع سالم ، و ِلم ال نفترض بأنه لم يكن ف
زوج كهذا مجبرة على تحمل تعاستها بشجاعة دون أن تشكو ألحد ، و إنها لم تتخذ 

و بدون شك فإن نفس . سالما خليال إال من أجل أن تُكِون عائلة و تنقذ األرض 
  2".الحساب هو الذي قادها الستخدام سالم ثانية مع زوجة ابنها

، كالتظاهر  لالستحواذ على أراضي الضعاف من الجزائريينيب كثيرة هناك أسال
، فيضطر  إنذار مسبق بالمساعدة و إعارة المال لمدة معينة ثم المطالبة بالدين كامال دون

 األسلوب الثاني فهوأما .  المستدين إلى التنازل عن قطعة األرض التي يحدد الدائن ثمنها
يسترجعها متى سوف  ه أنافترض ، مرض القطعةرهن صاحب األ، إذ ي أكثر بساطة

تظاهر تمثل في التقرب من صاحب األرض والو األسلوب الثالث ي. توفر له المال
 هذه  تنجح في النهاية وة عليهثم االنقالب كليله اإلنسانية و مد يد المساعدة بالطيبة و

  3.  في نهاية المطافيكتشف الخداع و الزيفالحيلة الماكرة بذلك و

                                                 
د ��<ن، ا�رض و ا��) 1�  .155م، ص !
د ��<ن، ا�رض و ا��م، ص ) 2�!136.  
  .19- ����18 ا�#�UB ��98، ص ص ) 3
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 ، وقد  في البحث عن الوطن الضائع و كيفية االنتماء إليهاستغرق كاتب ياسين
و لذلك يرى أن .  براز هذا الجانب المهم من حياة كل جزائريإل ساعدته رواية نجمة

، و الذي هو  من واجب كل جزائري أن يفكر في مصير هذا الوطن الذي خرجنا منه
ستحضر حينما تُ.   ال يحكمه سلطان أو باي و ،بعيد كل البعد أن يكون مقاطعة فرنسية

صورة الجزائر يستحضر معها صورة الوطن الذي يغزوه اآلخر باستمرار بماضيه 
المعقد، فلو فكر اإلنسان الجزائري لتوصل إلى أن المجموعة التي تحيا على هذه األرض 

افر إليه ، و حينما نسترجع الماضي أو نس ال تعدو أن تكون عبارة عن قبائل منقرضة
، فهي الصلة الوحيدة التي تجمعنا و توحدنا و التي نتعرف بواسطتها  فذلك لتقدير القبيلة

  1. على أنفسنا
، ولهذا السبب حاول تتبع  من الكاتب بقوة القبيلة و دورها في توحيد الجزائريينآ

ال معتمدا على تاريخ الفتوحات اإلسالمية لشم"  كبلوط "األصل العربي الواحد و هو 
 " كبلوط "، إضافة للتحليل اللساني السم  إفريقيا القائم على االلتحام و االنسجام الثنائي

إلى قد تم اختراع شخصية تحيل إلى أحد المسافرين من الفاتحين المغامرين حينا أو و
 قد جاءت من الشرق ـ على ما يذكر القوم ـإن قبيلتنا "  :  حينا آخر قائالفنان

إلى اسبانيا و استقرت بالمغرب ، تحت قيادة كبلوط ، خذ كلمة حبل األوسط ، و ذهبت 
بالعربية ، فإنك ال تجد بينها و بين االسم إال الكاف في البداية عوض الحاء ، أضف 
إلى ذلك تحريف المقطع األخير ، و ذاك ما يفرق بين الكلمة التركية و اللفظة العربية ، 

يحمل هذا على االعتقاد بان و .... كي أصل تر أن االسم من ـفعالـ إذا ما افترضنا 
كان صاحب مذهب ، و كان فنانا ، كبلوط األول لم يكن قائدا للجند و ال وجيها ، بل 

لن يكون في هذه الحال شيخ قبيلة له القوة والنفوذ ، بل كان رجال منفيا مبعدا ، لما و
 الجزائر صدفة و استقر له من ميول وأفكار ال تتفق و ميول الكثير من الناس ، فقِدم

  2".بها
ر هو ـ، فإذا كان من أسس القبيلة في الجزائ تعامل الكاتب مع التاريخ و األسطورة

 انتقال إلى قدها كاتب ياسين ، فالعودة إلى التاريخ هيكمسلمة تاريخية يعت"  كبلوط "

                                                 
1( ����Kateb Yacine, Nedjma, pp102-103. 
2(،0#C� ،7�'�� K0 :  ��  آ���1!�Cت ا��> 01 ، د�ان ا�#?2A �#J!1987،131- 130ص   ص. 
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من و لقد حرمنا "  : يقول عن ذلك، األجداد و األسالف و تصحيح للصورة المشوهة 
وسائلنا الحقيقية للتعبير ، إذ ثمة حاجة للتحقق من المصادر ، يجب أن نقرأ في ماضي 
غني ليس موجودا بين أيدينا ، فنحن نرى أنفسنا في مرآة مشوهة ، و يجب أن نعبر 

  1". عن ماضينا 
و معروف في الدراسات ، األسطورة هو  و كمرجع ثان وقف عنده و اعتمده 

ع األساطير في الخطاب الروائي هو بعد أساسي في التشكيل األدبية أن التعامل م
، فكل ثورة هي خلق  إذ تمتلك األسطورة وظيفة حركية لكل ثورة.  التاريخي للوطنية

صدق نتج الواقعي الذي يو بذلك فاألسطورة في رواية نجمة تُ ... لقيم و مفاهيم جديدة
عتمد قدرة الخلق و تَ. هم بعضصرح ال تحاول االنفالت منه كما يهي محركة للتاريخ و و

كعذراء في صحراء  ، نجمة كرمز للوطن.  في األسطورة على التوليد المتزايد للرمز
 و نجد كاتب ياسين يفسر 2. توالي الغزاة والطامعون دون لقب أو دون حب ، والخصم

ع مع في بداية األمر كنت في صرا"   :، قائال لتمثيل الجزائر) نجمة(اختياره المرأة 
 برزت شخصية من بين المجموعة ، وتدريجيا... زمرة من الشخصيات الصارمة 

كانت صدفة امرأة أو باألحرى خيال امرأة ، و هكذا وقعت جميع شخصياتي األخرى ، و
  3."الواحدة تلو األخرى، و أنا أيضا ، تحت سحر نجمة 

يحميه افع عنه وقرون في حاجة إلى من يد كان الوطن طوال السنوات التالية بل ال
، رجل السيف و القلم و الزعيم الوحيد  ، و على رأسهم األمير عبد القادر من الغزاة

لكن أحالم هذا .  الذي كان بإمكانه أن يوحد شتات القبائل لترتفع إلى مستوى األمة
، و يذهب كاتب ياسين إلى فكرتين غريبتين أوال،  الرجل تحطمت على الشاطئ الفرنسي

، أن االحتالل شر ال بد  و ثانيا.  •مير كان في البداية موجها ضد األتراكأن تصدي األ
، فهو أشبه بلقاح مؤلم يحمل أمال في عودة  في حالة األمة الضعيفة و المريضة منه

، فالجزائر   ويفسر بعض الدارسين النقطة الثانية بل يؤكدها4. الحياة إلى شجرة األمة
الستعباد أعطى االنطالقة لآللية الجدلية فظهرت بذلك ، فا حسب رأيه لم يكن لها وجود
                                                 

1(?� ،0�!�  Kا]�ي، ص <���ة أد��Cدب ا���44 ا�� .74ر ا
2(  ����Charles Bonn, Le roman Algérien de langue française, pp 57-58. 

ر ا�د�K ا���44 ا��Cا]�ي، ص ) 3?� ،0�!�  K147<���ة أد�.  
  . i@1� f !7 أ�7 ا'�#� ا�K��S ا<���د� ه|ا •
  .����107آ��'�� K�C� ،7#0، ص  )4
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، فاالستعمار الفرنسي  لدت من المواجهة مع فرنسان الجزائر الموحدة وإذ إ . األمة
كذا الرومان لم يكن ليملكوا إال التجذر و بذلك تحولوا إلى رهائن هذا الوطن  وكاألتراك

ن مثال عملوا  فالفرنسيو1.ه غنائمسمت خيراته و غل و اقتُفي طور الوالدة الذي استُ
كأن يطلب من  ، بعملية اإلفراغ و الملء و عن طريق التزوير وية األصليةلمحو اله ،

  .      و توالى هذا لسنوات عدة العربي أو القبائلي أن يعتبر نفسه من أصل غالي
هذا،  ر كاتب ياسين في العديد من المرات عن خوفه من ضياع الجزائر الوطنعب 
و االنتماء ضياع فضياع األرض . العديدة ألبنائه رجع بفضل التضحيات الذي استُالوطن 

،   و قد طاردته هذه الخاطرة و دفعته إلى البحث عن الوطن األمللشخص بل و زوال له،
،  عندما أجلس إلى مكتبي: "  فهو يقول في هذا الصدد.  و بذلك فهو بحث عن نفسه

     2" . لجزائر الضائعة، أبحث عن ا أبحث عن نفسي
، إلى   إلى أرض مقسمة إلى  شطرين كوطن بمنظور كاتب ياسينتحولت الجزائر

 وطن المتلهفين على متع الحياة وطن الفقراء والمتسولين الذين ال يجدون لقمة العيش و
، وطن الغزاة من كل جنس و إلى وطن النساء المحتجبات و النساء الالتي يصبن  لذاتهاو

 3. أو كالقدركالدهر

أن رواية نجمة تكشف  "   Marc Goutardمارك قوتار" اعتبر بعض النقاد و منهم 
خاض مؤلف رواية نجمة بشكل كلي في الكفاح الثوري " :  عن طابعها السياسي فيقول

إذ تعد نجمة من األعمال الروائية األولى التي التزمت بالقضية الوطنية وبنهج ... 
فهو دافع عن هذه قضية بواسطة الشكل ... فضى إلى الحرية الكفاح الثوري الذي أ

فهو تناقض شكلي أو باألحرى قدرة يتمتع بها . الروائي ، شكل تحول إلى تعبير لها 
 ففي الرواية يوجد 4.المبدع الحقيقي ، إذ ما الفن إال كتابة تستطلع من معانيها الخاصة 

  .المألوف السردي و النظام الزمني، فقد قلب كاتب ياسين  فعال خطة ثورية للمعاني
و الورشة ، مكان العمل أ ففي نجمة نلمس خوف العمال من أن يتحول المكان

 فهم  .)مركز الشرطة أو سجن(إلى مكان للتحطيم ) السوق في التخطيط الهندسي األول(
                                                 

1( ����Sabiha Boukhelouf , Les instances énoncantes dans l’œuvre écrit de Kateb Yacine ,1997 
Université Paris Vincennes à Saint Denis ,  p p102-103. 

ر ا�دب ا���44 ا��Cا]�ي، ص )2?� ،0�!�  K74<���ة أد�.  
  .����68 آ��'�� K�C� ،7#0، ص )3
4 (Sabiha Boukhelouf ,Les instances énoncantes dans l’œuvre écrit de Kateb Yacine, p28. 
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، العمال أن يقعوا في الفخ فما يخشاه  . يخافون من إنجاز مكان يساعد على زوالهم
  . ، فيتحول العقد الى سجن ن مجهودهم لزوالهم و محو وجودهمفيكو

منح  بحث عن الهوية من خالل األسماء العربية التي تُو في الرواية كذلك ،
، فمصطفى مثال يرفض  للشخصيات و التي تدخل في إطار االنتماء أو عدم االنتماء
ظهر رغبة في و هذا ي،  هويته حينما يحلم وهو تلميذ في المدرسة أن يحمل اسما آخرا

فالمدرسة .  فهو خاضع للمعلمة الفرنسية كأم بديلة في نواحي المعرفة و الثقافة.  التقرب
لوعي باالختالف  ، فهي مكان لتحقق تماسكا اجتماعيا بصورة تقريبية أو شبه تامة

مأساة حقيقية أن "  : مصطفىعلى لسان  " نجمة" ورد في .  للهوية العربية اإلسالميةو
سوف تمنحني اسما ، لقد ... أنا عربي ... فرنسية ، فرنسا . يسمى اإلنسان مصطفى 

   1. "منحتني اسما من أسماء اآلخرين 
من "   Le sommeil du juste سبات العادل"يبدو أن الجزائر حاضرة في رواية و 

نتماء  ال يقل ا ، فمولود معمريز على منطقة القبائلالبداية إلى النهاية في إطار ركّ
و إلظهار أن التاريخ توقف عند الكفاح الوطني بعيدا .  للجهة التي ولد فيها من فرعون

عن القبيلة التي ينتمي إليها " سليمان" معلم و مدرب " لوناس"سأل ، حينما ي عن الجهوية
  2 ." كما لو كانت هذه إجابة" ،  ظهرا استغرابهيعلق سليمان م."  أنا جزائري : "يجيب

، برا و بحرا و جوا تحول كل جميل  تيالء المعمرين الفرنسيين على الجزائربعد اس
طبعا ، ..."  : قوله ، ورد على لسان رمضان إلى قبح و بذلك فسدت الحياة في الجزائر

فالبحر امتأل بسفنهم ، . تَعلم جيدا أنهم افسدوا الطبيعة من اليوم الذي دخلوا فيه البالد 
... و قد طُردنا من كل هذا ... غابات بالدركيين الفرنسيين والهواء بطائراتهم و ال

  3".إلى درجة التقزز ... أضحت هذه المدينة لزجة بالدماء ، تشم منها عفونة الجثث 
 أو  فيراها مستحيلة التحقق ، يربط معمري بين معادلة الفقر و القبح و الجمال
دائما ال يرى الشيء في ذاته ، والجمع ألن الجائع ال يرى قبح الشيء أو جماله و لكنه 

كل ...  ، الفيالت الوردية والحدائق ، القصبة كل هذا المرسى"... : على لسان رمضان

                                                 
1 (Kateb Yacine, Nedjma, p205. 
2(   Charles Bonn, Le roman Algérien de langue française, p41.(Mouloud Mammeri, Le sommeil du  

juste, p71)  
3  (L’opium et le bâton, p 9 .  Mouloud Mammeri,  
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أنت تعلم أنه بعيد عن ...  جمال الجزائر ال يعدو أن يكون حيلة غليظة و خدعة وهمية
 حينما يكون بطنك فارغا فيضطرب نظرك و يستحيل عليك رؤية المرسى... الصواب 

   1".البحري ، فالمنظر ليس جميال أو قبيحا و لكن ال وجود له  
،  فاألمر ال يحتاج إلى شرح  يعتقد مالك حداد أن اإلنسان وطني و جزائري بطبعه

، كان جزائريا ألنه كان  كان جزائريا ألنه أدرك انتماءه"  مطول أو توضيح تفصيلي
كان  ... بديهية التي احتفظ بها في عقلهجزائريا و لتوضيح مبدأ الهوية و هذه المعلومة ال

. ، رغم أن ال دليل يثبت صحة هذه العملية جزائريا ألن اثنان و اثنان يساوي أربعة
، فاإلنسان  ، و ال تشرح أو تسرد قصتها الوطنية ال نتعلمها كما نتعلم دروس الحساب

  2". إما أن يكون أو ال يكون
 التصريح بأن الجزائر تبقى بعيدة عن التبعية إن اليقين الوطني لمالك حداد دفعه إلى

إن هذا البلد لذو :"  يردد مرتين هذه الصياغة"  سأهبك غزالة" ، ففي رواية  الفرنسية
 On dira ce qu’on voudra mais ce pays -ونـم الزاعمـكيان و وجود مهما يزع

existe .  ".3  
، إذ ال يحقق الفرد وجوده إال  ال يكتمل االنتماء للوطن إال باالنتماء للجزائريين

شبه أنا ُأ"  : ، جاء على لسان البطل المهندس في االنطباع األخير وسط المجموعة
اآلخرين و شهادة البكلوريا ال تضيف أو تزيل شيئا ، أنا ُأشبه الجميع و معهم ، فأنا 

اختلف و أنا أخشى االعتقال كما يخشونه ، إني ال ... أمي كما يقولون ألمهم : أقول
لقد . فوجودي ال يتحقق إال معهم . عن البقية فكل شيء يربطني بهم و يحيلني إليهم 

فالجهة الوحيدة التي . اختارت الشجرة الغابة التي تنتمي إليها ، و النوطة السنفونية 
    4". تفهمني وأفهمها حقيقة هم أبناء وطني 

 ، و قد اهتم الخائن بالوطنالتفت كل روائي من الروائيين الجزائريين إلى عالقة 
 ، دراسة نفسية هذه الشخصيةالشكل الخارجي و البعض األخر بتصوير البعض منهم ب

  . لوا عن الدوافع التي تجعل الشخص يتحول إل خائن لوطنهكما تساء

                                                 
1( Mouloud Mammeri, L’opium et le baton, pp7-8. 
2 (Malek Haddad, Le quai aux fleurs ne répond pas, pp28-29. 
3(Malek Haddad, Je t’offrirai une gazelle, pp30-31.  
4 (Malek Haddad, La dernière impression, p110. 
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،  ، أما قبل ذلك فالخونة كما ذكر مولود معمري ارتبطت صورة الخائن بالثورة
، فاالجتماعات التي تقام لم يكن  م تكن المجوعة تلتفت إليهمفكانت لهم وضعية مختلفة فل

، و لهذا لم تكن تجرؤ على فتح فمها إذا  يهمها حضور فئة تافهة في تفكيرها و تصرفاتها
فمن كان يدير الحديث هم الرجال .  ، لعلمها أنها لم تكن تساوي شيئا حدث و حضرت

و لهذا منحتهم الثورة .  حترام واإلنسانيةالحكماء الذين يحسنون الكالم الذي ينم عن اال
حسب لها ألف ل ضعفهم إلى قوة ي، فالتحاقهم بالفرنسيين حو فرصة لالنتقام من إخوانهم

النذل في رواية األفيون و العصا يمثالن نموذجا " عامر" المنبوذ أو " طيب" ـف . حساب
اء عسكرية في القرية إلعط، فاالجتماعات التي كانت تطالب بها السلطات ال لهذه الفئة

  1. "الطيب" و يتحدث فيها بمفرده المسمى أوامر أو تعليمات كان يديرها أ
، و لكنهم كانوا قلة قليلة  و قريةونة تَصادف أن وجدوا في كل مدينة أهؤالء الخ

، لكنها تمتعت بالقوة التي لم تكن ناتجة عن  لفرنسيينلن يكون النصر حليفا نتظرت أا
 ، كلون من كل الخيرات ، يأ و لكن صوتهم كان األعلىا محدودهم كانعددن ، ألالعدد

، لكن الفكرة لم  كبر لمساعدة إخوانهملتحطيم و األذى كما كانت قدرتهم أيملكون قدرة او
مسألة الفمعهم كان . فالخونة كانوا بذلك يمثلون الخطر األكبر.  تكن لتخطر على بالهم

الحبال أدركوا أن مصيرهم مرتبط دون رجعة بالطوافة إذ بقطع . حياة أو موتمسألة 
ألنهم و. العاصفة بكل الطرق و دون أمل التي علقوا بها و بمرور الوقت أصبحت تقاوم 

فما .  و للنسيان أو الضعفنوا عليها لم يكن من وسيلة للغش أفهموا الوضعية التي كا
، فكلها أمور لم تكن تمثل انوا يخاطرون به لم تكن المبادئ أو الشرف و االنتصار ك

بسيطة األمور كانت  ، فمعهم  و ال حتى العقيدة أو الوطن التي لم تكن لهمشيئا،
غتناء ، و لكن ممارسة هذه الوظيفة تمكنوا من االو ب.  مأساوية ألنهم غامروا بحياتهمو

بل  و احترام اآلخرين  ضيعوا العفو ، إنهمما قيمة المال في مقابل المخاطرة بالحياة
  2.واتهم ذاحترامهم ل

قد نتساءل هل بإمكان الخائن لوطنه و إخوانه أن يكره األرض التي ينتمي إليها ؟ 
عندما "  طيب " يقظة  ، و دليلهن يجيب عن هذا السؤال فنفى ذلكحاول مولود معمري أ

                                                 
1 (����Mouloud Mammeri , L’opium et le bâton , p 94. 
2 (���� Mouloud Mammeri , L’opium et le bâton , p p 117-118.  
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جبر سكان القرية على مغادرتها بعد أن أعطت السلطات الفرنسية المعسكر هناك أوامر ُأ
في داخل هذه الشخصية كانت هناك .  صفها عقابا لسكانها ألنهم تعاونوا مع المجاهدينبق

ن أهل البلدة كانوا يمثلون  ، و فجأة تبين له أبذرة حب لألرض و للوطن بقيت دفينة
الكثير، فما قيمته دون جيرانه و أقاربه و لهذا السبب نجده يعود إلى القرية باحثا عن 

و هنا تنقلب ثورته على .   هناك و يحتاج إلى يد المساعدةسيشخص كبير أو طفل نُ
أترى يا ... : "  قائال"  موحان سعيد "، و يخاطب  الفرنسيين أمام المئذنة المدمرة

إن األجانب ال . موحان ماذا حل بأربعة قرون من صالة آبائنا ؟ مجرد غبار و حجارة 
  1" .يحتقروننا .. يحتقروننا..يحبوننا ، أخي موحان إنهم ليحتقروننا 

، و حاول أن  تحليل مفهوم الخيانة "االنطباع األخير"  في رواية حاول مالك حداد
ما نرفض مساندة الشعب في كفاحه ؟ أحين  لها فأين تبدأ الخيانة و أين تنتهيايجعل حدود

ليست الخيانة أكثر دهاء ؟ أو ؟ أم عندما نتعاون أو نقدم العون للعدو ال نتضامن معهو
 ؟ اطف مع القضيةـ؟ أليست الخيانة قلة التع رنا بحيل كثيرةـتسلل إلى فكت، أال  بثاخو
هذا الشك الخبيث الشرير اللصيق و الدائم كصدأ عالق هي   و مقصود أم تخريب واعأم

  2. خرين ؟ الخيانة هي الشك في حقيقة اآلفي الثياب
ذلك الخائن الذي " باشكا" صورة " سأهبك غزالة" ينقل لنا مالك حداد في روايته 

، و هو يقارب  ، فهو  ينشط بسرعة وسط الظالم في غفلة من اآلخرين يشبه العنكبوت
هذه الحشرة في الشبه ألنه ينقضي على فريسته في لمحة البصر ثم يعود إلى بيته 

  "كاباش" كان .  الواهن، إلى وحدته و دمامته و بذلك تكون جريمته الجريمة المثلى
م قوو لقد فاته أن ما ال ي.  ا فكان يعتقد أن كل شيء قابل ألن يشترى بالمالرجال واقعي

  .  ، فهو رأسمالي التفكير بثمن ال يعرض للبيع
 ألنه ينقل أخبار إخوانه العرب  "يمينة "و خاصة "  كاباش" كان الجميع يكره الخائن

وكانت :     "  حداد  ، يقول مالكال تغيب عنه معلومة عن القرية، فللضباط الفرنسيين 
، و كان هو اآلخر ذا أذن تنظر و ترى ، و كان عربيا ولم " كاباش " يمينة ال تحب 

                                                 
1 (Mouloud Mammeri, L’opium et le baton,p 372. 7> ا]�ي ، ص�Cدب ا���44 ا��ر ا?� ، 0�!�  Kة أد����>

169.  
2(����Malek Haddad , La dernière impression , p 93. 
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و هو عربي كان جميع الناس يخشون شره و يحيونه في . يكن من أهل الجنوب 
   1" .الطريق 

فهو أقرب إلى  ، أما محمد ديب فإنه يصور خائن الوطن و إخوانه بأبشع الصور
 الجميع أقصى العقاب في الدنيا هائه و حبه للشر و لهذا السبب يتمنى لهإبليس في د

هو . إنه أمامكم ، انظروا "  : اآلخرة و يسبه على لسان الفالحين يقول في الحريقو
يا رب تسقط في ... ليتك تختنق أيها الذليل الفاسد . "  ردد الفالحون. " الشيطان بعينه 

فرة المراحيض أيها الملحد و لتحترق بحطب جهنم قدر ساخن لتحترق ، فلتسقط في ح
  2".ولتشتعل شواربك شعرة شعرة 

يأخذ الخائن عند كاتب ياسين مالمح أخرى فهو يشبه األفعى التي تتنصت على 
ن البلدية كمؤسسة سياسية  ، و يرى الكاتب أاألبواب، و يملك القدرة أن يسجن إخوانه
دفع لها المقابل و تعززها بالسالح لتدافع عن هي التي تعمل على وجود هذه الفئة بل ت

، وهم على العموم إداريون سابقون و عمال تقاعدوا أو جنود تم تسريحهم و لكنها  نفسها
  3.  حراس يعملون ليستتب األمنمتعتبره

، و هي خيانة  و هناك خيانة ثانية من نوع مغاير نتشارك فيها جميعا دون علمنا
، فالخيانة " كبلوط" لنوع حينما يتحدث كاتب ياسين عن قبيلة األمانة و يأتي ذكر هذا ا

 الفرنسي للعمل و تضييع األرض و الشرف و اللغة والعادات لجزائري إلىكانت بلجوء ا
 عن خيانة أمانة ، فجاء على لسان رسول من قبيلة كبلوط و االنشغال باألمور التافهة

  .القبيلة و شرفها
 ، و أنتم رجال ؟ فقد ادعى أباؤكم الخونة ، عندما و لكن ماذا قدمتم للقبيلة"  

تركوا القبيلة ليعملوا عند الفرنسيين ، بأنهم سيعودون إليها أقوياء ، فأين قوتكم؟ أهي 
العود و الدف اللذان أتيتما بهما من المدينة ؟ فأن تكونا عاجزين فاسقين ، فذلك 

.  عن نفاقكما و ال عن غدركما إنهن ليسن مسؤوالت. شأنكما، لكن ال تفسدا النساء 
 نحتفظ بكل أراملنا و بناتنا رغم أننا نعرف أن القبيلة قد أضحت في آخر فسوفلذلك و

أيامها ، فلئن عرفن الجوع و هن تحت خيمة كبلوط ، فليس ذلك مصيبة ، فما زلنا 
                                                 

   .u��a19  -48  -49 ا���!�دي ، ص ص: !��x �6اد ، '�ه�T x2ا�0 ، �� )1
2(Mohammed Dib , L’incendie , p 61. 
3( ����Kateb Yacine , Nedjma , p p22- 24. 
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نحن عصبة من الرجال ، بال أرض و ال مال ، حراس القبيلة المهزومة ، اتركا لنا 
  1 ..."اذهبا ، إني أكلمكما دونما غضب ، ومة نج

و من هنا نتأكد من أن الجزائري البسيط ثمن قيمة األرض فكرا و وجدانا ، هذا 
التثمين الذي وصل إلى درجة خيانة الذات و الجماعة و أحيانا إلى درجة قبول االنتحار 

فطنوا لهذه األمور و حاولوا أو اإلقدام على القتل ، و فعال نجد أن الروائيين الجزائريين ت
        . تجسيدها في أعمالهم اإلبداعية و نجحوا إلى أبعد الحدود 

   :البعد اإلنساني للجزائري
أظهرت الروايات الجزائرية فردية الجزائري و أبرزت طباعه المختلفة عن طباع 

ت إليها  التي نلتف، فكثيرة هي الجوانب األخالقية و النفسية المعروضة باقي الشعوب
مد ديب في ـفالجزائري كما ذكر مح. ا هذاـزال سائدا إلى يومنـها ال يـمتيقنين أن جل

ا ، يبدو من الوهلة األولى مشابه  و كامن ينتظر لحظة االنكشافوحش متخف" النول" 
، فهو يقف  اإلقرار ولكن األمر ليس كذلك رغم إنكارنا ورفضنا االعترافللجميع و

يحيا  يتكلم وفهذا الفرد . سان السيئ و الحسن بتعاسته المتناهيةموقفا وسطا بين اإلن
ة إلبراز الشرور الدفينة ـيعمل مطأطئا رأسه باستمرار و منتظرا الفرصة المالئمو

  2. بداخله
يعيش الجزائري تناقضا بين أقواله و أفعاله و هي حالة عامة في المجتمع 

، فقد الحظ هذا الطفل أن الجميع  يرةرصدها عمر في الدار الكب -  آنذاك -الجزائري 
فطوال اليوم .  يناقض نفسه باستمرار و على الدوام و لم يكن هذا الوضع ليرضيه كثيرا

يشاهد عمر مظاهر التراجع و عدم االستقرار على رأي واحد بين المقربين منه ابتداء 
ف تفاصيل رحلتها فعيني مثال التي تأمره مهددة أن ال يكش.  "الال حسنة"من والدته إلى 

يراها تسارع هي األولى إلى إخبار الجميع و بالتفاصيل الدقيقة ما ، القادمة إلى المغرب 
أما الخالة  . سأل مقترحة المزيد لمن يرغب في االستماعتنوي القيام به و دون أن تُ

و ال تتعلق المسألة بسفر .  لن تتوانى عن إخبار معارفها عن مشروع عينيفإنها  حسنة 

                                                 
  .153- 152آ��'�� K�C� ، 7#0 ، ص ص ) 1
2 ( ����Mohammed  Dib, Le métier à tisser, p163.  
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فإذا كنا نعلم أننا نجد .فهم لها سبب عيني بل الجميع يتشارك في هذه الميزة التي ال ي 
  1؟ فلماذا نطالب اآلخرين بذلك،  ار و في كتمانهاصعوبة في الحفاظ على األسر

 تسمية متداولة في بعض األوساط اسم مركب من جزئيين و هذه" الال حسنة " اسم 
لكنها  ، كان العبيد يطلقونها على أسيادهم وفي الجزائراالجتماعية خاصة الشعبية منها 

ة أو ببين الخادمة ابين الكنة و الحم(  ، تطورت لتظهر التقدير و االحترام لفئة ما
و هي تكشف عن عالقة الالتساوي بين قوي و ضعيف أو فقير و غني )  وصاحبة البيت

البتة لمرأة ال تشكك و الواضح أن هذه ا.  و سيد و مسود أي عالقة إخضاع وخضوع
، كما أنها تتعالى على  ، بل هي متيقنة من العكس في تفوق الفرنسي على الجزائري

هذه الشخصية تحب أن الغريب هو أن و .  ، نصائحها له تخدم مصالحها فقط الفقير
يزيد في و ما .  يعترف لها الناس بالجميل حتى تستطيع أن تستغلهم بدورها عند الحاجة

ممارستها للشعائر كذا  لها السبحة التي ال تفارقها وقدير الكبار و الصغاروقارها وت
 هي عندها و ما تحمله من دالالت فهي تلخص في أمور ثالثة ، الحياة قيمة، أما  الدينية

 و من هنا نكتشف . الزواج و تجنب السياسة و رجال السياسة و ما ينجر عنهملعمل وا
ير ال ينم عن صدق بداخلها بل هو تقرب مزيف ألنها من الفق"  الال حسنة "أن تقرب 

، فهي  أما الحقيقة فهي أنها بعيدة عنه قلبا و قالبا.  و تستفيد من خدماته تحتك به لتستغله
  .  ال تدرك معاناة الفقير و ال تفهم قضية المدافعين عن حرية البالد

فهي .   في الواقعلمبادئ دون تفعيلهار التناقض امتالك الناس للقيم و لمن مظاه
مبادئ .  قناعات تبقى سجينة ضمائر بشر ال يحاربون ألجلها بل ال يحاولون تفعيلها

سرا و عالنية ، فهي أشبه بكتاب قيم بقي في يتغنون بها و يفتخرون لكونهم تبنوها 
 هذه الظاهرة  محمد ديبو قد حلل .  ألنه لم يجد من يحسن قراءته و فهمهصندوق مقفل
تنحرف عن  تختلط لديها مختلف المفاهيم ولى الطبيعة السيئة لإلنسان حيثو أرجعها إ

 أن الطرف  فحينما يتيقن بعضهم2.حقيقتها األولى فتتحول إلى غشاوة على العينين 
 أن  البسيط فهل ينتظر من الفرد الجزائريلصا ، إال ناصر للوجود االستعماري ليسالم

رجال القايد كذلك سارق وعمرون سراق وفالم.  و يدافع عن مصلحة الوطنما يلتزم بقيم 

                                                 
1 ( ����Mohammed Dib, La grande maison , éd du Seuil 1952, p 91. 
2 ( ����Mohammed Dib, Un été Africain, p 51. 
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 لكن عمر يبقى ذلك الطفل الذي 1. "قارة علي" الدرك والحاكم اإلداري و كذا الخائن 
، فها هو يرفض مشاركة  يرفض أن تتحول المبادئ إلى لباس يغير كما يحلو لصاحبه

ى هذه الشهوة ، معترضا عل أصدقائه تجاوز أسيجة البساتين التي يمتلكها األوربيون
، فهو يرفض السرقة اعتزازا لكرامته و حتى يتمكن من مواجهة األجنبي  الصبيانية

 ليبرهن لنفسه و للجميع أن العرب ليسوا لصوصالمغتصب و النظر إليه وجها لوجه وا
   2. في أوقات عديدة  أن يؤكد أو يرددهملبعضكما يحلو 

ن حوله فكرة اختراق القوانين ِمالحظ فيها عمر لم تكن هذه المرة األولى التي 
 أن يحقق أحالمه و يصل إلى يسهل على اإلنسان هوكانت قناعته أن.  بوعي و عن تعمد

، و من هنا لم يكن يفهم لجوء بالذكاء و المثابرة و الجدية  جميع المراكز التي يطمح إليها
الخداع ة ومختلفة مثل السرق إلى األساليب الملتوية التي تعتمد على أشكال بعضهم

 ذنبهم ااالحتيال و استغالل اآلخرين ألجل المصالح الشخصية و يكون الضحايا أناسو
و كانت  . شخص غطى نفسه بثوب التقوى و الورعو العمياء أمام الوحيد الثقة الزائدة أ

حتى الجوع لن يدفعني إلى "  :كرارا التي يرددها مرارا و تَمقولة عمر المفضلة ،
   3."يالب ما ليس لياست

  سبيال ذلكإلى  أن كل جزائري حريص على حفظ كرامته ما أمكنه  هوالواضح
يمة رغم مكابدتهم ألشكال البؤس السبب هو أن الناس في هذه األرض من طينة كرو
 الحرمان و الشقاء لكن هذه السنوات الطويلة من المعاناة لم تفسدهم كما لم تنجحو

 ، ماضيا ض رؤوسهم في يوم من األياماالستعمارية من خفالغطرسة الفرنسية و
، فكل واحد  و لكن هذا الجزائري النبيل بأخالقه و هدوئه أشبه بقنبلة موقوتة. وحاضرا

 ، يكفي أن تسقط عليه الشرارة منهم تحولت فيه الدماء التي تجري في العروق إلى بارود
  4.لتشتعل 

شة تكشف عن ة المعي ، و لكن األزمنإن معاناة الجزائري قديمة و ليست حديثة
، جروح معنوية تسببت فيها المذلة  ، هذه الجروح التي تنزف منذ مئات السنين الجروح

                                                 
1 (�� ��Mohammed Dib, L’incendie, p68. 
  .J!180 -181#� د�K، ا�LMY�0، ا�z��J، ص ص) 2
  .J!����347#� د�K، ا�LMY�0 ا�z��J، ص) 3 

  .J! ����192#� د�K ، ا�LMY�0 ،  ص )  4
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نجده شديد فإننا كذلك . مه من القسوة الفعلية و اللفظية ، فكما كان تأل المتواصلة له
و لكن الفرق بين الماضي و الحاضر أن الداء ، اإلحساس بكرم النفس و كلمات المودة 

  : ، فها هو عكاشة يقول ن يراه الجميع و ال يختلف فيه اثناحي مرئيا،أض
 ...  و سيخرج من ذلك ، أمر رهيب هائل...لقد أهين شعبنا كثيرا  −
لقد أصبح شعبنا شديد اإلحساس ، شديد اإلحساس بآالمه ، باإلهانات التي  −

 .كه أصبح شديد اإلحساس إلى حد يصعب إدرا... تحملها في الحاضر و الماضي 
و لكن قلب شعبنا يخفق اليوم . الشك أن هذا كله كان موجودا في الماضي ... −

فما الذي سيخرج من ذلك ؟ أرجو أن يخرج منه . ا لم يخفق في أي يوم مضى ـكم
   1.خير 

يجد الجزائري صعوبة في النظر إلى نفسه أو النظر إلى الصورة التي تنعكس في 
 و سهلة بل إن تحملها ال يقل عنفا و شدة من النظر فمواجهة الذات ليست يسيرة.  المرآة

حينما نواجه المرآة فإن المالمح التي تظهر في الصورة مالمح بعيدة عن ."  إلى األخر
  ،أي الفرنسي،   فنظرة اآلخر 2."الدقة بل هي ضبابية ال تبرز التفاصيل الخلقية والخلقية
ب البعض رميا ثناء، و لهذا يعاقلنا ترانا جميعا مذنبين بشكل أو بأخر و دون است

 و البعض  السيئةوالبعض بالكلمات.  خر بالضرب أو السجنبالرصاص و البعض اآل
  3. األخر بالتجويع، فكل سلوك أو حركة يبادرون بها فهي تحمل نية القتل

شخص على "  Jean Déjeux جون ديجو" نعثر دوما في أدب محمد ديب كما يذكر 
ثمة .  لموجود ككائنضمائر اآلخرين و كاشفا بعد ذلك ارائر ويشاهد مخترقا سينظر و

، ابتداء من عمر  أصوات متعددة تتحدث رافعة من إيقاعها أو موشوشة بصوت ال يسمع
  . و كذا باقي أبطال الروايات األخرى"  هابل "في الدار الكبيرة إلى بطل 

هو سلبيته ،  نفسيتهعن من األفكار التي يطرحها محمد ديب عن الجزائري و 
،  ، بل ينتظر المنقذ  في تغيير األوضاع السيئة التي يحياها بنفسهتهرغبته وعدم انعزاليو

 هو فهو يجهل تماما معنى المبادرة ويجهل أن قوة الطرف األخر تكمن في ضعفه

                                                 
  . J! ����513 -514#� د�K،  ا�LMY�0، ا��ل، ص ص) 1 
2 ( Jean Déjeux, Ce que la littérature algérienne doit à Mohammed Dib, dans la revue CELFAN,  

N°2, 1983, p 30./Abou Sedera Noha , Point de vue et récit d’enfance, p81.   
3 ( ����Mohammed Dib, L’incendie, p142. 
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خرج في النول يرى أن الرجل الذي ي  - أحد النساجين-"  حمدوش" ، فها هو  استكانتهو
فهو أو هو كما جاء على لسان األحمر .  ، لم يخلق بعد حال التي هو فيهاالشعب من ال

، و إنما هو قابع بين الضفتين دون جدوى و دون  ال يصنع ال خيرا و ال شراكائن 
بالبق   و يشبهه حمدوشاية اآلخرين لهحم و في فالجزائري يرغب في الجاهز. معنى

، حتى إذا جاء موعد اقتسام الغنيمة   يهينهال يحرك ساكنا لمواجهة من.  القابع في مكانه
أشبه بالوحوش الكاسرة إذا و، فه حره كما تتهافت الحيوانات على جثة ميتةخرج من ج 

   1. وجد فرصة لالنتقام انتقم بشدة و قسوة
،  ، هكذا صرح حمزة كما أن الجزائري مغلوب على أمره ال يثق في قدراته

، فما يدفع  ع االستعماري و فرضتها صعوبة الحياةفالشرور الصادرة عنه فرضها الواق
.  الجزائري على ارتكاب األخطاء هي القوى الخارجية التي تسحقه دون رحمة أو شفقة

، ألنها  ، و هو ال يستطيع أن يسيطر على مصيره فقد الجزائري مع حريته إرادته
ال سلطان له على ،  معادلة بسيطة فاإلنسان الذي ال سلطة له على القوى التي تسحقه

  2.نفسه
هل بإمكان اإلنسان بمفرده أن يغير :  و عند هذه النقطة يستوقفنا سؤال هام

، أو بصياغة أخرى هل التاريخ يصنعه الفرد أم هي الجماعة التي تقوم  األوضاع السيئة
   ".حمزة" و "األمين" أن اإلجابة نعثر عليها في حوار بين هو ؟ الغريب  بهذه المهمة

  : حمزة قال" 
 .و لكن ما عساي أصنع وحدي  −
 .المرء يحاول  −

  .فهز حمزة رأسه ليقول ال ، ثم أضاف يشرح بلهجة متأنية 
 .ال أحد منا قادر وحده على أن يبدل الواقع  −
  3".هكذا هتف يقول عباس صباغ .بل قل ال أحد قادر على أن يعارض قدره  −

إن الجزائري بطبعه حسود ال يرغب أن يحالة البؤس و الفقره منخرج غير  ، 
، و لكن األمر ليس  لهذا السبب يسارع أعداء النجاح إلى اتهام الناجح بالسرقة و القتلو

                                                 
   .J! ����503  -504#� د�K، ا�LMY�0، ا��ل ، ص ) 1
  J! ����503 -505#� د�K ، ا�LMY�0 ا��ل، ص ص ) 2
  .J!508#� د�K، ا�LMY�0، ا��ل، ص ) 3
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 يدافع" شول "  ، فها هو قاعدة عامة و لكن هناك نصيب من الحقيقة في هذه االتهامات
  : و على لسانه"  ماحي بوعنان" عن صاحب المعمل

نه ليتفق كثيرا أن يقال عن فالن أو أتقول إنه سرق ، و ربما قتل ؟ إ −
فالن من الناس ، من قبيل الحسد ، إنه سرق أو قتل أو دس سما ، مع أن األمر ال 

حتى إخواننا في . نحن أناس ال نحب أن يواتي الحظ أحدا . يعدو أن يكون قد نجح 
 1" .الشقاء ال يطيقون أن يروا أحدا منهم يخرج من حالة البؤس التي هو فيها 

ال و صاحب المال ، أما نظرته للم ذا عن موقف الجزائري من النجاح و الناجحه
 نظرة هي ال ، فنظرة محمد ديب مث ومتنوعة من كاتب إلى أخرجدا  مختلفة فهي

يشبه الكاتب جمع المال إذ . جدا و منطقية تكشف أن بعضهم عديمو الفهم إنسانية 
    يصرح السارد في الحريق . والفقراءبالمرض أو الخطأ الكبير ألنه يحرم المحتاجين

كيف تستطيع أن . أما كنز الذهب فأشبه بترك الفريسة و القبض على الظل " 
 عن العمل يوما ، و من أحالمك تضع خير جزء من دمك ، و من قوتك التي لم تكفّ

يفسد؟ كن مظلم و أن تدعه يتخمر هنالك والمضيئة، كيف تستطيع أن تضع هذا في ر
 كمرض ،لت ذلك لتلطّخَت نفسك ببقعة ال تسمى باسم ، و ال تبرأ و ال تشفىإنك لو فع

  2".من أمراض البالد الحارة 
  .على لسان هاشمي احد شبان بني بوبالنو 

لعن اهللا المال إلى آخر .. لعن اهللا المال.. يا با دعدوش ..و لكن المال −
 3. إن المال يجعل القلب قاسيا كقطعة من عظم.. الدهر

 ، و يبحث عن مودته ولود فرعون فيرى أن الجميع يحترم صاحب المالأما م
، فعيوب  يحاول أن يتقرب منه مع اإلدراك الجيد أنه لن يتبرع بفلس واحد من ماله لهمو

صاحب المال من قسوة و فظاظة تتحول بفعل سحري إلى محاسن و مكارم ال أساس لها 
فهو يعلم أن أساس المسألة أن " ...  :وله  و هذا ما يتجلى في ق. في الواقع أو الحقيقة

، إن األفراد يتجاوزون عن جميع هفوات األغنياء . تكون ثريا ، أو أن تتظاهر بذلك 

                                                 
  .J!501#� د�K ، ا�LMY�0، ص) 1 
  .190ا�#�UB ��98، ا�z��J، ص) 2 

  .J!220#� د�K، ا�LMY�0، ا�z��J، ص  ) 3
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إنهم أناس ليسوا في حاجة إلى أي كان ، . سقطاتهم وحتى عن أنانيتهم و غطرستهم و
  .أو سرقتهم ...و هذا هو السبب الذي يجعل الفقراء يمجدونهم ويحاولون إثارة شفقتهم

  1".أو لم تعلم بعد بأن الفقير ال صديق له أبدا  "  : و على لسان كمومة
 أن  ، فهو يتصور بكل يقينمولود فرعون في هذه الفكرةو  و يتشارك كاتب ياسين

فال الحب أو  فال مكان للمشاعر أمام المال.  حسب لهما ألف حسابالمال و السلطة ي ،
حدى تنصح إ.  عاملة صاحب المال معاملة استثنائيةالكره يجب أن يوقفا من م

  " :  قائلةاالشخصيات في رواية نجمة زمالءه
يسترق السمع وراء األبواب ، فكم قاد ) يقصد حارس الليل( إنه ثعبان "  −

 .من الشباب إلى السجن 
سيقول عندها إنه عليكم أن تحترموا القانون ، و لو قلبتم األمر على  −

 أنه من األحسن تحيته ، من األفضل أن تبادروا بالتحية حين وجوهه الستبان لكم
الذي " ريكار"مشاهدته ، هو و كذا السلطات المدنية و العسكرية و خاصة السيد 

عدو له و لكنهم جميعا ال صحيح أن الجميع يكرهه و. حافالت يمتلك خطوط ال
به هيئتهم ، فهو يتأخرون عن السالم ، و هو يمتنع عن نقل المسافرين الذين ال تعج

ال يحتاج إلى المال و قد اشترى منذ أيام حافلته الخامسة ، و لم يبق له اآلن إال أن 
  2. "يتزوج ثانية 

، أي من منطلق الظاهر   مع األغنياء و الموالين لالستعمارانفاق إذن يتعامل الجميع
 . إلعجابافع غير مفهوم يتدحرج بين الخوف و، و يبقى الدا الذي ال يعكس الباطن

أما عالقة الجزائري بالجزائري فيشوبها الخوف و تطمئن لعصا الحراسة التي 
يتقوى الجزائري على ابن  ، فالثقة تبقى مفقودة بين الطرفين الجزائريين.  تفرضها فرنسا

    :" شول "يقول ، جلدته مهمال الفرنسي 
طة إني ألتساءل ما الذي كان يمكن أن نصير إليه لوال أن عصا السل −

لوال هذه ... إني أللقي على نفسي هذا السؤال حقا. الفرنسية تهتز فوق رؤوسنا 
 3 ."إننا شر من الذئاب .. العصا ، ألكل بعضنا ، ما في ذلك ريب 

                                                 
د ��<ن، ا�رض و ا��م، ص ص) 1 �!35 -36.  
2 (Kateb Yacine, Nedjma , p 22. 

  .J!457#� د�K، ا�LMY�0، ا��ل، ص ) 3
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، فموت  أكد محمد ديب في ثالثيته على ال قيمة اإلنسان الجزائري وسط الجماعة
اقي الموجودين لحادثة لم تستوقف بفا.  تمر مرور الكرام ، الفالح نتيجة حادث مأساوي

و كل ما في األمر هو أن ،  فال شيء تغير. كأن الميت حيوان ال يستحق المواساة و
، هذه قيمة العامل الجزائري الذي يفقد حياته في  قد نقص  من المجموع العاما فالح

 1.مكان العمل

، فهو ال  ة دائم البحث عن هويته الجزائريالجزائريأن هو مما ال شك فيه و 
، و لعله المخلوق الوحيد في العالم من كل المخلوقات الموجودة الذي ال  يعرف من يكون

فلو سألت أية بهيمة لعرفت كيف تفهمك ما تخطط .  يعرف من يكون و ال إلى أين يسير
و لست أدري أين أضع " :  يصيح"  حمدوش " فهاهو 2. له لمستقبلها و مبتغاها األولي

ال شيء ، ال أخالق تجدي : عبثا طوفت في كل اتجاه . جة ال أصلح لشيء النتي. قدمي 
لست أتورع عن شيء ، لست . ال شيء من ذلك كله ينفع ... وال الحض على الخير 

أتورع عن بيع العالم كله ببصيلة ، يا لها من تعاسة ، إنني َأشبه بالدوارة التي تدل 
  3 ."االتجاهات على اتجاه الريح ، أدور ثم أدور في جميع 

 ، إن حياة أهل بني بوبالن تمر بين الزراعة و الرعي لدي المعمرين الفرنسيين
فعيشة هؤالء بسيطة كل البساطة إلى درجة أن الناظر إليهم .  هي حياة ال تحمل جديداو

كل من يشاهد األرض في هذه البقعة القاسية التي يقل ف.  يحسبهم جاءوا من كوكب آخر
 تجره فحتى المحراث الحديدي الذي.  يتأسف لوضعيتها يطبعها الجفاففيها الماء و 

أن الحضارة لم تعرف هو و األكيد حسب السارد ...  الثيران ال يجد فجوة في التربة
عنوان .  ، فهو يحيا الوهم الكبير عكس ذلك ، ومن يعتقد طريقا إلي هذه القرية المنسية

م تبق إال الذكريات التي تحكي عن بطوالت و ل.  الحياة هناك يلخص في كلمة الشقاء
   4.، بطوالت عبد القادر ورجاله السلف

ى جنَّ، ففي فترة االستعمار كثيرا ما تَ لصق بالفالح الجزائريثمة صورة سلبية تُ
متى ي يعمل يوما يجب أن يرتاح عشرة و، فلك المعمر الفرنسي عليه متهما إياه بالكسل

                                                 
 1( ���� Mohammed Dib, L’incendie, p p78-79. 

  .J! ����471#� د�K، ا�LMY�0، ا��ل، ص ) 2
  .J!491#� د�K، ا�LMY�0 ا��ل ، ص  )3 
  .J! ����162#� د�K، ا�LMY�0 ا��ار ا�2S��ة، ص )4 
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باب تجبره على ن وظيفته و تركها دون أن تكون هناك أسجمع قوت ثالثة أيام استغنى ع
تهم بغلظته ، كما أنه ي تقزز من رائحة الفالح الكريهة فيشبه بالبهيمةو كثيرا ما ي.  ذلك

أن ينفعه بأمور مفيدة  - كما يتصور المعمر –ثم إن أراد أحد .  قسوة منظره و كالمهو
ى شيء ال قيمة له ، ألنه لم يرق إلى يلة تتحول حسب فهمه و إدراكه لها إلجم وأ

.  ، فهو ال يستطيع أن يعلو فوق المستوى الذي يعيش فيهمستواها و لم يفهم وظيفتها 
  :   يقول "علي قارة" فحينما يصفهم 

. نعم نعم ، هي قذارة ما تركها هؤالء الفالحون المناحيس في هذا المكان "  −
 ليوسخوا كل شيء ، و لو ذهبوا إلى إن الفالحين لم يوجدوا على هذه األرض إال

   1 . "الجنة لمألوها ببرازهم 
، فهي حقيقة تنصف هذا الفالح   أما الحقيقة التي ال يراها إال أبناء هذه األرض

 قانع بمكانته و راض  بأحواله و بقدره و بما قسم له اهللا  فهو مخلوقالمغلوب على أمره
خرى سعيدة  أن تستبدل حياته بحياة أ، و رافض دوما رفضا كليا سبحانه و تعالى

 2.   ألنه ال يرغب في ذلك أي في التغيير ، فهو صعب التغيير ، و باختصارمحترمةو
حينا ر المتباعدة ، عارضا حينا لهذا ووالملفت للنظر أننا نجد محمد ديب ينوع بين األفكا

 محركا وعيه إلى و تاركا للقارئ فرصة التجوال بخياله و مفاهيمه السابقة وآخر لذاك 
   .األمام 
فإذا كانت جنائن الزيتون،  عامال إيجابيا"  سليمان المسكين "عد الفالح على لسان ي ،

عرقه الذي  جميلة فذلك بفضل سواعد الفالح وو المراعي الخضراء و كروم العنب
 ،اتساعه قلبه وو إذا كان الناظر إلى األرض يبتهج لها و يشعر بانفتاح.  امتزج بدمه

فهذا الفالح هو محرك زينة األرض و جمالها .  فالسبب هو هذا الفالح الذي يهان و يذل
  3. بل وجوده يجعل من األرض جنة

سيد "  في رواية كله الشعب  الجزائري و لكن ليس الفالح بلتتكرر فكرة كسل
ل هي بالد ـ فإحدى شخصيات هذا العمل تعتقد أن البالد كك لمحمد ديب،" الصيد
و أمام هذه الحالة .  ، إذ تنجز كمشة من أبناء الوطن عمل الماليين من الخاملين ىللكسال

                                                 
  .J!232#� د�K، ا�LMY�0، ا�z��J، ص )1
2 ( ����Mohammed Dib, L’incendie, p 39. 
3 ( �#J! ص ص���� ،z��J0، ا��LMYا� ،K233- 232د�.  
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العامة يفتقد الراغب في المساهمة في تطوير الوضعية االجتماعية كل رغبة في 
  1. يرى أن جهوده سوف تذهب سدى دون فائدة، و المشاركة

ائن شاسع  ك- قاصدا جزئيا الجزائري - داد فيرى أن اإلنسان ـأما مالك ح
 أو ، و اإلنسان بين هذا و ذاك بين كونه رجال ، مليء باألسرار ومتناقض األعماق

ر و عظيم و ال شيء في الوقت ـ، فالرجل كبي تتباعد مالمحه الداخلية يختلف وامرأة
أما المرأة فهي  ...  كبر الحبه يتجاوزر ، و كب الصحراء ، عظمته تفوق شساعةنفسه

  2. ، ألننا ال نحيا إال في لحظات الحب و لكن الحياة أكبر منها.  أكثر عظمة من الحب
و يذهب مالك حداد إلى أن المثقف الجزائري يتجاهل الشخصيات المبدعة العربية 

، فالطلبة  و اإلسالمية و ال يلتفت إال إلى علماء أجانب ال عالقة لهم بالمجتمع الجزائري
و الشعراء الجزائريين " ابن باديس "و يجهلون الشيخ" برغسون و ديكارت" يدرسون 

  3. العرب الذين ال يعرف لهم اسما أو لغة
ى الشخص المؤدب و الطيب الطباع يخبرنا مالك حداد على كيفية التعرف عل

، إذ يمكننا و عن طريق االبتسامة و التعبير عن الدهشة  يزودنا بأفكاره الرائعةو
 أسلوب ، فهي تعابير تنم عن  عن القائل، أن نعرف الكثير يا لها من مفاجأة: كصياغة

أما اللحظة التي تبرز فيها العنصرية فهي ...  لطف و تظاهر ال يحمل الحقيقةكله رقة و
...  تلك التي تبدأ بالغضب ثم تمتزج لتتحول إلى احتقار صامت غير مصرح به

، ه تركيزد كذلك حينما يغيب تفكيره و يفقاإلنسان الذي يقال عنه أنه منشغل فهو يكون و
   4؟  بين الغياب و الال وجود- كما يقول مالك حداد -لكن ما الفرق و

فمن شيوخ  م إلى ظاهر و باطنأما مولود فرعون فاإلنسان في نظره كائن مقس ،
هذا الشيخ الذي يتظاهر بالورع و التدين و يناديه جميع "  سعيد آيت سليمان" القرية 

التجارب و قد اكتسب الدهاء و.  يرا له واحتراما لمنزلتهتقد"  بابا سعيد" المقربين منه 
، و لهذا السبب فال أحد في  من السنوات الطويلة التي قضاها في دراسة نفسية البشر

رف بقلة الوفاء ، فقد ع أما حقيقة أمره.  القرية يقدر عليه و على مكائده إذا رأى ذلك

                                                 
1 ( ����Mohammed Dib, Le maitre de chasse, éd Seuil 1973, p 31. 
2(  ����Malek Haddad, Je t’offrirai une gazelle, p 23. 
3(  ����Malek Haddad, Le quai aux fleurs ne répond plus, p10.  
4(  ����Malek Haddad, La dernière impression, p p26-29-41.   
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فهو ال يتورع عن السرقة واالستيالء بالعهد و بالدسائس المتواصلة و إضافة إلى ذلك 
  . على أمالك األقارب و الجيران

هو ، و من عادات هذا اإلنسان أن يخون زوجته مع جميع النساء الفقيراتكان و 
 المتسوالت أو ألرامل أو من، سواء من ا يختار الضعيفات منهن  اللواتي ال مدافع عنهن

حكى بين الناس أن زوجته الهزيلة كانت  تُ، و من المفارقات التي الصغيرات من اليتامى
  1. تضربه بين الحين و اآلخر

و لم يكن سعيد آيت سليمان الوحيد الذي يبل العديد من  خفيظهر عكس ما ي ،
ل المشاكل ، و يتصدرون اجتماعات القرية محاولين ح عتقد أنهم محترمون ينالشيوخ الذي

فإن المدقق في عيونهم يرى فيها ) الخيررجال (   أن يسميهمهمبعضالعويصة و يحلو ل
شبعوا شهواتهم على غير علم من الناسالرغبة الدنيئة في ارتكاب أكبر الفواحش حتى ي 

،  الشرف الحقيقيمعاني و نفاقهم أشد و أقوى ألنهم تجردوا من . أو في غفلة من الجميع
ن إلى الدفاع عن  المتضرريمرهم و لهذا يلجأ بعضخيفهم هو أن يفتضح أو أخوف ما ي

   2. أنفسهم بفضح تصرفاتهم الشاذة
تلك المنطقة من   فيهر يكشف أن النفاق كان ظاهرةو الفرق بين الظاهر و الجو

هو أن  النفاق أسلوبإذ كان .  " الدروب الوعرة"  القبائل و خاصة من خالل روايةبالد 
 و ما يزعج هؤالء.  ضلة للجميع النفاق تحول إلى اللعبة المف، فكأنالغاية تبرر الوسيلة 

م قسصدقه و كليته التي ترفض أن تُو أن يأتي شخص كعامر بطل الرواية بصراحته هو
هنا يبقى ما و . رد حالة االستسالم ألهل النفاق و لقاعدتهم السلوكية، و ي نفسه داخليا

  3."خرجهنم هي اآل"  : ذكره سارتر يقارب الحقيقة
ابن الفقير " في رواية  النفس اإلنسانية و البؤس اإلنساني"فورولو "ل حلّحينما ي " ،

مستمر الحرمان ال بوحشية و قسوة و في همبعضفإنه ال يرى غرابة أو عجبا في تصرف 
بل قد يكون .  للضعفاء و مخادعة البسطاء و السذج أو ضرب القوانين عرض الحائط

 هذه األشياء موجودة منذ ماليين ، ألن تعجبه من وجود هذه الظواهر هو السذاجة بعينها
، و لكن من الواجب أن تؤسس األخالق  فال يالم اإلنسان الذي يرغب في الحياة.  السنين

                                                 
د ��<ن، ا��روب ا�<�ة، �� ���6  7 <��8، ص ص ) 1�!����50 -51.  
  .56- ����55 ا�#�UB ��98، ص ص) 2
3 ( ����Mehenni Akbal, Les idées médiologiques de Mouloud Feraoun, p 101. 
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و لكن  . لتوجيه الوجود اإلنساني التوجيه السديد و الصحيح و االرتقاء بها روحيا
    1.بالفشلتنتهي كل المحاوالت الطيبة لألسف و

و يفي منطقة القبائل كما يذكر مولود فرعون بمهارتهرف اإلنسان الجزائريع  
سليمان  " الناتجة عن تراكمات التجارب و الخبرات و قد أمدنا بنموذج الذهنية و اليدوية

فإذا حان . بين أهله بفراسته التي ال تخطئهذا الرجل ، و قد اشتهر  ذاكرة القرية"  الجد
حتى الزمن الدقيق لغرس األشجار  ستفسر عن الوقت المناسب لذلك بلموعد البذر ي

فهو يعرف جيدا األيام التي .  و كأنه سجل في رأسه التقويم الفالحي الكامل.  تشذيبهاو
و كان هذا .  األشجار أو األيام التي يكون فيها التشذيب سلبيا و مميتا للنباتفيها عفن تُ

مطار قوط األرصاد الجوي فهو يعلم اإلشارات التي تسبق سلألالشيخ أشبه بمحطة 
الحشرات  الحيوانات و الطيور و، فيحسن مالحظة فهم الطبيعة بشكل جيدي. الثلوجو
يحفظ جميع األمثال التي تلخص قوانين الحياة الطبيعية و التي تكشف األفعال المفاجئة و

 و هذا ليس غريبا في منطقة القبائل أن يرتبط القبائلي فيها مثال 2. للتغيرات الجوية
يعيش أن فالثيران تشقى من أجل . يوانات كالثيران دون الكالب لفائدة األولىببعض الح

فهي تلقى الرعاية .   بيعهاستفاد منعتنى بها لكي ين و يسمأفراد العائلة، فهذه البهائم تُ
و يتباهى األطفال بمودة و كبرياء على السواء و المرأة من حب و تدليل من قبل الرجل 

أما الفتيات فيصنعن لها قالئد تميزهن حسب .  ةويج فيسمونها بالزبما منحتهم السماء
، ليقودها نحو منابع الشرب  خاطربطيب،  من وقته االعائالت، و الشباب يخصص جزء

 التي ة تؤكد متانة الصلةفكل هذه المعامل.  الستكشاف أفضل المراعي لترعى فيهاو
    3.م بالحيوان الذي يخدمههمتربط

تقد فْأن المجتمعات العربية و كذا القبائلية تَهو في النص الروائي و مما يكتشف 
 ، مثل لألسرار، فهو ضرب من المحال أن يعتقد المرء أنه ينجح في كتم أسراره

 ، فال شيء يبقى مستورا في نهاية المطاف. في الثالثية كما أسلفنا سابقا" عيني" شخصية 
رار و الحفاظ على األمور الخصوصية تكون دون كتم و إخفاء األسل للتَفالجهود التي تُبذ

فائدة أو دون جدوى وكأن المقربين من أهل و جيران يمتلكون قرون استشعار غريبة 
                                                 

1 ( ����Mouloud Feraoun, L’anniversaire, p 129 . 
2 (د ��<�  .71ن، ا�رض و ا��م، ص ���� !
د ��<ن ، ا�رض و ا��م ، ص ����) 3�! 154.  
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الغيبة  ، و، و حينذاك يأخذ األفراد في الوشوشة ترسل الذبذبات إلى كل أهالي القرية
  1. كل ذلك بفضح الشرف ثم في التغامز والتباهيوالتشكيك في األخالق و

 من خالل نموذج الجزائري خصوصية و التدخل في حياة اآلخرينو يتجلى انعدام ال
، و علة ذلك أن  المهاجر الذي يجد حياته منشورة في مسقط رأسه قبل وصوله

 صاحبه و ابن بلده في ، فيالحق الواحد منهم المهاجرين في فرنسا يقطنون الحي نفسه
 ، و إذا عاد يكسبه أحدهم من أموال و ما يدخره، فيعرف بالتدقيق ما  حركاتهسكناته و

يكفي ، و سارع إلى إشاعة مختلف األخبار التي ال تعنيه،  بما جمع من معلومات أحدهم 
نسى هذه أن تمر ثالثة أيام أو أربعة لينتشر الخبر في كل البيوت و لكن سرعان ما تُ

عامر المهاجر إلى فرنسا " األرض و الدم" و بطل رواية .   جديدالحكايات حينما يجد
، فقد شوهد في باريس  مثال لم يكن وضعه الماضي و الحالي ينطوي على أسرار الكثيرة

كذلك ، و  " بارباس "يعاشر فرنسية و يقيم في فندق متواضع من الدرجة الثالثة في حي 
  2. تعرفوا على زوجته
حظة و المالحقة  المالكما تساعد السكان األصليين  تساعد الفراسةو الغريب أن

فمثال إذا ،  فر اليدين أو عكس ذلكمعرفة ما إذا كان الراجع من غيبته قد حضر ِصعلى 
،  ودود و متواضع يسارع إلى تقبيل رؤوس معارفه القدامىرأوا أن العائد لطيف و

، و شاهدوه  يتكبر على  أما إذا حدث العكس.  تأكدوا من أنه لم يجلب معه شيئا ذا قيمة
يسارع ، و ال يطيل الحديث و تقبل التحيات بغلظة و يتحدث بتفاخر و عنجهيةيسهله وأ

فر ، فحينذاك يدركون أنه جدير باالحترام و أنه لم يعد ِص إلى اختصار األمور المهمة
، فبذلة العائد من فرنسا أو  ى له أهمية كبيرةعطَأما شكله الخارجي فلم يكن ي.  اليدين

أن األشياء الظاهرة ال تعني شيئا في هي ، ألن قاعدتهم  شيئانوعية متاعه لم تكن لتعني 
إذ يمكن أن تخفي المعاطف المتسخة والثياب الرثة الممزقة من الداخل أوراقا .  نظرهم

   3.نقدية و أشياء ثمينة تحصر في هذه األموال
، فجميع الناس يدركون أن  و يثمنها صفة البخلألهمية المال نجد القبائلي يهتم بو 

، حريص على إبقاء أمواله وصيانتها و أنه ال يأخذ منها بل يتمنى  الرجل الغني شحيح
                                                 

د ��<ن ، ا�رض و ا��م ، ص) 1 �! ����131.  
د ��<ن، ا�رض و ا��م، ص ص) 2 �! ����10 -11.  
د ��<ن، ا�رض و ا��م ، ص ) 3 �! ����11.  
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ى والحفاظ على هذه المكانة إن وصول الرجل إلى الغنَ.  نمى إذا وجد فرصة لذلكأن تُ
كره يأن ر من الناد، و لهذا السبب ف تتطلب خصلة أساسية هي إمساك اليد أو البخل

1.التقدير مركز اإلعجاب و إلىيتحولإنه  منطقة القبائل بلعليه في حقد البخيل أو ي  
ا أهل البلد ، فهي قاسية دون شك يتقاسم فيه أما حياة الجزائري في بالد الغربة

ر الذي سافر مع عام"  دحمان" ، فأحد الشيوخ المسمى   والنجاح إن أمكنأسرار البقاء
اسمع ، يا "  : يلخصها قائاليقترح نصائحه عليه و " رة ـالدروب الوع" بطل رواية 

 في الصباح ظُستيِقينما أََفح.  الجرأة و الوقاحة بني ، إن سر النجاح في فرنسا ، هو
نبغي عليك أن تتخلى  ترغب في بيعها يإذا كنتَ" قبل أن آخذ بضاعتي أقول في نفسي و

ا وجود  في بالد القبائل ، و المبادئ التي تسري هناك لم يعد له لستَعن خجلك، فأنتَ
، يجب السرقة آه ، نعم يا بني: " وعندما سأله عامر ما إذا كان يسرق ، أجابه . " هنا 

  2 . "أما الخجل فيزول كليا . الكذب واستعطاف الغير و التباكي و استدرار الشفقة و
ة، الالمباال تتراوح بين المباالة وأما طريقة تفكير المهاجر القبائلي في فرنسا فهي

يحاول الوطن وب هذا المهاجر مستقرا في فرنسا فإنه يقطع صلته باألرض و فعندما يكون
لكن بصفة مؤقتة وأن ينسى ما يربطه بأقاربه وخاصة زوجته التي تتمتع بحريتها 

و يتعمد إبراز أثار .  بمجرد عودته إلى القرية يعاود بكل وقاحة مراقبة هذه الزوجةو
التكبر  يبدأ في إنفاق المال و تبذيره ولجميلة وفيلبس الثياب النظيفة و ا، النعمة عليه 

في ،  يستحق، و ألنه على إخوانه و أصدقائه ألن جيوبه قد امتألت بالنقود الكثيرة
و هو يعيش ضمن هذه اللعبة من التظاهر .  أن يتبوأ المراتب العليا و األولى، منظوره 

، باحثا عن تحقيق  م التعاسةويكابر المهاجر جاهدا لنسيان أيا.  التي ال تعكس الحقيقة
و لكن هذه الحالة ال .  حلمه األساسي و القديم الذي طالما راوده حلم السعادة المؤقتة

  3. خذت مأخذ الجد و إال فإنه يتدحرج إلى أسفلتدوم طويال إال إذا ُأ
را ما نجد بائل يشوبها الخصام و الحسد و نادإن عالقة أبناء العمومة في بالد الق

، إذ تنعدم األحاسيس العائلية فال يعطف بعضهم على  لحب و المودة سائدة بينهممشاعر ا
، أما الرجال أنفسهم   في التنازع و في الخصامم أوقاتهن معظفزوجاتهم يقضين . بعض

                                                 
د ��<ن، �bC ا�����، ص ص) 1 �! ����17 -18.  
 2 (Mouloud Feraoun, Les chemins qui montent, p199. 

د ��<ن، ا�رض و ا��م، ص)  3�! ����144.  
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 ، وكثيرا سنواتفال يتكلمون شهورا بل والبعض ، يقاطعون بعضهم  فقلما تتصافح أيديهم
لتو من جنازة ، تتجهم وجوههم كأنهم خرجوا لف -لصدفة  عن طريق ا–ما كانوا يلتقون 

   1.تبادل بعض األهالي الكره باستمرارفي  وهذه الحالة ، هي الغالبة
و يبدو أن هذه الصفات التي ذكرناها سالفا عن الجزائري عامة و القبائلي خاصة 

س على بساط ، هذه القاعدة التي تتأس مرجعها غياب  األرضية المناسبة للمبادئ و القيم
، فمثلما األرض ال تصلح إال بالحرث فكذلك اإلنسان ال يصلح إال  العلم و المعرفة

هو صلح ؟ إن السبب في ذلك بسيط ، وفلماذا يا ترى ال نَ:  بالثقافة، يقول مولود فرعون
و كما أن أراضينا البور لن تصلح إال إذا تعهدناها . أننا قوم محرومون من الثقافة 

  2".لحراثة ، فكذلك نحن ال نصلح إال إذا تثقفنابالخدمة وا
، فاحترموا  و نجد أن الجزائريين في مجموعهم أدركوا قيمة العلم و المعرفة

، فيؤخذ بآرائه و يستشار و يطلب  المثقف و طالب العلم دون االلتفات إلى صغر سنه
ى يكتب أضح، الذي واصل دراسته "  فورولو" منه الحضور في االجتماعات فها هو 

ل إلى محط اهتمام الكبير و الصغير واكتسب ثقتهم ألهل القرية الرسائل الصعبة و تحو
التي ال تمنح إال بعد امتحانات عديدة و كأن الثقافة أضافت له مزايا لم تكن فيه دون أن 

     3. يصاب بالغرور
يالمبادئ أو ولمسؤولية الكبرى في وجود القيم ل مولود فرعون المعلم و األستاذ احم

فإذا كنا نلحظ .  ن عظيم في توجيه األجيال و إبقاء األمن ، فدور هذين الشخصيانعدامها
 منظومة نشروا، و غيبوا األمانة و الثقة و في عالم الكبار رجاال و نساء أهملوا واجباتهم

نكر هذه الحالة التي فال يمكن أن تُ.  اللؤم والخداعمن الفوضى و محبة للكسل و 
، لم يساهم المعلم أو  و أمام هذا الوضع السيئ.  ت البالد و العباد و أفسدت الحياةأضاع

 هم وهد التالميذ وفقد شُ.  األستاذ لمحاربة هذه الوضعية من بدايتها و نبعها األول
 و لم يحرك ، كما شوهدوا و هم يكذبون  االمتحاناقورالكُلل و في أشون في لعبة يغ

                                                 
د ��<ن، ا�رض و ا��م �، ص )  1�! ����144.  
د ��<ن، ا��روب ا�<�ة، �� ���6  7 <��8، ص )  2�!271.  
 3 (  ����Mouloud Feraoun, Le fils du pauvre, p130. 
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 أليس هناك  .و كل متكلم ال يحمل بداخله البراءةبل  .  ساكنايةالمسؤول األول عن الترب
  1 ؟أشياء نلوم أنفسنا عليها و نندم ألننا قمنا بها أو لم نقم بها

.  و كأن األهم هو ما يخلقه اإلنسان و ليس اإلنسان الموجود كمبدأ للكاتب
الحالي و لكن فاألساسي ليس ما نقوم به وننجزه من أعمال أو ما نفكر فيه في الوقت 

.   الرسالة التي تنجز في نهاية المطاف و تبقى خالدة بعد فناء اإلنسانواألساسي ه
فلنفترض دفتر سيبقى هذا الدفتر  ، فبعد زوالك رك في موضع مالت فيه األفكار و تُج ،

 ، خطّ هو الجوهري بما يحتويه ألن الكاتب سجل فيه ما سوف يعثر عليه أناس آخرون
  2.و رحلة عبور إلى الحقيقة رؤية حياة 

رحمة أن اإلنسان يكون أكثر إنسانية ونجده يؤكد  مولود معمري و إذا انتقلنا إلى
و كأن إنسانيته تظهر و تختفي في مواقف معينة حسب .  هو في حالة ضعف أو مرضو

و لكن سرعان ما يذوب هذا الكائن في هموم الحياة أو في .  رغبته أو دون إرادته
رح في رواية ـفها هو الكاتب يص.  مكانة إذا امتلك بواسطتها القوة أو السلطةجبروت ال

  3".لديهموقت ألن ال . هم إنسانيون ؟ أبدا ليسوا كذلك "  : "األفيون و العصا" 
أما الحرية فال يعرفها الجزائري و ال يمكنه أن يتذوقها مثلما يحدث عند الشعوب 

ى بها ال حياته يبحث عن هذه الحرية التي تغنّو أن يعيش طَكم عليه، فقد ح األخرى
أن يولد الجزائري .  ف حولها أكبر الكتاب أجمل القصائد و أروع الكتبالشعراء و ألّ

بمواصفات العربي المسلم بأنفه الطويل و لون شعره الداكن و عيونه السوداء و باسمه 
، ال يمتلك امتياز   اإلرادةيه أن يولد مستعبدا مقيدلإذن كل هذه األمور تحكم ع.  العربي

  4.االختيار
 فهوو نجد غياب الحرية و حالة الرق عند العامل في إحدى مزارع المعمرين 

يفالمتمسك بعمل واحد في مرحلة .  وال السنة في وظيفة ال تغير من وضعيتهر طَخّس
ق ، فهو يكسب قوت يومه فقط أو ح التواجد االستعماري هو أقرب إلى بذرة العبودية

يتنقل يتحول و"  سبات العادل "في رواية " اسونّ"و لهذا السبب نجد .  عدم الموت جوعا

                                                 
1 ( ����Mouloud Feraoun, L’anniversaire, p117. 
2 ( ����Ibid, p 25. 
3 (Mouloud Mammeri, L’opium et le bâton, p21. 
4( ����Mouloud Mammeri, Le sommeil du juste, p250. 
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د واحد ألن ال فرق ستعِبة و عند مد، رافضا البقاء في بقعة واح من مزرعة إلى أخرى
بين هذا البقاء و حالة الالحياة أو الموت و لذلك يفضل الحرية و السير قدما كما يحلو له 

تمرد أن يكون هو الذي يقضي على ، و يفضل هذا الم قتنع بهزمه بما ال يلدون قيود تُ
  1. رين بشكل أو بأخركل المعِم

رمضان في ث عن عمل خارج الحقول و األراضي ككان الفالح مضطرا إلى البح
ختار مثلما ال يختار العامل حياته فهو كذلك ال يو . ابن الفقير الذي يعمل في الورشات

 لمحاربة الجوع ال من أجل إثبات ت عائلته قوت يومه و قو إلى وظيفة تسدعمله بل يلجأ
االنتقال من مكان فعدم االستقرار في عمل واحد و ،و لهذا السبب.  الذات أو جمع المال

إلى آخر دليل على البحث عن الحل أو البحث عن األفضل إن وجد أو كان في اإلمكان 
  . العثور عليه

تتكرر عند فكرة لى صعوبة العمل في فترة التواجد االستعماري التأكيد عيبدو أن و 
صورة " االنطباع األخير" ، فها هو مالك حداد ينقل من خالل رواية  باقي الروائيين

صادف الذي نفسه بذلك الحامل لكيس من القمح "  سعيد" ه البطل رائعة و ذلك حينما يشب
ومن فترة إلى . ه حجما و وزنا كبرا ييحمل كيسكان هذا الكائن البشري .  لتقاهأن إ

و قد توقع سعيد أن ينهار هذا .  صدر صوتا فيه من األنين و الصراخ الالإنسانيأخرى ي
يتمايل يمينا كان  البائسفذلك .  ، و لكن ذلك لم يحدث  الطريق أمامه في منتصفالالحم

.  واالستمرارصمما على المواصلةطوة يخطوها موشماال ثم يسترجع توازنه في كل خ
ثم .  لتفت في كل مرة بهدوء كبير ليتحقق من المسافة التي قطعهال يامكان هذا الحو

 .  فوق ظهره ، لقد كان يحمل الشقاء كلهيواصل الطريق مصدرا ذلك الصراخ الغريب
فما أشبه .  ول بدوره إلى شقاء، و كأنه تح  الدابةه تفعلو لهذا كانت مشيته تقارب ما

 ّلِق، فهل تَ في تلك الفترة بذلك الكائن الذي يحمل نصف قنطار من القمحالجزائري 
،  رض على كليهما أن يواصل الطريق مجبرا فُ ؟  إذالهموم ثقال عن هذا الكيس الممتلئ

  .متحمال بكل ما أوتي من صبر شقاء الدنيا ومنتظرا الفرج
 في  و بعد تلك المعاناة المنحدر بعد الصعوبة التي لقاهابدايةل إلى امإن وصول الح

ذلك و تتجدد تلك الخطوات المتثاقلة و، ال تمثل النهاية بل تتجدد المعاناة في الغد الصعود 
                                                 

1 ( ����Mouloud Mammeri, Le sommeil du juste, p 69. 
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ل األكياس و هو يعلم أن منحدرات عديدة محالشقي الصراخ الحيواني و يعاود هذا 
أن األيام ، هو يملك يقينا  تنتظره و يعلم أنه مطالب باالستمرار والوصول إلى قمم أخرى

  . اآلتية ستتشابه بآالمها و عذاباتها و خلوها من السعادة فما عساه يعمل
مل الذي ينتهي به التعب في الصحراء ل المتضرر بالجام هذا الح"سعيد"لقد شبه 

ففي .  داخليالمعنوي الموت الجسدي و الحقيقي الموت ال، و سيان بين  إلى الموت
 غير مبالية و دون أن تتزحزح أو تنزعج من باقي الجمال، مالالبيداء الواسعة تتابع الِج

فمنذ األزل فضل كل حامل .  و هي الوحيدة التي تحمل أسرارها و معاناتها لحظة الموت
  1. قبل هذا الوضع الصعب بصمت قدريسواء كان إنسانا أو دابة أن يأثقال 

،  رق األشقياءعهذا عن حالة العامل الكادح أما صاحب العمل فنلفيه يتمتع من 
الذي تميزه كرشه الضخمة و زفيره الذي "  ماحي بوعنان" ولفمالك الورشة مثال في النّ

هو حي ، و "باب زير" تفوح منه رائحة الخمر ، رجل يسكن في منزل عتيق في حي 
، في مثال" عيني" تختلف عن غرفة "  الماحي" ، إال أن الغرفة التي يجلس فيها  شعبي
الذي عمل عنده " عمر "  و قد تنبه بطل الرواية...   و أثاثراش و أواٍنف" ماحي"بيت 

رأسه الضخمة و يشعر لرؤية فكان يتأمل مبهورا ، إلى هذه النواحي التي أشرنا إليها 
و قد .  ، و يصدر من ذلك صوتا ضعيفا ، فهذا الرجل يمصمص شاربيه بانزعاج أمامه

، و إذا دخل مكانا  مل يقيه من برودة الشتاءالجاعتنى بهندامه فكان يلبس ثيابا من وبر 
هو كتلة من عدم االكتراث،  .اقترب مسرعا من الكانون الذي اشتعل فيه الفحم ليدفئ يديه

ال يشارك العمال مشقة .  ، لكنه ال يعمل و يستغل عمل اآلخرين فرغم أنه يقدس العمل
ع التي نسجت و يراقب حالة عمل الحياكة بل يأتي متأخرا لجمع محصول اليوم من القط

 الساعة في، فحضوره يكون مع اقتراب انتهاء اليوم و في الغالب  المعمل أو الورشة
، و هو ال يطيل البقاء في الكهف لكونه ال يطيق ذلك و سرعان ما يجتاز  مساء الرابعة

مع الريح جالل و يذهب كما أتىلم في وقار والس .  
 للعامل ، فهو يكن م بعماله تقوم على الحقدلمستخِدعالقة انجد أن  إلى جانب ذلك و

ال يدفع للعمال مستحقاتهم بل .  ، وال يرضى بعطف العامل عليه االحتقار و الالمباالة
فهؤالء العمال ينتظرون ألسابيع أجورا زهيدة ألنهم ال .  يتماطل عليهم متحججا بقلة البيع

                                                 
1 ( ����Malek Haddad, La dernière impression, pp 87-90.  
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ل و يتجاهلها ه و ال يهتم لحقوقهم بال يحترم هذا الشخص عمال.  خرتلكون خيارا آيم
، فهو صديق المفتش  أما عالقته بالحاكم و السلطة فهي جيدة . ينظر إليهم نظرة احتقارو
و الطبقة البورجوازية و السماسرة الكبار في المدينة و لهذا السبب ال يجرؤ "  ف نفنا" 

من مال يصرفه في ما يتحصل عليه .  أحد على مواجهته أو التصدي لتجاوزاته و ظلمه
لقد و صل .  ر أمواله على أصدقائه، فهو يبذّ األمور المحرمة والمشبوهة كشرب الخمر

إلى امتالك ورشة النسيج على الرغم من جهله، فهو لم يتميز بعلم ألنه ال يحسن ال 
  .  القراءة أو الكتابة

التصرف  ، فثمة ازدواجية في المظهر و و لكنه ككل الجزائريين متناقض الطباع
، و الحرص على جمع المال بكل الوسائل و في المقابل ينقلب  االستغالل لقوة العاملو

هو يجثو  عطوفا و مشفقا على الغير أمام بعض مصاعب الحياة و حوادث الدهر، فها
، وقد تحركت  - أحد العمال النساجين -)الطفل زبيش( على ركبتيه أما جثمان الميت

وع تتساقط من عينيه ثم ختم زيارة التعزية بمد يد المساعدة شفتاه بسرعة و أخذت الدم
  1.لعائلة المرحوم

، فقد قدم كل من محمد  ال يختلف صاحب العمل عن نظيره في المدينة، في القرى 
كل منهما شحيح إذ "  تودرت" و "  قارة علي" ـديب و مولود معمري نموذجين ل

 . هما في العمل و ال يسمحان بالتبذيرينفس ، إنهما يجهدان مصاب بالخوف من الفقرو
 يشهدنا بالفضل "قارة علي"، فإن  يرى في الفرنسي رسول الحضارة" تودرت"وكما أن 

،  و كالهما يتسم باالنتهازية و بالنفاق . ن المزرعة األولىلفرنسي الذي دشّواإلعجاب ل
لك الذي كان ، صار يمجد ذ ، و بعد أن اغتنى ينادي للجهاد و هو فقير" تودرت" ـف

، لكن همه الوحيد هو جمع المزيد من  يتظاهر باإلسالم و حب الوطن.  يريد محاربته
، و من أجل ذلك يرتكب أبشع الجرائم كخيانة إخوانه و إخبار الحاكم بتحركات  المال

  .المناضلين
، فهو يخفي تحت مظهر البساطة نفسية  "قارة علي" و نجد الصفات نفسها عند 

، لكنه سرعان ما فقد ذلك الفضل عندما  الفالحين يحترمون نظافته و أناقتهإن .  معقدة
حميد  "، و أخذ يعارض مقاومة الفالحين و حركة االحتجاج التي قادها  كشف عن لؤمه

                                                 
  .496- 475- 439- 403- 401- 400- 399'�!� ا��رو �، ص ص: ��� !J#� د�K، ا�LMY�0 ا��ل، �� �) 1



7��� �6 %"درا�3 3 3         :  ا�1�2+ا���� � � 1;��� �3: ا�9
�� ا�� ��8 و ا�

122 
 

هو موقف الرأسمالي تجاه " قارة علي" و موقف  . و كذا مطالبتهم باإلضراب"  سراج
أما  . قوة الفالحين إذا ما تنظمت صفوفهم، و خير دليل على ذلك خوفه من  العامل

غير أنه "  ، و ليس ضدهم رينليس مع المستعِم: "   في قولهينكشف، ف موقفه السياسي
سكوته ، فعدم اختياره هو اختيار و ر، حدد اختياره و انضم إلى صف المستعِم في الواقع

ى حالها بل هي خيانة عن الظلم و وقوفه مع الظالم هو موافقة و قبول لبقاء األوضاع عل
  .للوطن و لألرض باختصار العبارة 

تختلف عنه فهو شخص تعلم من مصادر عديدة "  حميد سراج" إن صورة المناضل 
نتيجة تنقالته الداخلية و الخارجية و نتيجة قراءاته المتعددة فغرفته في دار سبيطار كانت 

و ما يستشف وجود  .عتقالهمليئة بالكتب حينما فتشتها دورية الشرطة التي حضرت ال
بفي الدروب الوعرة  " عامر"  عند محمد ديب، و شخصية" حميد سراج" ن شاسع بين و

الفاعل ئري المناضل وفقد تمكن ديب من رسم شخصية الجزا. عند مولود فرعون 
ك القوى االجتماعية ط تلـ، وس ة حركية التفعيل الثوري في بداياتهـالمشارك لمجموعو
 التي استجابت لتوعية هذا الرجل المثقف المدرك -العمال المزارعينحين و من الفال–
بني  "في قيادة إضراب فالحي " حميد سراج  "و قد نجح .  المحب لرجالهامأساة األمة ول

 أن مدركا . ، كما نجح أن يفتح بصيرة و بصر الجزائري المغلوب على أمره"بوبالن
  . بل و هو قابل بذلك رغم أنفه معتقالتهااء وفي النهاية منافي الصحرسيكون مصيره 

 تناغم الداخليإلنساني و الالفهو شخص يعيش حالة من التذبذب ا" عامر" أما 
،   في كثير من مواقفها هاربة نحو األمام هذه الشخصية، وقد بدت انسجام النفسيالالو

ل الحقوق في بالخصوص حينما يتعلق األمر بالمرأة التي يحب والتي لم تكن تتمتع بك
فالشخصية أقرب إلى شخصيات التراجيديا الشكسبيرية التي .  المجتمع الريفي و القبائلي

و الفرق بين الشخصيتين الروائيتين يعود إلى .  ال تتحكم في قدرها و تتغلب عليها الحياة
رف عن مولود فرعون أنه لم يكن من أنصار ، فقد ع المسار السياسي لكل من الكاتبين

أما محمد ديب فهو .  اسة و األحزاب بحكم مهنته التربوية اللصيقة بمقاعد الدراسةالسي
كر أنه كان منتظما داخل الحزب الشيوعي كما كان نقابيا في مجال عكسه تماما إذ ذَ

نقل مالمح الشخصية الثورية من خالل حميد ، و لذلك استطاع أن ي المهن الزراعية
  .شة في الجزء الثالث من الثالثيةسراج أوال و من خالل شخصية عكا
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دون ف في الروايات أنه يعمل في صمت ومن ميزات المناضل الجزائري الموظ
، و يتنبأ بالمقاومة  ، فهو يحرض الفالحين و ينظم صفوفهم الترويج لمجهوده ونشاطاته

 ال يتزعزع نتيجة اإلغراءات و ال يهاب إنه. لحل الوحيد لتحسين حياتهم التي يراها ا
 . ، لذلك حظي بحب الشعب و ثقته السجون أو التعذيب و ال يقبل التنازالت المختلفة

و ذنبه الوحيد أنه رفع صوته مدافعا .  كان مستعدا في كل لحظة للموت أو االعتقالو
 عدم ازدواج هو ما يميز المناضل دون غير.  عن الضعفاء و متحديا القوى االستعمارية

  . رضه قوال و عمالشخصيته فهو يعلن إخالصه أل
رف ، الذي ع و من المناضلين شخصية الطالب الواعي بدوره السياسي و الفكري

و المفترض في الطالب أن يكون .  حقيقة الحياة و رغب في توصيلها إلى باقي الناس
،  انقلبت رأسا على عقب" التلميذ و الدرس" شابا و لكن األمور في رواية مالك حداد 

طالبا جديدا يعي قضايا وطنه و ابتعد عن األصفار المتكررة عند " إدير" أضحى الطبيبو
وضع أمام عدد ، ينتظر أن ي فرافطالب األمس لم يكن رجال و إنما كان ِص. أبناء جيله

أما األعداد .  فهم أصفار ألن مرورهم على الحياة لم يترك أثرا.  أخر ليكون له قيمة
ناط به تغيير األوضاع السيئة يل المقاومة فهو الم، ج الكاملة فهي طلبة الجيل الحالي

  . للشعب
الشعب "  " :عكاشة" على لسان أما الجزائر ، فنجد محمد ديب يعرف شعبها

ما من أحد علّم الشعب و مع ذلك يحمل الحقيقة في . الشعب روح العالم ... ملكوت
 في الطرقات أيها منذ مدة طويلة ذهبت أطوف...ينشرها بكلتا يديه بسخاءضميره ، و 

  1".فرأيت الشعب ، وعرفت الشعب .. الصغير
، فهذا الكيان  ، فال يرى وجودا للشعب  في ورشة النسيجأما حمدوش زميله

، مهما حاول البعض إثبات وجوده بمجرد تجميع فئات مغلوبة على  االجتماعي منعدم
 أن نشفق على الشعب ليست المسألة" ..  : يقول.  ، ال تعي حقوقها و واجباتها أمرها

إني ألنظر إلى الناس فأرى على وجه عام أنه ليس هناك شعب ، . أو ال نشفق عليه 
ليس هناك شعب حين يجمع بعضهم كتلة من الناس ثم . ليس هناك شعب حقيقي 
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هذا ." أنتم الشعب ، الشعب الذي يصنع كل شيء ، و يعلم كل شيء : " يصيح قائال
  .يس إال هراء الشعب الذي يجتمع عندئذ ل

  ثم تابع يقول خانقا رهيبا
 الذل ، العبودية ، الخوف ، كل ذلك قد أفسدنا حتى النخاع ، فأصبحنا ال نشبه  −

 1"البشر

إذ .  لين مثال التي حلت بمدينة تلمسان شعباسوفهل يعقل أن نسمي موجة المت
تجوب ، نظرها أصبح من المألوف أن يلتقي الناس بكائنات أقرب إلى األشباح المرعبة بم

األطفال، تشبه وجات بشرية من الرجال و النساء و، و هي م األحياء و األزقة الضيقة
 إلى مدينة كبيرة  كان الجميع يجهل سبب مجيئها.الكائنات التي نزلت من كوكب أخر

 رافضة العودة إلى منبتهاا الباردة التي ال ترحم و االلتصاق بشوارعه ، مفضلةكتلمسان
لقد كانت هذه الوضعية تزعج .   على قوت يوم فقط على الرغم من حصولهااألول و هذا

  . العديد من إخوانهم دون أن يملكوا أداة للتغيير أو لالستبدال
، فلم يسمع أنهم  و كان ما يميز هؤالء المتسولين رقتهم الشديدة و طيبة قلبهم

فالجميع دون .  الفرنسيينحتى يسيئون ألحد أو يهينون المارة من إخوانهم الجزائريين أو 
فهم يكتفون بالنظر إلى المارة  لحقون ضررا بالعباد و الجماداستثناء يعترف بأنهم ال ي ،

، دون أن  ، منتظرين أمرا ما كبارا و صغارا في سكينة و هدوء دون اكتراث كبير
ربما الفرج القريب أو الموت الذي يرحم.  عرف ما هوي .  

، فال يغادره و ال ينقطع عنه ململمين أنفسهم كالقنفذ،  نهمكان النوم ملجأ البعض م
، يقاربون األرض مائلين ليصلوا إلى راحة  فكان المتصدقون على هؤالء و المحسنون

  .  وهو ما ظهر عند المتسولين الجددلم يكن يسمع لهم صوتٌ.  أيدهم
،  عالمتسولين و صورة الجيش المتحرك من الجياصورة قارب محمد ديب بين 

فهذا الجيش الضعيف كأنه يشق .  الذي مأل الشوارع و األزقة ولم يترك مكانا إال احتله
و هم يتجولون .  فظ من العدم السحيقأو كأنه لُ.  خرج من أعماق أعماقهااألرض و ي
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،  ، و ال يهتم بعضهم بشؤون اآلخرين ة و دون االبتعاد كثيراددون البقاء في بقعة واح
   1. أماكن توزيع الطعام أو الدراهم على شكل مجموعاتفهم يتجمهرون في

و هل من المنطقي أن نسمي العدد الهائل من الجزائريين المعتقلين و المساجين 
  و لسان بمنظور-يقول الكاتب .  ، و هم ال يملكون إرادتهم و حريتهم الخاصة شعبا

يجب أن نفهم " ...  : مكبلينمن أصحابهما معتقلين  ون يشاهدنجمهور الفالحين الذي
أن يسير المرء . لو كنا مكانهما لما فعلنا غير ذلك . ماذا يعني أن يكون المرء سجينا 

لم يردا التحية ، هذا أمر . مكبل اليدين بقيد ، فذلك أمر ال يقع كل يوم لشرفاء الناس 
 نقول إنهما ال يعرفان كيف يفكران و ال ماذا يفعالن، ال يمكن ألن. يقع لهما أول مرة 

 حياء و إنما كانت بهما ان الطرف و العار، و ال أنهما يغضأنهما كانا يشعران بالخجل
     2".دهشة كبيرة

ستخدم ستعان به في أيام األزمات و الحروب فيالغريب حسب كاتبنا أن الشعب يو 
ألصعب المهمات ولكنه سرعان ما يتناسى في أيام السلم و الرخاء فها هي نسى و ي

الشعب ، ال ينفع إال للموت "... :  تعلق على الوضع قائلة"  رقصة الملك" ة في عرفي
ليس من اختصاصه أما أن ينعم بالحياة ، فهذا . في الجبال و للحرمان و حزم البطن 

  3 " .ال يوائمه بالمرة و
، فهم كجماعة يحتقرون  ثمة ميزة في الجزائريين رصدها محمد ديب في النول

 الحائكون في الورشة فهؤالء الزمالء المنشغلون بالعمل حفاة ح ذلك، و يوض أنفسهم
ة ملون على آالت النسيج في ِهـ، يعم األقدام و قد لبسوا القمصان و السراويل المهترئة

  اختالفهم منرغمبالو نشاط و قد اكتست وجوههم تعابير القسوة و االستغالق و لكنهم 
يتشابهون في نقطة واحدة وهي حديثهم عن أنفسهم نهم فإ في السن و  المزاج و األفكار

  . دائما باشمئزاز
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نحن ال قيمة لنا ، ال  " : في الكهف لطالما سمع عمر هذه الكلمات تتردد"... 
و ال حيلة لنا ... و هكذا خلقنا اهللا ... تتعبوا أنفسكم في المناقشة ، نحن ال قيمة لنا 

  1."في األمر
ن يعرف بالشخصية تعريفا كامال من حيث شكلها و من المالحظ أن محمد ديب كا

الخارجي و احاسيسها الداخلية و انفعاالتها التي تعكس واقعها ، و ذلك قبل أن يحدد لنا 
  اسمها، و نذكر من هذه الشخصيات في النول 

، لم يحدد في البداية اسمه  الرجل الذي استقبل عمر في أسفل السلمو هو : شول .1
، سأل هذا الرجل عمر عن   المتمثلة في خلو فمه من األسنانبل عرف بصفة من صفاته

بعد ذلك ن كل عمل ينجزه و سبب مجيئه و عن سنه و عن إمكانية تقاضيه أجرا ع
 إلى ": في هذه اللحظة صاح شول يأمرو" . شول "عرفنا الكاتب باسم هذا الرجل و هو

ه بجسمه المعروق و وجهه ، إنو راح الكاتب يتعمق في وصفه بقوله .  "العمل يا أوالد
 . األغبر و شعره القصير أشبه بمقشة عتيقة متنتفة

فقد كان العمال ... كان شول يتصرف تصرف من هو صاحب المصنع "...
نظر عمر إليهم .. هؤالء الناس، هذا الرجل الذي اسمه شول ...يخضعون ألوامره

كرهه عمر ألنه  ." إنهم أشبه ببوم اختار مسكنه في ظلمات هذا الكهف.. متفرسا 
 2  ".شديد التقلب يبكي ثم يضحك 

فخرج من الظالم   "عرف الكاتب الشخصية قبل تحديد اسمها بقوله ي:زبيش  .2
و يلقب اسمه حامي "  ، له شعر كأنه الوبر أشعث وراء عمر عفريت صغير مشوه

رض ، من البداية أراد أن يف اآلمر الناهي بين األطفالبزبيش و هو رئيس الصبية و
ص عن السحرة و القتلى كان هذا الصبي يعرف العديد من القص.  سطوته على عمر

 حافظ هه قبل األوان إال أنـ، فقد ذبل جسم رغم أن صحته عليلة .. الغيالنواألرواح و
، مات قبل نهاية الرواية  على نشاطه و حيويته بل كأنه كان يشتعل نارا من الداخل

  3.نتيجة مرض التيفوس

                                                 
  .J!481#� د�K، ا�LMY�0 ا��ل، ص ) 1

  .443ـ399ـ398ـ396ـJ!395#� د�K، ا�LMY�0 ا��ل، ص ص)  2
  .398، 396 ���� ��98، ص) 3
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، و هو طيب أشفق على  رجل عمالق تزين وجهه لحية كالفحم األسود :عكاشة .3
، يعرف  عمر الذي حضر دون غداء فتبرع عليه بقطعة خبز و قليل من الزيتون

هو مدرك لواقعه و لمعاناة شعبه ، لم يكن هذا الشخص  . 415باسمه في الصفحة 
ن حالة البالد  يحضر االجتماعات أو يلقي الخطب السياسية ، لكنه كان منزعجا م

 تمثلت .  فهو المعلم الذي ناب عن حميد سراجمتعبا من حالة االستكانة و الخضوع
مقاومته في ترك الورشة دون اإلخبار عن وجهته ، لقد كان هدفه البحث عن مخرج 

 1.بالرحيل

 
، يطالب بأجور العمال من صاحب العمل دون  شاب أحمر الوجه:  حمدوش .4

 أصغر و هو فتى جميل الوجه و .  يكنزون المال و الذهب، بل يسخر من الذين خوف
، وقح إلى حد  ، ذكي يعلم كيف يستخدم السخرية للمطالبة بحقوق النساجين العمال سنا

، فوالده كان صاحب  بدأ حمدوش حرفة النسيج و هو لم يتجاوز الخامسة من عمره.  ما
هذا .  هى المصنع بذهابه، و انت تراب الصوف، و لكنه توفي مبكرا متأثرا ب مصنع

  2.الشاب كثير التذمر و التشكي
 يسترجع أيام . ، صوته أشبه بصوت قدر كبير يغليعامل عجوز : العم صقالي .5
 .ينال اإلنسان االحترام، و ، أيام البركة حيث كان كل شيء زهيد الثمن زمان

ه في إن عمر ال ينتبه إال إلى هذا الصوت المتصدع ، إن أقوى أثر أحس ب"...
ثه في نفسه صقالي هذا ، بوجهه المتقلص األثر الذي أحدولى أيامه هنا إنما هو ُأ

المحمر وانفه المكسور الذي تقشره نظارتان إهليجيتان ، و عينيه الدامعتين ، 
إن صوته النحيل الذي يخرج من فمه األجوف ...المضطربتين تحت العدستين الكثيفتين

  3" . يأخذ بمجامع قلبك ، فما يتركك بعد ذلك أبداالمختفي تحت لحية بلون الفضة ،
 4. هو مساعد عكاشة يعمالن في نول واحد:  حسن .6

 5.  ، و تنفسه يسمع من بعيد يعاني من مرض الربو:  موالي بولنوار .7

                                                 
  .J!415#� د�K ، ا�LMY�0 ، ص ) 1
  .J!400،401#� د�K، ا�LMY�0 ا��ل، ص )2
  .414ا�#�UB ��98، ص) 3
4(  LMYا� ،Kد� �#J!ل،  ص  .415�0 ا��
  .420ا�#�UB ��98،ص )5
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، يحمل وجهه المتأني العابس سنه  ، عريض الصلبين إنه أطحل اللون: األمين .8
عباءته المصنوعة من لباء شاحب ، . (  نظافته، مختلف عن باقي العمال بسبب الخمسين

،  يك أبيضـقماش سمـان من ضان المصنوعـ، و سروااله العري ائرـالمزينة بالضف
، كل ذلك يتعارض تعارضا قويا مع مظهر سائر   هيئته الخاصةو عنايته الشديدة بنظافة

مصيركم " ا كثيرة ردد األمين يقول مرار." يعتبر باقي العمال زنادقة ملعونين.  العمال
 ."إلى جهنم ، مصيركم جميعا إلى جهنم

يتوضأ و يصلي داخل المعمل ، و هو أول شخص في المصنع يعنيه أن يعرف من 
  1. هو الصبي

إن هذا الوصف للشخصيات ـ السالفة الذكر ـ يعكس رؤية الكاتب الجزائري 
  .لمفهوم الشعب، حيث نراه يتساءل و نتساءل معه

مولود "ن ؟ يجيب كل من الروائيي في منطقة القبائلكل هذا و أين الشعب في 
فالمجتمع .  على هذا االستفسار أو التساؤل المشروع" مولود معمري"فرعون و 

لم تسمح ف.  ، الفرنسيون لوحدهم و العرب كذلك الجزائري مقسم إلى فرق و كتل
التي منعتهم من ئمة والقرن أن تذيب الحواجز القا التي فاقت المعاشرة الطويلة بينهم،

كم على نفسه أن يعيش معزوال بثقافته ، فهو شعب ح التعارف الحقيقي و من االنصهار
  2. و مقومات وجوده

ة   ـ ، فقريي الذي يحيل إلى الكلـوب النموذج الجزئـيفضل مولود معمري أسل
 عن الشعب عتبر صورة مصغرةبسكانها و أهلها تُ" األفيون و العصا " في رواية "  تالة" 

، فهؤالء يتعاملون مع العدو الفرنسي و كذا مع المجاهدين تعامال ينم على  الجزائري
، في النهار  موا يومهم جزأينيتعاملون بازدواجية إذ قس.  نوع من الدهاء و الفطنة

إن الفالقة يمتلكون ."  يتظاهرون أمام الفرنسيين و معسكرهم الحربي باعتبارهم الضحية
، إذا لم ننفذ ما يطلب منا ، نذبح دون حن فقد جردنا منه و ال مدافع عناما نالسالح ، أ

فهمونهم أنهم إذا ، ي المجاهدين يساندونهم دون حدودو ليال فهم مع المقاتلين و ."شفقة 
و بكل .  ، فلتسهيل مهمة الجيش الثوري في الجبال كانوا استجابوا لمطالب العدو

                                                 
  .J!420/422#� د�K، ا�LMY�0، ا��ل، ص) 1
2 ( ����Mouloud Mammeri, Le sommeil du juste, p p 61-62. 
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ن الفرق الوحيد أ. االستقاللحرية وكانوا يرغبون في الصراحة فاغلب سكان قرية تالة 
أما .  حمل السالح انتهجوا الطريق المستقيم أي القصيرالذين اختاروا طريق المقاومة و

 أي الطويلة و لكنها ، المليئة بالمراوغات،المدنيون فقد انتهجوا السبل المعوجة و الملتوية
 يتدحرج بسهولة بين حبلين وقد توصله إلى رغم ذلك ال تقل خطورة ألنها تجعل اإلنسان

  1. و تعرضه الحتمال الخيانةمساندة العدو
رى الجزائرية في فترة االحتالل و هذه المراوغات التي كانت تتبع من قبل أهل الق

ه حالة  جعلت إحدى الشخصيات تشب ،- حينذاك – من العدو الفرنسي دافعها الخوف
و كأن البشر تحولوا إلى جثث تمشي على .  ة الموتالذل و االستكانة و الخضوع بحال

يع مستجيبا لقانون يشاهد الجم) بطل الرواية(فها هو بشير .  األرض دون روح أو قيمة
يراهم يصمتون أمام المسؤول العسكري في اجتماع القرية، دون أن يحرك منع التجوال و

أليست الكارثة .   و شجاع، فهل يعقل أن تخلو البالد من إنسان واحد جريء أحدهم سكنا
؟ فاألكيد أنهم ماتوا قبل أن يموتوا لكي ال يقفوا في وجه الخونة على  الكبرى تكمن هنا

ـة حة العفونـم منهم رائـالذي يش"  بلعيد" منهم ر مثل بشير وـالكثير يفك.  األقل
  .رالحموضة، أعضاء تواصل الحركة بالعادة و لكنها بداخلها فاسدة الباطن و الظاهو

 ، أال تشعر بشيء؟"دا محند" −

 ".دا محند"ماذا؟ رد  −
 .رائحة الجثث −

، في زمنكم لم يكن الوضع على ما هو عليه اليوم، أليس "دـدا محن"قل يا ...
، ون الحائط خوفا ، يتفحصون الظاللكذلك ؟ ما كان أحد أن يقبل هذه اإلهانة ، يالصق

هم من الصراخ أو البكاء ، وأطفالهم و ينصتون إلى األصوات العالية ، مانعين 
هل كانوا في وقتكم ، قل ؟ . يتصببون عرقا فزعا و رهبة ، يرغبون في مجيء الفجر

    2 "؟استسالم  كشجعان دون يحاربون كأحياء أو يموتون
،  يرى مولود فرعون أن الشعب ال يتعدى أن يكون مجموع العائالت الجزائرية

، فهذه  عائلي في البالد زمن االحتالل الفرنسيفلدراسة الشعب البد من تتبع النظام ال

                                                 
1 ( ����Mouloud Mammeri, L’opium et le bâton, p117. 
2 (Mouloud Mammeri,  L’opium et le bâton, p107. 
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لقد ركز .  العائالت هي اللبنة األساسية لتأسيس المجتمع إلى األفضل أو إلى األسوأ
 بول فالمو" ـففي مراسلة ل.  مولود فرعون على انسداد األمل لدى الجيل الجزائري

Paul Flammand "ه الرمزية شارحا رؤيت)  1956 مارس سنة 31 (و هو ناشره في
   :، يصرح " الدروب الوعرة"لرواية 
في هذه الرواية ، لم تكن غايتي تصوير قصة عاطفية ، موضوعها الحب بين "  

ذهبية و عامر ، بل قصدت نقل يأس جيل كامل ، كان مستعدا أن ينصهر في العالم 
في و حسب ما يبدو . جيل جدير باالحترام و التقدير و يستحق أن ينقذ . المتحضر 

    1".األفق ، فهو يقف بين خيارين ، إما التخلي عن حقيقته أو الزوال من الوجود
قبائل البالد في ف،   في المجتمعةانب السلبيو الج بعض و ألن الكاتب يركز على

اق ـورثوا كذلك أسوء الصفات كالنفو  ورث أفرادها الجينات مثال هناك عائالت كاملة
و ال يكون االبن إال صورة ثانية ألبيه و جده مثلما .  انةالخيو شهادة الزور وو السرقة 

فقد سولت له نفسه أن يستعمل هذه " ...  : ، يقول عامر متحدثا عنه حدث لمقران
الطريقة الخسيسة و أن يخلف من ورائه آثارا تدل على مروره ليال بالدار حتى يرهبني 

 عليها كل من ينتمي إلى و هذه عادة قديمة درج. ويجعلني أعتقد بأنه شخص خطير 
بيت آيت سليمان ، فهم جبناء، و نحن نعرفهم من عهد بعيد ، و منهم من يتعاطى 

تجده و ما من أحد منهم إال و... اسيس منهم الجوزور والسرقة ليال و منهم شهود ال
  2".متصفا بإحدى هذه الصفات الذميمة، و ليس مقران سوى أحدهم  

، فعديدة  مقسمة بسبب النازع الديني أو االنتماء العقائديكانت العائالت في القبائل 
، يتنصر فيها دائما الجانب  هي السجاالت التي كانت تقوم بين المسلمين و المسيحيين

تفسح  ، بل الحجة غالبا ما تغيب والمسلم بسبب كثرة عددهم و ليس نتيجة قوة الحجة
  . المجال للصمت

 و في هذه المناقشات التي تجري بين .إال أن المسلمين يفضلون الصمت " 
المسيحيين و المسلمين ، يالحظ أن المسيحي دائما هو الذي يفقد السيطرة على 

أما المسلمون فهم . أعصابه ، و لعل السبب في ذلك أن المسيحيين ال يشكلون األكثرية 

                                                 
1 (Robert Elbaz, Martin Mathiew, Mouloud Feraoun ou l’ émergence d’une littérature, p56.  
د ��<ن، ا��روب ا�<�ة، ص) 2�!217.  
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حي متيقنون بأنهم على هدى و بصيرة ، و اعتمادا على وفرة عددهم ، ال يملك المسي
في آخر األمر إال أن يخامره الشك في نفسه و أن يقول بأن المسلمين بالفعل على 

  1 " .الصراط المستقيم 
  

، ففي مداخلة له في مؤتمر   كاتب ياسين أن ال حزب و ال نقابة دون شعبيرى
يعتقد كاتب . )1968  جوان 29 (االتحاد المحلي في الجزائر العاصمة الوسطى في

، فقد وضعوا المحرك في   من المسؤولين ال يحسنون فهم الشعبياسين أن العديد
 نقابة عمالية أو حزب إذ ال يمكن تأسيس.  ، و المحرك الحقيقي هو الشعب المؤخرة

 ال ينبغي لهم أن يساهموا  و، هم أغلبية الشعبفالعمال .  سياسي دون إشراك الشعب
و يتكفلوا تماما بتشغيلها ،  بمجهودهم في المؤسسات بل يجب أن يديروها بأنفسهم

روزا "و هي فكرة ماركسية تناقلتها هذه األوساط و خاصة 2.تحركها إلى األمامو
 حيث تعرفت هذه األخيرة باكرا و قبل غيرها، أن  •"Luxemburg Rosa لوكسوبرغ

ري، و ذهبت إلى التصريح أن التنظيم هو نتيجة أكثر مما هو شرط مسبق للتطور الثو
قى الدور الحقيقي كطبقة وسط التطور و بواسطته، و يبال تستطيع أن تتشكل يتاريا البرول

   3.يسند للحزب الذي يحمل وعي طبقة العمال و محتوى رسالتها التاريخية
 -زمن االستعمار الفرنسي –إن السلبيات التي كانت تطبع شخصية الجزائريين 

واصل بين األقوال والتي سجلها الروائيون في أعمالهم ، من خضوع و تناقض مت
 االنعزالية المقصودة توقفت  السلبيات أوفهذه. لمال و األنانية و الكسل واألفعال و حب ل

لدت مع الجزائري، و الواضح أن الحرية التي و. ببداية الوعي الصحيح للذات و اآلخر
واسترجعها شيئا فشيئا ، حررت قوى اإلرادة التي لم تنكسر بداخله بل حطمت قوى 

         . ف و االستالمالخو

                                                 
د ��<ن، ا��روب ا�<�ة ، ص ) 1�!27.  
2 (���� Jacqueline Arnaud, La littérature Maghrébine de langue française, p711. 
��اب ا��1م �) 1919- 1870: ( روزا �آ2#8رغ •f0 و ا�����2!fا�#�رآ�8، آ� K��Cا� jع ، ���و��#�Bfا i@> �� 0���#0 أ�Y6.  
رج �آ�ش ، ا���ر�R و ا�<� ا�?��2 ،) 3B ���� �� : و���  .45- 44 ص  ،��61979 ا�&�<�، دار ا����n ، ا�?012 ا
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  :السياسة و الوعي السياسي

، مشاعة بين الجميع و تمارس دون إدراك  يعتقد محمد ديب أن السياسة حالة عامة
  . عن سؤال حمدوش ما إذا كان مارس السياسة يومافهاهو عكاشة يجيب.  منهم
 .السياسة؟ الجميع يمارسها −
 ...عملي و ال أبالي باألمور األخرىإذا كنت مثال مهتما فقط ب.  أنا ال أفهم... −

 1.أنت تمارس السياسة أيضا −

و فكرة السياسة فكرة معقدة تتعدد بتعدد مفاهيم الناس لها كل حسب طريقته 
، البعض يراها في توزيع األراضي على الفالحين و البعض األخر يراها في  الشخصية

  2.ناء الشعب بعدالةاستحواذ مجموعة على كل الخيرات وتكفلها بتوزيعها على أب
أما الذين يشتغلون في السياسية و في مقابل ذلك يفتقدون السالح و يطمحون في 

 أغبياء ال - حسب الراغبين في بقاء الوضعية على حالها-، فهم  إزاحة الفرنسيين
  . مثالالال حسنة قالتها يحسنون التفكير، هي فكرة

سلحة؟ و هل في هل عندهم أ. يريدون أن يتحدوا الفرنسيين  ... −
ليبقوا ساكتين ، : رؤوسهم علم ؟ على رسلك، إنهم ال يملكون إال جنونهم و فقرهم 

 فهل يقدرون على أن يقاتلوا الفرنسيين ؟. ذاك أجدى لهم

إن ما يريدونه هو أن يحلوا محل . هؤالء أناس حمقى أغبياء ... −
 3 "؟فهل يعرفون كيف يحكمون. الفرنسيين 

 ذلك اإليطالي" لويجي "و على لسان "نجمة "في رواية سين السياسة عند كاتب يا
 داء مزعج، يصعب اإلمساك بها هي-  ويواظب على الصالةالمسلم الذي يتقن العربية 

  4."السياسة كالريح، إنها تصيبني بدوار في رأسي " ،و لكنها تضر ممارسها

                                                 
1( Mohammed Dib, Le métier à tisser, p 102.  
2 (MYا� ،Kد� �#J! ل، �� '�!� ا��رو �، ص����  .L465�0، ا��
  .74ا�#�UB ��98، ا��ار ا�2S��ة، ص) 3
  .244آ��'�� K�C� ،7#0، ص) 4
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قد النضج و هي عند مالك حداد تمارس من قبل األوباش في مناسبة نضالية تفت
 أوقات فراغهم و إحساسهم الرومانسي المؤقت بتعليق ن، فهؤالء يمألو الكافي

   1.العالم الملصقات و بالحلم بتغيير وجه
، فقبل هذا  )1945 (من ماي اارتبط الوعي السياسي عند كاتب ياسين بأحداث الث

مرحلة الدراسة فقد جعلته .  هذا الروائي يعي جيدا ما يحدث في البالد التاريخ لم يكن
، منغمسا كلية في الكتب فكانت حياته ال تتجاوز حدود العالم الخيالي  ينشغل بعالم الشعر

، فهو عالم  ، و لم يكن يهتم به بتاتا ، فكان مغيبا ، أما العالم الخارجي الذي لجأ إليه
ئريين و حينما يتذكر كاتب ياسين تلك األحداث التي دفعت بالجزا.  الكبار و ليس بعالمه
ألنه لم يكن قد و.  يستحضر صورة أصدقائه الذين شاركوا فيها.  للخروج إلى الشارع

فالتحاقه بتلك المظاهرات كان بدافع التواجد رفقة األصدقاء  الواقعوعى بعد ، ، 
لفوضى داخل حصة شبه بمشاركة جميع التالميذ في إثارة االواضح أن ذلك كان أو

و لكن .  لهذه المظاهرات فلم يكن نضج بعد في عقلهأما المعنى السياسي .  الدرس
 و بشكل محسوس في كل هيعينبدأ آالف الضحايا يتساقطون أمام الصدمة حدثت بعدما 

كأن الصدفة جمعت بين المدينتين حيث دراسته كانت في مدينة  و"قالمة"و" سطيف"من 
الضرر كبيرا من لقد كان .  " قالمة " في مدينة كان عائلته فمسقط رأس ، و"سطيف"

قبض عليه و اقتيد إلى السجن أما والدته فقد فقدت عقلها ، فبالنسبة لكاتب ياسين  الجهتين
  .من جراء الصدمة
،  بعد خروجه من السجنتغيرت  شعبل نظرة كاتب ياسين للحياة و لالواضح أن

ال ود أمامه طَوجاه دون رؤيته على الرغم من أنه موهذا الشعب البائس الذي كان ير
  في السجن مع مختلف شرائح الشعب و مشاركتهم الحديثهدوجفو.  الوقت في الشوارع

أولد بداخله إحساسا جديدا ساعده على فهم االنتظار  و مقاسمتهم التعذيب و لحظات
 ، و رسالة ال بد أن و من هنا بدأ عمله و بحثه عن هدف يسعى لتحقيقه. هؤالء

  2.هانجزي

                                                 
1 (���� Malek Haddad, L’élève et la leçon, p31. 
2 (���� Jacqueline Arnaud, La littérature Maghrébine de langue française, pp 108-109. 
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هو و، فلخضر  ياته الخاصة  و وظفها في رواية نجمةاستفاد كاتب ياسين من ذكر
باستقالل الجزائر فيمأل ، يطالب  " ماي الثامن "تلميذ في المدرسة وفي غمرة أحداث 

 ،1870.يكفي من الوعود"  :يقول ياسين "استقالل الجزائر"  المنضدات بعبارةاألبواب و 
1918 ، 1945.  

   ماي فهل هو النصر؟8اليوم 
  .ة في هذه التظاهرة ثم الطلبةتتقدم الكشاف

  .يسير لخضر و مصطفى جنبا إلى جنب
  .يتضاعف عدد الجمع الغفير

  .أربعة فأربعة
  .ال أحد من المارة يقاوم الالفتات

  .ينطلق النشيد من أفواه األطفال...
  من جبالنا طلع
  1".صوت األحرار

،  "عمر" بطل  ، يختار لهذا الدور الحينما يتحدث  محمد ديب عن الوعي السياسي
الطفل، إذ /شخصية البطل المجتمع الجزائري من خالل للقارئتقدم  الثالثية الحقيقة أن

، نجد هذا الصبي يفتقد الشعور بالطمأنينة و الثقة في  مع فجر الحرب العالمية الثانية
، و هو شك يتجدد إلى   في إمكانية الحصول على الطعامكوال اليوم يشك، فطَ المستقبل

عمر ؟  يكشف  أتراني آكل بعد قليل:  ث به نفسه، و كان الحوار الذي يحد هايةغير ن
على حالها، هي  إذ لم تكن الحياة الكائنة لتعجبه كما عن قدرة على الثورة و االستغراب ،

فهو تلميذ حميد سراج .  و من هذا الواقع الكارثيع المزيف فرجاؤه كان أوسع من الواق
، فنجده حاضرا في  ، يتابع مسلكه السياسي و انشغاالته الوطنية الموجه والمعلم الروحي

و في تجمعات بني  ) 119الدار الكبيرة ص( اجتماعات الفالحين والعمال السرية 
  )109-108الحريق ص(بوبالن 

كتاب تاريخ  "فيتحول إلى " كومندار"على " عمر"، يتعرف  في ريف بني بوبالن
يلتقي عكاشة الشخصية  " ماحي بوعنان" يمتلكه و في الجحر الذي "  مفتوح و حي

                                                 
1( Kateb Yacine, Nedjma, p217. 
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و هناك يتعلم عمر لغة  .  التي تنوب عن حميد سراج بعد إلقاء القبض عليهالبديلة
   :االعتراض و الثورة بقربه من هذه الشخصيات و  قد اشتغل بأسئلة أهمها

  هم؟؟ و لماذا ال يثور هؤالء للمطالبة بحقوق لماذا يسكن الخوف قلوب جميع الناس
 الواقع الجزائري على  يعي-مع نهاية رواية الدار الكبيرة-عمر يجعل محمد ديب 

نضج الرجال و فهم معنى الرجولة  يشعر أنه تحول من براءة األطفال إلى ، و حقيقته
خاصة حينما يبحث عن البديل لما هو كائن كفكرة تبدو بعيدة بو .  هو ال يزال طفالو

ما من ": تعد من األفكار الماركسية و هو يقولففكرة البديل  ،عن سنه و مستواه التعليمي
  1".أحد يخطر بباله أن يهدم أي شيء قبل أن يوقن من أنه سيحل محله شيئا آخر أفضل

، فهو ال يمثل ظاهرة فردية بل هو  لم يكن وعي عمر نموذجا لوعي الفرد البطل
 إلى ذلك فهو يحيا حالة إضافة.  ، فهو يختزل مواقفهم و رؤاهم نموذج لوعي جماعي

. أسئلتهالشخصيات األخرى من خالل كالمها ومن التداخل بين وعيه الشخصي و وعي ا
، كذلك  فهناك تنوع في الفهم و اإلدراك يساهم في تشكيل وعي عمر بصورة تدريجية

اإلضراب الذي ،   مع ظواهر أخرى يقدمها الواقع المادي عمر في عالقتهيتكون وعي
  .كجماعاتالتي يتعرض لها األشخاص كأفراد و، المالحقات  أشعل الحريق

يمر بنا الوعي عبر إدراك الصالت المحددة ألوضاع طبقة ما، و هذه الصالت بين 
خر الوعي بسبب قوة البورجوازية و الدولة و يتأ. تظهر كأشياء و مرتبطة بأشياءالناس 

درج ـ الصداقة و اللين و التيصل الوعي إلى اآلخرين بالحكمة و الشرح و. التي تمثلها
و هنا يتذكر عمر أسلوب حميد سراج و أسلوب حمدوش فيعبر عن عجب باألول و ي

د المرء أن يجتذب إلى صفه اآلخرين ، وجب اإذا أر" : قال عمر لنفسه.  رفضه للثاني
إنهم يفهمون أن حياتهم حياة سيئة ، . عليه أن ال يغرقهم بوابل من اللوم و التقريع 

ا هم بالعميان ، و إنهم ليلومون أنفسهم بما فيه الكفاية ، و إنما ينبغي أن يبرهن فم
  2".لهم على صداقته و أن يقدم لهم شرحا مقبوال

                                                 
  .J! 535#� د�K، ا��ل، �� '�!� ا��رو �، ص )1
  .532 ا�#�UB ��98، ص )2
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 و ال يكون فهم الواقع قد يستغرق الوعي فترة لينتقل من طرف إلى طرف آخر
يل ففي حوار ، و من يعتقد ذلك فهو يؤمن بالمستح إدراك حقائق البشر سريعا أو آلياو

  :بين كومندار و عمر قال له الشيخ
سيان أن تفهم و أن ال تفهم في هذه اللحظة يا بني ، فإنما المهم أن ... ال بأس " 

تفتح اآلن أذنيك و أن تحفظ ما أقوله لك ، حتى إذا اشتد ساعدك و نضج عقلك في 
حين تصير . ..نعم ، في المستقبل ..المستقبل، أخذت منه و عرفت كيف تنفق حياتك

  1".رجال
إن توعية الغير مسؤولية الجميع طالما امتلك اإلنسان إدراكا للحقيقة و أصبح يميز 

إن الشخص الواعي مسؤول عن مصيره و مصير غيره شاء .  بين المزيف واألصيل
  :"فعلى لسان عكاشة.  ذلك أو أبى

 .ا إخوانناعمر، ما قولك في أننا مسؤوالن عن هذه الحياة البائسة التي يعيشه −
  .صمت مرة أخرى ثم أضاف بعد بضع خطوات...
ن قليال إذا لم نفعل شيئا من أجل أن نوضح للناس ما يجب عليهم أظن أننا مذنبو −

 2 ".أن يعلموه حتى يكفلوا ألنفسهم حياة أفضل

 .وار المتبادلـرأي و االستماع و الحـوة األولى لإلتحاد المشاركة بالـتبقى الخط
و األمر ال يتعلق بأن . اقش جميعا حول هذه المسائل ، قال حميد سراج نحن هنا لنتن" 

يجب أن تشاركوا في . يقدم أحدنا الخطب الجميلة لإلبهار و يكتفي البقية باإلنصات 
    3" .النقاش وتقترحوا آراءكم 

مم على الجميع من خالل االتحاد يبدأ الوعي من الفرد الواحد ثم بعد ذلك يع
ال ال يلتزم ـ، فمث بةـر األفكار الصحيحة وهنا يبرز دور النخـتي تنشاالجتماعات الو
با سياسية يلقيها على الفالحين ر خطحضالصمت مدعيا عجزه و إنما ي" حميد سراج" 
 ، تسترجع تنقالته الداخلية ، حينما تتحدث فاطمة أخته عن ميزاته المزارعينو
،   الجزائرية ناشرا أفكارا مستنيرةالمدن و القرىهذا المناضل الخارجية فقد جاب و
ن  بإمكانه أ كرس حياته للوطن حينما كان، فقد ثرا الغير عن مصلحته الشخصيةْؤم

                                                 
  .168ا�#�UB ��98، ا�z��J، ص ) 1
  .J!493#� د�K، ا�LMY�0، ا��ل، ص  )2
3( Mohammed Dib, L’incendie, p 82. 
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عيون هم العمال الزرا:" 1.الكثير من التقدير و لكنه لم يجن فلسا واحدايكسب الماليين و
  . ضحايا االستغالل الذي يعيث في بالدنا فساداأول

دين سيعرفون كيف ينتزعون هذا النصر من المستعِمرين ومن إن العمال المتح...
  .وهم مستعدون للنضال. مة العامة الحكو

هذه الكلمات التي تشرح الواقع ، هذه الكلمات التي تعلن ما يعرفه جميع الناس ...
و لكنهم يمتازون ... وما يراه جميع الناس ، غريب حقا أن يوجد بين رجالنا ما يقوله

إذا حاولنا نحن أن نفتح . ستطيعون أن يتكلموا فيها وأن يعرضوها كما هي علينا أنهم ي
و هذه . ألننا لم نتعلم الكالم بعد. أفواهنا لنتحدث عنها ، أرتج علينا و ذهلنا عن أنفسنا

  2"...الحياة هي حياتنا مع ذلك
و لم يكن حميد سراج الوحيد الذي ينشط سياسيا و يسعى لنشر الوعي وسط 

، الذي لم يعد من السكان  ا هو السارد يتحدث عن أحد جيران دار سبيطارالشعب، فه
كان هذا الجار يفهم جيدا الوضعية .  ألنه اختفى كما اختفى غيره تاركا زوجة وحيدة

، ولهذا يلجأ إليه من يرغب في  العامة و الحياة الجزائرية بل كان يفهم أكثر من الالزم
التي يقوم بها و غياباته المتكررة كما كان و التنقالت كانت االجتماعات و ما .  النصيحة

  3.يحلو له أن يقول إال ألجل حياة أفضل
 في وجود الوعي السياسي، إن بدور كبير أن الطليعة من مثقفين و قادة تقومال شك 

راع العالقة بين المثقف و السلطة ال تتأسس على االنسجام و التفاهم بل على الص
لسلطة بانجازات هذا المثقف وفق مشروعها الذي يصب في مصلحتها، إذ تهتم ا. التوترو

، تستغل  ، و تتعامل معه كآلة في مؤسسة كبرى فهي تطالبه بمهمة في مجال اختصاصه
إنه ال  : "يقول غرامشي.  مهاراته لغاية محددة و في المقابل تدعوه إلى تجاهل أهدافها 

 ، ثم إن تجارب صراع الطبقات و األمم بدون المثقفين(...) وجود لوعي نقدي و طبقي
كطليعة كان دائما عامل فشل و تقهقر ) المثقفين-القادة-المنظرين( تقول إن غياب 

  4."الثورات االجتماعية و الوطنية
                                                 

1 (���� Ibid, p 154. 
  .102- 101 ص'�!� ا��رو �، ص: !J#� د�K، ا�LMY�0، ا��ار ا�2S��ة، �� )2
3 (���� Mohammed Dib, La grande maison, p 66. 
4(  Gramsci, dans le texte , édit sociales Paris 1977, pp 597-598. 0 �S#ا]��0 ا��C7 ا��اوي، ا��وا�0 ا��7 أ!>

  .307 �����8�0، ص
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يقيم عالقة "  األفيون و العصا "و في رواية "  مولود معمري "و الغريب أن 
ستعد لها الشعب استعدادا جيدا و يراد لها ، فالثورة التي ي مختلفة بين المثقف و الثورة

نجد هذا .  النصر تتطلب إبعاد المثقفين الذين يغيبون وقت الحاجة بل األفضل إعدامهم
الطرح على لسان أحد القادة العسكريين المتطرفين في أحكامهم و المتواجدين في 

د قلت هذا لق." و الذي يرفض الرأي اآلخر وال يسمع إال صوته) عبد اهللا(المغرب 
  1".و لهذا وجب إعدامهم. موضوعيا الطبقة المثقفة  طبقة من خونة الثورة ... دوما

ذلك " Hubert  أوبير "، و على لسان  أما منظور السارد لعالقة الثورات بالشيوعية
الفرنسي الذي ساند الثورة التحريرية فإن الشيوعية ال تساعد إال الثورات التي تتحكم 

  .  العديد من الثورات فيبدو أنها تنتهي في يد البورجوازيةأما مصير. فيها
 طيب، ماذا ستفعل بعد الحرب؟" −

 .هذا سيتعلق بكم −
 بنا؟ −

أما إذا منحتم الثورة . لو قمتم بثورتكم سأبقى معكم ، و أجر العربة . نعم −
 ...للبورجوازيين كالبقية

 من هم البقية؟ −

إلى اللقاء ...لن تجدني ...زي عند هذا الحد يا عزي. البقية من دول إفريقيا  −
     2.وشكرا

،   جهة العدو أدركت ذلكمفكرة و المحركة نلفيو ألن الوعي يبدأ بالنخبة ال
فالمستعمر يخشى من الحالة العامة للفالحين و نظرة عيونهم القاسية التي لم يتعود عليها، 

ذا الخائن هو قارة و ه.   أن يخاف فهناك من ينقل أخبار الفالحين محقرو هذا المستعِم
، تبدأ من مجموعات  ، الذي يمتلك يقينا أن المطالبة بالحقوق والثورة ضد الظلم الداهية

منع صغيرة و ليس من الكل و لهذا ينبغي أن تواجه هذه النخبة منذ اللحظات األولى فتُ
  :الحركة و الكالم و هو يقولمن 

                                                 
1(  Mouloud Mammeri, L’opium et le bâton, p 238. 
2( Mouloud Mammeri, L’opium et le bâton, p p 195-196.   
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ؤالء الناس إال أن نعم ، و ليس هناك من سبيل إلى حماية أنفسنا من ه"
عتقلواي ...عتقل بعضهم على األقل ، أعني أصحاب الرؤوس الصلبة ، الذين أو ي

و إنما المجرم ...يدفعونهم ، الذين يقودونهم ، أما الباقون فهم قطيع يقاد وليس له رأي
األكبر ، المجرم الرئيسي ، هو حميد سراج ، إن حميد سراج هو الذي ألقى في 

ال يمكن أن يخطر الشر . مور ، إنهم أناس سذج أبرياء ، فالحو بالدنا رؤوسهم هذه األ
ببالهم من تلقاء أنفسهم ، إنهم حمالن يقودها حميد سراج إلى المسلخ ، هذه هي 

  1. "النتيجة التي يصلون إليها
، و لكن اإلشكال قائم في  إن اإلشكال ليس في مطالبة الفالحين بزيادة األجور

قائد في  أو "حميد سراج"، و وجود شخصية محركة مثل   واالتفاقالتفكير و التجمع
  . و التمرد على الموجوديمتلك الشجاعة و الجرأة لرفع صوته عاليا و إعالن الرفض

..."لوال أن عدوهذا . سمى حميد سراج يجر معه جميع فالحينا  اهللا هذا الذي ي
ان كل ما يريدونه هو المطالبة لماذا تراهم متفقين جميعا ؟ لو ك. هو األمر الخطير 

بزيادة قليلة في األجور لكان يمكن أن يكون ذلك حقا عدال، و لما كان في ذلك شر 
و لكنهم يتجمعون ، و يعتصمون ، فذلك هو ما يجب أن نفكر فيه مليا ، ذلك هو . كبير

لقى و حميد سراج هو الذي أ. الشيء الهام، ال كونهم يطالبون بزيادة فرنك أو فرنكين 
. في روعهم فكرة التجمع ، و لواله ما دار في خلدهم هذا ، و ال خطر لهم على بال 

  . لواله ما اتحدوا هذا االتحاد الذي نراه اآلن و لكن ما الذي يأملونه 
أقول كلمة واحدة ، واحدة ال عفوا إذا قاطعتك ، فإنما أريد أن : قال بن ايوب 

   2".أفال يكون أمرا طبيعيا أن يتحدواي األجور ، ، إذا كان العمال يطلبون زيادة فأكثر
كان قارة يفهم جيدا نفسية الفالحين فهم ال يفكرون و ال يتصرفون من تلقاء أنفسهم 

ال يرون من و فقدوا الثقة في أنفسهم وو التخاذل ألنهم تعودوا حالة االستكانة و الخضوع 
  :، فلنستمع ألحد المزارعين جدوى لتحركهم

 معشر القرويين ، كذلك نحن من زمان طويل ، إذا طلب إلينا أن نقوم كذلك نحن" 
بعمل من األعمال ، أخذنا نتناقش ، و نتحرى جميع األسباب و الحجج التي تعفينا من 

                                                 
  .J!203#� د�K، ا�LMY�0، ا�z��J، ص  )1
  .J!200 -201#� د�K، ا�LMY�0، ا�z��J، ص  ص )2
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نكتشف العقبات و الحواجز في كل مكان ، و نبحث عن االعتراضات على كل . العمل 
ى أنه ما من سبيل إلى فعل أي شيء شيء ، و نلتمس جميع األدلة التي تبرهن لنا عل

من األشياء ، و أنه ما من وسيلة إلى التحرر من حالة السكون ، سكون الصخر التي 
. كل شيء على ما هو عليه أبد الدهرفليبق : حتى لكأن لسان حالنا يقول . صرنا إليها 

ا هي مشيئة فإذا رأينا أمرا معوجا ، إذا رأينا أمرا ال يسير على ما نحب و نرضى ، قلن
 ألقوال الجميلة ، رضينا عن أنفسنااهللا، وال راد لمشيئته ، حتى إذا فرغنا من مثل هذه ا

  1."كذلك نحن معشر القرويين. خلدنا إلى الراحة و
، فيعتقد  يفسر مولود معمري حالة الصمت تفسيرا آخر يقارب ما ذكره محمد ديب

و البقاء و البحث عن الوقت المناسب أن من دوافع السكوت االعتقاد بضرورة االستمرار 
فهي استراتيجية ذكية للدفاع عن النفس و لردع مختلف أنواع الضرر و لتفادي  للمواجهة

 بل ،الخطر الظاهر و الكامن، فالصمت و الصمود مقاومة ال تقل قيمة عن حمل السالح
  :ففي حوار بين بشير و مهند.قد تكون أخطر حينما تكون منظمة و منطقية 

 . أحيانا ينبغي أن نكتفي بالبقاء و االستمرار" −
الحقيقة هي أن رجال هذه البالد . االستمرار، كاألشجار، و كالصخر و البهائم  −

 2".انحطت قمتهم

مت يدل على الص، إذ رغم أن  أما تحليل مالك حداد فال يبتعد عن الكاتبين السابقين
 يبتسم و هو يواجه البحر ، فالبحر أكبر إنه ال."  استسالم أمام الحياةنهالفهم و اإلدراك فإ

و رغم ذلك فهو يفهم البحر ويفهم كل . و أكثر تعقيدا و تشابكا من مسألة رياضية 
ففي هذه الظروف من األحسن التزام الصمت ، فالصمت ... األمور البعيدة عن البساطة

        3". بهذا الشكل يعني إرجاع ورقة بيضاء للحياة
 ال ، كما أنهة  المناسبات، فهو ال يحسن اتخاذ القرار كاال كبيرايعيش الجزائري إش

 و يجهل تماما أن التذبذب الذي يعيشه يساهم ؟ ؟ و مع من ينبغي أن يكونيعلم من يكون
فبعد اإلضراب تناقش صغار المالك حول هذه . في استمرار حالة ضعفه و قوة عدوه

  "المسألة 
                                                 

  .255- 254ا�#�UB ��98، ص  ) 1
2( Mouloud Mammeri, L’opium et le bâton, p107. 
3( Malek Haddad, Je t’offrirai une gazelle, p 123. 
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 إذن انتم مع الفالحين؟ −

 .لسنا معهم −
 و لكنكم لستم ضدهم؟ −

 .و لسنا ضدهم في الحقيقة −
 .فكأنكم إذن معهم −
 1 "...قلنا إننا لسنا معهم، و ال نحن ضدهم −

، فهذه الحركة  كان اإلضراب ثمرة التوعية التي قام بها حميد سراج وسط الفالحين
صحو من السبات الطويل  أقرب إلى حالة  أو أشبه بعودة الروح إلى أبدانهماالحتجاجية

، و انتهت باعتقال رجلين سيقا إلى السجن دون   لم تدم فترة طويلةا يقظة قصيرةكنهلو
، و لم تعتقل األجهزة األمنية هذين فقط و لكنها أخذت من كل المراكز رجاال  محاكمة
ثم إذا بهذا العالم الصغير الراكن الساكن الهادئ يتحرك ، لقد قام الفالحون " . آخرين

تفيق ، تخرج عن ركودها ، فتسير في أول األمر سيرا بطيئا ، إن البالد . بإضرابهم
2".ير من صحا من نوم طويل ثقيل ، إنها تسير في طريق الحياةس  

، و لهذا  لم يكن اإلضراب محصورا على منطقة محدودة بل شمل قرى عديدة
اله و إلفش . اعتبر ناجحا و زاده نجاحا حالة التآزر بين عمال المدينة و فالحي الريف

تحت فقد فُ.  ، استعمل المعمرون سالح القوة و اإلغراء إرجاع الفالحين إلى حقولهمو
المخازن و أعلن المستوطنون الفرنسيون أنهم سيوزعون على أسر العمال المزارعين 

، لكن الجميع دون استثناء رجاال و نساء و أطفاال رفضوا قبول  قمحا دون مقابل مادي
و حينما لم تنفع هذه الوسيلة لجأ .   األنظار تفاديا لإلغراءهذه الرشوة و اختفوا عن

جوبوا عن أسماء شبعوا ضربا و استُقل بعض الفالحين و ُأ، فاعتُ البعض منهم إلى العصا
لكنهم صمدوا و كان جوابهم أن المسؤول الوحيد ، هم طلق سراح بعض ثم ُأالمحرضين

 جأ له المستوطنون الفرنسيون هيتفاو ما ميز اإلضراب و .  عن اإلضراب هو البؤس
الهدوء الذي أظهره الفالحون  في تلك التجربة الصعبة بل دهشتهم من  هو السكينة أو

و من صمودهم العنيد ، الهدوء فاقت دهشتهم من اإلضراب الذي استمر دون تخاذل 

                                                 
1 (Yا� ،Kد� �#J!ص ،z��J0، ا��LM202.  
  .J!189#� د�K، ا�LMY�0، ا�z��J ، ص ) 2
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مات المعسولة و الربت على الذي رفض العروض الخداعة و المساومات السرية والكل
  1.ورالظه

و في المنطقة كلها ، قرر العمال ...انتشر األمر باإلضراب في جميع القرى"
  .الزراعيون أن يتوقفوا عن العمل

و قام عدد منهم يتكلم و يؤكد أنهم سيمضون . إنهم أكثر من خمسمائة فالح ... 
  .في اإلضراب إلى النهاية بإجماع اآلراء

نة، أحدهما يمثل عمال البلدية و في صباح الغد وصل وفدان من عمال المدي...
 المضربين و إلعالن تضامنهم والثاني يمثل السكك الحديدية ، جاء الوفدان لتحية

بادرة الطيبة منهم بتقديم ثالثة آالف م، و قد شجع عمال السكك الحديدية هذه المعهم
   2".  فرنك وتبرع واحد بمفرده من النقابيين بخمسمائة. فرنك 

ة الكبرى لهذا اإلضراب الحريق الذي اندلع دون أن يتوقع أحد و قد كانت المفاجأ
فقد اشتعلت كل بيوت  حدث ذلكسواء من داخل الرواية أو من خارجها أن ي ،

فقد أكلت النيران .  المضربين، بل هي األكواخ التي تفحمت و تحولت إلى كومة رماد
،  تقل سوادا عن البؤس الجديدكلية هذه البيوت المنعزلة و لم يتبق إال مربعات سوداء ال 

  . فقد أضحى هؤالء دون سكن بعد أن فقدوا وظائفهم
إن مواجهة المعمرين اإلضراب بسالح اإلغراء ثم القوة هو السالح المتداول منذ 

فكل حكم فرنسي أو حرب فرنسية إال نجدهما يطبقان القانون .  دخول فرنسا إلى الجزائر
فاألسلوب كالسيكي قديم قدم العالم، فاإلنسان منذ .  والعصا، قانون األفيون  القديم الجديد

، المجموعة األولى الحاكمة و هي األقل  وجوده مقسم إلى مجموعتين متنازعتين عدوتين
 تمولى الثانية لتحكم األو.  ، و المجموعة الثانية المحكومة و هي األكثر عددا عددا

 فلكي تقنع...، جربت فرنسا اإلغراء يينمع الجزائر. ، الزيف أو العنف  طريقيناختراع
، فقد كررت في أجهزة الراديو وعلى صفحات  الشعب عرضت عليه سحرها و جمالها

لقد قدمت فرنسا كتبا تتحدث عن ... له كل الحبكنالجرائد وفي الخطابات الرسمية أنها تُ
 لبرانيسو اختارت الباشغات و القياد و ألبستهم ا...باستور و ديكارت و جون دارك

                                                 
  .J! ����307 -315#� د�K، ا�LMY�0، ا�z��J، ص ص) 1

  .J!303#� د�K، ا�LMY�0، ا�z��J ، ص )  2
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 ، ففي هذه المناسبات ) نوفمبر 11 جويلية و 14 (الحمراء وكرمتهم في احتفاالتهم 
و على بطاقات الهوية سجلت االنتماء ...  الكسكس والحلويات على الفقراءيوزع

ها بعض الجزائريين حتى تظهر أنهم و في حفالتها كان يحلو لها أن ترافق مع. الفرنسي
عذب، يعتقل ويطارد وية الحرب فأصبح الجزائري يتغير مع بدالكن األمر .  غير منسيين

يفإما ننصاع للعقل أو للقوة صور ليستسلم هذا المقاومل تقتيال بكل القتّنكل به و ي ، .
فمنذ أن وجدت الحياة على هذه األرض .  قابداع أو الِعالِخ.  اإلغراء أو القضاء

         1.خر، فإما األفيون أو العصاد لها خيارا آسبيل الوحيد و لم تجوالسلطة تنتهج هذا ال
 الحريق على تصميم الفالحين على المواصلة بل ربما تضاعفت و لم يقض

، و زادت ثقتهم بعدالة قضيتهم رغم أن بعض العمال التحقوا مجددا بحقولهم  عزيمتهم
كانوا قد الرتباطهم منذ والدتهم بها و لقلتهم لجأ المستوطنون إلى رجال من مراكش 

، وكان الهدف من  عبروا الحدود بحثا عن العمل فتم تشغيلهم مقابل مبالغ بائسة ضئيلة
فاالستمرار في .  ذلك تحطيم اإلضراب الجديد لكن كل المساعي لم تنفعهم في شيء

  2.اإلضراب كان التزاما ال سابق له و حدثا ال ينسى تتداوله األجيال بتفاخر
و التين و الزيتون ، إال ، أراضي القمح  ملكا للفالحين، كانت األرض  في البداية

أسباب عون مصدر الخلل ولقد فهم المزار.  المعمرين استولوا على هذه الثرواتأن
تعمار و أنهم كانوا عرضة للظلم المأساة التي يعيشونها و أدركوا أنهم ضحية االس

إذن و بعد .  ور ضئيلةستغلون استغالال فاحشا و المقابل أجفالعمال ي.  االستالبو
االعتراض الكالمي ينتقل الفالحون إلى التفعيل فيتحول هؤالء إلى مخزن للبارود قابل 

  . التي تنتهي بالحريقطوة األولى نحو الثورة الفالحية، و ما اإلضراب إال الخ لالنفجار
ن تغيير الوضعية من الخارج يتطلب تغيير اإلنسان من لقد أدرك محمد ديب أ

، ففي ورشة النسيج ينعزل غوتي العامل عن رفاقه في ركن مظلم من هذا الجحر  الداخل
لماذا يشتكي الجميع دوما دون أن يحاول أحد أن يجعل الحياة أفضل و دون أن :  متسائال

و قد توصل هذا  ...؟ فهي شكوى يشتكى منها يحترم اإلنسان اإلنسانية المتواجدة بداخله

                                                 
1 (���� Mouloud Mammeri, L’opium et le bâton, pp 11-13.  
2 ( ����Kد� �#J!  ص ،z��J0، ا��LMY315، ا�.  
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بل ال أحد يمتلك تغيير مصيره كما زعم . التاريخ بفرد واحدالعامل إلى استحالة تغيير 
  :هكذا بدأ يشرح بنبرة مفكرة... ئنال يستطيع أحد أن يغير ما هو كا"  .عباس صباغ

  1."صرح عباس صباغ بصوت كئيب .بل قل ال أحد يتمكن من رد مصيره و قدره
 بين الجزائريين  التغيير من الداخل نافيا ما كان متداواليؤكد الكاتب على ضرورة

فها هم سكان دار سبيطار ينتظرون .  أن زوال االستعمار يكون بفعل سحري خارجي
فبعد اندالع الحرب .  ص األجنبي الذي يقضي على الفرنسيين و يحرر البالدالمخلّ

تعليقات سكان الدار ، و بدأت نقاشات و العالمية الثانية ذاع صيت هتلر كزعيم عسكري
جر الحرب رجل فبدأ يتداول أن من ف.  لقت آمال حول هذا العسكريو خارج الدار وع

 في المنقذ األجنبي بدأ و ليقين الجزائري.   يشبه العجلةقوي رمزه صليب معقوف
يحيا "  البعض يمأل جدران المدينة بهذا الرمز المرسوم بالفحم أو القطران مع عبارة

، فالرجل المسمى هتلر كان  ألسطورة ا صناعةو ها هو األمر يتحول إلى ما يشبه". هتلر
و هذا الرجل القوي كان صديقا .  و لقوته يخيف الجميع فال يجرؤ أحد أن يتحداه

و لهذا السبب فوصوله إلى شواطئ البالد يعني التمتع بجميع الملذات و المتع .  للمسلمين
يهود ، و سوف ينزع هذا المحارب األجنبي ثروات ال فسعادتهم ستصبح كبرى بوجوده

فهتلر هذا يحمل حزاما ال يفارقه .  ألنه يكرههم و يدافع عن اإلسالم و يطرد الفرنسيين
  2. عبده و رسولها محمدال إله إال اهللا و أن" ه الشهادةأبدا ويجعله ال يهزم كتب علي

ال يخفى عن أحد أن الواعي بالواقع و بالحقوق يجعل منه عرضة سهلة للمالحقات 
كان مصير كل من عكاشة و حميد سراج و هما رمزان من رموز فما .  و االتهامات

الذي يعمل فيه اشة التخلي عن مهانة القبو لقد فضل عك.  ، إال االبتعاد أو السجن الوعي
  . في مكان ما الرحيل إلى مكان يجهله بحثا عن الحريةو

أما حميد سراج فبعد إبعاده عن المدينة و الريف وبعد أن زل، أدرك  به في المعتقج
يستشعر الخطر . الجميع أن الشعب كله سيلتزم الصمت، فهو شعب أبكم سكنه الخوف

 و هذه الحالة التي أصابت 3.المجهول و لهذا أصيب الجميع بداء الشك و سوء الظن
، فإذا كانت المطالبة بالحقوق بداية  الشعب فهمها االستعمار و الخونة الذين ساندوه

                                                 
1( Mohammed Dib, Le métier à tisser, p p155-156.  
2 (���� Mohammed Dib, La grande maison, p p177-178. 
3 ( ���� Mohammed Dib, Le métier à tisser, pp 201-202 . 
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 .حراكـرؤوس المدبرة كفيل بإخماد حالة الـ القضاء على ال، فإن هـلزحف ال نهاية ل
، على السرقة و على القتل و على الجرم  ن على فعل كل األشياءفهؤالء قادرو" 

،  إذن يساوي هذا الخائن بين الوعي السياسي و الجرائم األخرى.  قال قارة." السياسي
لخطب أو اإلضراب سلوك ال افعدم االنصياع للسلطة و التمرد عن قوانينها الجائرة ب

  1. يتطلب العقاب الشديد الذي ربما يفوق الجرائم الحقيقيةيغتفر و
يبدو لنا أن فكرة الحرية ليست فكرة سياسية فقط ، بل هي من صميم الوجود الفعلي 

تبدأ فعالية هذا الوجود باإلدراك و الوعي لمختلف مظاهر الحياة و لمختلف و . إلنسان ل
و ينبغي أن نفهم هنا أن .  الشخصية و الجماعية  تبنى على المصالحالعالقات التي

الوعي الفردي ليس كافيا ألن هذا الشخص مسؤول عن مصيره ومصير غيره في جميع 
    .  التوجهات

  :ونـالعدالة و القان
تنظيم صيرورة لع القوانين الوضعية لنشر العدل و المساواة بين الجميع و شرتُ

 ة كي ال يتحول الوجود اإلنساني إلى غابة يفرض فيها القوي سيطرتهالحياة االجتماعي
. يكشف القانون عن عدالة ما حينما يتساوى الجميع أمامه. يأكل حقه و حقوق اآلخرين و

كقانون العمل الذي يحرص على   في مختلف مراحل حياتهو ترافق القوانين اإلنسان ،
احب العمل و خاصة في مسألتي حماية حقوق العامل من اضطهاد و تجاوزات ص

 طوال النهار كالعبيد في جحر هو ، فعمال النول مثال يشتغلون األجور و ساعات العمل
مازال  دون أن يتبدل شيء ، هبط الليل وانقضى آخر النهار" بعد ما يكون ورشة نسيج أ

 بال أحد أمر ترتيب الكهفو حانت ساعة االنصراف ، لم يخطر ب... العمال يعملون 
  2 ."أدرك عمر أنه ليس عليه أن يهتم كثيرا بهذا األمر . كنسه و

 ، فالقانون الذي حاولت فرنسا ال يقتنع الجزائري بالعدالة أو القضاء الفرنسي
أوجدته السلطات الحاكمة بل ،   تطبيقه على الجزائريين لم يشارك فيه هؤالءومؤسساتها

هم على ذلك الشعب البائس الذي وجد  و حماية مصالحها و ليشددوا قبضتلحماية نفسها
  ، قضاء يتحول فيه و باستمرار، على الدوام،نفسه محاصرا بقضاء يحطمه و يذله

                                                 
1 (���� Mohammed Dib, L’incendie, pp 43-44. 
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تهمالجاني إلى مجني عليه و الضحية إلى م  .كم على الفرد فالقانون الفرنسي ح
ولد و دون أن يحتاج في ذلك إلى ارتكاب جريمةالجزائري حتى قبل أن ي  .ه نّفقد تم س

 فهي 1.ليكون وسيلة حرب على الجزائريين، إذ ال يتساوى فيه الجميع كما هو مفترض
  . قانون الالقانون، فهي عدالة الالعدالة و أحكام اعتباطية أساسها البطش و االعتداء

بقت فرنسا قانونها و عدالتها و اتخذت من ذلك سبيال لتجريد الفالحين من طَ
كانت هذه القوانين في سبيل مصالحها .  هم و لغتهمأراضيهم و من شخصيتهم و ثقافت

). وةاألخ، الحرية والمساواة(  العليا و في سبيل حضارتها التي أسستها على وهم شعارها
 غول ال تراه األعين بل  فظاعة هذا القانون جعلته أشبه بالغول الشره الذي ال يشبعإن ،

ن و يبتلع معهم أجمل األراضي التي ، يبتلع أشالء الضعاف و المحرومي ترى آثاره فقط
يفاجؤهم حيثما فهذا الغول ألقى بظالله على التراب الجزائري .  سقوها بعرقهم و دمائهم

  .ارتحلوا حلوا أو
، و ال تراهم إال في لباس المذنب،  تحاصرهم لوائح هذا القانون من كل النواحي

فهناك القانون  .  أو عقل، لوائح ال يحكمها منطق لوائح تعترضهم في كل المناسبات
و القانون الذي يمنعهم من .   أجسامهملذي يشق طريقا يقطع مزارعهم كما تقطع اآللةا

حد أرضا عن أسالفه و غير ذلك من يهم و القانون الذي يلغي أن يرث أامتالك أراض
   2. اللوائح الجائرة

 "أمزيان" والد يتحدث كاتب ياسين عن الالعدالة الفرنسية أثناء حديثه عن محاكمة
جد نفعا ألمزيان أن يبيع قطعة األرض فلم ي.  را سلب منه قطعة أرضتل معِمالذي قَ

خرات مدلم يتبق له من مدخراته وو . المتبقية و يقدم ثمنها لمحاميين مقابل أتعابهما
رافعة دامت ثالث ساعات كاملة رافع المحاميان متَ، و في الجلسة .   بعد ذلكوالدته شيئ

لقد  . خطبا رائعة أعجبت الحضور و انحت لها رؤوس القضاة و تأثر لها الحضوراقدم
  3. كان الحكم النهائي الذي نطق به القضاة هو اإلعدام

، فكل  أما تطبيق القانون على الثائر و المتمرد الجزائري فما أسرعه و ما أشده
ق فيه المدن الجزائرية عد تهديدا للهدوء العام الذي تغرشخص يثير المشاكل أو يتشاجر ي
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 سجن ألنه انتقم لنفسه الرافض إلهانة المستعمر ي "لخضر" فها هو .  خوفا من العقاب
تل أحد  الذي ثار دفاعا عن الخادمة فقَ "مراد"  أما. ، بضرب صاحب الورشة  ولكرامته

ائري فهما نموذجان للجز.  فلم يكن حاله أفضل من صديقه ثرياء المعمرين ليلة زفافه،األ
أما الطرف الثاني الفرنسي فبدأ .  ته أو لدفاعهع الذي يعاقب دون االنصات لمرافالثائر

صرف ـفي إقامة الحواجز داخل البيوت خوفا على النساء واألطفال، و لجأ إلى المت
أما نظرة إخوانهم .  م السيادة الفرنسيةداري و طالبه بطرد كل متمرد ال يحتراإل

ختلف، إذ رأوا أن هؤالء الثوار ال يصلحون لشيء و أدانوا بشدة الجزائريين فلم تكن لت
في سرهم سعداء لوجود من وافع الحقيقية و لكنهم بداخلهم وهذه األعمال دون إدراك الد

  1 . ينتقم لهم
ن العدالة ائري المهاجر فهو ال يختلف ، إذ أأما تطبيق القانون الفرنسي على الجز

في " عامر" ، فهاهو إلى متهممن شاهد زائري بل قد تحوله الفرنسية ال تستمع لشهادة الج
، ا و رهبة من القضاء الفرنسي هناك خوف، يتراجع عن اإلدالء بشهادته " الدماألرض و" 

فالكل يعلم .  ، فما تتساوى شهادته أمام شهادة األجنبي البتة ألنه لو قال شيئا لقبض عليه
ربي، و يكفي النظر لكيفية جريان التحقيق كيف تجري األمور عندما تتعلق المسألة بع

 من البداية و كان يبدو واضحا أن  "أندري "ئ رفقد ب.  فالكل كان متعجال إلنهائه
   2. اإللحاح على القضية ال فائدة من ورائه

و من مظاهر انعدام القانون في المؤسسات العسكرية الالمساواة بين الضباط 
يتساوى فال تشفع الكفاءة أو الشجـاعة ل،  سيينالجزائريين من األهالي و الفرن

الجميع يعرف أن المسلم "  ، فالعنصرية تتفوق دوما على المستوى الجيدانـالطرف
المجند في الطيران يكنس أعقاب سجائر الطيارين ، و إذا أصبح ضابطا فإنه لن يحصل 

طنيه إلى مكتب على رتبة كولونيل حتى و لو كان خريج كلية الهندسة ، إال ليسوق موا
    3. "التجنيد 

و لهذا السبب حاولت منطقة القبائل تسوية الصراعات التي تقوم بين المتنازعين 
رة حين ضاء الفرنسي إال في الحاالت النادالقالرجوع إلى باللجوء إلى شيوخ القرية دون 
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غير ، فمن  ما إذا تعلق األمر بنزاع بسيط بين عائلتينأ . يتعلق األمر بجريمة قتل
 و يكون البديل هم شيوخ . المجدي اللجوء إلى العدالة الفرنسية ألنها ستعقد كل شيء

، و يأمر األمين بتهدئة األجواء مقابل  معهم القائد الذي يبحث عن حقيقة ما جرىالقرية و
طلب من و أثناء التسوية ي.  مبلغ مالي قد يصل إلى مائة فرنك يساهم فيه المتنازعان

تنتهي و.  م على المصحف على عدم العودة إلى إضرام جذوة النزاعس القَجميع األطراف
  1. المسألة عند هذا الحد

ؤمن أن القانون ، ال يهتم القبائلي بالقانون الفرنسي ألنه ي إلى جانب وجود الشيوخ
هم و ألن الناس يعرفون بعض.  حكم الجميع في بالد القبائلاإللهي أقوى و هو الذي ي

، فقد يتحول  و يدبرون شؤونهم بقدر المستطاع.  و الغيرةبادلون أحيانا الحب أبعضا و يت
حدث العكس و يفتقر الغني إذا تسبب أحد الفقير إلى الغنى إذا نجح في جمع المال أو ي

حدا هو القانون اإللهي وهذا ما يزعمه إن القانون الذي ال يستثني أ . المرابين في إفالسه
الدنيا و ال أحد ينتهي مثلما بمراحل النعيم و الشقاء في هذه الحياة الشيوخ فالجميع يمر 

سيأتي دوره  أو الكره رابي مثال الذي يخشاه الجميع ، و يعاملونه باالحترامالمف. بدأ
  2. هو محتاج إلى الغيرموت وسيو

كما جاء على لسان والد  –وألن النظام الذي يمثله اإلنسان و الدين و العائلة 
بائلي على احترام بعض القوانين ، سعى الوسط الق هو األساس في بالد القبائل 3 - مقران

 ، وتشتمل على ركائز ردعية على الجميع و هذا في تلك المرحلة االستعماريةتنفيذها و
، و هذه القوانين تسعى إلى احترام  كعقاب للفرد تنتهج األسلوب المادي و المعنوي

نجد و  ،رار عطاء األرضمخالقية كما تحافظ على استانسانية االنسان و إلى قيمه األ
  : منها

 . المرأة التي تحمل دون أن تكون متزوجة يكون مصيرها الموت −
 .كل شخص يرتكب فعل الزنا مطالب بدفع مبلغ مالي و يطرد من القرية −
 . طرد من القرية، ي كل شخص يتهم بالسرقة ثالث مرات و باألدلة −
 . يمارس شعيرة الصالة لمدة ثالث أيام مطالب بدفع ريالال الذي الفرد القبائلي  −
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 . الفرد القبائلي الذي يفطر عالنية في شهر رمضان يدفع ثالث رياالت −
 . خته يدفع خمسة رياالت أو ابنته أو أحضور زوجتهالذي يضرب شخصا  في  −
 . ا واحدو الذي يتشاجر مع رجل مريض يدفع رياال −
 . ريالينو الرجل الذي يشتم امرأة يدفع  −
 . ا واحدأما المرأة التي تشتم رجال فتدفع رياال −
 .ا واحد شجيرات في السنة يدفع رياال10الرجل الذي ال يغرس  −
 .  ريال50الشخص الذي يحرق حصاد غيره مطالب بتعويضه و دفع  −
 .  رياالت10يدفع للتحكيم و خصام من يطالب بوجود األمين في حالة نزاع أ −
 1.  ريال100عدة من قرية أخرى تدفع الجهة التي تطلب المسا −

، فالقبائلي يؤمن بمبدأ البقاء لألقوى و يؤمن بأنهم  كما هناك قانون الطبيعة
، فإذا ولد مولود ضعيف  ، فالمسألة تتعلق بالوراثة كما يتردد بينهم جبليون خشنون

البنية لد قوي ما إذا ما و، أ  سرعان ما يهلك ال يتمكن من تحمل قساوة الحياةهزيلو
قد يصاب بالضعف نتيجة حالة البؤس و الفقر و لكنه ينتهي ، وفإنه يعيش و يقاوم 

  2.بالتكيف
 كما غاب غابت-زمن الوجود االستعماري– العدالة و من هنا ، يجد المتتبع أن

رم الجزائريين بق هو ذاك الذي حالقانون المدني المنصف ، فالقانون الوحيد الذي طُ
اتفقوا ، و لهذا دفعتهم الحاجة إلى ابداع أعراف اتفقوا عليها و هممن أراضيهم و حقوق

   . ها بلتزاماالعلى 
  

  

                                                 
1( ����Mouloud Feraoun , L’anniversaire , p 89. 
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  :الحرب في الرواية الجزائرية

فالجهات المتحاربة .  إن الحرب في الحقيقة صراع مسلح في المكان و على المكان
 طريق ، و يتحقق ذلك عن تسعى إلى تحقيق النصر في المعارك و قبل ذلك في الحرب

، و هو  نفوذهملسيطرة على المكان تمتد سلطتهم وو على قدر ا.  السيطرة على األرض
  . ما يشكل النقطة الفاصلة بين إدعاء االنتصار أو الهزيمة

، و كأن األرض ال تتحمل طرفا من   إلغاء اآلخرتهدف الحروب الكالسيكية إلى
عمل إلخضاعه أو إلغائه من ، فت ، أو كأنها ضاقت بمن عليها الطرفين المتصارعين

و ثمة أساليب مختلفة لتحقيق ذلك تتمثل في المواجهة المباشرة عن طريق .  الوجود
في عمليات التسلل أو . ت بوضع االستراتيجياستبق بالتخطيط أواالشتباكات التي تُ

  . ، أو محاوالت االحتالل و فرض األمر الواقع المفاجأةو
دد رؤى ، إذ على الرغم من تع دارات متقاربةو المعروف أن للحرب و السلم م

، لكنها تتشارك في بناء أطروحاتها و قضاياها و الترويج ألفكارها على  مواقع الحروبو
، تتأسس  بل يمكن أن نصرح أن هذه المدارات و المحاور الثابتة.  دعائم و أسس متماثلة

  . على المال و اإلعالم و اإليمان بالقضية
 الصراعات في الروايات من أكثر الموضوعات استقطابا للقارئ نجد أن الحروب و

تفصيل يم هذه المواضيع ترتيب العناصر وى في تقدو يراع.  و استحواذا على اهتمامه
و نجد أن من الجوانب الكثيرة التي يستمد منها .  ، حتى تثير التشويق واإلعجاب وقائعها

تفعيل دورها وانب النفسية و االجتماعية و الجالنص الحربي جماله و إبداعه تركيزه على
  1.في النصر أو الهزيمة في ختام الرواية المعروضة والناقلة لهذه الحرب

، نلفي  إذا التمسنا رأيا للجزائريين من الحرب العالمية الثانية انطالقا من مدونتنا
حريق ال يبالون  في رواية ال" بني بوبالن "، فالجزائريون عامة و أهالي  موقفا سلبيا منها

القارة (لبعدها و لوجودها في قارة أخرى ، فهم غير معنيين بها  لوجودها أو عدمها
  . فيقينهم أن ال صلة لهم بها) األوربية
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و من .. في فرنسا . الحرب ؟ ما شأننا نحن بها ؟ إنها تنشب في بالد بعيدة " فـ
  1"عدا ذلك؟، فما صلتنا بما نا ، نزرع خضرنا عنى بأمورإننا نُ.. يدري إلى أين تمتد 

، فمعلوماتهم عن الحرب العالمية الثانية محدودة  أما سكان المدن كالمدينة تلمسان
، و من المغالطات اعتقاد األهالي أن  بل تشوبها مغالطات عديدة تشمل شعار األلمان

  : وهذا ما يعكسه لنا النص التالي.الجيش األلماني هو المنقذ المنتظر
إن شعاره هو ذلك . شهر هذه الحرب رجل قوي جبار أن الذي سيكما يقال "

، والطباشيرألمدينة مرسوما بالفحم  الذي يشبه عجلة ، يمأل جدران االصليب المعقوف
إن هذا الرجل ... يعيش هتلر : سمت بالقطران وكتب إلى جانبها كان هناك صلبان رو

و هو ماض . قيس نفسه به الذي اسمه هتلر قوي قوة هائلة ال يستطيع أحد أن ي
 يبلغ هذا المبلغ و هذا الرجل الذي. يستولي على العالم كله ، و سيكون ملك العالم كله 

لسوف و. أمالكهم ، فهو ال يحبهمإنه سيحرم اليهود من ... لمسلمين من القوة صديق ل
مه ثم إن الحزام الذي يشد جس. سيكون حامي اإلسالم ، و سيطرد الفرنسيين . يقتلهم 

   2 ."ال إله إال اهللا، محمد رسول اهللا: قد كتب عليه الشهادة 
روايته الدار الكبيرة بإعالن الحرب العالمية الثانية، "  محمد ديب "و قبل ذلك ينهي 

و شعور عمر بسعادة و راحة غريبة لم يفمنذ أن سمع هذا الطفل صفارة .  د دوافعهاحد
على الكاتب ، و بذلك يقترح  أنه فجأة كبر سنااإلنذار تدوي في مدينة تلمسان شعر ب

  3. القارئ النهاية المفتوحة
ستعمل في مدينة تلمسان نستغرب كقراء و إذا عدنا إلى صفارة اإلنذار التي كانت تُ

 لهذا الحدث، انو ال الزمان مناسب، فال المكان  ، فتلمسان ليست مدينة أوروبية لذلك
ن الهلع و الفوضى م عنها حالة م، فنج بوا لهذا النداءالمفارقة أن جميع األهالي استجاو

 إنها حالة الحرب التي .و في مرحلة الحقة حالة من البحث عن مخبأ ما وسط األهالي، 
  :تعكس الحالة النفسية لألهالي، التي نستشفها من هذا النص

ذ انطلقت صفارة اإلنذار تدوي أول مرة ، لكأن صفعة أو ريحا قوية هبت عندئ"...
رجاال و نساء يجرون في يرى كان و هو يعدو في خالل المدينة ... على حين غرة 

                                                 
1( Kد� �#J! z��J0 ا��LMY274، �� '�!� ا��رو �، ص  ، ا�.  
2(98�� UB�#ة، ص ص  ا���2S146- 145، ا��ار ا�.  
3 ( ����Mohammed Dib, La grande maison, pp 188-189. 
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أصبحت المدينة  ...ما هي إال لحظة حتى خلت الشوارع...جميع الجهات مثلما يجري
 هي اآلن ذ آالف السنين ، شوارعها الواسعةفجأة أشبه بمدينة قد خلت من الحياة من

  1 ."طرق خالية قديمة 
، لكن ذلك لم يمنع  تيقن بعدم صلته بالحرب العالمية الثانيةقد جزائري و إذا كان ال

  . من السلطة الفرنسية للدفاع عن فرنساعن أبنائه التجنيد اإلجباري
.   حسب السارد في الحريقالمجندين يثير الشفقة و لكنه غريبفمنظر هؤالء 

ن شارك في حرب كبيرة فالشباب الذي تم اختياره لم يدرب لحمل السالح و لم يسبق له أ
 . أو معركة بسيطة و األهم من ذلك فهو ال يفهم القضية التي سيضحي ألجلها بحياته

، ينتعلون  أغلب هؤالء الشباب من الطبقة الفقيرة المحرومة القريبة من حالة التشردو
هم في  أنهم منحوا زيا عسكريا صيفيا و، و المفارقة الغريبة أيضا أحذية بالية ممزقة

، و علة ذلك أنهم  دخل المستشفى بعد إصابته بنزلة رؤيةو العديد منهم ُأ.  ج الشتاءأو
كأنهم من  في المالعب المكشوفة على القش واضطروا إلى المبيت في الفنادق البخسة أو

إنهم يعيشون حياة عجيبة ، ال "  :  معلقاأما عن أحاسيسهم فيقول السارد.  الدواب
2 ." عليه و ما يعهد إليهم به من أعمال حملونيفهمون شيئا مما ي   

الحديث عن تجنيد الشباب الجزائري أثناء الحرب العالمية غفل مولود معمريال ي 
مسبق فكل األسماء كانت تسجل دون شرط أو قيد ".  الهضبة المنسية"، في روايته  الثانية

كأنهم ماتوا والء يساقون إلى مصيرهم المجهول و كان هؤ.  ، مزيان و قاسي كسعدي
   . قبل الموت أو كأنهم مشروع لحرية فرنسا و لقدرهم الحتمي

فمن أين  بناء تقابل ذلك بيأس عاجزستدعى فيها أحد األو كانت العائلة التي ي ،
 و يخيم على تستحضر القوة و تستمد الشجاعة و بكاء النسوة الذي يغطي فترة الليل

و وسط هذا الجو من الظلم .  م و األمومةسمع إال صراخ األل فال ي ،أجواء البيت
، نسي بعض األهالي العادات التي تراعى في المناسبات  داد عامالمتناهي الممزوج بِح

، بل يبقين  و أصبحت النسوة ال يحتجبن عند رؤية الغرباء من رجال الحي.  واللقاءات
      3.جنيدفي الساعات التي يغادر فيها هؤالء إلى الت.  نبواقفات جنبا إلى ج

                                                 
  .J!146 -147#� د�K، ا�LMY�0 ، ا��ار ا�2S��ة، ص ص )  1
  .328ا�#�UB ��98 ، ص) 2
3 ( ����Mouloud Mammeri, La colline oubliée , éd Gallimard 1992,  pp 40-41. 
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 الحرب على الشعب الجزائري ككل و على الرغم من المساوئ الكثيرة لهذه
فمشاركة الطبقة المثقفة في هذه .  وقعتَ، لكنها أثمرت فائدة لم تُ المجندين بالخصوصو

  .  الحرب كانت حافزا لهم للتعلم و الوعي السياسي
مقاومة الشعبية إلخراج فالجيش الفرنسي الذي لم يمتلك إال الخيار العسكري و ال

قا بمثقفين جزائريين، خاض غمار الحرب العالمية الثانية مرافَث ، حي النازية من أراضيه
و قد كان بعضهم يمتلك موهبة .  هؤالء أسسوا فترات الحرب األولى للتأمل و التفكير

هنا رأيا و نستفيد .  ، فاعتمدوا عليها لنقل انطباعاتهم من السياسة االستعمارية الكتابة
  : " مولود معمري "للروائي 
و خالل الحرب العالمية الثانية حدثت أشياء كثيرة ، شاركنا فيها نحن " 

ب و ابتهاج أن خروجنا من المأزق ممكن ، الجزائريين ، فشعرنا على إثرها ، بتهي
  1 ."فخرجنا من ذلك المأزق بالكتابة قبل أن نخرج منه في الواقع 

لعالمية الثانية انتهت األوهام التي بنتها عقول البسطاء من و مع نهاية الحرب ا
 جرح.  ، انتهت هذه الحرب بجرح في جسد و روح هذه األرض و أبنائها الجزائريين

، وضع الجميع  فأثناء الحرب . )1945 (سمته الذاكرة التاريخية بحوادث الثامن ماي
فاآلمال كانت أشبه بالماء .  آمالهم فيها معتقدين أن جميع مشاكلهم سوف تحل فيها

  . كل فرد جزائري لم يكن يتمكن من العيش دون أمل يرافقه ، والطعامو
ثم فهمنا .  كنا نخاف 1945في عام "  : كتب جان عمروش في هذا الصدد يقول

 السجن ؟ نحن –ماذا يمكن أن يفعلوا لنا و لم نعرفه من قبل . أنه يجب أال نخاف 
  .2 " الموت ؟ نحن على أتم االستعداد له -لقنا فيه البؤس ؟ نحن خُ-خبرناه

، فقد و استفادة  منها و لعل كاتب ياسين يكون من أكثر الكتاب تأثرا بهذه األحداث
  : و قد سجل انطباعه عن هذه المرحلة بقوله.  لمخيبات األعرف السجن و

ات إنني أتذكر بعض اإلشراقات التي امتلكتني داخل السجن ، إنها أجمل لحظ"
  ."ذين اعتبرهما أغلى ما أملك ، الشعر و الثورةلحياتي ، فهناك اكتشفت الشيئين ال

                                                 
ر ا�دب ا���44 ا��Cا]�ي ، ص ) 1?� ، 0�!�  K25<���ة أد�.  
2( (Jean Amrouche, Quelque raisons de la révolte Algérienne, Economie et humanisme, n° 96, mars, 

avril1959, PP124-131)98 ، ص�� UB�#27 <7 ا�. 
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إحساساته تجربته األدبية و ترويض عواطفه وو يضيف معلقا عن دوره في صقل 
  : قائال

   1."1945 ماي 8كنت سأظل غامضا ، لوال أحداث ".. 
قد فقد والدته التي ف"  كاتب ياسين "شكلت هذه األحداث فارقا كبيرا في حياة 

و قد أمضت من .  مظاهراتالتل في تلك أصيبت بانهيار عصبي حين ظنت أن ابنها قُ
و في غمار  . جراء الصدمة سنوات عديدة في مستشفى األمراض العقلية بمدينة البليدة

 ، و في مدينة سطيف تقابلت ، كان كاتب ياسين شابا لم يتجاوز السادسة عشر األحداث
 . ك الشاب مع المجازر التي ارتكبت في حق األبرياء من المطالبين بالحريةنسانية ذلإ
.  شهد فيها اآلالف من المسلمين صدمة حقيقية لكل جزائريكانت هذه المجازر التي استُو

كما أن وجوده مع المساجين الجزائريين فتح .  صدمة زادت من قوة االنتماء الوطني
، وقتما كان  وإذا كان زواج ابنة عمه التي أحبها،  عيونه على مدلول الواجب الوطني

 ماي زمته أحداث الثامنو قد ال.   من القنوط و خيبة األملاسجينا غرس بوجدانه نوع
الجزائر في شخص  انصهر حبه لوالدته و ابنة عمه و، و هكذا  في كتاباته)1945(
  ".نجمة"

، يتحمل الفرد  همهاففي مثل تلك األحداث الدامية التي يقف العقل عاجزا عن ف
رة ألن اإلنسان المرحلة من المراحل القليلة النادفهذه .  ذاتيته و يكتشف حقيقة اآلخرين

 . يتعرف على حقائق األشياء
   ماي 8  (بعض أشكال التعذيب الممارس في أحداث"  نجمة "عرضت رواية 

ى السجون إل، فلقد تم اقتياد العديد من الشباب المشارك في المظاهرات  )1945
فها هو لخضر يعود بذكرياته إلى يوم اعتقاله خالل شهر .  المعتقالت حيث عذبو

 الخرفان من ، فأقاموا والئم بعد أن نهبوا ، و قد احتفل السجانون بالمعتقلين رمضان
ه ليعترف بالموجود ر هذا الطالب نفسحض.  تمتعوا بلحمها المشويالفالحين و ذبحوها و

، لكنه لن ينبس بكلمة  فهو لن ينفي تواجده مع المتظاهرين.  ود كواقعموجكحقيقة و الال
أما طوق النجاة و إذا اشتد عليه التعذيب فهو .  عن المسدس الذي أخفاه قرب النهر

  .، حيث ستثبت التحريات براءتهم قائمة ألسماء الطلبة الموالين لفرنسابجهر ال
                                                 

 0  �����8�0 ، ص ) 1�S#ا]��0 ا��C7 ا��اوي، ا��وا�0 ا��0 '�0 . 365أ!#a�1ا]� ا��Cة أ���ه� �� ا����J! 7!1967.  
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"ثم أثبتوا في القيدين عصا طويلة د المفتشون يديه و رجليهاستسلم األخضر فقي ، 
أفضت إلى شله عن كل حركة ، ثم أخذوا سجينهم من وسطه و ألقوا به في حوض 

  .الماء
أنهم _ حسب المذاق_ و أدرك . أحس شيئا باردا كالجليد يضغط على شفتيه ...

ثم ضغط شيء آخر . يقحمون حجرا كبيرا في فمه حتى حلقه ليمنعوه من إغالق فمه 
تي األخضر ، و تمكن من إدراك كنهه ، لقد كان الطرف المعدني لخرطوم على شف

  .الرش
  .كان الماء ينساب 

  .خضر قادرا ألاو لم يكن 
  1. "لم يكن قادرا على أال يشرب 

قوة وبسالة الشعب البسيط و شجاعته في تلك األحداث من " نجمة " أظهرت رواية
بخروجه إلى  أكد الشعب باستجابته للنداء وقدفل.  ناحية و تخاذل األثرياء و رجال الدين

الشارع أنه يستطيع أن يو إذا تحرك كرجل ، إذا نطق بصوت موحد خيفرهب و ي 
  . لقد أصبحت القضية قضية حياة أو موت ، قضية وجود أو الوجود.واحد

أما مجموعة العقالء التي حاولت أن تتدخل و تهدئ النفوس ممثلة في بعض 
، فهؤالء كان خوفهم على أموالهم و مكاسبهم أشد من خوفهم  الدينالمحامين و رجال 

  . و ما كان يحركهم هي المصلحة الخاصة ال مصلحة الوطن.  على الشعب
  

  :و أخذت الجماهير تزأر "... 
  .ننتظر ماذا ؟ فالقرية لنا 

  .أما أنتم األثرياء ، فإنكم تنامون في فرش الفرنسيين 
  .خازنهمو تأخذون ما تحتاجونه من م

فلنكن : " فتراجع المحامي و تبعه المفتي و لحيته تهتز اهتزازا ، و هو يقول ...
عقالء ، أبنائي ، ال نستطيع اليوم الوقوف أمام الدبابات ، فلتكن لكم ثقة في رؤسائكم ، 

  ...و إننا نعدكم
                                                 

  . 60آ��'�� K�C� ، 7#0 ، ص  ) 1
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  1 ".فليسبقنا الرؤساء على الطريق ، لقد طال سباتنا: فيجيبه الناس 
حداث الثامن ماي أن الطبيعة اإلنسانية الطيبة قد تتحول إلى عنف كما كما أكدت أ

نتزع منه ذلك ، ي فالفرنسي المتعاطف مع إنسانية الجزائري.  حدث في الرد الفرنسي
 2.  و احترامه للعصا فقطا و متمردابتشويه صورته و اعتباره سارق

" التلميذ و الدرس "  في روايته)1945(يتوقف مالك حداد عند أحداث الثامن ماي 
و رؤية .  فالسارد يتكلم عن الطلبة الذين أصبحت حرب الجزائر في مقدمة اهتماماتهم

و شهر ربيعي و لكنه شهر العذاب الكاتب لهذا الشهر رؤية شاعرية ممزوجة باليأس فه
  .الموت انعدمت فيه الورود و انكشفت فيه الحقائقو

. ح فيه األزهار في ألم ماي ، شهر األلملقد كان يحب الطقس الجميل الذي تتفت" 
  3" .الجحيمالشهر الملعون بين كل الشهور ، هو . هذا الشهر ..  سنة النحس1945

التحدث عن ما بعد "  رصيف األزهار ال يجيب" و يواصل مالك حداد في روايته 
 جدت البالد صعوبة في التعافي من الربيع الدامي الذي، فلقد و )1945(أحداث ماي 

، فالجبال التي تحيط المدينة يبست فيها األراضي و أصبح لونها  عاشه الشعب الجزائري
  4. باللون األحمرحرقت أو تلطختمصفرا كأنها ُأ

، إذ تم التأكد من أن  تزامن انتهاء الحرب العالمية الثانية مع انتهاء األوهام
م يكن هو إنسان لفالفرنسي ك.  المصائب ليست في األشخاص بل في الحالة الجامدة

خرعوض بآالمشكلة ألنه قد ي  .عتقد أن الحرب ستغير بمفردها و من الخطأ أن ي
ض جند و يرحل عن الجزائر و يعوفمسؤول الورشة الفرنسي الذي ي.  األشخاص

و مع نهاية الحرب تأكد الجميع أن .  و بصورة مؤقتة بمسؤول أطيب في البداية فقط
  5.الوضع باق على حاله

، شعورا عند  ق التتابع التاريخي للحرب العالمية الثانية و ألحداث الثامن مايخل
فالعديد من .  ص الشعب من حالة الخضوعخلّفئات عديدة بقرب حدوث الفيصل الذي ي

محمد "  ، انطالقا من الشخصيات الروائية تنبأت بالثورة بل و أكدت على ضرورتها
                                                 

  .'�� K�56�C� ،7#0، ص آ�) 1
2( ����Kateb Yacine, Nedjma, p58. 
3 (Malek Haddad, L’élève et la leçon, p 25. 
4 (����Malek Haddad, Le quai aux fleurs ne répond plus, p 9. 
5( ����Mouloud Mammeri, Le sommeil du juste, pp 179-180.  
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ن القراءة تنبؤ متجلية عند هذا الكاتب، إذ إ أو على الفالقدرة على الرؤية المستقبلية" ديب
المتأنية لنصوصه تعطينا انطباعا بذلك، فالثالثية تجاهر بقرب االنفجار الشعبي ، و فعال 

مته على هذا طورة هذا العمل على مستقبلها و قولقد استشعرت الجهات الرجعية خ
  .األساس

  :  في رواية النول حمزةيقول
 الدرك األسفل ، فلن تجدينا الطرق العادية من أجل أن نعود لقد وصلنا إلى"

فنصبح بشرا ، البد لنا في سبيل ذلك من أن نقلب العالم رأسا على عقب ، و ربما كان 
  .علينا أن نروعه

إن هناك قدرا يجثم علينا ، فإذا أردنا أن نفلت منه ، وجب علينا أن نحطم كل ...
  .شيء 

  1."و لكن البد أوال من هدم كل شيء.. نعم ..  اإلنسانعلينا أن نبدل العالم و...
 أو في و قد كانت بعض المجموعات تفكر في أن الحل يكمن في حمل السالح

  :في حوار بين عكاشة و عمرهذا ما نراه . الثورة و التمرد عن الموجود
  .ليت لجميع الناس سالحا حقيقيا" ...

  :قال عمر و قد تقلص حلقه قليال
  ؟لم السالح 

يخطر ... إنها للذة دائما أن يملك المرء سالحا حقيقيا: ... فأجابه الحائك بقوله 
    2".ببالي أحيانا أنه يكفي أن يملك جميع الناس سالحا

، فبعد اندالع  يشاركه مولود فرعون الرأي بأن إعالن الحرب و قيامها كان منتظرا
،  ، لم يتفاجأ أهل القبائل ابيةالشرارة األولي في شهر سبتمبر و في صبيحة معتمة و ضب

فالجميع كان ينتظر هذا اليوم و قد ال نبالغ إذا جزمنا أن فئات عديدة كانت تتمنى حدوث 
فبداخل الجميع كانت هناك رغبة في .  ، و لكن هذا القول ال يجانب الحقيقة هذه الشرارة

فلقد طال أمد السل حدث كسر لهذا الواقع و أن يحدث التغييرأن ي ،قد سئم  ، ولبيم الس

                                                 
  .431، ص  !J#� د�K، ا�LMY�0 ا��ل) 1
  .495ا�#�UB ��98، ص ) 2
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لآلالم الصعبة يتناسب : "  و كما يقال.  جميع أهالي القبائل حالة العذاب و الشكوى
  1". الدواء

إن حالة التعاسة التي عاشها الجزائري طوال سنوات االحتالل و التي نجمت عن 
،  ، كان يجب أن تنتهي القهر و الفرض المتواصل لما يرغب فيه و ما ال يرغب فيه

ن و الغريب أن مالك حداد يرى أ.  كون إال بالحربكان مؤكدا أن نهايتها لن تو
الشهر الحادي عشر من سنة ألف من األرقام من اليوم األول  عدالجزائري يبدأ 

  2.خمسين و قبل ذلك فهذه األرقام كانت جبرا ال داللة لهاربع وتسعمائة و أو
آلسيا جبار "  القنابر الساذجة" ل أما دوافع الكفاح الجزائري على لسان رشيد بط

و ليس السترجاع ، فلقد حارب الجزائري ألجل الثورة  فهي مسألة مبدأ و قناعة سياسية
، ففي مرحلة  فحالة الحرب أشبه بالرجوع من ظلمة الليل.  التمتع باالستقاللالحرية و

.  الحقيقي وجهه  المحتل إلى إزالة الجزائري ومحوالوجود االستعماري الفرنسي سعى
تتكيف من جديد مع نور ل جر الحرية أعاد األمل لعودة أمة كادت تنقرضلكن بزوغ فو

     3.الشمس
 الذي أصاب الناس و العباد في الفاتح لتحريرية بالزلزال القويفما أقرب الحرب ا

، في األكواخ و القرى و في  فلقد انتشرت الحرب في كل مكان.   )1954 (من نوفمبر
لقد تيقن الشباب الجزائري من و .  ، و في الجبال و السهول في نظرات الناسالغابات و 

أن الجميع يعاني و يتألم و الحل الوحيد لتوقيف هذه الحالة و استبدالها بالسعادة هي 
و لكن الموت . ، و تيقن الشباب كذلك أن ثمن هذه الحرب سيكون سقوط الموتى الحرب

، و لكن شتان بين الموت من أجل  ة أجل و قدرحدث يوميا و دون حروب فهي مسألتَ
 ، و الموت التي ينتظرها صاحبها في البيتو كريمة قضية و ما تجره من حياة طيبة 

  4. ، بين موت تساهم في التغيير و موت ال تحرك الكائنحتف األنف

                                                 
1(Mouloud Feraoun , L’anniversaire , p 113.  
2 ( ����Malek Haddad, La dernière impression, pp 131-132.  
3 ( ����Assia Djebar, Les alouettes naïves, p p 332-333. 
4 ( ����Mouloud Feraoun, L’anniversaire, pp 113-114. 
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 فهمها إال، فالقوة ال تَ لم يكن الجزائري يملك حال لمعاناته إال القوة و استخدامها
تتخذ الحرب لنفسها .  ، فالحرب إذن داء و دواء ال بد منه زاح إال بالقوةالقوة و ال تُ

  :و في هذا الجانب يقول مالك حداد. أسماء عديدة و ال تصرح بحقيقتها
  .ما لهذه الملعونة ال تذكر اسمها : و لكن قل لي بربك "

اف ـالشتم غير كما لها ال تذكره فتقول إن اسمي الحرب و إني ولدت يوم أصبح 
  1".و يوم أصبح الصبر غير كاف 

 عكست الفئة التي رفضت الحركة - داخل األعمال الروائية -نلتقي باستثناءات 
، فها هي  الثورية و السياسية وشككت في قدرات الجزائريين المطالبين باالستقالل

 للحرب و السياسيين داخل السجونضين تتمنى أن يستمر وجود المحر" حسنة"
 في البالد  و البورجوازية ، فببقائهم هناك يرتاح الجميع و تتأكد الطبقة الغنية المعتقالتو

و اعتبرت هذه المرأة أن المحاربين .  بإبعاد المجموعة التي تحرك النيام من حالة سباتهم
ون الفرنسيين دون أن يمتلكوا السالح أو العلم و المعرفة كما استبعدت يتحدالجزائريين 

   2.نة تسيير البالد كما يفعل الفرنسيوطريقفي  هؤالء  أو ينجحيدركأن 
، و لكن هل يتأسس  ثمة مبررات كان يقدمها المترددون من نجاح الثورة التحريرية

 ارها بعضهم نوعـ، اعتب فبعد انفجار الحرب المسلحة ؟ النصر على حسابات منطقية
نسيون ويلقون األسلحة، ل الروم و يمفسرعان ما تخمد نيرانها"  البريكوالج" من 

م يدرسوا فنون القتال فجنودها من األميين الجهال الذين لم يتعلموا أصول الحرب و ل
 من عروض السيرك ا أبعد من ذلك و اعتبر الحرب نوعهمبعض ، بل ذهب المواجهةو

ا كياء سيكسبون من ورائها سياسيه بعض األبرياء إلى السجن و األذوبعد انتهائها سيوج
 بالعتاد الحربي ن أن النصر في الحرب ال يتحققدرك هؤالء المشككولكن ألم ي.  مادياو
غاباتها ر بجبالها و التي تفرض قوانينها الخاصة و الجزائهي األرضالعدة فقط بل و
  3.صحاريها تفرض شروطها المسبقة للنصر أو الهزيمةو

رافيا فقط بل بعدا تتتابع فيه أن البعد بين الجزائر و فرنسا لم يكن بعدا جغاألكيد 
، فالمسافة بين  ، فالمسألة ليست مسألة جغرافية فحسب أو مسألة هندسة المقاومات

                                                 
  .�T x9ا�0، ص !��x �6اد، '�ه2 ) 1
 2 (���� Mohammed Dib, La grande maison, p 85. 
 3 ( ����Mouloud Mammeri, L’opium et le bâton, pp 42-43. 
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و لكن بينهما سنوات من الدماء .  ألفي كيلومترليست باريس و الجزائر العاصمة 
والصداقة تضيع .  أما الثورة فتبدأ حينما يسيطر الضجر على نفوس اليائسين.  الموتو
  1.متع به إال في زمن السلمتَ، ألنها امتياز ال ي ي فترات الحروبف

فدوما تبقى الحرب ذلك القدر .   الموجود كواقع لتشكل وجها جديداتمحي الحروب
فهي أشبه بالخراب و العاصفة و الزوبعة التي تحطم .  أو هي العناية السماوية للتعساء

، بحيث تعاد الحسابات من   عذريتهاو بعد ذلك تسترجع األرض طهارتها و.  كل شيء
قارب ذلك لعبة الشطرنج التي و ي.  جديد، و يعاد ترتيب األشياء و القيم حسب أهميتها

  2.توزيع البيادق فيها من جديد - بعد كل جولة  - يعاد
فها هو أستاذ .  خر يتحول إلى كائن آ- في فترات الحرب -و يبدو أن اإلنسان 

  : يصرح"  بواري "لسيد الفلسفة و البيداغوجية ا
 كذلك ، لكن في األننا بشر و مجرد رجال فقط ،  و ألننا لسنا مالئكة أو وحوش" 

و الواقع أن الرجل الحقيقي الجدير باسمه ، . أوقات الحرب يستيقظ الوحش بداخلنا 
  3"... كلية إلى حالة من الهيجانل ال يتحويعلم بأن الوحش يستيقظ و لكنه

فيها اإلنسان أشبه   يصبح ـبالنسبة إليه ـاسين الرأي فكل حرب و يشاركه كاتب ي
، فترات آكلي  ، فالحرب ترجعنا إلى فترات التاريخ البعيدة بالكائن الذي يقتل أخاه

  4.البشر
 و على لسان رضوان فحينما نقضي على وحش خارجي و من منظور محمد ديب

، و إذا انقرضوا فمع من   في كل مكانو الوحوش كُثر.  نتحول بدورنا إلى وحوش
   5.يتخاصم الفرد

، فالحرب ال يجند فيها  أما مالك حداد فيرى أن الحرب هي قمة الالوعي اإلنساني
لهذا ، و تعمل بصورة عكسية و يتم فيها تعطيل األفكار و األرواحهي الجنود فقط بل 

  6.لفردها لفي حقيقة كشفها للنفس اإلنسانية وفي عزِل  الواسعةالصحراءتقارب 

                                                 
  .x��! ����72 -77 �6اد، '�ه�T x2ا�0، ص ص )  1
2 ( ����Mouloud Mammeri, Le sommeil du juste, p7. 
3 (Mouloud Mammeri, Le sommeil du juste, p118. 
4 ( ����Jacqueline Arnaud, La littérature maghrébine de langue française, p 42.( Les ancêtres 

redoublent de férocité . p148 )   
5 ( ����Mohammed Dib, La danse du roi, p69. 
6 ( ����Malek Haddad, L’élève et la leçon, p24. 
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و تعود وحشية اإلنسان أثناء الحرب إلى أشكال التعذيب و العنف الممارس من قبل 
 إلى هذا الجو المرعب قانون و القوة بجانبه و قد تنبه مولود معمريالذي يملك سلطة ال

وصف بشير لمراحل العذاب النفسي مساحة فأطال في "  األفيون و العصا" في روايته 
و ما يثير الرعب في .  )171( إلى الصفحة )150(ن الصفحة الذي يلقاه المسجون م

، ذلك الصراخ المسموع دون المشاهدة في فترات استنطاق المقبوض  نفوس المعتقلين
السامع دخل على جسد ي، و عيها، فذلك الصوت الذي يفتح أبواب الخيال على مصر عليه

يتحول فيها الصوت اإلنساني ، و  بالبرودة من الحمى المعنوية تمتزج فيها الحرارةاأنواع
   1.إلى صوت حيواني ال صلة له بالبشر

متكررة في بقاع كثيرة من و و قد يكون الواقع العنيف في الجزائر حالة فردية 
فالعنف ال  .  تندلع الحروبفي مختلف األزمنة و األمكنة، إذ فعال و الكرة األرضية

  .   متجسدة في الواقع ألنهاكها الجميعهي حقيقة مرة يدريجلب إال العنف، 
حوراقب فيه الجميع لت الحرب وطنا كالجزائر إلى مركز شرطة كبير، ي

بعد مغادرتهما لباريس، "  بلعيد "ينبه " والي "فهاهو .  ستنطقون إذا تم الشك في أمرهميو
ل كل أقواله و حركاته و أنفاسه ، ستسج أنه بمجرد وضع رجليه على رصيف الميناء

ية العسكرنقل إلى الشرطة المدنية والكل و يل حلَّمته و ضحكاته و بعد ذلك يوحتى ص
    2.واحيالتي تجوب كل الض

، فالحرب تشبه العملية  أما وجود الحرب فقد يكون أحيانا ضروريا ال بد منه
فالجراحة دوما هي الحل النهائي حينما تفشل األساليب .  الجراحية النافعة لصحة صاحبها

.  الضروريقيقة األمر داللة العجز النافع و، فالحرب أو الجراحة هما في ح األخرى
مهما تحققت فيها نسبة ، و العملية الجراحية و فالحرب تنتهي بهزيمة طرف من الطرفين

  3.ناإلنساالنجاح و لكنها تخلف وراءها آثارا و ندوبات في جسد 
إن هذه " :  ولها التاليأما موقف آسيا جبار من حرب التحرير فيتوضح من خالل ق

الحرب التي توصف دوما بأنها أبشع األشياء ، تصادف أنني تلقيتها و أنا طالبة 
بباريس بهدوء كنوع من االلتزام الضروري و المفرح ، هكذا كانت عالقتي بالحرب 

                                                 
1 (����Mouloud Mammeri, L’opium et le bâton, pp150-171.   
2 (  ����Mouloud Mammeri, L’opium et le bâton, p 89. 
3 (����Malek Haddad, L’élève et la leçon, pp 129-130. 
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، جانب الفرنسي أو الجانب الجزائريفلم أعايش هول الحرب سواء من ال. الجزائرية 
    1." أشاهدها بصورة ملموسةه األهوال كانت كثيرة و لكنني لمن هذويعلم اهللا أ

. أبطال و خونة:  الواضح أن الجزائريين أثناء الثورة انقسموا إلى مجموعتين
و عشها أمدته يقينا أن الالمشاركة أفالمراحل التاريخية التي عاشها الجزائري أو لم ي

  2.الخيانة الالعمل هي قمة
، ألن  عد هذه المرتبة المشرفة و المشرقة حالة من النورانيةفبالنسبة للبطولة ت

  يذكر مالك حدادفالبطل كما.  البطولة الحقيقية في سكونها الروحاني هي نقيض الشجاعة
. ، فهو ال يجيد إال التعليل و تقديم الحجج حسن تقدير حساباته ال ياال يعدو أن يكون جبان

و من ناحية ثانية ال يستطيع .  وحده هو البطلالقلب ، ف فال عالقة تربط البطل بالبطولة
، و لهذا  ، فإما أن يكون بطال أو قديسا اإلنسان أن يكون بطال و قديسا في الوقت نفسه

كما ال يمتلك البطل الوقت الكافي  . السبب فهو بعيد كل البعد أن يكون قديسا أو بطال
   3. ى الدوام بطالعل، فكل بطل هو إنسان و لكن اإلنسان ليس  للتغير
و ذلك  لقى المجاهد الذي تبنى الدفاع عن القضية الوطنية كل التقدير و الحبي ،

مهما  ، وهما كان تصوره للحياة و للمستقبلمهما كان التوجه السياسي الذي آمن به أو م
،  من منظور مولود فرعون ، فكل ذلك ال أهمية له أسلوب حياته و فلسفته الوجوديةكان 
  4.ما أن المجاهد غزا القلوب بسبب مقاومته للمحتل الذي يمثله الفرنسيطال

و يزعم بأن الثورة تعطي .  أما مولود معمري فيذهب أبعد من ذلك في هذه النقطة
يشغلونهم بفتح ،  أما الحكام فحينما ينفد الخبز لشعوبهم.   تفاحا الشجرةُالخونة مثلما تمنح

  5. ملفات الخونة
، فقد سالت الدماء  يسانزارها و عكست بشاعة الكائن اإلنأو حملت الحرب

جن ستل البعض عشوائيا وذب الشباب و الشيوخ و قُهكت فيها أعراض النساء و عانتُو
، فالنجوم في السماء باقية في مكانها نجوما،  و رغم ذلك فالحياة مستمرة.  البعض تعسفا
غير تظر البعض من الجزائريين أن تُكان ين.  قعها و حافظت على بريقهاالم تبارح مو

                                                 
1 (Jeanne Marie clerc, Assia Djebar, écrire, transgresser, résister, pp 88-89. 
2 ( ����Malek Haddad, L’élève et la leçon, p 131. 
3 ( ����Ibid, pp 41-42-52. 
4 (  ����Robert Elbaz, Martin Mathiew, Mouloud Feraoun ou l’émergence d’une littérature, p 107.( 

Journal P 36) 
5( ����Mouloud Mammeri, L’opium et le bâton, p233. 
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القطار الذي ينفلت لتي تنفجر ال توقف دوران األرض و، فالقنبلة ا الظروف طبيعة الحياة
فكل األمور البشعة التي تقع ال تغير من .  عن السكة ال يوقف شروق الشمس و غروبها

. سكينة و رهبةو لهذا السبب فشساعة العالم الكوني و هدوؤه يخلق فينا .  مجرى الكون
و رهبة ألننا نشعر أن ال حدث يؤثر .  سكينة ألنه يمنحنا الشعور بمعنى األبدية الدائمة

  1.فيه
، حياة تجتمع فيها   زمنيا أشبه بحياة على إيقاع مفككتصبح الحرب التي تتمدد

 ، األمل ، الجبن و الشجاعة ، ففي الحرب يجتمع الرعب و البطولة كائنات عديدة
يردد معلقا على " االنطباع األخير" و ها هو سعيد بطل رواية   2. الجسديالتعذيب و

لكنه يواصل و يتحمل الحياة  3" .. الحرب ليست جميلة"  : األوضاع الدموية في البالد
، فاإلنسان ال يملك إال أن يتابع الحياة و يتابع  ببشاعتها بعد مقتل الفتاة التي أحبها

نع ذلك أن نركن ، فحينما نفتقد الحطب ال يم  العراقيلالطريق رغم كل المصاعب و كل
قد إلى األبد ال يدفعنا فالحزن على الحب الذي فُ.  نلتزم الصمتعلة ضعيفة وإلى شُ

المهم أن الحياة .  ي ذلك الحب بالذكريات الجميلةحيِِ، بل نُ لالنتحار إال في الروايات
  4.ساوي أربعةمن أن اثنين زائد اثنين يلن يغير مستمرة إذا فقدنا عزيزا، فهذا الفقدان 

، بعيدا   عن باقي العالم- كمدينة قسنطينة -انعزلت المدن الكبرى في أثناء الحرب 
، جزيرة لم  ، بل و تحولت إلى أشبه بجزيرة في محيط من األهوال عن القارات المختلفة

و من كان يعلق أمله و قد اعتقد الفرنسيون .  يتم حمايتها من العواصف القاتلة والمدمرة
، أن تلك الحركة التي تفجرت حينذاك كانت ياسيين القدامى و الموالين لها عليهم من الس

، لكن األمور تكشفت بعد نشوب الهجمات القوية شمال قسنطينة في  ذات نطاق محدود
، و قد أدرك الفرنسيون حينذاك أنهم أمام وضع جديد تسنده ثورة عسكرية )1955( عام 

 و أمام شعب استعد الكثير من أفراده للكفاح المسلح بخاصة بعد أن اشتركوا مدربة
  .تدربوا على حرب العصابات الثانية و الحرب الهندالصينية وكجنود في الحرب العالمية

                                                 
1 ( ����Malek Haddad, La dernière impression, pp16-17. 
2 (���� Assia Djebar, Les alouettes naïves, pp228-229.   
3 (Malek Haddad, La dernière impression, p28.   
4 ( ����Ibid, p87. 
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ن كل شيء على ، أ ، خالل حرب التحرير عيدكانت السلطات الفرنسية بالفعل تَ
 محاولة بذلك إقناع الرأي العام العالمي أو ربما ، ما يرام بين الجزائريين و األوربيين

المعرض الكبير " ـو قد لجأت السلطة إلى ما اسماه مولود معمري ب.  نفسها بذلك
مون مقاعدهم قدلون العرب في الشوارع و يقبِّحيث تجد األوربيين ي".  للتآخي و المودة

،  " فاطمة"مناداتهم باسم  بتقرونهنللسيدات المحجبات اللواتي كانوا في السابق، يح
إال أن هذه المظاهر . من فضلك سيدتي: هن للجلوس قائلين باحترام نفأصبحوا اآلن يدعو

  من تستطع أن تزيل تراكم سنوات طويلةمن المشاعر المخادعة و العواطف الكاذبة لم
  . الكراهيةالحقد و
هي قة ملموسة والحرب في الجزائر حقيضي الوقت و السنوات تيقن الجميع أن مِب
  مجردباعد أن تكونفالدماء و اآلالم و األموات تُ.  أن تكون عرضا مسرحياعن بعيدة 

فهذه الحرب التي انفجرت في كل . المتفرجين إدعاءات خيالية تختم بتصفيق المتتبعين و
، فالخيارات التي تبناها الجزائري منذ   و األسئلة من جديدقضاياالبقاع أعادت طرح ال

 1.  و غفلة تامة لألهما، فالحياة قبل ذلك كانت ال وعي  طويلة تم مراجعتهافترات

انزعج العديد من المثقفين للجو العام الذي سيطر على الجزائر أثناء الحرب ممثال 
فهذه الحالة .  المسلحة  المقاومة اشتدادوعلى طبيعتها في التناقض بين استمرار الحياة 

ياء بالراحة و التي كانوا مجبرين على تحملها مع التظاهر شعر األح تُمالمسمومة التي ل
فلم تمنع الحرب أن يتوجه العمال إلى مكاتبهم في وقت العمل و التظاهر .  عكس الحقيقةب

ات اليوم،  عند الجزار أو الحالق لقضاء حاجالتوجه.  بالعمل و مناقشة أحداث الساعة
  2. والبقاءستمرارفالجزائري و في في غمار الحرب ال يملك إال اال

، فبسبب الحرب تقرر إلغاء مراسيم االحتفال  تذهب آسيا جبار عكس هذا الطرح
 تراجعت العروس عن وضع  كما" القنابر الساذجة" بزواج حورية أخت نفيسة في رواية 

الحناء في يديها و رجليها و تم إلغاء األغاني المرافقة للعروس و الرقصات في األيام 
  3.ح و غيرها من التقاليد اللصيقة بالمجتمع الجزائريالتابعة للفر

                                                 
1 ( ����Mouloud Mammeri, L’opium et le baton, pp 7-10-11. 
2 ( ����Mouloud Feraoun, L’anniversaire, p14. 
3 ( ����Assia Djebar, Les alouettes naïves, p99. 
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و أن ننسى " نفيسة "  نعم من العار أن نفرح و الحرب قائمة حسب شخصية 
أن نكون سعداء ، أليست هي الفضيحة بعينها ؟  : " الحرب و المعارك القاتلة ، تقول

  1..."فالبؤس والحرب التي ينبغي أن أنساها مع أهلي
، تسعى إلى  ، بل إعالمية دية فقط مكتفية بالمواجهة المسلحةلم تكن الحرب ما

و قد نقل مولود معمري .  التقليل من بطولة المجاهدين و من الخسائر التي يحدثها هؤالء
كصدى "  أثناء الحرب مقاطع من صحف صدرت"  األفيون و العصا" في روايته 

 بفعالية ضد للتصدي"  استوقفته التيالكبرى  و من بين العناوين Eco d’Algérie"الجزائر
جميع السلطات على كل  " Général Massu"ماسو"، تلقى اللواء الخارجين عن القانون

  .المناطق في الجزائر الكبرى 
  .ن سلطاتها لفائدة الحكم العسكريتخلي كل اإلدارات المدنية ع

  2 ."شوارعها و بيوتها و رجالهاجميع فتش كل العاصمة ، بستُ: تصريح ماسو
، فالعديد من األخبار  المسموعةتلك و قد تزامنت الحرب اإلعالمية المكتوبة مع 

لة من الشك النفسي لدى عامة لزرع حا السياسية المزيفة كانت تذاع عبر أجهزة المذياع
 ةتيوظفها في رواتقنية هذه األحداث التاريخية آداة  مولود معمري الشعب، و قد اتخذ

 عن عمليات الجيش إلى جهاز الرادية الذي يبث أخبارا" شيرب" يستمع بطل الرواية .
تستمر عملية التمشيط ، فأكثر من سبعة و أربعين خارج  ":  ها المذيعالفرنسي يقول في

  ."عن القانون تم السيطرة عليهم ، و لم يسجل إال جريح واحد في صفوف رجال األمن
لمة ، فقدامى المحاربين تم البارحة بماجنتا مظاهرة أخوية حاشدة فرنسية مس"
لوطن األم فرنسا و هم على أتم استعداد لمين عبروا عن إخالصهم و تعلقهم باالمس

  ."لمواجهة العدو من الداخل كما حاربوا العدو الخارجي سابقا
 الساعة التاسعة و الربع ، وقع انفجار إجرامي ، فقد البارحة بالعاصمة و في"

و قد تم إحصاء تسعة " . بيقو" ية على مقهى بشارع ألقى احد اإلرهابيين بقنبلة يدو
امرأة أوروبية أم لولدين و حامل بالثالث ، عجوز و طفل يبلغ :  أموات ةجرحى و ثالث

و قد تم القبض على الجاني الذي أنكر الجريمة ولم يكن مسلحا، و لكن . ثماني سنوات 

                                                 
1 (Assia Djebar, Les alouettes naïves, p 298. 
2 (Mouloud Mammeri, L’opium et le bâton, p 11. 
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طة تم منع اإلضرار و بفضل تدخل دورية الشر. العديد من الشهود تعرفوا عليه 
، فأثناء محاولة فرار و قد وصلني خبر سار في هذه اللحظة ... بالمقبوض عليه

 1". ، تم إصابته برصاص قاتل الجاني

يستعين مالك حداد بدوره بمقطع من مقال صحفي لإلخبار عن الحدث القصصي 
الصدفة ، فهذه الشخصية تعلم بموت الحبيبة عن طريق للحديث عن مقتل حبيبة البطل

  : أثناء قراءة أحد المذيعين للجريدة 
تمكن اإلرهابيون من الفرار بعد أن تركوا قتيلين على : لقد ورد في الصحف 

الرصيف ، لم تسجل خسائر في صفوف األمن ، و لكن لألسف أصيبت أثناء تبادل 
    2"...إطالق النار امرأة كانت تستعد لمغادرة البالد

 إلى  المعـلوماتصلن قضية الجزائر فكانت تم المتحدة مأما موقف األم
التي انعقدت في  على محطات اإلذاعة عن الجمعية العامة هبثّمن خالل ما ت، الجماهير

،  طرح القضية الجزائريةالثالثين، و قد انتظر بعض ممثلي الدول أن تُجلستها التاسعة و
شؤون الخاصة لدولة و لكن ممثل اتحاد إفريقيا الجنوبية أوضح خطورة التدخل في ال

، و قد لقي الخطاب صدى قويا على  - قاصدا بذلك فرنسا-منخرطة في المنظمة
    3.الحضور

لم تكن حالة الحرب في القرى تشبه حالة الحرب في المدن الكبرى كالجزائر 
، فعلى الرغم من أن الحياة ليست رائعة في الحواضر الكبرى لكن الفرد  العاصمة مثال

أما في القرى الصغيرة مع ما .   بصورة خفيةن لفت االنتباه إليهش دويتمكن من العي
 ، فكل شيء شفاف ، يعيش كل فرد في بيت من زجاج تحمله من شاعرية و بؤس

 تنعدم األبعاد بل و تختصر و معنى هذا أن أحجام األشياء تزيف فال معروف ، إذو
فإذا كانت المدن .   األسودون الرمادي في المناطق الريفية فإما األبيض أووجود للّ

 في الحفاظ عليها بل تفشل القرىنجد أن فإننا ،  الكبرى تساعد على اإلبقاء على األقنعة
 ينقسم  بذلكهر الكائنات و ، فتكشف جولزم كل شخص على إظهار وجهه الحقيقيتُ

                                                 
1 (Mouloud Mammeri, L’opium et le bâton, pp 27-28. 
2 (Malek Haddad, La dernière impression, p80.   
3 ( ����Mouloud Mammeri, L’opium et le bâton, p28. 
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ه ضلل بفهناك الخائن و الم.  الناس إلى مجموعتين دون مجوعة ثالثة تكتفي بالمشاهدة
 1.حسب موقع الحكم

، فمنهم من التحق  لقد أفرغت الحرب التحريرية القرى الجزائرية من رجالها
 فرنسا و الكثير منهم هاجر للعمل في. يل القلا أو وصل منههأخباربالثورة و انقطعت 

را ما يغامر نادنابت عنهم الرسائل أو المال وانقطع عن الرجوع بسبب حالة الحرب و و
 التي كانت الحاالت االستثنائيةأما . عطلته السنوية نتيجة غياب الوعيأحدهم لقضاء 

للقرية موجة من الهواء النقي، فيتحدث بعضهم ضاء عطلتها فإنها كانت تحمل رجع لقتَ
 و عن المقاهي عن العمل في المصانع الفرنسية وعن األجور التي يتقاضونها واألصدقاء

روج مساء بسبب منعون من الخ ال يال، فهمليها لي عون يترددواقاعات السينما التي كانو
ستدعى دمج في قانون القرية شيئا فشيئا حينما ي يو لكن هذا العائد. حضر التجول

اإلقامة إلى  تتحول  أوراقه الشخصية أو الستنطاقه و حينذاكللحراسة الليلية أو للتأكد من
 الجميع لتوديعه  فرنسا يسارع، و يوم رجوعه إلى  الجحيم داخلالتواجدتقارب سجن أو 

نسى هذا المهاجر تماما كأنه لم وفي الغد ي. رغبة في أخذ مكانه بحقد وحسد كامن ينم عن
  2.يمر بموطنه

ا بدول و لم يكتف بعض الجزائريين باللجوء إلى المدن الكبرى بل غامروا و التحقو
 من خالل أكاذيب  تصلهم أخبار الحربمجاورة كالمغرب و تونس، و في هذين البلدين

ن من ن المنطقي أن يسارع هؤالء الالجئوو كان م . الصحف أو صمت الرسائل
حينما أحسوا اق بأرض الوطن في مرحلة التفاوض، مصر إلى االلتحو تونس والمغرب 

     .بقرب االستقالل
  لهذه المفاوضات بين الجزائريين و الفرنسيين في يومياته،و يؤرخ مولود فرعون

االعتداءات العمليات اإلجرامية والن عن التفاوض القائم بين الجبهتين، تضاعفت إذ باإلع
و تصرف  .دون تمييز أو اختيار دقيقبشكل عشوائي، على المدنيين المسلمين 
 جو من وبذلك عم.  سقط أكبر عددمن يل، و كان األفضل  الجزائريون بالمنطق نفسه

  3. بين الطرفينالالأمنالرعب و
                                                 

1 ( ����Mouloud Mammeri, L’opium et le bâton, pp 66-67. 
2 (  ����Ibid, p 119.  
3 (����Robert Elbaz, Martin Mathiew, Mouloud Feraoun ou l’émergence d’une littérature, p 26.  
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 إلى أن نهاية الحرب التحريرية في الجزائر كانت كاتبة آسيا جبارو تلمح ال
ه هذه المفاوضات بعمليات اللعب تشبو .  بالتفاوض ككل الحروب و الثورات

ق التي  أشبه بالبياذ، أما الجنود فكانوا الحسابات المؤسسة على الفائدة و الضرربوأ
.  ير القضية التي تدافع عنهاتحرك دون أن يكون لها إرادة في تقرير مصيرها أو مص

السياسيين لخطابات  مكانها للسياسة و - في هذه المرحلة –فالحرب و الدماء تترك 
1.قةالمنم مكِّ، يكون ط للمفاوضاتخطّو حينما ين  ذلك أشبه بالتخطيط لهندسة جسر ي

  . و التقارب ن في الضفتين من التواصلالموجودي
، فإن الحاالت المرضية  وضات و رجوع الالجئينو إذا كانت الحرب انتهت بالمفا

األمراض  مصحات يب مألت المستشفيات و خاصة منهاالناجمة عن الحرب و التعذ
جدن تائهات و و أو أصبحن أرامل أو دون عائلهن، فالكثير من النسوة فقدن أطفال العقلية

  2. اغتصبنهن و األكثرية من، في الغابات البعيدة
 مشاركة الجزائري في الحرب لم تكن حديثة ، انطلقت مع مما ال شك فيه أن

 إلى التجنيد - بفيض من الكلمات -فالروايات التي بين أيدينا تشير . الحركة التحريرية 
ياره في الحرب العالمية األولى اإلجباري الذي دفع إليه الشباب دون إرادته أو إخت

و من هنا فهم . التاريخ الجزائريفهذه األحداث كانت فاصال أساسيا في . الثانية أو
     . الجميع أن الحرب التحريرية كانت أمرا حتميا 

  :عالقة فرنسا بالجزائريين 
، فكان  ة استعمارية في معاملتها للعرب و للقبائل في الجزائرانتهجت فرنسا سياس
، فقد تم االحتالل بالعنف و الضغط ممثال في الحضور  العنف عنوان تصرفاتها

 العربي  لصورة الطاغية فوق تراب المغربي، و هكذا فال نتعجب إذا كانت االعسكر
كان منهج السلطات االستعمارية ما توصل إليه مولود معمري في روايته .  هي الرعب

  . ، منهج األفيون و العصا التي أرخت للثورة التحريرية
ئة على  إلى تقسيم الشعب مفضلة ف- بغية اإلذالل و اإلضعاف -  سعت فرنسا 

، فلقد تم استغالل هذه النقطة   و ألن في الجزائر عرقين هما العرب و القبائل. أخرى

                                                 
1 ( ����Assia Djebar, Les alouettes naïves, p332.  
2 (����Ibid, pp 415-417.   
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ل القبائل على العرب ض، ففُ لبث روح العداوة بينهما و إدعاء مواالتها لجهة دون أخرى
، ولكنه تفضيل ال يرقى إلى مستوى المساواة  بحجة أنهم ينحدرون من أصول أوروبية

"  كليمنصو" ن نذكر السخط الذي لقيه   و يكفي أ1. الحقوق و الواجباتمع الفرنسي في 
قد قراره ، فلقد انتُ حينما قرر مكافأة المجندين الجزائريين بعد الحرب العالمية األولى

  2. في الجزائر المقيمينبشدة من قبل األوروبيين
قارب ما عالقة السلطة باآلخر تحليال ي" Michel Foucault ميشال فوكو  "حلل 

، فإذا كانت السلطة الحاكمة التي تمتلك  يعرف في ثقافتنا العربية اإلسالمية بشعرة معاوية
، و إذا كانت ال تحسن  إال القهر المتواصللفرض سلطتها   أسلوباالقوة و النفوذ ال تعرف

 أن - حسب هذا المفكر-عقل ، فهل ي على الدوام"  ال " قول كلمة وإال الرفض المستمر
      3 ؟ جر عن ذلك القبول و الرضوخ الدائمين

 مع العالمالفرد مع العالم و هو الكاشف عن جدلية  - كما نتصور–أن الجسد و بما 
فإننا نجد هذه الجدلية تمدنا بوضوح باالختالف الكائن بين العرب بصورة متبادلة ، الفرد

.  ي تمركز فيه كل طرف في البعد النفسي و المكاني الكبير الذو األوروبيين المعمرين
جبر على االنتقال  الذي ي، ، أثناء فترة االحتالل يكتشف المتجول في المدن الجزائريةو

كوهن  " كما بينو.  ، أنه في حقيقة األمر ينتقل من عالم إلى آخر من حي إلى آخر
Cohen " "  بي بين الحي األورو، و بين الجزائر و فرنسا ثمة ألف كيلومتر من البحارأن

 لم تتأسس ، إذن4." ، فهناك مسافة كونية من االستعمار تقاس ببعد النجوم و الحي العربي
قبة المستمرة لألوروبي زادت من ، فالمرا األوروبيقة وثيقة بين الشعبين الجزائري وعال

ظر دائما خر تنتإن األنظار التي توجه نحو اآل.  إسالمهخوف الجزائري على عروبته و
صدر أحكامه من منطقة بعيدة ال تعي لكنه انطباع ناقص ألنه يالفرنسي وانطباع الرجل 
  .  الحقيقة كما هي

إنه بالفعل منظر جميل ، ولكن ."   أن الجزائر جميلة دون العرب الفرنسي و يعتقد
 بل يربط الجمال بنفسه و ينفيه عن  5 ".المؤسف أن العرب في تلك البالد كثيرون 

                                                 
ر ا�دب ا���44 ا��Cا]�ي ، ص ����)1?� ، 0�!�  K12<���ة أد� .  
2(���� . Nouschi , La naissance du Nationalisme Algérien , 1914-1954 p 54/ 7> 98 ، ص�� UB�#19ا� 
3 (����écrite de Kateb Yacine, pp 15,16. Sabiha Boukhelouf , Les instances énoncantes dans l’œuvre   
4 (����Mohammedi-Tabti Bouba ,La société Algérienne avant l’indépendance dans la littérature , p 

32.   
د ��<ن ، ا��روب  ا�<�ة ، �� )5�  .���6163 �7 <��8 ، ص: !
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لحظة رؤيتها لمصطفى  - إحدى الفرنسيات تقول" جمةن "، ففي رواية  العربي
  1.ال يتصور أنه رضيع عربي ، ما أجمله: -عـالرضي

في و هذه األحكام المتجذرة  . يتحول الفرنسي إلى مقياس للجمال و دليل عليه
 ة، فيقال عن فتاة جميل الالشعور الجزائري ال تزال تطفو كلما جاء الحديث عن الجمال

و الغريب أن مولود فرعون يعتذر للسائح الذي ال يرى في البالد .  وربيةأنها تشبه األ
 همالشاعرية ألنفهؤالء يكتشفون العجائب و.  ، ألنه يجهل حقيقة األمور إال كل جميل

، طالما أنهم  يعا لشخص متعطش لكل اختالفسرمرور الكرام ، مرورا يمرون عليها 
أما  .فبقاؤهم في ذلك الحيز هو بقاء مؤقت  يعلمون أنهم عائدون إلى حياتهم المريحة

فكلمات . القبائلي فيدرك جيدا ما يختفي وراء المناظر الجميلة من قسوة الحياة و بؤسها
   2.مر شيئاالمجاملة التي يطلقها السائح الفرنسي ال تغير في األ

،   هو تأكيد على االختالفهذاته على وقعقتالجزائري في األحياء و انعزال إن 
و باألعياد و التقاليد العربـية تمظهر ذلك من خالل التمسك باألزياء الوطنية يو
و كان ذلك "  الحايك"  يلبسن و النساء كُن" الشاشية " لبس د الرجال تعم، إذ  اإلسالميةو

فهم معنى الحجاب الذي وية الوطنية البعيدة عن الثقافة الفرنسية التي ال تَ على الهاتأكيد
  . ة  الرافضة لمشاهدة الفرنسي لوجهها و جسدهاتلبسه المرأ

، عالقة من  كانت عالقة الفرنسيين بالجزائريين كما وضحنا عالقة غالب و مغلوب
فالجماعتان استمرتا في العيش جنبا إلى "  مولود فرعون "التجاهل المتبادل و كما يذكر 

، غير  خرمعرفة اآل ، و متجردتان من حب ، رافضتان المواجهة جنب لمدة تفوق القرن
، فالنقطة الوحيدة التي جمعتهما هي الالمباالة المتبادلة و كذا تمسك  ن على التفاهمقادرتي

 بتجارة ال إنسانية بين الضعيف ، فعالقتهما أشبه كل طرف بازدراء الطرف الثاني
    3. القوي و بين الصغير و الكبير و بين الخادم و السيدو

  خالل ازدواجية الخطاب عند الفرنسيين المولودين فيو يتوضح البعد النفسي من
خر في االنتماء واألرض، فهؤالء يؤكدون الجزائر و في رفض التشارك مع اآل

                                                 
1(Kateb Yacine, Nedjma, éd du Seuil, p 209. 7> Sabiha Boukhlouf , Les instances énoncantes dans  

 l’œuvre écrite de Kateb Yacine, p206  
د ��<ن ، �bC ا����� ، ص���� )2�! 11.  
3 (����Mouloud Feraoun , L’anniversaire , p 40.     
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و ينفون هذا االنتماء .  ، من ناحية للفرنسيين الموجودين بفرنسا على انتمائهم الجزائري
  . حينما يواجهون العرب أو السكان األصليين

  : لفرنسيين الموجودين في فرنسافيقولون ل...  "
 . و الجزائر هي نحن... ؟ نحن الجزائريون أتدرون من هم الجزائريون −

، فإذا قلنا لهم أننا نحن كذلك  و لكن الشيء المؤسف أنهم يخاطبوننا بكالم آخر
  .، إذ بهم يرددون علينا جزائريون

 ... أننا فرنسيون؟ فلتعلموا إذن هل تعتقدون أننا سواسية... ؟  أنتم جزائريون −
     1". عودوا إلى أماكنكم الوضيعة و اعرفوا قدركم و قدرنا

، فعامر  ال يكتفي الفرنسي برفضه للجزائري بل هو يرفض من كان نصفه فرنسي
لم يحقق ذاتيته سواء في الجزائر أو فرنسا بعد أن مر الذي "  ماري " ابن تلك الفرنسية

 .ضياع و يفتقد لنقطة ارتكازه كما يقال في الفيزياء   ، فيستشعر حالة من البالتجربتين
  :يقول

أنا اعرف أيها األغبياء أنكم ال ترحبون بي ، و لكن إلى أين تريدون أن أذهب؟ " 
     2 . "هل تعتقدون أن أخوالي الفرنسيين يرحبون بي ؟ أنتم مخطئون

 تلك في روايات - الجزائريصور نمطية للطرفين األوروبي و يدحدلقد تم ت
أما الجزائري فقد .   األكله في، سمين من إفراط ، فالرجل الغربي ثري - المرحلة

، فإلى جانب فقره و بؤسه فهو وقح و ضعيف  أحسن تمثيل"  عيني "مثلته شخصية 
 3. وسليط اللسان في أوقات اليأس البنية

ية العبيد لفرنسي أقرب إلى ثنائما يالحظ أن ثمة ثنائية قطبية بين الجزائري و او 
، مسلوب  ، فشعور الجزائري بأنه مقيد اإلرادة ، في العصور اإلقطاعية مثال األحرارو

المطالبة بزيادة تفكير في تحسين أوضاعه المهنية و، ال يشجعه لل الحياة الحقيقية كإنسان
فإذا كانت حقوق الجزائري .  ، فزيادة بعض النقود لن يزيل حالة المهانة في أجره

  . ، فحقوقه كإنسان منعدمة تماما ودةكعامل مفق

                                                 
د ��<ن ، ا��روب ا�<�ة ، ص )1�!267.  
  .155ا�#�UB ��98 ، ص )2
3 (����Mohammedi-Tabti Bouba, La société Algérienne avant l’indépendance dans la littérature , p 

46.   
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يقد يكون ، و امل الجزائري البائس معاملة بعيدة عن اإلنسانية أو االحترامع  
، فالذين يحترمون إخوانهم بني  تدهور العالم سببه األساسي انعدام االحترام المتبادل

 ، ه اآلالتتحول العمال إلى ما يشب.  ، ال وجود لهم اليوم على هذه األرض اإلنسان
 ، " نجمة "، ففي رواية  تنكشف هذه الحقيقة من خالل عالقة صاحب العمل بالعمالو

مال إلنجاز ما نهك قوى الع، و فعال فبينما تُ  اآلخرهمبعضهم ليتمتع و يتلذذ بعضيشقى 
إرنست "  ، يقف السيد طلب منهمي Ernest " و بطعامه أ و متمتعا مراقبا من بعيد

 عليه ر المسيطَجرد الفاعُلا المشهد يعيد تأسيس وضعية استعمارية حيث يفهذ.  سيجارته
جبر على السكوتمن سلطته المطلقة و ي  .فهو يفال مكان له عتدى عليههان و ي ، ، 

لكن ، و اقتحمت الممنوع بتجرئها على الكالم كبداية"  لخضر "ربما تكون شخصية و
الملفت للنظر أن باقي العمال يلخضر "ن بحضورهم أمام مشهد إلقاء القبض على بوغي  "

، و كأنهم تحولوا من حالة إنسانية إلى حالة  فهم ال ينبسون بكلمة و ال يحركون ساكنا
  . شيئية

، فأمام مشهد ذلك الفالح  " الحريق" و تتكرر هذه الصورة في الثالثية في رواية 
 "السيد أوجست" ن ، فالفرنسيا باالةالذي طحنته آلة الحصاد يقف الجميع بين ذهول و ال م

 أي وضعية  منشغالن بإرجاع العمال إلى الوضعية السابقة للحادث"السيد ماركوس"و
، أما العمال فوقفوا في حالة من الحضور المساوي للغياب. استمرار العمل و رأس المال 
  .في حالة من الذهول و العجز 

: المرة ، متجها بالكالم إلى وكيله في هذه بالفرنسية و قال ميسو ماركوس "... 
لن يتأخروا عن و ال الدرك ، هاتوا غطاء من البيت ، و ألقوه عليه ، إلى أن يصل رج

استبق واحدا أو اثنين منهم . أما هؤالء فيجب أن يعودوا جميعا إلى عملهم . الوصول
بنفسي ، سأتولى شرح األمر لرجال الدرك . و ال تدعهم يتكلمون كثيرا . لإلجراءات 
  .إن الحادث يرجع إلى طيش الفالح . فيفهمون 

  :ثم التفت إلى العمال قائال 
   1."مت أجور الساعات الضائعةو إال خصإلى العمل ، إلى العمل ،  −

                                                 
1 (�� ، z��J0 ، ا��LMYا� ،Kد� �#J! : 245- 244'�!� ا��رو �، ص.  
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و المال في الجزائري الذي يتمتع بالسلطة أالمالك عن ال يختلف المعمر األوروبي 
نظر إلى فاألوروبي مثال ي.  تلك قوت يومهاحتقاره للعامل الفقير أو المعدوم الذي ال يم

، متمرغ في الجهل و اإلهمال القيم األخالقية العربي كانسان مجرد من المثل العليا أو 
لقى الفشل ألنه مستمر على ره إال أنه يحض، شخص مهما حاول الغير أن ي واالستسالم

.  الحقه بها في كل مكانييكره األوروبي تلك النظرات التي يشعر بأن العربي .  حالته
،  فما يحكى عن تلك الفترة  أما أطفالهم فخوفهم من العربي أشبه بخوفهم من أمنا الغولة

حيان هم في كثير من األو هددم بعض الهدوء من أطفالهواأن ينالد اآلباء أنه إذا أرا
 1. عربيالهم بين السكوت أو إحضار ورخيو

ار  في "خر الممثل في السيد عرف اآليVillard "  ماركوس"و السيد Marcos  " من
، و قبل أن يبرزا  خالل بشاعة شكلهما الخارجي و من خالل قسوتهما الشديدة

 ، يتم اإلعالن عنهما من خالل المكان أي المزرعتين كشخصيتين في رواية الحريق
 ، فما يمتلكانه معا  هو رمز)33، ص مزرعة ماركوس( و) 17ص  مزرعة فيار،(

  .  الجانب الخلفي ألكواخ الفالحين يمثل هما و لكنهقوت
... متناسقة الإن مزرعة المعمر ماركوس ، بيت عتيق بناه جده ، بواجهته " 

   2."جري المغطى بطحلب رمادي ي المتحول من الطين ، و بسطحه اآلوبلونه الورد
، فهذه  ، تزييف و لكن التواجد المكثف للثراء الجزائري من خالل جمال المزارع

ن صورة الجزائر أ، إذ كان يبدو   الجوهرتالمزارع في الحقيقة هي الظاهر و ليس
خفي آالف األكواخ الفقيرة و آالف ، و لكنها لوحة تُ تتكرر من خالل هذه اللوحة الرائعة

  3 . و آالف القصص البائسة و المؤلمةالمآسي
الته إحدى رنا بما قـيين يذكـث عن مزارع المعمرين الفرنسـإن الحدي

 ال - حسب هذا الرجل - ففرنسا "Hubertأوبير " و هو "  األفيون و العصا" ياتـشخص
أما ...  ، فالحياة فيها خانقة التحف العتيقةفيه ع جم تُا، أو متحف ا قديمان تكون بيتتتعدى أ

إذا كان انتخب نوابا فألجل راحته من  ، فغير منشغل بالسياسةتفكير الرجل الفرنسي ف

                                                 
1 (�� ، z��J0 ، ا��LMYا� ،Kد� �#J! ���� : 352- 351'�!� ا��رو � ، ص.  
2 (Mohamed Dib, L’incendie, p88. 
3(����       Naget Khadda , L’œuvre romanesque de Mohammed Dib , office des publications 

universitaires 1983, p 68.   
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قبله تفاديا علم ذلك و ي، و هو ي ن يوميا بأوهام زائفة لتنويمهسكَّا الهم الكبير، يهذ
، فبحلول الصيف يبدأ الزحف  ل أعلى نسبة من السياحةسجعند الفرنسي تُ. للمشاكل

، أي إلغاء للدوافع الحقيقية  ذلك أن العطل تعني التخلص من المشاكلو علة . الموسمي
      1. للوجود

لم يكن " Roland روالن"، فالسيد   صورة أخرى للمعمر الفرنسي مالك حدادينقل
ان يتباهى بانتمائه لهذا الوطن ، فهذا الرجل ك في الظاهر يختلف عن الجزائريين

اللغة "  نيكول "علم ابنته ن ي مستعدا أكانبل ،  بصداقته للعرب و لعطفه على خادمتهو
ي تعده ي الذبق الكسكسكان يدعوه لمقاسمته طَو "  شريف "ف عليه عر، تَ العربية
، بل هو  ، فالكثير من األقنعة سقطت في هذه الحرب لكنه فاجأ الجميع بزيفه. زوجته

هذا المحب لإلنسانية ردد بعد اندالع حرب  . التاريخ الذي تجسد في شخص هذا المعمر
  :  قائالالتحرير
  2 ." ثالثة أو أربعة قبل أن تُمس شعرة واحدة من رأسي ، سأقضي على" 

هو و،   في المدينةاألثرياءهو من المعمرين  ، في رواية نجمة"  ريكارد" و السيد
و يمتلك  ورشة ،  ، و ال يركبها إال المعدمين من الفقراء يمتلك حافلة يقودها بنفسه

 يكرهه الجميع و ال يتوقفون عن شتمه دون التصريح.  و مزرعة راقية نا للبمصنعو
ينهض من فراشه حوالي الساعة الخامسة "  ريكارد "كان السيد .  بادلونه الكالمال يو

 - باحثا عن مستلزماته -ضجته في البيت تشبه ،  ، فيلبس سرواله القديم المثقوب فجرا
د مثابرا على العمل الشاق الذي تعو"  ريكارد "كان السيد  . ما يحدثه الذباب من ضجة

  :يقول السارد .  ر له كل يومهسخّ، ي ي الحياة، متخذا منه مبدأ ف عليه
و كان كرئيس دولة أو محكوم عليه باألشغال الشاقة أو كراهب من العسير " 

    3" .االقتراب منه ، شديد التبكير 
ال الكائن ، و الدليل على ذلك أن هذا  تبقى العنصرية ميزة مالزمة للمعمر الفرنسي

يو حتى في ، بداخله قة منعدمة فالثجزائري الجاهلق بين الجزائري المثقف و الفر 
 يرفضون " التلميذ و الدرس" رضى في لجأ إلى الجزائري ، فالمال يلحظات الحاجة 

                                                 
1( ���� Mouloud Mammeri , L’opium et le bâton , pp 199-200. 
2(Malek Haddad , La dernière impression , p 70.   
  .13 آ��'�� K�C� ،7#0 ، ص )3
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، مفضلين   الطبيب الفرنسي في عطلته السنويةشف عند الطبيب العربي حينما يكونالك
على التوجه ،  شقة السفرن مئات الكيلومترات و متحملين م، قاطعي االنتقال إلى المدينة

يميز بين أتباع محمد و أتباع "  البنيسلين" و كأن دواء مثل  .  الطبيب العربيإلى
    1.فرنسوا

ة بين ركاب الباخرة الجزائريين و يستمر التمييز العنصري و التفرقة في المعامل
، و يقف الجزائري متفحصا كيف أن  الفرنسيين على أساس الشكل و لون البشرةو
لجمركي يدقق في الوجوه و يأمر دائما بفتح حقائق الركاب العرب و يغض الطرف عن ا

و إذا صادف أن شابه العربي الفرنسي فإنه ينجو من عملية تفتيش .  حقائب الفرنسيين
     2.حقائبه

نظر إليه كجائع يقارب في تصرفاته ، في  أما الجزائري صاحب رأس المال
ظهر شخصيات نمطية كماحي بوعنان، لمدن الكبرى تَففي ا 3 . الدواب، محب للكسل
، و فجأة  ذلك الرجل الذي لم يكن يملك فلسا واحدا.  "النّول"  في صاحب ورشة النسيج

رام ـن من شراء احتـ تمك قد، و نجده تحول إلى تاجر كبير من تجار المدينة
  4. يين و رجال الشرطة، على الرغم من أميته و جهله الكليـالفرنس

ذلك العميل لفرنسا والخائن لوطنه و ذلك "  قارة علي "ما في القرى فنصادف  أ
حسن الربط بين التنظيم و الوحدة و الحركةالمزارع البسيط الذي ي ي ،أداة "  قارة "د ع

، فهو يحلم و يرغب في الغنى  خر ، و دوافعه أن يتمثل اآلللجهاز القمعي االستعماري
  . وروبيالذي يتمتع به المعمر األ

ستخدم في زارع عادة ي على الرغم من أن الم- كما رأينا -المعمر " قارة " يقارب 
قارة " و. لفالح المحروم من األرضصية مالزمة في مبادئها و توجهها لالروايات كشخ

، فهذه  االجتماعيةائرية من حيث الداللة السياسية وليس جديدا في الرواية الجز"  علي
 مولود معمري و حينما يحلله السارد يرى بأنه يخفي عند " تودرت "ـبالشخصية تذكرنا 

كشف الظاهر  ، و تتمكن الوقائع و األحداث من تحت بساطة مظهره نفسية معقدة

                                                 
1 ( ����Malek Haddad , L’élève et la leçon , p 100. 
د ��<ن ، ا��روب ا�<�ة ، ص �� )2�! ��163 .  
  .J! ����482#� د�K ، ا�LMY�0 ،  ا��ل ، ص  )3
  .����500 ا�#�UB ��98 ، ص  )4
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و تتأسس عالقة الخائن بالمسؤول الفرنسي على .  برز اللؤم و الخبث، في المزيف
  . التعاونلحديث عن الصداقة والحتقار رغم ان تخلو من ا ، دون أالمصالح المتبادلة

مد المدير يده فوق المكتب العريض الذي يفصل الرجلين ، فلم يستطع قارة "... 
أن يلمس إال أطراف أصابعه من فرط عرض المكتب ، ثم مضى إلى الباب متراجعا ، ال 

ه ، في نوع من نبي يرفع يده إلى جيجرؤ أن يولي الشخصية الرسمية ظهره و هو
  1 ".كرية مرة بعد مرة التحية العس

  :ف من خالل هذا الجدول التشابه الكبير بين قارة و المعمر  و نكتش
المحاور 
  المتناولة

العداوة 
  للفالح

رفض 
الماضي 
  الجزائري

الخوف من 
  التغيير

  عربي  الغنى

            الشخصيات

  −  +  +  +  +  رــالمعِم
  +  −  +  +  +  ارةـــق

  
م دائمو الحضور سواء فهلشرطة و رجالها  أجهزة ا فيأما صاحب السلطة ممثال 

 ، فهم رمز للترهيب و يتشابه رجال الشرطة. في اإلضراب أو في حادثة إشعال النار 
  . التخويف و االعتقالو

كانت كل عربة من هذه . الحظهم سليمان المسكين ، إنه يعرف هذه الوجوه  "
ة ، و ينظمون أنفسهم ب جنود الشرطة منها بسرعالعربات تقف في مكان خاص ، فيِث

لقد سبق أن أتوا إلى هذه المنطقة في أثناء اإلضراب ، . وينظر بعضهم إلى ما حوله 
     2". إن لهم وجوها واحدة و مالمح واحدة 

، و يكفي أن نعلم أنه  كلها احتقار و كرهففنظرته ال تختلف "  نفناف " المفتش أما
، مبديا بذلك عن حالة من نفهسبابته إلى أد نظره عنهم و رافعا يكلم العمال و هو يباع

                                                 
  .J!278#� د�K، ا�LMY�0 ، ا�z��J ، ص  )1
2(  �� ، z��J0 ، ا��LMYا� ، Kد� �#J! : 315'�!� ا��رو � ، ص.  
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االشمئزاز و الالراحة من هذا القرب المادي و المعنوي، و معمما في كالمه بين العـام 
  :  فيقولو الخاص، 

... يرون و لصوص و ما ال يعرفه أحد إال الشيطان أنتم جميعا ، هنالك ، سكّ" 
 ثم ) و قاصدا حمدوش( ...ان في السجنأفضل شيء هو أن يوضع قطيعكم هذا الجرب

   1" .بهيمة من البهائم ... إنك أنت 
   : قائال يهين المسؤول الفرنسي والد أرزقي"  سبات العادل" و في 

تصبح أشبه بخرقة " تودرت " أنت فقير ، أفقر الفقراء ، و بين يدي  " −
 راك شرفه ، أما المسؤول اإلداري فهو يق ، ولكن ما يمنعه هو كرمه ويتمزسهلة ال

ولهذا يهم لكره فرنسا ، ربتُف...و أوالدك. سر لوال أنني أخاف اهللا ق بيأشبه بدودة تُسح
     2 " .فلتحذر

فالجزائري البسيط  يةالواضح أن عالقة الجزائري بالفرنسي عالقة بعيدة عن الند ،
الء ، فمع بداية قدوم هؤ لجميلقه ال يرى في الفرنسي إال نكران االمحروم من جميع حقو

وا على هذه الصداقة باالستخفاف د، و لكنهم ر من بالدهم أحيطوا بالمودة و العاطفة
محاولة إلغائهم ، بسبب تعاليهم و فقد برهن الزمان أنهم ليسوا أهال للصداقة.  االزدراءو

ستجيب لهم العرب كعبيد على عبدوا كآلهة و ين يو لكينونته ، فقد أرادوا أ للعربي
  : قائال"  محمد ديب" طفو خطاب السارد الذي يعكس صوت  و ي 3.الدوام

رتكب باسم فرنسا ؟ رتكب على أرضنا ، أليست تُهذه اآلثام الحقيرة التي تُ...  "
أال يتم سلب الناس أرزاقهم باسم فرنسا ؟ أال يودع األبرياء في السجون باسم فرنسا ؟ 

قتل باسم فرنسا ؟ لقد اقترن اسم أال يجوع الناس باسم فرنسا ؟ أال تُرتكب جرائم ال
أهي راضية عن هذا أم غير راضية ؟ فإن كان : نحن نتساءل ... فرنسا بأعمال حقيرة

   4." إننا نحب أن نسمعهم قليال. هناك أناس غير راضين فليرفعوا أصواتهم 
شبعلم عن كينونته على لسان صوت  ،ه محمد ديبيإذن ،  ستعمار بالحشرةاال ،ال ي

جهل عن وجهه ،ع رتفيمحتجا عل هذا الصوت الذي يمطالبا لين وى مالحقة المتسو

                                                 
   .J!487#� د�K ، ا�LMY�0 ، ا��ل ، ص ) 1
2( Mouloud Mammeri , Le sommeil du juste , p 29. 
   .J! ����261#� د�K ، ا�LMY�0 ، ا�z��J ، ص ) 3
  .262ا�#�UB ��98 ، ص  )4
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و تكمن شجاعة الكاتب هنا إضافة إلى صدقه، ليس  .هم و مالحقتهم عوض سببإطعامهم
في قيمة الكلمة التي ُأدرجت و لكن في تلك اللحظة الزمنية التي تتموقع في نقطة جهل 

بقاء (و ما سوف يكون كاحتمال غير مؤكد ) عمارحالة االست( لديه بين ما هو كـائن 
ه و غير ه متحديا إيا مدير بسيطٌو هذا أشبه بأن يواجه عامٌل). االستعمار أو تحرر البالد

  . حتمال طردهمبال من ا
، التصقت بنا التي ن ليسوا حشرات ، إن الحشرة هي هؤالء الرجال المشردو "

   1." تي حولتهم إلى هذه الحالةتقتات من أجسادنا ، فهذه الحشرة هي الو
، منظور الجزائري إلى الفرنسي بأنه إيجابي  فقد تنبه إلى أن أما مولود فرعون

ا بتلك  شديداإعجاب عجب الجزائري المسكينفحين مشاهدة رجل أنيق و سيدة جميلة ي
ب و إذا كان اإلعجا .و األناقة أخطاء أرتكب الجمال ن ياللوحة المرسومة ، مستبعدا أ

ن الفرنسيين أصحاب عزة ذلك ألف و مودة تقدير أللفرنسي يقف عند هذا الحد دون
فهم يمقتون السكان األصليين  . يحاولون قدر اإلمكان إبقاء مسافة بينهم و بين العرب

ففي كل مجتمع هناك الطبقة العليا . خر تشكيل جماعة مغلقة دون إدماج لآليرغبون فيو
لون الطلبة ، ألم يالحظ كل جزائري أن األستاذة كانوا يفض ياالتي تتقزز من الطبقة الدن

  2. ن أنهم فرنسيو هوالفرنسيين لسبب واحد
، نتوصل إلى وجود  حين التدقيق في طبيعة المجتمع الجزائري في مرحلة االحتالل

نعثر في كل مجتمع حر " كوهن"فكما ذهب .  تداخل بين الواقع الطبقي و الواقع الجنسي
  .طبقة العمال و الطبقة البورجوازية:  نعلى طبقتي

البروليتارية :  ، فيمكننا أن نصادف طبقتين اجتماعيتين أما في شمال إفريقيا
فاألوربي .  األوروبيون و العرب:  ، و كذلك شعبين و عرقين البورجوازيةو

 و لكن ما يلفت 3.  هو يجمع بين الطبقة و العرقيبورجوازي، أما العربي فعامل َأ
، فاالعتبارات الطبقية  نقل للقارئنظر في الحريق مثال و انطالقا من العوالم التي تُال
 روائي   األناني و الكاره للفالح و العنيف كنموذج "قارة"  من المصالح العرقية و محىتُ

  .   و ممقوت لدى الجميع منبوذفهو
                                                 

1(Mohammed Dib , Le métier à tisser , p 85. 
2(Mouloud Feraoun , L’anniversaire , p 99.  
3(����Mohammedi-Tabti Bouba ,La société Algérienne avant l’indépendance dans la littérature , p 56. 
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ائر على و ألن فرنسا كانت تمثل القوة و السلطة كمركزية أولى، أجبرت الجز
فقد .  ، بل أضحى من المسلمات أنها جزء من ذلك الوطن األم التبعية في كل المؤسسات

انطالقا و.   بأن الجزائر جزء ال يتجزأ من فرنسا)1848(صرح الدستور الفرنسي لعام 
أفضل و.  ستورد لها من قرارات، ارتبطت مختلف اإلدارات بما ي من هذا المبدأ القانوني

   1. تمركزت بباريسقانونية  و القضاء اللذان نهال من مرجعيات مثال التعليم
، ففي الحرب الثقافية ال  األكيد أن الثقافة الغازية تعتمد أسلوبا خاصا في االختراق

و المعروف أن الغزو  تفتح في حاالت السلمعمل و تَ، ألن هذه الحرب تَ عرف العدوي ،
هذا الغزو ينجح في الوصول ألنه يرفع شعار السلم ، ف الثقافي ال يتعامل باألدوات العنيفة

 . و األخوة
 أن صدام فرنسا مع الجزائر كان صداما ثقافيا قبل أن يكون صداما و المؤكد

فما .  فالتحدي بين الثقافة التقليدية العربية و الثقافة الفرنسية بدا قويا و متواصال. مسلحا
 ، ثنان، كان هناك احتماالن إ م هذه الوضعية، و أما ميز الثقافة العربية التخلف النسبي

ن أو تتعايش الثقافتا.  ن تنتصر الثقافة األقوى التي تملك األدوات المادية و الفنيةفإما أ
و يكفي أن نعلم أن الجزائريين .  معا جنبا إلى جنب بين مد القبول و جزر الرفض

، فلم تكن هناك  اعدهابداية المدارس الفرنسية و رفضوا االلتحاق بمقفي الرفضوا 
استجابة ألهالي األطفال معتبرين الثقافة الفرنسية وسيلة أخرى الستعمارهم، فقد فضلوا 
األمية على التعليم الذي يحمل معه بعض المخاطر و لكنهم استسلموا في األخير بعدما 
 أدركوا أن الحصول على وظيفة محترمة توفر لقمة العيش مرتبط باللغة الفرنسية

  .منح لهم في نهاية المشوار الدراسيشهادات التي تُبالو
، فإن  ل الجزائريون مكرهين التحاق أبنائهم بالمدارس الفرنسيةِبو حتى عندما قَ

، خوفا من االستالب الثقافي  األولياء لم يبخلوا على أبنائهم بالنصائح و اإلرشادات
لم و الشهادة لضمان حياة مريحة كان حلم هؤالء اآلباء تزويد أبنائهم بسالح الع . األجنبي

                                                 
1(����Deschamps , Les méthodes et doctrines coloniales de la France , p 123.  7>  ر?� ، 0�!�  Kة أد����>

  .13ا�دب ا���44 ا��Cا]�ي ، ص 
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وا ، فلم يبحثوا مطلقا عن المجد و لم يتوقع في المستقبل و الحصول على وظيفة إدارية
1. تقن أبناؤهم هذه اللغة الفرنسية إلى درجة التفوق فيها أو النبوغأن ي      

 و لذلك حينما الحظ البعض حالة الهدوء التي طبعت الجزائريين في فترة 
، بل الهدوء كان عودة إلى الذات ا مار، تيقن أن الحالة بعيدة أن تكون استسالما كلياالستع

فالح الجزائري الذي فال.   في شمولية الوضع و إعادة الحسابات من جديدا عميقاو تفكير
فرضتها الظروف جديدة عايش هدنة .  خر نفسه بين الحين و اآلكان يتقوقع على

غلت للتفكير ففترات السالم استُ.  ن شتان بين هدوئه و حربهو لك.  االقتصادية المتدهورة
 ن، فهذه الفترات من السكون تم فيها شح في الخسائر و تحديد األفق المستقبلي المناسب

الكره العميق داخل كل جزائري و من ثم تحفيز هذه الشخصيات المشحونة لدعم الثورات 
      2.المسلحة و المشاركة فيها

، لم يكن الجزائري يطالب بأكثر من  مر و مع أوائل القرن العشرينفي بداية األ
دى بعض او قد ن.  المساواة العادلة على اعتبار أنه ال يختلف عن األوروبي في إنسانيته

المثقفين بالتساوي في الحقوق و الواجبات على أساس قوانين االندماج و لكن فرنسا 
  : يقول" غوردون" و قد كتب .  أخطأت في تقدير حساباتها

لو فَهمت فرنسا أن مطالب الشباب المسلم المثقف كانت االندماج ، لكن االندماج " 
     3" . المبني على المساواة ، لتوثقت العالقات بينها و بين الجزائر

،   بوصف الكائن و ما كان في الماضي بالنسبة للمستوطنيستعين محمد ديب
األحسن بانتقال هؤالء من فرنسا لى الحسن بل ل من السيئ إ تحوفاألكيد أنه حدثَ

ثرون على و قد حدث ذلك ألنهم يمتصون دماء المعدومين و ي.  مجيئهم إلى الجزائرو
  . حسابهم
لقد وصلوا إلى هذه البالد بأحذية مثقبة : و هؤالء المستوطنون جميعا سواء " 
 عليها حين توافدوا إلى ة التي كانوالناس هناك ما يزالون يذكرون الحالإن ا. نعالها 

سكان حات من األرض ال تعد و ال تحصى وو هاهم أوالء اآلن يملكون مسا. هذه البالد 

                                                 
1( ����)Augustin Berque , Les intellectuels Algériens , Revue Africaine , n 410- 411 , 2 ème trimestre 

1947, p 131.  7> ا]�ي، ص�Cدب ا���44 ا��ر ا?� ، 0�!�  K109<���ة أد�.  
2( ����. Les Damnés de la terre , Paris 1968, p 12 7>  UB�#11 ص��98ا�.  
  .20ا�#�UB ��98، ص ) 3
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بني بوبالن في أثناء ذلك تقطر أجسامهم عرقا و دما من أجل أن يزرعوا قطعة صغيرة 
   1" ...من األرض، جيال بعد جيل 

السلطات االستعمارية، إن الجزائري الذي ضاعت منه حياته توقف عن الخوف من 
  :فها هو سليمان المسكين يوجه كالمه لقارة علي

و لكنني ال أهابهم و ال . فانظر مقدار األذى الذي ألحقه بنا أصدقاؤك " ... 
  ...و كبيرة أمنا الجزائر. أخشاهم ، إذ لم يبق لي شيء أخاف ضياعه 

ئ أعين الشرفاء من حين تمتل... إنني مستعد للذهاب إلى المعتقل إذا لزم األمر 
2 " .صبح قلب أمثالك من حجر الناس بالدموع ي  

تهم هذا الجزائري البسيط اتهاما شجاعا و صريحا الفرنسيين و المتواطئين معهم و ي
فالمستوطنون .  فالزمن كله زمن العصابات المنظمة و المتساندة.  باللصوصية

مدير و مالك األراضي من ، و كذا القائد و رجال الدرك و ال الفرنسيون لصوص
     3. فهم يستولون على ممتلكات أصحاب الحقوق دون حياء أو خجل.  الجزائريين
،  يفضح الحقيقة المرة التي تربط الجزائري المسلم بالفرنسيفكاتب ياسين أما 

فالمسلم الذي .  فاألعمال التي تمنح للجزائري حقيرة كما أن أحالمه ال تتحقق مهما اجتهد
لن يتعدى عمله جمع أعقاب السجائر التي  في المؤسسة العسكرية و الجوية كطيارقبل ي ،

، إذ يكلف بتجنيد  أما إذا كان ضابطا فلن يتغير الوضع.  الفرنسيون يلقيها الطيارون
   4. إخوانه الجزائريين فقط

 و ال ، بل ال يميز بين األحياء و األموات و يرى الفرنسي في الجزائري كل قبيح
  .ي أبسط احترام لهميبد

  .ينضحون قذارة و نتنا ، فكيف بهم أمواتا _ أحياء_ فهؤالء : ...السيدة ن "
احذر ...ال جدوى من القانون هنا ، فهم ال يعرفون سوى القوة" : السيدة ف 

  5 " .صغيري فهم وحوش 

                                                 
1 ( �� ،z��J0 ا��LMYا� ، Kد� �#J! :189- 188'�!� ا��رو � ، ص.  
  . 238- 237ا�#�UB ��98 ، ص ) 2
  .235- ����234 ا�#�UB ��98 ، ص  )3
  . ����233 آ��'�� K�C�، 7#0 ، ص  )4
5( UB�#98��242 ، ص  ا�.  
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لقد انقطعت حبال الود و التفاهم و االحترام بين الجزائريين و األوروبيين طوال 
لسنوات التي جمعتهما معا، و قد ظهرت أعراض هذه العالقة في حالة االنزعاج من ا

 تفكير كل طرف هو  ووجود اآلخر ممثال في العربي أو المستوطن، و قد أصبح منطق
    .وجود الثانيوجوده هو و إلغاء 

أو تأسست عالقة فرنسا بالجزائريين على مبدأ الال توازن بين الحاكم و المحكوم 
 على تمفهذه العالقة قا. ما مسافات كونية يفصل بينهكان فما . الغالب و المغلوب بين 

الرفض المتبادل و المتواصل منذ ما يفوق القرن و لهذا السبب وجدنا أن الجزائري الذي 
  .  و احتجاجاكان يعامل دون تقدير، يرد ذلك كرها
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  : مفهوم الحياة و الموت
، فإن الحياة بدورها كلمة  تموت بل تزداد جماال مع األيامال مثلما الكلمات الحية 

 لذاته ، انعكاس في الواقع،ال هينجز اإلنسان في هذه الحياة أعماي.  ترفض االستسالم
  . ، فما يقدمه الشخص من أفعال هو صورة لمرآة حقيقته البعيدة عن التزييف روحهو

، فهو على  نجزهاث عنها و يإذن الحياة رسالة و لكل إنسان مهمة ينبغي أن يبح
، فكل إنسان مناط بواجب هو   لوظيفة محددةوجد - كما أشار محمد ديب -هذه األرض 

ربما ، بل و لك الجالس على عرشهفالعامل البسيط ال يقل قيمة عن الم.  مطالب بإنجازه
و إذا . به بعرق جبينهس، كَ فهو يكتفي بقوت يومه خبزا.  كان هذا العامل أكثر أهمية

، فهي السعادة و راحة البال التي يبحث عنها  اهتم بما يقدمه و كان مرتاحا في حياته
  1.الجميع و تجدها فقط القلة القليلة

، أو في الحقوق الناقصة  ال يمكن أن نحصر الحياة في األكل و الشرب و النوم فقط
و ـن رسالته، فها ه، ألن الحياة تصبح دون قيمة حينما يتجرد اإلنسان م دون الواجبات

حياتنا ليست حياة ، إن الحياة التي : "في الحريق يصرح عن وعي كبير"  بن يوب" 
فقدنا الرغبة باليأس و الملل وإننا نشعر . نعيشها منذ أسالفنا األوائل لم تعد حياة 

  .والقوة الدافعة للحياة
 ال يمكنها أن لقد امتلك آباؤنا و أجدادنا و أباء أجدادنا واجبات ، ألن الحياة

لكننا ، و منهم رجاال و وعيهم بهذه الواجبات هو الذي جعل.... باتتستغني عن الواج
نحن أقرب إلى الدواب ، نأكل و ال نفكر في . لم نجد أفضل من التجرد من واجباتنا 

و لهذا أضحت . نجز فنحن رجال لم يعد لهم أعمال تُ. فال وجود للواجبات . شيء
ال نشعر ، وال نشعر بمتعة أعمالنا ألنها مكررة . كاتنا أكثر تفاهة سلوحياتنا تافهة و

حس حين بسعادة الصداقة و ال سعادة الكلمات التي نتبادلها مع إخواننا ، و ال سعادة تُ
  2".و ال سعادة من رؤية ثمار أفعالنا. مشاهدة أطفالنا يكبرون 

بذلك أن الكارثة الكبرى  و المقصود،س الرسالة إال على الفعل و التفعيلال تتأس 
، يعيش عيشة عبثية ال تحمل  المصيبة العظمى أن ال يجد المرء هدفا له في هذه الحياةو

                                                 
1 ( ����Mohammed Dib, Un été africain, éd du Seuil 1959,  p 81. 
2 (Mohammed Dib, L’incendie, éd du Seuil 1954, pp 47-48. 
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و يقترح " لِمع" عن حبه الكبير لفعلمالك حداد و لهذا السبب يكشف .  غاية يراد تحقيقها
أن يسجن القاعات و الساحاتل على قواعد أكبر التماثيل التي تزي.  

، و لكن  كن العمل المطلوب ليس العمل السيئ أو العمل القريب من الحسنو ل
ع األمل في الحياة و يفيد في أمر رِجيرجى العمل الجيد المتقن و الجميل الجليل الذي ي

، فإن الجزائري يعثر  و الغريب أن األوضاع في الجزائر ال تختلف عن باقي الدول .ما
  1. دوما عما يقوم به
زائري يفهم هذه المعاني التي ذكرناها عن الرسالة و التي امتألت بها لم يكن الج

د االستعماري أشبه وجن حياته ببساطة كانت في مرحلة الو، أل ابكتب الفالسفة والكتّ
مجرى الدائري ، و وجوده ال يعدو كونه سلسلة من العراقيل المانعة في ال بسجن كبير

كل منا هي سباق مليء بالعقبات المنثورة على إن حياة :  " رزقيأ" لحياته كما يشرح 
بدون ... مضي وقتنا في قفز الحواجز، و في الوثب فوق الحفرالطريق الدائري ، و نُ

2".قونأن نتقدم ، إننا مطو  
حرب نفسية و روحية متواصلة " رزقيأ" ب هذه الشخصية الروائيةو الحياة حس
ن الوقوف على كل حادثة حياتية تحمل الظلم ، أل تصدى لها بالتجاهلييستحسن أحيانا أن 

زقي نفسه بالتظاهر بعدم السماع و لهذا السبب ينصح أر.  تعب الشخصو الالعدل ي
  3. مع طواحن الهواءعدم الرؤية و عدم المباالة و إال تشاجر يومياو

رمى فيها الجزائري و هي ال ترحم ، غابة موحشة ي  أشبه بغابةإن الحياة الحقيقية
، غابة تجرد  ، المفترسة و الوديعة في الوقت ذاته  و الرؤس حوشها المتعددة الوجوهبو

زا عز، م منها المرء من السالح المادي أو األنياب الحادة التي تخيف األعداء و الخصوم
ضحية أشبه بكبش كل وبذلك غدا .  فقط بذكاء و وعي و كذا ببراءة ال تصلح لألسف

  4.الفداء
، و لم تكن الدنيا بمجملها   عن الحياة التي يعيشهاياراض" بطل الثالثية "لم يكن عمر

 .لطفولة شيئا آخر أو عالما مختلفافقد كان يأمل ببراءة ا.  ها كذب ونفاق، ألنها كلّ تعجبه

                                                 
1 (����Malek Haddad, La dernière impression, éd Bouchene Alger 1989, p127.   
2 (Mouloud Mammeri, Le sommeil du juste, éd SNED 1955, p 250. 
3( ����Ibid, p127. 
4( ����Ibid, p136. 
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و لهذا السبب تألم ال ألنه  م بهلُو قد أدرك أن الكائن و الموجود أقوى من العالم الذي ح ،
إن عالما يفرض نفسه عنوة .  لقي في عالم يستغني عن وجودهد ُأ، بل ألنه ق طفل

هذا " عمر"بالفعل يكره .  ، ال يمكن إال رفضه و كرهه يفرض قسوة ضمائر البشر فيهو
إليه بصلةمتّالعالم و يكره كل ما يرتبط به و ي  .  

من ، و لم يعد يعترف بما يسوقونه  ق كالم األشخاص الكبارلم يعد هذا الطفل يصد
  1.ب ما يظهرونه من ثقةفهو يكذّ.  ، و ال كان يحترم ما يأخذون به أنفسهم من جد حجج

م أهل و لم يكن عمر الطفل الوحيد الذي يرفض الحياة بشكلها الموجود بل ها ه
.  في رواية الحريق يشتكون من بؤس الحياة و قلة األجورالقرى من مزارعين وفالحين

و بدأوا يدركون أن  . لم و وقعها الشديد على نفسيتهمفازداد حديثهم عن وطأة المظا
كانت فال تمر مناسبة إال و.  األجور التي يدفعها لهم المستوطنون هي البؤس بعينه

، أثناء العمل و في استراحة الظهر، حين يلتقون  فرصة إلفراغ القلوب الدامية المتعفنة
،  ، و في سوق اإلثنين لمساء، و حين يعودون إلى بيوتهم و أطفالهم في ا في الطرق

قد ، و هين و هكذا السخط يكبر شيئا فشيئاكرفي األيام الطويلة التي يقضونها بال عمل مو
2.قسم بأغلظ اإليمان أن السجن خير من هذه الحياة ألنها سجن كبيركان الكثير منهم ي  

لقد ، ف لعل قسوة الحياة مرجعها رغبة بعضهم في جمع المال بأسرع وقت ممكن
ر ِص، فهمهم األول و األخير ح ، و أشد قسوة بوجه خاص أصبح أرباب العمل أشد بخال

  . في إمتاع النفس بأموال هي من حق العمال الذين تعبوا في معملهم
، فإحدى شخصيات النول  دفع كره الحياة بعض الجزائريين إلى اإليمان بالفعل

  : تصرح
 .كفى الحياة كما نحياها −
 3. يفيد اآلن إال الحركة و الفعللم يعد يجدي و −

، فأن   تحديا متواصالود االستعمارجيرى في الحياة أيام الو" عكاشة " و ها هو
، و الحياة لهذا السبب  يتمكن المرء من العيش و االستمرار فهو انتصار في حد ذاته

                                                 
  .98- 97، ص ص1968/ �1وت ط ���� !J#� د�K ، ا�LMY�0 ا��ار ا�2S��ة �� '�!� ا��رو �، دار ا�?@�01 �@?�2<0 و ا��&�،  �)1
  .J! ����187#� د�K، ا�LMY�0 ا�z��J، �� '�!� ا��رو �، ص )2
3 (Mohammed Dib, Le métier à tisser, éd du Seuil 1957, p 172.  
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بات إن الحياة ، هنا هي أشبه برمال نمأل بها أيدينا و لكن كل الحبي"  . مجرد سراب
 1."تتسرب في النهاية

لعمر، هنصائح" كومندار" م و لكي يعيش اإلنسان حياة غير هذه الحياة يقد 
، و هذا االستبداد  ألنه السبب الرئيس لهذه الوضعية..  بضرورة تحطيم االستبداد ودفنه

 النحاف ، ألن هذا العدد الكبير يدخل فيه ال يحارب بالجيوش الكبيرة من الجزائريين
لكن و.. ، عددنا كبير جدا ، الذين يخافون و الذين يستبسلون مان، الصغار و الكبارالسو

  . ال بد من صبر طويل للرجال الشجعان الذين يستعدون للقيام بالخطوة األولى
  :قال عمر

 .و لكن إذا لم يصرح أحد بأنه مستعد ألن يموت فإن جميع الناس سيطعنون −
  :أجاب العجوز

ب أن نتّحد و أن نكون صفا واحدا تشد بعضنا إلى بعض يج. أنا لم أقل شيئا −
 2.سلسلة واحدة

، ال يفهمها المرء  ل حالة أدبيةمثّ، فهي تُفهوم الحياة عند مالك حداد مختلف إن م
قرأو ال يدركها إال بين أسطر كتاب ي علمنا الخير و الشر و المبادئ المتداولة بين ، في

  3.الناس
، ذلك الموجود الالزمني  يصور مالك حداد الحب" درسالتلميذ و ال" في رواية 

الفرنسية " جرمين"  يعيش على ذكرى حب" إدير" ، فها هو  القريب من الحب العذري
إلهة توحي له بالحياة " بة إليه، تلك المرأة التي تمثل بالنس زوجة القائد العسكري

  "الحرية و
ن ما تبقى لي من حياتي إ... أنا عجوز و أحب جرمين ، و حبي هو نفي للزمن

هو ملك لجرمين في الحرب و السلم ، في الخريف و الربيع ، أحب جرمين، أحببت 
  4.أحببتها قبل أن أولد ، لقد وجدتُ منذ أن أحببتها.. جرمين و أنا ابن ستة اشهر

                                                 
1 (Mohammed Dib, Le métier à tisser,, p 167. 
  .J!325#� د�K، ا�LMY�0 ا�z��J، �� '�!� ا��رو � ص) 2
3( ����Malek Haddad, Je t’offrirai une gazelle, SNED 1959,p 80. 
4( Malek Haddad, L’élève et la leçon, p 111. 7> 0 ، ص�0  �����8 �S#ا]��0 ا��C7 ا��اوي، ا��وا�0 ا��290ا!. 
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، لقد لجأ إلى الحب العام  بديال ، فاخترع حبا  البطل موالي ثقته في البشردفقَ
 لالحتماء بين نخيلها كما يلتجئ المرء إلى واحة عند قيام العاصفة"  ةيمين" حب و

، إال أنه سئم و ضجر  استمر على قيد الحياةلقد قبل التحدي فبقي و. والتمسك بجذورها
في هذه و لست أرى داعيا لالعتقاد بأن .  إن الحب وسيلة لقضاء الوقت.  كسائر الناس

واية فهو يرفض كل مشروع أما المؤلف في الر . التحقيرالعبارة معنى االستنقاص و
ب قد يكون حال من ، لقد كان يعرف أن الح)الفرنسيةحب األلمانية و( لحب ممكن 

و لهذا .  أحياناأو المسكنات ، وضربا من ضروب المخدرات  الكسلحلول السهولة و
  :  أوسع و أكبر هو حب اهللا يقولايبقى حب

− 1. هو الحل الوحيدت يا جيزال ،ريِْإن اهللا ، لو د  
هذا عن الحب أما األحاسيس األخرى كالكره و الغضب فتنكشف في نصوص 

: حيث يقول،، فكتمان الغضب مثال أشبه بمواجهة الصحراء بصورة متواصلةمالك حداد
يل ـلقد فتشت في جميع الزوايا ، في جميع طيات الل. ، إني أعرفهاالصحراء" 

 جب على ذلك بل نظرت إلىالبغضاء ، و لم ُأ، لقد عرفت الشتم و العار والخفية
لقد رأيت عددا مفرطا من المتسولين و عددا من . أجبت بواسطة الصحراءالصحراء و

  2.الذبان 
،  ، أن الحياة بعيدة عن أن تكون فكرة "التلميذ و الدرس"يؤكد الكاتب في رواية 

ألنها 3.خيالنا صورها فيهي ليست كذلك بتلك المثالية التي نقرؤها أو نسمع عنها أو نتو
و أقسى . جنونا، هذه الوحدة التي هي بعيدة عن أن تكون  مليئة باأللم و الوحدة

  .حدة هي تلك التي يعيشها الكاتب الذي ال يجد له قارئاأوحش وو
لقد كان المؤلف خطابا بدون مستمع ، إنه كالمحرك يدوي على وتيرة واحدة "

حد إلى نصت أ غرانيق البحر يتيمة ، و عندما ال يعندما تكون. وال يستمع إليه أحد 
المذياع ، و عندما ال يراسلك إنسان ، وعندما ال يطالعك إنسان ، و عندما ال يطرق 
بابك إنسان ، و عندما ال يتمنى لك ليلة سعيدة إنسان ، وعندما يكون معنى لفظة 

  .إنسان جميع الناس
                                                 

  .28 ص،!��x �6اد، '�ه�T x2ا�u��a �� ،0 ا���!�دي )1
  .33ا�#�UB ��98،ص  )2
3(  ����Malek Haddad, L’élève et la leçon, éd Julliard, p 153. 
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  )ية ال تفهم الفرنسيةألمان( و إذ ذاك قالت غرادا في نفسها  ...
  1."إنه ليس مجنونا ألنه وحيد −

 أصبحت الكلمات كما" إدير "، على لسان الطبيب  حال الدنيا ال يعجب الكاتبإن 
 و السبب يعود 2. اعقة، كشجر احترق بفعل الص ، فهو متأكد من أنها معوجة ال تنفع

البتسامات فواصل فا.  إلى أن القلة فقط من الناس هي التي تحسن استخدام االبتسامات
  3. ط في كالمهما وضع الفواصل والنق من الناس مازالوا يتقنوننقاط انقطاع، و القليلو

، فالشاب الذي وصل إلى سن  تختلف الحياة عند مالك حداد باختالف األجيال
، أما شباب الثورة  العشرين لم يتعد أن يكون طالبا للعلم بعيدا عن الرجولة و البطولة

" إدير"يقول الطبيب .   العلم ألجل قضية أكبر هي تحرير األرضية فقد رفضالتحرير
على علمي ال أحد في الجزائر عاش الشباب الحقيقي "  :قاصدا الجيل السابق للثورة

  4."لعشرينلسن ا
، فشباب هذا الجيل ذهب سدى  لم يكن الجيل السابق للثورة يتباهى و يفتخر بنفسه

انجازات  أعماال وسترجع الذكريات ال يجد الواقف و المتأمل تُ، فحينما دون فائدة تذكر
لة و جهود كبرى ميزتها التفاهة ، فمراحل زمنية طوي  يعتز لوجودهاوا أبهتباهى ي
  .حققإنجاز تالفراغ و العبثية من هدف أو من و

حينما تتقابل األجيال الماضية و الحاضرة و يقف كل جيل مقابال الجيل اآلخر، 
، و هو إن يفعل ذلك  ، فهو أحدهما الذي يصمت مستمعا إلى اآلخر عنه أو معهمتحدثا 

و هنا يبدأ .  ن األحداث في مجملها تتجاوزه ، ألفألنه مجبر و ال يملك خيارا آخر
 فبالنسبة للجيل 5.هاونهأحدهما في الحكم على اآلخر و محاسبته أو إدانته لتسرعه أو لت

 . اآلباء عن المطالبة بالحرية الكاملة دون سواهاالثوري نجده يتساءل لماذا تأخر

                                                 
  . x��!28 �6اد، 'ـ�ه�T x2ا�u��a �� ، 0 ا���!�دي ، ص  )1
2(  ����Malek Haddad, L’élève et la leçon, p 15. 
  .x��! ����29 �6اد ، '�ه�T x2ا�u��a �� ،0 ا���!�دي ، ص )3
4 (Malek Haddad, L’élève et la leçon, p 32. 
5 (����Malek Haddad, L’élève et la leçon, pp 42-57. 
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بطل " إيدير" إن القاعدة العامة التي تقوم عليها حياة الجزائري تتلخص في الطبيب 
 إذا كان جزائريا ، والجزائري اال يليق أن يكون الفرد سعيد"  : "التلميذ والدرس" رواية 

  1."السعيد هو الذي فقد الذاكرة
، بل هي من المفاهيم غير المفهومة  زائر صعبة لمن يمتلك قلباإذن السعادة في الج

، ال يمكن أن  ، قد يتصادف و نجد بعض السعداء و هم قلة و البعيدة عن الحقوق العادية
 الذات نسيانذاكرة و أصيبوا بمرض نتجاهلهم و لكن هؤالء إذا دققنا وجدناهم قد فقدوا ال

 عن عالقته بالسعداء في اللحظة التي أحس فيها يتحدث السارد في هذا العمل.  و الواقع
و لهذا السبب يهاب .  حدث العكسلتعاسة و ال دوافع لي متشعبة باأنه يعايش أحاسيس

، ألنه يمتلك  السعداء ويتهرب منهم بل هو ال يشعر بالغيرة حينما يراهم بل يقلق لتفاؤلهم
  . ستهتارا للواقع البائس و القاسيانطباعا أن تفاؤل هؤالء يالصق جهال كبيرا أو ايقينا و

 حسب ،يصرح السارد كذلك أنه ال يفهم لماذا يسعد المرء من الحياة ألن الموت
و رغم ذلك ال ينفي السارد  2. األكيدة هو الوحيد الذي يحمل اليقين و الحقيقة ،رأيه

مسيطر في ، فاألمل سالح نواجه به العبث ال األمل، ألنه أسلوب لنفي التفاهة و التافهين
فالمرء موجود بوجود .  و األمل في الحياة هو المحرك للعمل و للتفعيل 3.مكانكل 

.  فإذا كان هذا الشخص طبيبا فهو يعالج نفسه بعالج المرضى.  اآلخرين و بسببهم
 يدخلها أحيانا ، و لكن المحبة بوالدافع األول و األخير هي المحبة التي تسكن في القلو

  4.من اآلخرينوالملل من الذات 
ينبغي على اإلنسان أن يتعاطف مع اآلخرين و يتذكرهم في جميع اللحظات البسيطة 

، فتفتح باب القلوب  فهي إنسانية تتجاوز األخوة و الصداقة.   يوميا باستمرار، و الكبيرة
  5. للجميععيه ليدخل الحباعلى مصر

ك حينما يحقق حريته، ، و ذل أما محمد ديب فيرى سعادة واحدة يصل إليها اإلنسان
  : يقولفي حوار بين حمدوش و عمرف.  سعادة إال مع اإلحساس بالتحررفال
 .أنت تكره الناس −

                                                 
ل ،ا��وا�0 ا��Cا]��0 ذات ا��21�� ا����x��!39.  7> �8 �6اد، ا��@#�| و ا��رس، ص) 1�  ��د @م ،  1945 -  1962'�

  .80- 79ا��را'�ت ا��B ، 0�#1#!01 وه�ان 
2( ����Malek Haddad, L’élève et la leçon, pp 45-46. 
3( ����Ibid, p 43. 
4(� ���Ibid, p 41. 
5( ����Ibid, pp 51-52. 
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 ؟الحرية. ينشدون إال سعادة واحدة بل أريد لهم أن يتعلموا كيف  −
 .بمجرد الحياة... بالحياة ... هناك السعادة بالحياة −
 .كالم −
 .و لكن جميع الناس يرغبون في هذه السعادة −
− و إنما ينبغي لإلنسان أن يتعلم الشعور بالحرية من جديد.. وح فيه كل هذا ال ر .

 1.أما الظمأ إلى الحياة فإنه يعود فينشأ بعد ذلك

، و لكنهم أضافوا  العديد من الجزائريين أحبوا الحياة و رددوا ذلكالواضح أن 
ا ذواتهم ولكنهم تيقنوا ، فهو تناقض عاشه الجميع و لم يفهمو مؤكدين أنهم كرهوا حياتهم

  .ضحاها أن تتغير إلى األفضل بين ليلة ومن أن األوضاع المحيطة بهم من الصعوبة
فهناك .  يرى مولود فرعون أن الالمعقول هو طابع الصيرورة الزمنية في الحياة

كنا نظن أنه . أمور تقع تفوق فهمنا للحياة و ال تخضع للمنطق و تعود إلى الحظ والقدر
يتابع البرنامج حرفيا ، و ي أن يذهب اإلنسان إلى المدرسة و يجتهد في دراستهكان يكف

 كذلك . فهم األسبابو لكن قد يحدث العكس دون أن نَ.  بالتزام كامل ليتحقق النجاحو
  . هي الحياة قد تجتهد فيها دون الوصول إلى الغايات التي تنشدها

، و شعور اإلنسان هناك  ائليؤكد مولود فرعون على قسوة الحياة في بالد القب
، و على الرغم من ذلك يرفض هذا القبائلي استبدال  بالضعف وبصعوبة تغيير األمور

  .وطنه بوطن آخر
ال أدري لماذا أنا من . لو أنني خيرت لما كنت في هذه الساعة ما أنا عليه "... 

 غيرنا من ذبين في األرض التب علينا أن نكون نحن المعأبناء القبائل ، ولماذا كُ
أنا ساخط على نفسي ، ألنه كان فيه ... ، لعل أجدادنا هم الذين أرادوا لنا الشقاءالناس

ع أن أتنكر ألصلي ، بل أنا ال أرضى يو لم أعد أستط.. مجال لالختيار بالنسبة لقضيتي
  2."عنه بديال مهما كلف األمر

المنحة،  ،ء اآلبا:  ة، بل ينبغي فرص كثير أحيانا ال تكفي المنح الدراسية للنجاح
  3.، كل هذه الفرص المجموعة هي التي تجلب بالضرورة النجاح ، والشجاعة الذكاء

                                                 
  . J! 530#� د�K، ا�LMY�0 ا��ل، �� '�!� ا��رو � ص )1
د ��<ن، ا��روب ا�<�ة، �� ���6  7 <��8) 2�!Uز�  .197 ص ،1976 ا��Cا]� - ،ا�&�آ0 ا��3�0 �@�&� و ا��
3 ( ����Mouloud Feraoun, L’anniversaire, ENAG Alger 2006, p 13. 
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إال الخسارة و ذلك على لسان أحد ا الجتهادهالعمل المتقن دوم ؤ صاحبكافَال ي ،
  :لمحمد ديب " النول " ات في رواية الشخصي
ماذا أفادني ... بأمانة ؟طيب ، ماذا أفادني أنني قمت بواجبي و أنجزت عملي" −

أو جلب لي ذلك؟ مجرد هو في أخر المطاف ، اضطررت للعمل عند . ة ريح ب
 1."األجانب

 و هي من شخصيات محمد ديب مفهوما للنجاح"  عثمان لبالك" قدم شخصية تُ
  .وتربطه بالصدفة أو القدر الذي يمهد الطريق لصاحبه 

رة شخصية ، فأنا مستعد لالعتراف عزيزي، إن النجاح هو بدون شك مسألة جدا"
. بذلك ، و لكن دون مساعدة المشيئة اإللهية و القدر ، فال وجود لنجاح ممكن كذلك 

فحسب ما يقال عن . فهي مسألة عتبة كما يقال في األوساط الشعبية أو الحظ السعيد 
اغلك تبات إيجابية و مالئمة لمشعتبتك ، فالنجاح يأتي إليك فيهربون منك ، فهناك ع

  2."أخرى مشؤومة ال تحمل إال األمور السلبيةو
، فإن مالك حداد يذهب  و إذا كان محمد ديب يثمن دور القدر و الحظ في النجاح

العمياء فالقوة .  إلى أن القدر هو نهاية المطاف لسلسلة من األحداث العشوائية و الحمقاء
  3. عدم معقوليتهاال تصرح بقوتها بل تؤكد 

فالمرء الذي ينال .  ان للنجاح متمثل في معرفة الذات و حب النفسهناك أسلوب ث
فاإلحساس .  ، يجد أنه وصل إلى ذلك بفضل فهم نفسه قبل فهم اآلخرين  الشهاداتأعلى

  4.بالحياة وبالبشر  يوصل المرء إلى حب النفس و التعرف عليها
 مارس 31 (في" Paul Flamandبول فالمو" في رسالة بعث بها مولود فرعون إلى 

، ألن  ، فهو لم يعرف الفشل  أكد فيها هذا الكاتب أن جهوده لم تذهب هباء )1956
  5.، أما النجاح فهو حصيلة العمل فقط الفشل إذا فكرنا قليال ليس إال افتقادا لإلرادة

ففورولو مع صديقه .  المثابرة في الدراسة و العمل المتواصلبيكمن سر النجاح 
و كان حزمهما ثابتا ال .  كانا مسكونين برغبة عاتية في النجاح" قيرنجل الف" في رواية 

                                                 
1 (Mohammed Dib, Le métier à tisser, p 32. 
2 (Mohammed Dib, Dieu en barbarie, éd du Seuil 1970, pp 211-212. 
3( ����Malek Haddad,, Je t’offrirai une gazelle, SNED 1959, p 19. 
4( ����Mouloud Feraoun, L’anniversaire, p103. 
5( ����Mouloud Feraoun, Lettres à ses amis, éd ENAG 1998,  p 141. 
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من السابعة عشرة ( أربع سنوات ، عن طيب خاطر،وهكذا قضيا معا.  يزعزعه شيء
، تلك التي يتوقف عليها ، بالنسبة إلى كل  و هي سنوات مراهقتهما) إلى التاسعة عشرة

، بعد  ، و في المساء  كان العمل بالقسم، و أثناء النهار رجل، صحته و سعادته مستقبال
التعبد، كانا يعمالن على نور مصباح كهربائي حتى العاشرة ثم يوقدان شمعة و ال ينامان 

أحيانا كان مؤذن القرية القبائلية يباغتهما  ، والبتة قبل منتصف الليل أو الواحدة صباحا
  1.رصالة الفج و هو يرفع صوته باآلذان مناديا لأمام كتابهما

" فورولو"، فبعد أن نبه المعلم والد  يعد االهتمام بالطفل من المفاتيح الهامة للنجاح
شدد هذا األب .  لكسل ابنه في مراحله الدراسية األولى و عدم اهتمامه بالتعليم و العلم

و قد حركت هذه الحادثة قلب و عقل .  على ابنه و وبخه ظنا منه أنه بالغ في المسألة
  2. ابتداء من ذلك اليوم يهتم بالمعرفة و يجتهد حتى أصبح من األوائلالطفل و بدأ

، فاإلنسان الذي يتحكم في األشياء  كان لفورولو فلسفة في الحياة تبناها و آمن بها
فلماذا ال يظهر الضياء في آخر الليل كما . المادية في حاجة أن يتحكم في مصيره و قدره

يل إلى  تحل اإلنسان من معانطيع أحد أن يبين ما يمثّ؟ ال يست و الحكماءيحدثنا الشعراء
  . كهؤالء الحب و األملاإلرادة و

يمكن أن . هناك ثالثة أشياء "  :Isabelle Eberhardtهاردبرإإزابيل " فكما تقول
  3." الحب كلمة.. األلم و اإليمان و الحب : تفتح عيوننا لكي نرى وجه الحقيقة الناصع 

أن في حسن خاتمته في أواخر حياته، وللجزائري أن يفكر  من النصائح التي تقدم
يربير لمستقبلهم دون التخطيط ألحالم يصعب تحقيقها أو هي تفوق  جيدا أوالده و يحض

ينبغي على الجزائري أن يكثر من فعل الخيرات إذا تمكن من ذلك ألن .  إمكانياتهم
  .الخير هو الشيء الوحيد الذي ال نندم عليه

. ن إعدادا حقول األبناء حقول أعمالنا لنحسدِع، نُ تظار قدوم اللحظة األخيرةو في ان
و ليعلم الجزائري أنه لن يحيا دون هموم و لكنه سيموت على األقل دون ندم و سيلقى 

  4.جزاءه في العالم اآلخر
                                                 

د ��<ن ، �bC ا�����، ��) 1�! ���� : 0�1!�Cت ا��>  .148، ص C> �#J!87��0 ، د�ان ا�#?2
2( ����Mouloud Feraoun, Le fils du pauvre, éd du Seuil 1954, p 56. 
3(Isabelle Eberhardt , Mes journaliers , Paris 1923 , P112 . /   >���6 7 �� �S��!�وي  7 <@�، أ�L ا�دب ا

  . 141، ص 2004ا��وا�0 ا��Cا]��0، دار ا��Zب 
4( ����Mouloud Feraoun, L’anniversaire, p 130. 
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تهم الناجح بأنه وصل بعد ارتكابه لجرائم ، في قد يجلب النجاح كره بعض الفئات
ففي .  الغيرة من وصوله القمةهو و يكون الدافع  .. بأنه سارق و قاتلنعت، في كثيرة

األوساط االجتماعية ال يرغب بعضهم في أن يقف الحظ إلى جانب بعض الجزائريين، 
  1.بل حتى المجموعات األكثر بؤسا ال ترغب في رؤية أحدهم يخرج من شقائه

قيد بالتحفظات التي تمنعه من يحاول فرعون أال يت" األرض و الدم" في رواية 
، و رغم ذلك فهو ال  فهو يقر بأنه خجول في وصف هذا اإلحساس.  الحديث عن الحب

يتجنب و.  ح حينما يكون الحديث عن تلك العالقة، فهو يلم يتحرر كلية من ذلك الخجل
، فهو ال يسمي  ، مستعمال تعابير غامضة مكان الصيغ الواضحة التصريح المباشر

  .اء بأسمائهااألشي
  الجميلة المرغوبة في القرية فترى تلك الفتاة"الدروب الوعرة " في " ذهبية" أما 

  .فحبهم لها ينتهي حيث يبدأ، ذلك أكثر من عجب الشباب دون أن يتجاوز األمر أنها تُ
ظهر حبا فالشباب الذي ي. إذن األمر هكذا ، رددت على نفسها إلى فترة المساء "

لقت أنا لهذه ي ال يرغبون إال في تدنيسي و استغالل براءتي ؟ فهل خُجاهو إعجابا تُ
  2".األشياء ؟ أنا أكرههم جميعا  فكلهم جبناء ال يختلفون عن مقران

و في الرواية نفسها يليس مطلوبا عند  منا الروائي أن الحب في بالد القبائلِلع ،
 .ى على االزدواجية في المشاعربنَ، فهذا اإلحساس الخاص ي الفتاة المقبلة على الزواج

. ليـفالظاهر ال يعكس الجوهر الداخبعيدا عن الحقيقة، فالمرأة تعيش هذه الحالة بخيالها 
على كل أعرف ما إذا كنت سأحبه أم ال ، وو أنا ال "...  :تقول "  ويزة" فعلى لسان 

إن . ك اسألي المجربات منهن وسيشرحن لك ذل. حال سأفعل كما تفعل بعض النساء 
ما على المرأة إال أن تغمض عينيها ، وعندئذ لن يكون : المسألة في غاية البساطة 

لن يكون سوى الرجل الذي تحبه .. الشخص الذي يضمها بين ذراعيه و يلثم ثغرها
  3."هي

زهور ن قصة عمر و، إال أ رغم أن محمد ديب ال يكثر من الحديث عن الحب
الحب ال نجد له بقية في الحريق و هذا .  الثالثيةأعطت عطرا جميال للجزء األول من 

                                                 
1(  ����Mohamed Dib, Le métier à tisser, p145. 
2 (Mouloud Feraoun, Les chemins qui montent, éd du Seuil 1957, p 69. 
د ��<ن، ا) 3�  .��9روب ا�<�ة، �� ���6  7 <��8، ص !
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ذي يجمع معادلة صعبة بين الفقر ، هذا الحب ال هذا الحب الطفولي البريء.  النولو
عجب بهذه القصة مع فالقارئ الذي ُأ.  ة ينتهي بالتبخر كأنه لم يكنالعواطف الحميمو

، لم  ع في متاهاتهايتوسن يواصل الكاتب في جوانب أخرى والبداية و كان يتصور أ
 عن هذه الفتاة و عن هذه يفعل ذلك و فاجأنا بزواج زهور ثم بطالقها مختصرا الحديث

يقول السارد في الدار الكبيرة متحدثا عن هذه العالقة السرية التي طبعها . المشاعر
أصبح عمر يخلو إلى زهور في أحيان كثيرة ، وكان في كل مرة يكتشف " :  الكتمان

  .كان ال يتحدث في هذا األمر إلى أحد. م من الحب الذي يثير في نفسه القلق ذلك العال
و من أجل ذلك اتخذت هذه العاطفة . و ال شك في أنه أمر خارق في دار سبيطار 

كان الحب الذي يشد عمر إلى زهور ينبت كما تنبت . ي ر و التخفّعند الفتى طابع الس
  1."زهرة على صخرة متوحشة 

 متمنيا أن عن أنواع أخرى من الحب، كحب الخيرب في رواياته ـدييتكلم محمد 
أحب الخير "  :ينتشر في كل البقاع و مدركا أن ذلك يتطلب تغيير الحياة الراهنة، يقول

و لكن . أحلم أن يعم هذا الحب على العالم بأسرهال أستحي من التصريح بذلك ، بل وو
بل على العكس من ذلك . التي نحياهاال أحد يحرك ساكنا لتغيير األوضاع السيئة 

هذا الشر الذي كثر . لب بالخير و نتمنى لكل األرض كل الخير وننسى الشر اجميعنا نط
يعنا يتشارك في الذنب، ال يهم إن كنا أبرياء أو ال، فجم. و توسعت مساحته بسهولة 

ألحوال ، بزمام األمور و يغير او لكن ينبغي أن يقرر أحدنا أن يأخذ . نفنحن مذنبو
  2".لكن من يكون هذا الشخص ؟ نعم من يكون ؟ األكيد أنه  قريب منا هذا الشخص و

، و المقصود بذلك أن  ، يتوسع الكاتب في حب الحقيقة إلى جانب حب الخير
فحب الحقيقة ال ينفصل عن حب .  صدق مع ذاته و مع اآلخريناإلنسان يجب عليه أن ي

البؤس، نسان إلى مد يده نتيجة الحاجة ويضطر فيها اإلففي اللحظة التي  . الشخص لذاته
سان الذي فاإلن.  ال يمكن أن نتحدث عن الحقيقة أو الكرامة أو الشرف أو حتى العدالة

ن  أموفر عليه أمثاله من البشر حتى يحبيحب الحقيقة يبدأ أوال بخطوة أولى هي 
يتَس3.م خبزهدواج  

                                                 
  .J!71#� د�K، ا��ار ا�2S��ة، �� '�!� ا��رو �، ص  )1
2 (Mohammed Dib, Dieu en barbarie, pp 20-21. 
3(  ����Ibid, p24. 



 .درا�3 3 �3 1;��� �� ا1? ا���7ة ا�'���=�� و ا���
��   :  ا���2>ا���� 

196 
 

" موالي"ـف . ن إحساس مفقود و ملء للوقتبحث عفالحب بالنسبة لمالك حداد أما 
و قد . صا بها اخترع حبا خ ،لم يعد يثق في الرجالو ألنه " سأمنحك غزالة " في رواية

فهو بذلك رفع . لجأ إلى حبه مثلما يتم اللجوء إلى واحة من الواحات في يوم عاصف
ث عن الحب هي وينتهي السارد إلى أن الكلمات التي تتحد.  ، و هو مستمر حيا التحدي
  1.ألن الحب هو تمضية للوقت.  كفايةال  بما فيه أن تقنعنا على معانيهاتبتعدكلمات 

المهم أن التصريح بالحب ليس بالعمل السهل اليسير بل هو يحمل من الصعوبة ما 
، فكذلك ال يستطيع البوح  ، فمثلما اإلنسان ال يستطيع تقديم الدليل على مشاعره يحمل

إذن يحتاج الحب .  و هذه الكلمات في حاجة إلى آذان مدركة.  و شرحهابهذه المشاعر 
، ومعروف هنا أن الصمت هو األكثر موهبة في هذه  إلى موهبة خاصة للتعامل معه

  2.الحالة
، فاإلنسان الذي يضحي ألجل وطنه يجازى  جدا الحب عند كاتب ياسين خاصو 

نسانية و اإلنسان الذي يموت في ، فالوطنية تعني حب اإل على هذه التضحية بالحب
  3.، يحوطه الحب من جميع الجوانب ساحة المعركة دفاعا عن بالده

، فيكاد   القرى القبائلية خاصة و الجزائرية عامةأما الزواج بين العائالت في
فكل األفراح التي تقام و الصالت التي تؤسس بين العائالت نتيجة النسب أو .  يتطابق

 -فالتجارب المكتسبة. النواحيق تتشابه تقريبا في كل المناطق و الطالالتي تتفكك نتيجة
 تساعد اآلباء المقبلين على تزويج بناتهم -و باالستماع إلى اآلخرينأعن طريق المعايشة 

الجيران و يردوا  سخرية األهل و يوقفواوأبنائهم على أن يتجنبوا التسرع أو التهور و
  . المحتملةالتعاسة أو المصيبة

التي رغبت في تزويج ابنتها الوحيدة استفادت من كل النماذج اإلنسانية " مالحة" ـف
 و انتهت إلى حل  الحزينة و من كل القصص المأساويةالتي التقت بها و من الحاالت

عضهم و عدم ، و عدم التوسل أو اقتراح عروض لب  أو المكتوبوحيد هو انتظار القدر

                                                 
1(  ����Malek Haddad, Je t’offrirai une gazelle , p62. 
2(  ����Malek Haddad, Le quai au fleurs ne répond plus, éd René Julliard Paris 1961, p49. 
ر ا�دب ا���44 ا��Cا]�ي، ص  )3?� ،0�!�  Kان .����138 <���ة أد�  �&� �� " �#�ذا آ�j2 ا�0YC ا�#�a�Jة"!7 !��ل  �1

Pourquoi j’ai fait le cadavre encerclé, France Observateur, décembre 31, 1958, p13. 
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 هي الوضعية فما كان يهم هذه الفئة االنتهازية. اطباتالوقوع في مكائد بعض النسوة الخ
   1. أما الباقي فهو كذب و نفاق يتشارك فيه الجميع،المادية للفتاة التي ترغب في الزواج

 ،، فلم تكن أحالمهن كبيرة أما الفتيات اللواتي وصلن إلى سن الزواجو 
ن في كثير من األحيان لو قد تمني"  ذهبية" فالمسيحيات منهن في بالد القبائل كشخصية 

فالواقع لم يكن يترك بتاتا مجاال لألوهام، .  طلب منهن االرتباطكن أخوات راهبات ال ي
ستشار أو يعطى قبل بأول خاطب يتقدم لها دون أن تُذلك الواقع المر الذي يجعل الفتاة تَ

تزوجها و هكذا تبقى إلى األبد معترفة بجميله ألنه . لها فرصة للتفكير أو الرفض
لهذا السبب وألن الجميع .   فقط ألنه رجل- إلى لحظة الموت -فتتحمله بكل مساوئه 

  2.كان يدرك هذه الحقائق فلم يكن أمر الزواج يقلق ذهبية
" إيغيل نزمان" أن يكون الزواج في قرية " الوعرة الدروب " ينفي السارد في رواية

فالجميع يعيش الالحقيقة و كأنه .  عقل أو يتقبله الامنطق ، فال شيء يحمل مسألة جدية
فبسهولة يتم .  يضحك فيها، الكل يسخر و و كأن الحياة لعبة كبيرة.  يلعب الكوميديا

تخطيط نجبون األطفال دون تفكير و، ي االرتباط بين شابين و بسهولة أكبر قد يقع الطالق
سافر بعضهم إلى ي.  ، و يتخلى عنهم بحجة الفقر و عدم القدرة على كسب رزقهم لهم

، يكبر  في أثناء ذلكو.  فرنسا على أمل أن يتم إصالح األوضاع دون أن يتحقق ذلك
يبدأون  الحياة إلى أن يصبحوا بدورهم شبابا وبؤسينمو األطفال في ، و الرجال و النساء

  3.في الحلم في ترك الكبار و الهروب من تلك الحالة
التي اعترضت على " نجمة"، فالبطلة  ألهلبتدبير ا"  نجمة "يتم الزواج في رواية 

، فهذا االرتباط لم يقم على عقد  زواجها رأت أنه تم بتخطيط أشخاص دبروا لكل األمور
 دون إرادتها الكاملة ألن والدتها فقد تزوجت هذه الفتاة.  مؤسس على الثقة بين الطرفين

 ايد عن كونه ميثاق، فهو بع ، و لهذا كانت نظرتها للزواج و كأنه سجن اقتضت ذلك
.  نتزع الحرية الشخصيةسلب منه جميع الحقوق و تُر تُس بل هو َأا غليظا أو عقدامعنوي

وال يتم إال من قبل أشخاص فاعلين . قد بمعناه العام هو تبادل اإلرادات قبل كل شيءفالع
 بره دزواج، ف  هو كذلك لم يرتبط بإرادته-الزوج–" كمال " و نجد أن .  في المجتمع

                                                 
1(  ����Mouloud Feraoun, Les chemins qui montent, p 48. 
2 ( ����Mouloud Feraoun, Les chemins qui montent, p 67. 
3 ( ����Ibid, p 53. 
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، "سوزي"مع " ريكار"و يذكرنا هذا االرتباط بزواج السيد ". نجمة" والدته و والدة  قبلمن
فهذا الزواج .   بسبب تدخل شخصيات ثانوية في الواقع الروائيتمذلك الزواج الذي لم ي

  . تم تدبيره كذلك وفق القواعد االجتماعية و لكنه انتهى إلى الفشل رغم كل شيء
أن المتحكم في الزواج هي الشخصيات التي تأتي في المرتبة " نجمة" نجد في رواية

، من قبل والدة كمال  ، أي التي تكون غير معنية بالموضوع بالدرجة األولى الثانية
لقد تزوج كمال ألن والدته ."  ، و هذا  ما يؤكده السارد و يؤكده النص الروائي نجمةو

  1."مرت ذلكو نجمة تزوجت ألن والدتها أ. رغبت في ذلك
تضحية بالنسبة للجزائرية أو "  نجمة"  يبقى أن نقول أن الزواج في رواية ،إذن
" إرنست" وسوزي، يتم إعالمنا أن والد سوزي السيد  فبالنسبة لزواج ريكار. الفرنسية

كان دوما يلعن نجاحات السيد ريكار و لكنه رغم ذلك كان ير لتزويجه ابنتهحض .  
 نقطة أخرى و هي أن الزواج مقبرة لبعض الصالت اإلنسانية ينتقل مالك حداد إلى

.  ، فحسب رأيه يتمكن القليل من الناس من معايشة الصداقة مع الحياة الشخصية المهمة
فهذه الصداقة إن .  السهلمحافظة عليهم ليس باألمر الهين وفاإلبقاء على األصدقاء و ال

يلجأ المرء إلى مسكنه و يفتح ألبوم فبمجرد أن .  و استمرارهاوجدت تقاوم لبقائها
كأنها من  الصداقة و ، تغدوالصور ليسترجع الذكريات الماضية مع الرفاق واألصحاب

فبمجرد الزواج، . ، أو كتسيب ال طعم له كحماسة غير مرغوب فيها أخطاء الشباب أو
   2.فقط  العالقاتقليل من الصالت وبعض يبقى لنا ألصدقاء ونفقد ا

  
، و كذا في الواقع االفتراضي الخيالي أي  ت الحياة في الواقع المعيشيالزم المو

ن الموت تبدأ ، فمات و رواية من موتفال يمكن أن تخل.  في عالم النصوص الروائية
، موت  ، موت متعدد األشكال واألنواع و تمتد األحداث معبأة به.   تنتهيالرواية و به

و موت يفاجئ .   الحجرصورة نحتت علىريات فيتكرر في األذهان كتسترجعه الذك
الجميع إذ لم يو موت فردي و موت  ر له القارئ وال حتى صاحب النصحض ،

ار و موت باالنتح، موت بالقتل و هلت دوافعهخر جرفت أسبابه وآموت ع. جماعي

                                                 
1( ����Kateb Yacine, Nedjma, éd du Seuil 1956, p67. 
2( ����Malek Haddad, Le quai aux fleurs ne répond plus, pp 70-71. 
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،  ، موت بحتمية الزمن و موت بمخطط االغتيال موت بالقصدبالقهر و موت بالصدفة و
 فال  تكاد تخلو رواية من الروايات التي نقف على . وموت حسي محدد مطلقموت

  . دراستها من ذكر الموت و متعلقاته
، ففي لحظات  ، يكون الموت هو الفاصل في المجتمعات العربية و اإلسالمية

رت ، و تعود الشخصيات التي م االحتضار يعود شريط الذكريات كامال منذ البداية
بين أن يخفف على المحتضر و يحاول بعض المقر.  ةأو المتوفابحياتنا الحية منها 

يتباكى بعض الحضور حزنا بل و . و البقاء بقربه لسماع وصيته األخيرةبالدعاء له 
فالموت عندنا نحن العرب هو نوع من التواصل أو إقامة و تأسيس .  لقرب الفراق

  .للتواصل
نسان، فانفصال الروح عن يتفق معظم المنظرين أن جوهر المأساوي هو موت اإل

، خال من عاسة، ألن الموت يعاش كشيء مهددق فينا شعورا باألسى و التالجسد يخل
معنى و يوقف فجأة سير الحركة و الزمان، و الموت عند الصوفي معرفة متجاوزة 

  .طابعها الالإعتراف
ستثناء ، ينقاد جميع البشر دون ا ترتبط الحياة بالموت ارتباطا حسابيا الشك فيه
 معرض للموت ، فالكائن اإلنساني لهذه الطريق منذ النفس األول الذي يستنشقه المولود

. به من النهاية الحتمية، بل إن هذه الخطوات تقر  حياتهفي كل خطوة يخطوها في مسار
   .  الموت مع بداية حياته التدرج نحوفاإلنسان يبدأ في

في كتابه حول الفقر "  Rainer Maria Rilkeريني مريا ريلكي " الشاعركتب 
لسنا إال ." ، فهو تجاوز سن الموت  بمجرد أن يولد الكائن اإلنسانيمبينا أنه والموت

د ـ الموت الذي يحمله كل واح، فهي  أما الفاكهة الموجودة في الداخل،أو الورقة القشر
  1." منا

الحياة بمشاكلها ، ال يكفي أن نواجه : " قائالقراءه  "  Flanetفالني "المفكرينصح 
 فالموت تفاجئ 2." التي يفتقد فيها المنطققدر على مواجهة الموت المفاجئةبل البد أن نَ

، فالمريض يأمل في الشفاء ، ألن الجميع ال يفكر إال في الحياة دوما من تصيبه بفجيعتها
                                                 

1(  ����Mehenni Akbal, Les idées médiologiques de Mouloud Feraoun, coéditions ENAG/Dahlab 
2001, p 61. 

2( Ibid, p 63. 
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" كامو"ففي رسالة بعث بها مولود فرعون إلى . و المعافى متيقن أن ساعة رحيله بعيدة  
لقد انتهى بنا الوضع إلى تقبل كل أشكال الموت البعيدة " : قال) 1957 نوفمبر 30(في 

 إن كل فرد :و أريد أن أقول. نا عليها في الماضيدعاوينا عليها وتَربعن الموت التي تَ
ربما و. أن يبقى هو خارج هذه الدائرة منا أصبح مستعدا أن يرى أيا كان يموت المهم 

فولتير يقول " فها هو ." لنا االنتظاروم الذي يزول من قلوبنا الخوف و يبقى سيأتي الي
  1."إن الموت التي ال تحمل الخوف و ال تدرك ماهيتها هي موت الحيوانات

،  الموت موتان:  يطرح جمال الغيطاني في أعماله الروائية قضية الموت قائال
 السكوت عن الجور ي، أما الموت األعظم فيتمثل ف موت أعظم و موت أصغر

التشاغل ئر و غض البصر عن الحق المهضوم والتغاضي عن الزيف و إخماد الضماو
، و كذا الرضا باألمر الواقع و النأي عن  عنه بطلب المنصب الزائل و المال المكتنز

توقف ، وأما الموت األصغر فهو بطالن الحواس. محاولة تغييره والتقاعس عن الجهاد
  2. يبوسة األطرافقة الروح والقلب و برودة الجسد عند مفاراألنفاس و هجوع 

و هذا الداء يصيب " نجل الفقير"  في رواية يقارب الموت أن يكون داء عضاال
،  ، فعادة يزور الموت أناسا في شرخ الشباب خر المطاف و يتقبله الكل في آالجميع

فترى الواحد يبكي و ينتحب أسبوعا كامال حتى ليكاد يثم يراجع نفسه  نه الصوتح مب ،
يزال حيا بعد الفقيد وأن الداء رغم كل شيء داء عضال، إذ ال شيء يؤثر  ليحدثها بأنه ال

لكن إذا كان الداء عضاال ، هان احتماله على  ر المحتومفي ساعة األجل و في المقد ،
  .أية حال

، يعتبرون  فأهل القرية" ابن الفقير"، في روايته  يفلسف مولود فرعون الموت
و ال يجدي نفعا أن نتباكى . هورفهي تضرب أناسا في سن الز.  الموت أمرا عاديا

، و بعد ذلك نسارع للتصريح بأن الحي أبقى من   أصواتنا لمدة أسبوعبحنتشكى أو تُو
، و أن ال مغير لما حدث و أنه داء ال دواء له طالما أن ساعة الحياة التي توقفت  الميت

  3.تحملو لهذا السبب فكل ألم ال دواء له يمكن أن ي.  ال عودة لها

                                                 
1 (Mehenni Akbal, Les idées médiologiques de Mouloud Feraoun, pp 63-64. 

ر��،صJ! ����2 /2002#� ا��2ردي، ا��وا�0 ا��1 �0 و ا��Jا0L، ط ) 2' ،Uز�ار �@�&� و ا��Jت ، .344  دار ا���@Cآ��ب ا��
  .135ا�'��ر ا�0LMY ، ص

3( ����Mouloud Feraoun, Le fils du pauvre, p 82. 
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 هو . تقبل موت السابقين و الالحقينينبغي ينبغي النظر إلى الموت بسكينة و 
دور  ، فالمسألة هي مسألة وقت ومولود فرعون مطوالرح الذي يقف عليه كاتبنا ـالط
   : يقول"عامر"، فعلى لسان البطل  فقط

 "فال بد من االستفادة منها في . بتلك اللحظات من اإلشراق  و ها أنا اليوم أمر
و ما من شيء معقد أبدا، . كل شيء يبدو في منتهى البساطة .. النظر و التأمل 

فالطريق ممتد إلى األمام و سأمضي فيه بدون أن أتساءل عن الهدف ، ألن جميع من 
داعي للحيرة إذن ؟ جدتي و أمي و شابحة وغيرهن ، فما ال: أحبهم سلكوه من قبلي 

شابحة جدتي و: هؤالء األحياء الثالثة  سأمضي فيه بدون تردد وسأذكر دائما أن
  1."و دور ذهبية.. ، فارقوا الحياة ، و سيأتي بعد ذلك دوريوأمي

جون  " فقد أشار.  و ثمة فلسفة أخرى يطرحها كاتبنا متأثرة بالجانب العقائدي
إلى رسالة بعثها مولود فرعون "  زيتون العدالة" مؤلف كتاب "  Jean Pélégri بليقري

كان " : )LOAS(د حادث مقتل أحد أصدقائهما من قبل المنظمة السريةـ بع)1962(سنة 
لت أنا ـت جميعا، و إذا حدث يوما أن قُ- أنتم األوربيين -المستهدف مع روبير 

ذين يشبهونكم بدوري ، فبإمكانكم أن تبكوا متأكدين أن جميع إخوانكم المسلمين ، ال
 بالنسبة لعامر ال يعدو الموت أن يكون أشبه بالسبات العميق 2."سقطوا في ساحة الشرف

 عن جثمان جده الذي فارق الحياة منذ ما يفوق فهو يقول.  أو النوم الذي ال يقظة بعده
  3 ."ينام في هدوء"  : تح قبره لتوارى والدته الثرى، و الذي فُ األربعين سنة

الصراخ حزن و الدموع وال:  و موكبها يلخص في.  ت بقبحها و فظاعتهام الموقدتُ
فالموت مرتبط بالقطيعة أو اللحظة التي .  بلة األخيرةداد و الغياب و القُو الصمت والِح

دث فينا انقالبا جذريا حألحبة تُإن موت أحد ا.  نخسر فيها أحد األحباب أو المعارف
  .إلى أخرىإذ نتحول من حالة .  تحوال كلياو

  :يوظف مولود فرعون أمثاال تالمس موضوع الموت منها
 هم يخشون الفضيحة أكثر من الموت −

                                                 
د ��<ن، ا��روب ا�<�ة، �� ���6  7 <��8، ص) 1�!143.  
2 (Jean Déjeux, littérature Maghrébine de langue française, éd Naaman 1973, p 142. 
د ��<ن، ا��ر) 3� Mehenni Akbal , Les idées médiologiques de Mouloud. <1667وب ا�<�ة ، ص ���� !

Feraoun ,p 73. 
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−   Ils craignent le scandale plus que la mort .1   

  
م الخطاب إن معظم أشكال البناء الروائي للنصوص المقترحة في موضوعنا تقس

، شأنها  القصة ال تبدأ إال لتنتهي، و كأن  إلى فصول يبدأ معظمها بالموت و ينتهي به
  . لمولود فرعون في األرض و الدم و الدروب الوعرةفي ذلك شأن قصة عامر

، التي تبدأ  إن تكرار لوحة موت عامر األب و عامر االبن في العملين الروائيين
ذلك  ينتهي بالموت ،الزمن يبدأ بالموت وف. بموته و تنتهي بإعالن السارد نهاية الحكاية

.  ، له طابع االنتحار كما سنوضح لزمن المسكون بالقهر االستعماري و باالستبداد العاما
. تنغلق الصورة على رمزية الحدث المفجعو.  فمن الموت تبتدئ الرحلة وبالموت تنتهي

كشف عن وجهها البشع دون االقتراب من وجه آخر فيها هو وجه البقاء هكذا تنغلق و ي
  . رفقة الحياة و معها

عن موت عامر األب، فقد " األرض و الدم" ثمة خيوط كثيرة تتداخل في رواية 
 سكرات الموت أن يثأر من ، و هو يعيش اللحظات األخيرة" علي"وعد سليمان عمه 

تل في حادث قُ"  كمومة "و السبب أن رابح ابن عم.  و لشرف كل العائلة"  رابح" ألخيه
دوكان عامر هو محرك هذا الحادث دون أن يعلم"  إيفون "صديق " اندري  " له هبر  .

د رابح على وضع رأسه على إذ تعو. امر كانت شهادة الزور لصالح أندريفمشكلة ع
و بالتأكيد ". اندري" و"إيفون "، و عاتبه أحد العمال المنجميين في القاعة يوما أمام  السكة

.  ابحا نائم في المكان المعتادقد ذهب خفية أثناء االستراحة ليتأكد من أن ر" اندري"أن 
فقد وجد وسيلة للتخلص من غريمه .  ر لجريمته بدقةحض، و هو القاتل" اندري"لقد كان 

  . بعدما أكلته الغيرة لمدة طويلة
  
−  "؟ و إال، أسمعت.  أنت لم تلمس العربة أبدا.ل مسؤولية ما حدث أتحم

قد :  عليك إال أن تقولو ما. ماسيسوء حالك ، أنا أستطيع أن أتخلص منها سال
إن شهادتك سوف . ون أمرهم ر اآلخر، نعم ، ثالث مرات كالعادة ، و ليدبأنذرونا
 2." اختر فإنني سأصرح بأنني لم ألمس شيئا،، و إالتنقذنا

                                                 
1(Mouloud Feraoun , Les chemins qui montent, p46. 
2( �&�@� z��cM� u��a ، دار ��رض و ا��م ، �� <�2 ا��زاق <�د ��<ن ، ا�  .57، ص 2005!
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إن عامر األب الذي امتلك سالحا ليدافع به عن أرضه و بيته و يرد كيد اللصوص 
. ال الحادث المدبرـحتمال الحادث القدري و احتم، فموته تراوح بين ا لم يفده في شيء

لقد كان عامر مسلحا ، امتدت يده على امتداد فخده و اجتست المسدس الذي كان " .. 
  1."إن األمر يتعلق فعال باللصوص ، إن األمر يتعلق فعال باللصوص. في جيب سرواله 

ك موت عامر  تحر، فموت رابح تتشابه الموت المحركة في رواية األرض و الدم
، و يضيع في غمار األحداث السبب األساسي بين االنتقام   القريةةوسليمان في محجر

لشهادة الزور أو  االنتقام لشرفه بسبب الخيانة الزوجية أو االنتقام لمنح أرضه لمن ال 
  .تستحق و أعني الزوجة

نهاء  تجمع بين جريمة قتل في حق عامر وانتحار سليمان إلفموت عامر و سليمان
،  )المسدس( فالقتل جاء بعد تفكير بارتكاب الجريمة بسالح ناري .  األلم المعنوي

لكن األداة اختلفت من مسدس إلى إحداث رض الواقع وفالفكرة واحدة جسدها على أ
 بدأت بذرة االنتحار كفكرة عند سليمان 2.ةجرحانفجار يتسبب في تساقط الحجارة من الم

 لقد فهم"...  : الذي تسرب إلى باطن هذه الشخصية يقولدرا ، فالسبعد الشك في زوجته
  3."لكنه فعل جنوني يمكن أن يمارسه ذات يومبأن االنتحار ليس عمال بطوليا و

 نهائيا بثّفإذا كان لم ي" األرض و الدم" ثمة لغز يكتنف موت عامر األب في رواية 
اضحا بين احتمال الجريمة يبقى و،  إال أن التميز  في موت عامر االبن و عامر األب

هذا ينطبق على و.  ثم احتمال االنتحار و الجريمة عند االبن.  الموت القدري عند األبو
، فهناك كذلك احتمال قائم بين االنتحار أو الموت  ي في المحجرةوفّسليمان الذي تُ

بالشخص أما إذا تعلق األمر .  ، إذا تعلق األمر به القدري الذي لم يتدخل فيه اإلنسان
 هين، بعد أن أ  فهي جريمة تم التحضير لها و الدافع إليها هي الجريمة االنفعالية،خراآل

ين سابق هو الثأر لمقتل أخيه األكبر، و هناك د.  في شرفه حين اكتشاف خيانة زوجته له
ابن  مباشر عن مقتل رابح أخ سليمان وفقد كان عامر األب مسؤوال بشكل مباشر أو غير

 4.، أو هكذا اتفقت الجماعة مة والدة عامرومعم كَ

                                                 
د ��<ن ، ا�رض و ا��م  )1�  .184 ، ص!
  .235- ����234ا�#�UB ��98، ص ص  )2
  .207ا�#�UB ��98، ص )3
4(  ����Robert Elbaz, Martin Mathiew , Mouloud Feraoun ou l’émergence d’une littérature, Karthala 

2001, pp 57-58. 
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لمولود " الدروب الوعرة" في سياق الحديث عن الموت يمكن أن نؤكد أن رواية 
، ألنها  ، تتميز عن بقية الروايات األخرى التي كتبها هو و غيره من الروائيين فرعون

ث في الرواية إذ فقد أكد أحد النقاد أهمية معنى العب.   عليهلحتطرح موضوع الموت و تُ
 في  أن، و يبدو يكتنف حياة البطل كلها و يطبعها بطابع الجنون والفزع و الهلوسة

ه ـة حياتـل و تمكنت منه فالزمته طيلـاق البطـالرواية حالة مرضية تأصلت في أعم
، لكن هذا المعنى يرتبط بهيمنة صورة الموت في  و أسهمت في شقائه و عدميته

 والدة سبب المرض، مرضوت فيها كثيرة و متكررة سواء أكانت بالرواية، فأحداث الم
فراش ، و فجأة لزمت ال ، فقبل ذلك لم تكن تشكو من شيءشهراالذي استغرق  عامر

، و كان  ، يتحرك نحو الجهة اليمنى  في صدرهااألمتوقفت عن األكل وبدأت تعاني و
لم  التي تلك الجارةحار، كانتحار غّص عليها حياتها بل أوقف شهيتها  أو االنتهذا األلم ين

ما كان سبب الموت فإنه يشكل في و مه . في تفاصيل و حيثيات موتهاالسارد توسع ي
 ، السخرية و الرفض باالحتجاج ون شعوريابطّ ي،حقيقة األمر تساؤال استفهاميا استنكاريا

  . إحساسا بال منطقية الوجود و افتقاره إلى التنظيم يتبطن و
شحنة داللية كبيرة بوصف أن هذه " الدروب الوعرة "  في رواية يحمل الموت

النهاية التي يتفق الجميع على تسميتها الموت تحقق نوعا من الخالص من حالة الفوضى 
 الدالالت المختلفة التي نتزع من الحياة كلُّفدون أن تُ. ة و المادية في العالمالروحي

ن ينهي حياته من اللحظات يختار الكاتب أو تؤسسها،  فالشخص الذي يفكر في الموت أ
ينظر إلى ذلك الحل الذي يهابه الجميع كبداية حقيقية وكتحرير من قيود .  األولى للكتابة

ر في  أفكّإذا كنتُ":"  André Malraux لرو ااندري م" الواقع و المجتمع، يقول 
  1."الموت، فليس ألجل أن أموت و لكن لكي أحيا

.  ، أو مات قبل أن يموت  شعر بالموت قبل الموتا عامريوضح الكاتب كيف أن
، و يخيم الظالم يتخيل عامر نفسه في   منه الزيتستهلكشتعل القنديل كلية و ين يأفبعد 

  .و لكن يعود الضياء من الجديد بيوم جديد و يستيقظ أهل القرية. قبره وحيدا و غير مبال

                                                 
1 (Bentayeb Rachid, L’inscription du tragique dans les chemins qui montent, magister ILE 2001 -

2002/ Oran, p 88.(Malraux , La voie royale , p 161.)  
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 اتخاذ قرار فاصل حول المواصلة التساؤل الجوهري الذي يستوقف عامر هوإن 
فموقف عامر محدد و هو أنه مسؤول عن  . ة التظاهر بهاصلة لعبا، ومو في هذه الحياة

  : يحلل ذلك قائال،  كان عامر يفكر دوما في الموت كمصير نهائي للجميع1.نفسه
، و عند ذاك  سيأتي دوري ذات يوم و سأنتهي إلى نفس المصير −
حين ذلك الوقت كم من آالم سأذوقها و كم من ، ولكن قبل أن ي أستريح

 ؟ ؟ و لمن أتألم ولمن أبكي كالجبان دموع ستذرفها عيناي
و ال تحفل .  ليتني صرت كهذه الجمجمة ألنها حرة طليقة..آه..

  2.، و تكترث لشيء أبدا بالدنيا و ما فيها و ال تحس بشيء
 باإلنسان أن يفكر بين ، و جدير كان عامر يرى أن هذه الحياة مهزلة في كليتها

، أما خيار المواجهة  ، أي بين حياة الذل أو بين االنتحار االستمرار فيها أو االبتعاد عنها
  . و التصدي فال وجود له

فإما أن أواصل :  المشكلة التي أواجهها اآلن هي أنه ال بد من اتخاذ قرار"... 
   3."، و إما أن أضع له حدا دوري في هذه المهزلة

و من شخصية  من فكرة شكسبيرالكاتب بطل و مولود فرعون ب هنا عامر اليقتر
 ، هاملت التراجيدية حول أن نكون أو أن ال نكون ، إذ هنا فعال تكمن المشكلة األساسية

  .فهي من صميم الرؤية المأساوية للفرد التي ال ترى مخارج عديدة للحلول 
، فالقارئ يتدحرج  "  الوعرةالدروب "ال يتم توضيح سبب موت عامر في رواية 

في البداية تبدو األحداث كما أوردها السارد معقولة و مطابقة .  بين االنتحار والجريمة
و في االنتحار أفنحن نعلم أن عامر كان يفكر في إنهاء حياته .  للمنطق السردي األولي

ه و العبثي الذي فقد تجاوزه العالم التاف.  بسبب حالة اليأس و القنوط التي كان يمر بها
التحكم عليها لفهم الحياة و، و فقد بذلك كل المعالم التي يرتكز  أحاطه من جميع النواحي

 ومنذ ،و في المقابل.  ر عقاقير تساعده إلنهاء حياته في صمتو لهذا السبب حض.  فيها
، ألن زوجة هذا  ا يرغب في القضاء عليه يخبرنا النص أن لعامر عدو،الصفحات األولى

  :يقول في شأنها السارد"ويزة " ، فعامر الذي أعجب بامرأة متزوجة هي األخير تفضله
                                                 

1( ����Mouloud Feraoun, Les chemins qui montent, p p 114-115. 
د ��<ن، ا��روب ا�<�ة، ص ) 2�!214.  
3(UB�#147 ��98، ص ا�.  
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و هذه الفتاة أتيح لي عدة مرات أن أراها و أن أتعرض لها في الطريق "... 
و كانت ذات يوم ماشية في طريقها ... حتى أنها أصبحت تبادلني اإلعجابفأعجبت بها 

ها بعض الوقت ال عن سوء نية ، و كل ما في إلى الحقل لوحدها تماما ، فسرت وراء
  1".األمر هو أنني أردت أن أغازلها بدون إحراج لها

فهل كانت الموت نتيجة االنتحار أم هي .  و مقران نفسه اغتصب حبيبة عامر
 على خطاب د جوابا لهذا التساؤل اعتمادا؟ من الصعوبة أن نج جريمة ارتكبها مقران

فهل . الخيال، فوعيه ال يميز بين الحقيقة و  غير مستقرة، ألنه و هو في حالة عامر
المسدس ، و ؟ فبطال الرواية يمتلكان سالحا ناريا  لقدوم مقران أم أنه تخيل ذلكاستمع

دون أن .  يحضرنا النص منذ البداية لتقبل االحتمالين.  لكا ألحدهمايمكن أن يكون م
  .نتوصل إلى قرار نهائي

، على الرغم من الشكوك الكثيرة  ر عامر دون إجراء تحقيقشر خبر انتحاكان قد نُ
،  ع فيه هو آكلي نايت سليمان، والغريب أن ناقل الخبر و الموقّ التي تحوم حول مقران

  . أخ مقران
  .حادث انتحار آخر في إيغيل نزمان : العنوان "...
د و ق. عيه او كان ممدودا بالقرب من الباب الخارجي المفتوح على مصر...

  .اخترقت صدغه رصاصة مسدس 
  . بالقرب منه السالح اآلنف الذكرفوجد..
..ثر على قارورة من العرق و أنبوب من أقراص الجردنال، فقد ثبت و بما أنه ع

  .نهائيا أن سبب الوفاة يعود إلى االنتحار
و من الجدير بالذكر أن عامرا شاب يتمتع بتقدير جميع األهالي ، و لم يكن له ..
و ال شك في أن عمله المؤسف يعود إلى توتره العصبي بعد . و في القرية أبدا أي عد

  2".وفاة أمه منذ عشرة أيام ، و بعد انتحار امرأة عجوز مجنونة منذ بضعة أيام 
، ألنه كان قد  يجد القارئ صعوبة في تقبل انتحار عامر في النهاية كخيار شخصي

  .ة بل إنه قد اعتبره جنونارفض هذا الخيار في سياق األحداث الروائي

                                                 
د ��<ن، ا��روب ا�<�ة ، ص ص) 1�!218 -219.  

د ��<ن، ا��روب)  2�  .284- 283 ا�<�ة ، ص ص !
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و بهذا االعتبار فإن أختها رحمة هي من أخطأت ألنها لم تقم بواجبها ، وعذرها " 
.. و أنا على يقين من أن اإلنسان ال ينتحر إال إذا كان مجنونا. الوحيد هو أنها مجنونة 

  1."وما أنا بمجنون و هللا الحمد
 عند ظاهرة « Emile Durkheim  » "إميل دوركايم"يقف العالم االجتماعي 

االنتحار، فيرى أنه ينجم بصورة مباشرة أو غير مباشرة من فعل إيجابي أو سلبي 
إن الموت باالنتحار تعني تحلل .   أنجزته الضحية نفسها أو كان يعلم نتيجة ما قام به

المسيحية ونجد أن اإلسالم و.   فاالنتحار موت مزدوج بالرفض،الشخص في الالموجود
 سلوك  أوشركا باهللا و هو بدعة أو ابتكار إنسانييهودية تتفق على اعتبار االنتحار و ال

تعالى  اهللا سبحانهفهذا التصرف الذي يدينه .   لالإيمان، و تعبير رمزي  للطبيعةمنافي
رنا هنا تحليل جورج لوكاتش لفكرة حض و ي2.عليهالجنازة صالة م    يحرواإلنسان 

  :قائالفرتر لغوته ، انتحار 
إن فرتر ينتحر ألنه بالضبط ال يتنازل عن شيء من مثله اإلنسانية الثورية، ألنه " 

إن هذه االستقامة و الثبات تضفي على هذه . ال يعرف المساومة في هذه المسائل
 هذا السحر الذي ال يفنى لهذا ،حتى يومناال المشرق الذي يؤلف، المأساة ذلك الجم

    3".الكتاب
، فموت عامر   إن القارئ يجهل إلى اللحظة األخيرة أداة االنتحاريبقى أن نقول

لآلالم كانت تأخذها إذ يتم التلميح إلى وجود عقاقير و أدوية مسكنة .  يحمل لغزا عميقا
تل برصاصة أطلقت و لكنه قُ « anisette/ gardénal »  ، قبل وفاتها  عالجيةوالدته لدواع

 .من مسدس
، فإذا كان هناك موت فالدافع  لحب لفتاة إلى حب الوطنإن قضية عامر أوسع من ا

، يا إلهي"  : يقول عامر في الرواية.  هو تضييع األرض و الوطن و ليس تضييع المرأة
 بمجرد التفكير القرب من ذهبية،مضيها بة التي ُأهذه اللحظات السعيدإن . أنا عاجز 

هى السخرية بل هي نكتة، إن ما أعلم أنها منت. إن األمر ال يتعلق بكل هذا . فيها 

                                                 
د ��<ن، ا��روب ا�<�ة،ص ) 1�!227.  
2(����  Mehenni Akbal, Les idées médiologiques chez Mouloud Feraoun, coéditions ENAG/ Dahlab 

2001,   pp 166-167. 
�9 و <��4، ��) 3T ،آ���رج �B : وت��01 ،  �دار  ا�?@ ، �#�� �#> U�� 1984 31، ص.  
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و ال نملك ما ندافع به عن أنفسنا . فنحن نتعذب و نموت كالدواب  . يحدث ال أمل فيه
 يس عن حب عادهذا ما ينبغي أن أتحدث عنه و ل. و نبكي دموع العاجز الضعيف 

  1."يحدث يوميا بين شابين 
 فيطوال سير األحداث دها نج إذ  ،ه ألما عميقاحبيبتُ" ذهبية"د وفاة عامر تألمت بع

ا الحبيب واالنتهاء كما انتهى هو ، لقد تمنت اللحاق بهذو تأمل عاجزمناجاة حالة من 
هو الذي كان مستعدا ... لماذا يقسو علينا الواقع ؟ و لماذا كسرتني يا اهللا؟": تقول

 خدني يا رب بسرعة للتضحية بحياته و الموت ألجل اآلخرين ، يموت بطريقة عبثية ؟
2. "و اجمعنا معا في ملكوتك 

 

، فإذا كان موت   المحبوب جرحا عميقا في أعماق الشخص الباقيترك موتُي
، إذ كلما  ، فإن الحكاية تتفاعل مع الشخصية البطلة المحبوب انتزاعا ألجزاء من الذات

 أو لذلك لم يعد السارد يهتم لبقاء البطل.   معلومات جديدةاكتشفنا حقائق و حكى السارد ،
 على ألن إصراره على إبقائه حياو  .، فهو قد ضحى به عدمه بعد أن حكى حكايته كلها

رية البطل او ذلك حتى يبقي على استمر حياته كاملة  تفاصيل كان من أجل روايةالورق
  . في أحداث الرواية

قد يعكس اإلنسانالمتألم األمور ل الوهم و الحلم إلى حقيقة  رأسا على عقب و يحو
، و هذا ما حدث  ، بل و قد يخلق عالما جديدا ال وجود له حثا عن راحة مفترضةب

لم يمت ، و أن  القد خيل إليها أن عامر"  :كما يقول السارد  في أحالم اليقظةلذهبية
أنها ليست نائمة بالقرب من أمها ، و تمثلت نفسها مع عامر ، في الظلمات تبددت ، و

 لي قبل أن تَفر أنا اآلن مطمئنة ألنك فهمتني، بل غَ...و تقول ذهبية.."وضح النهار
  ..."تفهمني

إن َأملَك في مغادرة البالد شيء رائع ، فعليك إذن أن تبيع ما نملك من متاع "...
ولتعرف بأن حبيبتك ذهبية لن تشجعك على البقاء في هذه القرية . ثم لنرحل معا

ى بلد آخر نعاشر فيه من نشاء ، فال ولننتقل إل... لنرحل عن هذه الديار... التعسة
  3."يدري أحد أين كنا، وال من أين جئنا

                                                 
1 (Mouloud Feraoun, Les chemins qui montent, pp 150-151.  
2 (Ibid, p35. 

د ��<ن، ا��روب ا�<�ة، ص ص) 3�!15 -16.  
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، فلو لم تحب  ألنها تستطيع بعد اليوم أن تذوق طعم السعادةو غمرها سرور كبير 
أما .  ، لما استطاعت اليوم أن تتصور معنى السعادة  بنار ذلك الحب، و لم تكتِو عامرا

 ليلة، و متى شاءت ، كل يوم ونه أصبح في إمكانها، و تدرك تماما أ اآلن فهي تدرك
طة االنطالق، و لن تكون الذكريات سوى نق حدتهاذلك أن تستعيد ذكرياتها في و .

، غير أنها ستعيش في عالم  ، متقلبة بين الواقع و الخيال ستكون كغيرها من الناس
  1 . الخيال أكثر مما ستعيش في الواقع

   .، كالموت مثال فع الناس إلى تجاهله و نسيانهإن صعوبة الحاضر كمعيش تد
ال بد من نسيان الحاضر و تجاهله تماما ، كما يفعل العقالء من الناس الذين ف" 

كترث له ، ألن الحاضر يحاول دائما أن ينغص يعرفون أن الحاضر ال ينبغي أن ي
إن هذا . ..المستقبل ، و أن يفسد الحياة ، فهو كالشخص المغرور الذي ال يستحي 

الحاضر البغيض الذي تريد ذهبية أن تنساه ، و أن تنساه سريعا ، يتمثل في عامر 
  2".الذي مات و انتهى أمره ، فليكن إذن في حكم العدم

ال يحياة شعب  ، إنما يروي حياة العشرات م السارد حياة البطل عامر وحدهقد ،
و لما كانت .. ،  صيات الروايةبأكمله مختزلة في التجارب و األوضاع التي تعرفها شخ

دخل مفارقة بنيوية في ، و هي تُ هذه تعد بالعشرات فإن أثرها خطير بقدر ما هو دقيق
  .النص الروائي

 شخصيات تراجيدية، )ألب و االبنا(عامر "  إن شخصيات مولود فرعون الروائية
ها بعيدة كل هي التي تمتلك مزايا و مبادئ و ألن حسب أرسطو فالشخصيات التراجيديةو

ي بها إلى الهالك وِدطاء بسيطة تُ، لكنها ترتكب أخ البعد عن العيوب و الشرور
 حينما تكون الشخصية بمفردها تواجه الكل فذلك ليس تراجيديا بل تتحول إلى .الهاويةو

  3. حينما تحمل بداخلها العدوتراجيديا
لبطل الروائي في أن النقطة التي يصل إليها اإلى "  عايدة أديب بامية" تذهب 

، ، فهذا الكائن يمر بمراحل حلزونية األعمال األدبية ليست نفسها النقطة التي انطلق منها
لكنه يصل مختلفا  . حيث يعود إلى النقطة التي ابتدأ بها.  كمل الحلقةهو أثناء تنقله يو

                                                 
د ��<ن، ا��روب ا�<�ة ، ص ص  ) 1�! ����17 -18.  
  .10- 9ا�#�UB ��98، ص ص  ) 2
3 (Benttayeb Rachid, L’inscription du tragique dans les chemins qui montent, pp 91-94. 
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امه، ، متحررا من أوه ، متشككا فهو يصل خائبا.  بفكره عما كان في السابقبداخله و
، كما يعجز  يصل وهو فاقد لثقة و محبة إخوانه.  عاجزا عن التأقلم مع وسطه السابق

، ال يبقى أمامه من بديل سوى الموت  و في هذه الوضعية.  عن إرضاء العوالم الداخلية
 الروايات  أبطاُلو لهذا السبب يختار.  للخروج من الحالة الراهنة و للخالص من اليأس

  1. منقذا لهم من حلقة السجن التي وجدوا أنفسهم فيهاتحارالجزائرية االن
  : و أهم المراحل التي يمر بها هذا الكائن الممزق

  .نجد البطل يتحصل على التعليم الفرنسي و يتنكر لتقاليد مجتمعه:  المرحلة األولى
متشبعا باآلمال ،  يجد البطل نفسه داخل المجتمع الغربي:  المرحلة الثانية

  .ات الكبارالتوقعو
 ، سرعان ما يرفض فيخرج من التجربة و هو يشعر بالمرارة:  المرحلة الثالثة

  ...كأنه يسير في الفراغو
و في هذه المرحلة . ، محطما يعود البطل إلى مجتمعه األصلي: المرحلة الرابعة 

  .التي تسمى بالعدمية يرفض هذا الكائن كل شيء
ة إلى حالة الضياع و عدم الفهم لقوانين العود: -األخيرة–و  المرحلة الخامسة

ذلك ألن االنتحار يبدو بمثابة .  تكون النهاية فيها درامية بالنسبة لمعظم األبطالو.  الحياة
  .الحل األوحد

، و طابعها العام عدم اإلحساس آلالم أسرة  تتشابه ردود فعل الناس في المآتم
لفجيعة مشاركة الحزين ألمه و مصابه با في  ال يرغب، بطبعه،، و ألن اإلنسان ىالمتوفَّ

، نجد أن هذه الالمباالة سببها التواجد في المأتم لدوافع  ، متهربا بوجدانه التي وقعت عليه
،  و األقـارب الذين انقطعت أخبـارهم لمشاهدة األهل غير التعزية و المشاركة،أخرى

ى بعده ة ما ترك المتوفَّلمعاينو أضحت األفراح والجنائز هي فرصة التالقي األولى أو 
  . ثاث وأشياء باقية أو لسرد حكايات الماضي و الحديث عن السياسة و أهل الفنمن آ

إنني ساخط على كل واحد منهم لسبب آخر ، وهو "  : يقول عامر بعد وفاة والدته
صرنا في كم ، فحينما أقلع موكب الجنازة وأنهم ما جاءوا إال لقضاء الوقت في الته

                                                 
ر ا�دب ا���44 ا��Cا]�ي) 1?� ،0�!�  K113، ص ����<���ة أد�.  
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 كنت في آخر الموكب تقريبا ، و سمعت الناس يتبادلون مختلف األحاديث الطريق ،
  ...بدون مراعاة لشعوري

و أظن أنهم ما جاءوا إال للتجول ، كأنهم خرجوا في نزهة ، و بادرني أحدهم ، 
  :كان بجواري ، فقال لي 

 .الطقس ليس رديئا ، بل هو رائع بالنسبة لشهر يناير −
  .فأجبته باقتضاب

 .نعم −
  1.."بك في كالمه ال يدري ما يقولفأرت

رغم ما تحمل هذه اللحظة  ى فيها الجثمان الثرىو ال تختلف اللحظة التي يوار ،
  . حدة التي أصبح عليها الميت، فتغيب فيها رهبة الموت و الو من جالل و قدسية

جرفة و رميهم التراب عول و الِمفما أعجبني منهم تزاحمهم على أخذ الِم"... 
و ما كان مني ...  و ضحكهم ، كلما صعب على أحدهم أن يمأل المجرفة بالتراببقوة،

في آخر األمر إال أن شعرت بأن موقفي يبعث على السخرية و أن المصيبة التي حلت 
  .بي ال يشاركني فيها أحد من رفاقي ، مما جعلني أستاء منهم

 نعرف أن والدتك نحن.. طيب" هؤالء الناس بتصرفاتهم و كأنهم يقولون بداخلهم 
تحسب أن القيامة قامت بموتها ؟ كال ال وَأ. و لكن أنت ال تزال على قيد الحياة . ماتت 

لقد أودعناها في أسفل هذه الحفرة و نحن اآلن فوقها ندوس هذه . تفكر فيها بعد اليوم 
  2".استرى بنفسك بعد أيام قالئل أنه ال فرق بين من له أم و بين من كان يتيم.. التربة 

، من  إن تجاهل الموت و نسيانه يكون نتيجة لصعوبة الراهن كمعيش فهي حلقة
الماضي التاريخية بين الحاضر وو هنا تتجلى الجدلية .  العسر تحديد بدايتها من نهايتها

 و فجأة ا،، فالسارد الذي يتعاطف مع ذهبية الفتاة التي أحبت عامر بين الحياة و الموتو
   :فقدته يقف مصرحا

 البد من نسيان الحاضر و تجاهله تماما ، كما يفعل العقالء من الناس الذين "...
كترث له ، ألن الحاضر يحاول دائما أن ينغص يعرفون أن الحاضر ال ينبغي أن ي

                                                 
د ��<ن، ا��روب ا�<�ة، ص ص  )1�!133،134.  
د ��<ن، ا��روب ا�<�ة، ص ص  )2�!135،136.  
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، المستقبل ، و أن يفسد الحياة ، فهو كالشخص البغيض الذي تريد ذهبية أن تنساه 
ذي مات و انتهى أمره ، فليكن إذن في حكم أن تنساه سريعا ، يتمثل في عامر الو

  1."العدم
من الغريب أن نجد طفال كعمر في ثالثية محمد ديب يفكر في االنتحار كحل 

عما لحياته و لم يكن عمر ، حينما يتغلب عليه الجوع و ال يجد طَ لمأساته الشخصية
  :يقول السارد وحيدا في تفكيره بل حتى أخته مريم تراودها هذه الخاطرة

و نظر .. لماذا ال يرمي بنفسه من أعلى سطح .. و لكن لماذا ال يقتل نفسه " 
و انطوى على نفسه حتى صار كالكرة ، من أجل أن . ال أحد في الدهليز. فيما حوله 

حادث .. ذي يعبأ به ، بعدئذ من ال. ر ، نعم يجب أن يموت أصغيصبح في ركنه 
يمكن أن " مقلب " هذا خير.  أن تعثر عليه لن تستطيع أمه. ، ثم ال يحفل باألمر صغير

  2.يدبره لها خياله
إال إن .  ، فألنها ال تعرف كيف تسكت إذا كانت هذه النسوة تتكلم هذا الكالم كله

  . الموت أفضل من هذا
فلما رآها عمر على هذه الحال ، لما . كان وجه مريم جامدا ال يعبر عن شيء ...

كثيرا ما . ا ، أحس بخوف ، دون أن يعلم لماذا رأى ظالل نفسها ترتسم على وجهه
  ...اتفق أن اكتشف في نفسه تمزقا كهذا التمزق

هل الرغبة الوحيدة التي تجيش في نفس مريم هي أن . ها رجاءيإنه يرى في عين
  3"تترك الحياة ؟ 

على " صيف إفريقي"  أما فلسفة محمد ديب لحقيقة الموت فنعثر عليها في روايته
فكرة الموت بعيدة عن أن تكون فكرة محزنة أو ناقلة لحالة من اليأس د إذ إن لسان السار

.  مكانها الصحيحإلى ع كل األشياء رِجبل على العكس من ذلك فهذه الفكرة تُ.  و القنوط
ِلكما أنها تضيء وجودنا بنور الجالل و بأمور أخرى سو ينبه . همة في حياتناسلة و م

لط بين هذه األحاسيس التي أشار إليها وما يطلق عليه السارد إلى ضرورة عدم الخ

                                                 
د ��<ن، ا��روب ا�<�ة ، ص ص)1�! 9 -10.  
  .35و �، ص  !J#� د�K، ا�LMY�0 ا��ار ا�2S��ة، �� '�!� ا��ر)2
  .J!95#� د�K، ا�LMY�0 ا��ار ا�2S��ة، ص ) 3
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و كذلك ينبغي أن ال تفهم روعة الموت .  االستسالم للحتمية القدرية للكائن البشري
  1.خر، بل الموت شيء آ بإشفاق أناني على النفس

، يرى في  ن إدراك الموت وسط الفالحين هو إدراك سحريألفي في الحريق نُ
  .  في عدد األفراد فقطالشخص الميت نقصانا

  ." ، و عرف مم مات  ماتَالذي ماتَ:" قال كومندار
لم . ا كل ماعدا ذلك فما يزال كما كان من قبل أم: قال عمر بينه و بين نفسه 

هذا هو . يتبدل شيء ، إال أن عامال زراعيا قد غاب ، فنقص عدد العمال واحدا
  ...الموت

قٌما موت فالح ؟ تمزو تسير األمور كما . ثم ال شيء بعد ذلك .. . سريع  وحشي
  2. "كانت تسير

، فهي تطرح فكرة حتمية الموت  النولفي رواية عمال التتراوح ردود الفعل عند 
لكن هذه و .  بعد وفاة زبيش ذلك الطفل العامل في الورشةررة على الجميع،كنهاية مق
 : م لصاحبها ، قال شوليتناساها بعضهم ، فالموت راحة و سال -  ولألسف –الحتمية 

  
 3. "ألم يكن موته خيرا له؟ لقد ارتاح .. نعم "  −

ضع في هذا العالم ، عاش فيه ، لعب ، و كافح قدر لقد و: " فعلى لسان لمين
." على هذه الحياة فهو لم يعد موجودا و كأنه لم يمر. و اآلن  نحن هنا ... استطاعته 

  4"؟ تصرف أمام اهللاكيف سن. بالعالم الحالي نحن البشر الذين نهتم فقط  : " وأضاف
، و في عينيه شيخوخة خائفة،  أما صقالي فقد احتج على اإلطالة في حديث الموت

االنتقال إلى ميت ثم رغبة في تجاوز األمر وفكالمه يحمل تسليما لألمر و ترحما على ال
  .نسيان األمر

5. انقطاعمات، اهللا يرحمه، مالنا و لتكرار هذا الحديث في غير −
 

                                                 
1 (Mohammed Dib, Un été africain, p50 
  .J!246#� د�K، ا�LMY�0 ا�z��J ، ص  )2
  . 474ا�#�UB ��98، ا��ل ، ص  )3
4 (Mohammed Dib, Le métier à tisser , pp 114-115. 
  .J!474#� د�K، ا�LMY�0 ا��ل ص) 5
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، و توصل إلى أن الفتى المرح لحق  أما عمر فقد تذكر الجدة و بنت العم الصغيرة
،  لقد انقبض قلب عمر.  ، فال حيلة للمرء في رد هذا القضاء بهما في عالم األموات

  . فالموت أقوى من الجميع و تيقن بانتقال هؤالء األموات إلى عالم آخر
، فعادة  ذج للجنازات في الوسط التلمسانيكنمو" زبيش" وصف الكاتب جنازة 

،  و تتوسط صاحبة الجنازة المكان.  تجلس النسوة في فضاء واسع كساحة كبيرة مثال
سط النسوة بل بدأت تضرب صدرها لم تكتف بالجلوس و" زبيش"فعائشة والدة الطفل 

ها انأما عي.  خدوش على وجههاركت آثارو قد تَ.  ، باكية منتحبة  وجههايديها و تندبو
على حافة و.  فلم تكن تشبه العيون العادية بل كانت أقرب إلى عيون حيوان فقد عقله

 عمر فوقف حائرا من ه اللوحةهذأدهشت .  شفتيها التصقت رغوة بيضاء أو زبد ثلجي
  1.هذه النسوة الالتي شاركن صاحبة البيت النحيب دون سبب يذكر

، إذ يعتقد أن هؤالء  ت الشهداءعلى مو" رقصة الملك"يركز محمد ديب في 
 تتحدث  "عرفية" فها هي .  الشهداء بموتهم يصبحون ملكا ألنفسهم و ليس لباقي الناس

هو هناك . و سيبقى هناك . واآلن هو هناك ":  عن سليم رفيقها في الجبل أثناء الثورة
 الزلت انتظر و أنا .  فقط ألنفسهملذين لم يعودوا تابعين ألحد ، بلمع ماليين الموتى ا

و هل . لماذا ؟  ألنه يستحيل أن يكون قد وجد الراحة هناك . نعم ، انتظره .. عودته
  2."هذا ما ستستمر عليه المرأة . تعلم أية  امرأة لماذا تنتظر رجال ؟ كأنها األم الفعلية 

 الذين تساقطوا في ساحة الشرف كما -محمد ديب   حسب-و هؤالء الشهداء 
هذا و.  ، و كأن األرض رغبت في استرجاع ما تملكه وت في شهر أوتيتساقط ثمر الت

، لو منحت لهم فرصة العودة  ال يجانب الصواب ألن الحرية كانت هي عرس الجميع
 هذه األفكار ، تطرح عرفية دائما من جديد إلى الحياة لفكروا جديا في محاسبة األحياء

 المبادئ و الحقيقة التي من أجلها سالت أفكار صريحة إلى درجة أنها تعتقد أن.  الجريئة
،  ويةمجهولة الهتجد عرفية نفسها غريبة و.  الدماء لم يعد لها وجود في الواقع المعيش

  يسمحالقدرة على الظهور في ضوء النهار،ألن ذلكشبح ال يملك كفهي تسير أثناء الليل 
 لعودة ؟ماذا سيقولون لو استطاعوا ا"  تلفت إليها األنظار ،الّلها أ

                                                 
1 ( ����Mohammed Dib, Le métier à tisser, pp115-116.  
2 (Mohammed Dib, La danse du roi, éd du Seuil 1968, pp 99-100. 
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ثم شاهدوا و قد تحطمت . لو رجعوا ملطخين بدماء هي في رقبتي ...  −
1"موا حياتهم ألجلها ؟ كل الحقائق التي قد 

، فهي تدرك جيدا أن ال  تتعرف عرفية على هويتها من خالل الكلمات التي تطلقها
مكان في هذه المدينة العحضرت من ، فهي تعطي انطباعا و كأنها  ، في هذه الحياة وةد

  . ، عالم األموت ، عالم الماضي عالم أخر
 ، ، فهي تمشي ليال و ترتاح نهارا السابق أثناء الثورةنفسه  تتبع عرفية األسلوب

ر و لكنها تتهرب من نظرات سكان المدينة الذين لكنها حاليا ال تتهرب من المستعِمو
  .أصبحوا يمقتون كالمها

ى عليها لقَإذ ي. دي إال إلى الفراغ الكبيرإن حركية هذه المرأة و خطابها ال يؤ
، و يتحول السجن إلى الفضاء الوحيد الذي ال نسمع فيه صوت  القبض مع نهاية الرواية

و بعد مضي بضعة .  ، فبين الجدران األربعة تواجه عرفية الوحدة و الصمت هذه المرأة
طلق سراحها بحجة الجنونأيام ي.  

، فهو  جم عن الجنون و الموت، نَ م معنى الكلمةإن قدر عرفية قدر مأساوي بأت
ال ينال المرء وجوده مع مولده أو موته "  : ، فكما ذكرت بنفسها قدر محتوم و مشؤوم

 2."ولكنه يتحصل على قدره

كملَك للموت " عزرائيل "و أثناء الحديث عن الموت يشير الكاتب إلى قابض الموت 
، فهو يشارك   كل نفس تطير تاركة جسدهاك يقف شاهدا علىفهذا المال. كأو كمال

 و هذه السعادة التي تعيشها بعض األرواح التي تحررت ،بحضوره هذا الطيران األبدي
 نعم أن يمروا على ملك الموت ، و هذه الحالة تنتظر الجميع، من عالم المادة

  3".زرائيلع"
ذا الكائن ، فه العجيب أن محمد ديب يعتقد أن اإلنسان يتوقف في نصف الطريق

و ستبدأ حياة .  ، فاآلن بإمكان الموت أن يأتي ال انتظر شيئا من الوجود:  العاقل يردد
  4. فالعندليب يأمل في الموت و هو يغني.  عادلة

                                                 
1 (Mohammed Dib, La danse du roi, p p 175-176. 
2 (Ibid, p 177. 
3 (Mohammed Dib, La danse du roi, p104. 
4 (  ����Mohammed Dib, Dieu en barbarie, p 21. 
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، ففي روايته  دادـالموت ال تقل تعقيدا و مكاشفة عند مالك حإن عالقة اإلنسان ب
 نفذت بعد أنوشاحنتهما لمدة ثالثة أيام ب" علي"مع " موالي" بعد أن تاه و" سأهبك غزالة"

  :ت يقول الساردو اقترب منهما الموالمؤنة التي كانت بحوزتهما 
فقد .  لم تعد الشاحنة تصلح ألي شيء ، و لم يعد أي شيء يصلح ألي شيء " 

عزفت ء الصدئ الذي في مبرد المحرك ، وشربا الماء الساخن ، الماء األجاج، الما
إن اإلنسان إذا حلت ساعة موته أصبح ال يفهم ما يفعله من . هماالموسيقى في رأسي

إنها فكرة : أن يشرب .. أن يشرب..  أن يشرب...و كان يجتر فكرة واحدة ... ألمورا
و لم يعد له إال ... ثابتة ثبوتا غريبا ، إنها ثابتة في حلقه و في أحشائه ثبوتا غريبا

  1.يه ، لقد فقد وجههعيناه ، و لم يعد الناظر يرى منه إال عين
 معصمه بسكين حتى يتسنى له شرب  لقطع عروق "موالي"رفيق ال "علي"يستعطف

، فاالنتحار رغبة في الحياة أكثر  دمه و بذلك اإلسراع في الحياة و الموت في آن واحد
 االنتحار و مساعدة على ، المصير نفسه تقاسم هذان الرجالن. مما هو رغبة في الموت

 ظهورها بموت ، كما يرتبط تقف الغزالة برمزيتها بين الحقيقة و الخيالو . االنتحار
  لست أدري أكانت هذه: تحارا في الصحراء، يقول الساردانالبطل موالي عطشا و

مهما يكن، فإنها قد أسفت على كلماتها عندما رأت ، وليست حقيقية الغزالة حقيقية أم 
2.تق به المشحمموالي يصوب نحو نفسه السالح الذي كان قد ع   

اإلدراك  صعبة الفهم و، و هي يرى مالك حداد أن الموت حلقة من المعاني الدينية
، فهو  فالمنتحر مسؤول عن فعلته و عن انتحاره.  في حين أن االنتحار اختيار شخصي

  3. متعلقة بهومخالفته مع شريعة اهللا هي مسألة .  سلوك يعنيه هو بالدرجة األولى
و لكن .  ثر األبطال، فاليوم كَ هم الكاتب الموت فهو ال يفهم األبطالو مثلما ال يف

و في هذه الظروف فاألمر ال .  البطل هو اإلنسان الذي استعد للموت و قبل بهذا الخيار
إن المرضى ليسوا أبطاال .  يتعلق بالبقاء على قيد الحياة و النجاة وال حتى يتعلق بالعيش

 و لألسف فجميع ،ناتو إلى مسكّ إلى من يسارع للدواء أ األطباء وطالما يلجؤون إلى
  . األشخاص مرضى

                                                 
  .x��!82 -83 �6اد، '�ه�T x2ا�0، ص ص )  1
  .86- 85ا�#�UB ��98، ص ص ) 2 
3 ( ����Malek Haddad, L’élève et la leçon, p 32. 
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أو منهم إعجابه باألبطال و يتمنى لو كان مكانهم، على لسان السارد،بدي الكاتبي  ،
من منطلق أنهم يموتون في الغالب . بديفشبابهم َأ.  فمعظم األبطال لم يتجاوزوا العشرين

  1. الزمنونيتحدبذلك صغارا فهم 
أما مولود معمري فهو كذلك ال يبتعد عن فكرة الموت و الحياة ، فأغلب 

رت في االنتحار أو أقدمت على الشخصيات التي اختارها لرواياته عرفت الموت أو فكّ
يفكر في " أرزقي"و هو " سبات العادل"  فالشخصية الرئيسية في رواية.  هذا الفعل

" رزقيأ "كان .  ودية تقارب تصورات كاموو هي دوافع وج.  االنتحار و يعطي دوافعه
 بهدوء مع بقاء ظلمة ،، هنا يتساءل ماذا سيحدث لإلنسان لو ترك نفسه تتدحرج في النهر

بالنفس لقاء اإلو.   و لكن يمكن اختيار المكان المناسب،، طبعا  فالمياه ليست عميقة،الليل
د كلية و أن تتكفل الزوبعة غطى الجس، فاألساس أن ي النهرعميقاكن وال يهم إذا لم ي

  .نهاية في النهر.. نهاية كلية.. ، نعم ينتهي و حينذاك ينتهي كل شيء... بالباقي
إن هذا العالم تافه و عبثي ، فالحوادث التي ال نفهمها و المضحكة أحيانا تطحن "

و تبقى المداعبة الناتجة عن األمواج الخفيفة على الحجارة ... قلوبنا و تصدم عقولنا
المكورة هي الشيء الوحيد المهدئ و العذب في هذا الليل ، و في هذه الحياة ، في كل 

  2"لماذا الظلم ، البؤس و تفاهة الحياة والكره ؟ ... هذه الحياة 
، ألن النوم الوحيد الذي ال  يرى مولود معمري أن نوم الجزائري و غفلته مؤقتة

ان فترة قصيرة أو طويلة و لكنه ال يبقى خدع اإلنس، فقد ي يستيقظ منه المرء هو الموت
ال يهمني و ال يهم اآلخرين " يقول و هو في سجنه " أرزقي" و ها هو . منخدعا إلى األبد

فليس إال الموت ... و ال نهتم حتى إذا رقدنا عاما كامال... أو يوم واحد...نوم ليلة واحدة
  3."الذي ال يستيقظ منه أحد

، فها  جزائري الذي كان يتوجه إلى التجنيد اإلجباريهن الال تفارق فكرة الموت ذ
دث ذلك ـيتصور موته و عدم وجوده قبل أن يح" الهضبة المنسية" هو مقران في 

ماذا لو حدث لي مثل لحسن من آل إبودرارن؟ في يوم ما يتلقى والدي " . مستقبال
ها في يوم  هدية منا كاناتمد بريدي يحتوي ساعتي و خررسالة من الحاكم ، ثم طَ

                                                 
1 ( ����Malek Haddad, L’élève et la leçon, pp 39-40. 
2 (Mouloud Mammeri, Le sommeil du juste, pp 232-233. 
3 ( ����Mouloud Mammeri, Le sommeil du juste, p 254. 
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فلن أدفع الباب مرة أخرى بعصا . و بعد ذلك ال شيء ... ، وأوراقي الثبوتيةزواجي
  1.شجر الصفصاف

وصل هذه ، و قد تُ ، نادرا ما يتحملها القلب د عن موت عزيز و فقدانه آالمتولّتَ
لم ت عقلها جراء هذا المصاب الجلل و، فتسعديت والدة موح فقد الحالة إلى حدود الجنون

، بل ا نوبات من األلم النفسي هيتا ما كانت تأ، وكثير كن أحد يجرؤ أن يطلب منها شيئاي
 2.كانت هذه النوبات تهدد حياتها

في "  تالة "أمام سكان قرية "  األفيون و العصا " بطل رواية "علي"بعد استشهاد 
صة بعد منع ، خا نسوة هذا الموت البطولي بإطالق الزغاريدال قابلت  الساحة العمومية،

لقد كان .  دفن الجثمان و المطالبة بإخالء القرية في الحين استعدادا لتدميرها بالمدفع
، فالشهيد حي  جميع الحضور يشعر و كأن حياة جديدة بثت في هذا الشهيد و انتقلت إليهم

  " :  علي الشهيد تصرحفتسعديت حبيبةُ.  في قلوب ماليين الرجال و النساء
فسيحيا في قلبي و قلوب . فعزيزي نال الخلود. عتقد  كما يعزيزي لم يمت...

   3."ماليين رجال و ماليين نساء هذا الوطن
فموت . خر، فال وجود ألحدهما دون اآل إن الموت عند مولود معمري تقابله الحياة

 و مخطئ من يزعم ،األبطال ال يؤدي بالضرورة إلى موت القضية أو موت الجزائر
، فقد يموت بطل  ة فرضها حب الوطن و فرضتها جدلية التاريخهي استمراري. ذلك

  :  رمضان، يقول لكن يولد مكانه ماليين األبطالواحد و
لكن في لقد مات عميروش ، و. ثورة باقية  الرجال يمرون و ال...إخواني ،"  −

في عزمنا هناك ماليين أمثال رينا و في أوديتنا ، في دموعنا وجبالنا و في صحا
في داء يقف يشاهدنا مع أهل اليمين وو روحه اآلن مع ماليين الشه.. .عميروش 

 4."عرش اهللا سبحانه و تعالى

  : يصف مولود معمري الوضع في الجزائر قائال ألحد أصدقائه في فرنسا
  .عزيزي جيروم" 

                                                 
1 (Mouloud Mammeri, La colline oubliée, éd Gallimard 1992, p 109. 
2 ( ����Ibid, p 173. 
3 (Mouloud Mammeri, L’opium et le bâton, éd Plon 1965,  pp 376-377.  
4 (Mouloud Mammeri, L’opium et le bâton, pp 355-356. 
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شعرت كأن رسالتك وصلتني من نجم بعيد ، فهي تتحدث عن اهتمامات غريبة 
عقيم  ممتع وى وجه األرض ، بالد يهتم فيها الناس بشيءعنا ، هل مازالت توجد عل

  ...مثل األدب و األدباء
هنا يموت الرجال و الوخم و العفن ، لكن كل يوم تولد آمال ، آمال قوية ، عتيدة 

حتى ، ورتيبة و صماء مغروسة و حقيقية إلى درجة تجعلنا نتقبل الموت من أجلها 
 الغد ، كل يوم يصبح على نصيبه من الجثث ى اليوم هو واقع أحياءيصبح أمل موتَ

  .وجرعته من الحماس ، بينما تحدثني أنت عن األدب
 تسعة ماليين جزائري ، في الوقت الحاضر محدد و ذات بساطة تدعو  إن نشاط

يكتفون ِبعد موتاهم ، و ال يتم هذا دائما . إلى التعجب ، فإنهم على اختالف ميولهم 
اسم   ، فيسهل التعرف عليه ، له شكل وى جثةدما يكون المتوفَّبسرعة ، األمر يهون عن

، و هناك حتى من يجد موتـه ظلما ام له ـأقارب يبكونه ، و أصدقاء يريدون االنتق
هناك من هم مثله ، عندما كان حيا ، يتملكهم الخوف ألنهم يتساءلون ... جثته عفيفةو

  ...لما اختير هو؟ و ربما يأتي دورهم غدا
جال ينضبون ألن مشاعرهم التي يحملها النظام االستعماري ليست مشاعر إن الر

انشراح و علو ، بل إنها تكمن كلها في أسفل مجاالت اإلنسان و أكثرها سلبية و قبحا ، 
الغشاشون مارية هم المحتالون وفالرجال الذين يزدهرون في األنظمة االستع

الطامحون رية والتافهون و القطنعة و حمقىالمنبوذون و البورجوازية المصو
  1. "و مرشدو البوليس و أصحاب القلوب التعيسة... األغبياء

قون نجمة يلرواية  مثال في ،، فاآلباء  بشكله العنيف الموتَكاتب ياسين يصور
ن منهم ، يالحظ أن آباءهم اثنا فمن الشخصيات الرئيسة الثالثة التي تلتقي. نهاية مأساوية

أما الثالث . و والد كل من مراد و لخضر" حمدسيد أ"والد رشيد ، ف من مات موتة عنيفة
 أن السارد و يالحظ.  ي جراء مرض السلوفِّالمحامي غريب الوكيل والد مصطفى فقد تُ

و من هذا األب نعثر على .  ل في نواحي حياتهقد توقف مطوال أمام األب الثالث و فص
  .المالمح األساسية لألب الحقيقي

                                                 
1( Lettre à un français, entretiens sur les lettres et les Arts, février1957, pp 34. ر?� ،0�!�  K7 <���ة أد�>

 .35ا�دب ا���44 ا��Cا]��7 ص
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 األقرب من صورة ،، و هو والد مصطفى حضر صورة األب الثالثستحينما تُ
ة والد كاتب ياسين  سير منقريباا ، بما أن السيرة التي تعرض تطابق األب الحقيقي

، فقد مات مثله نتيجة مرض عضال في مرحلة كان  "غريب" فهذا األب يشبه .المحامي
 من  بلغ العاشرةطفى الطفلن مص، في حين أ فيها كاتب ياسين شابا تجاوز الستة عشر

 .ث تحصل على منحة الدراسة مثلها هذه الشخصية قريبة من الكاتب بحييبدو أن و.عمره
.. ، و ذي عيون متعددة األلوان رجل جذاب المحامي في رواية نجمة يوصف هذا األب

 ، و هو رجل شريف و طيب محب للعمل و للحياةو .  قصير القامة لكنه قوي البنية
كثر من شرب الخمر و يكثر من ممارسة ، ي 1.  الذهنشوشبالعنف و الملك  كذيوصف

. و هذا األب يكسر كل األشياء إذا ما أثير غضبه. الحجامة عند الحالق مرة في الشهر
 2. له كل اإلعجابكن يه فهوأما االبن فيشعر باألمان بالقرب من

 عن الجوع و البؤس و الذل األكيد أن الجزائري بحث عن الحياة الكريمة التي تبعده
. تجزأتفرفضه لكل هذه األوضاع كان شامال و متواصال ألن الكرامة ال . والمهانة

و لعل الموت هو . نجز في وقتها ال تنتظر النيام و الكسالىفالرسالة التي ينبغي أن تُ
   .األسلوب األمثل لتحقيق ذلك الوجود الوطني و المعنوي

  
  : ريةالمرأة في الرواية الجزائ

، باعتبارها فضاء ثريا من حيث  تشغل العائلة الجزائرية في األعمال الروائية
و تساعد عملية المتابعة الميدانية و التطبيقية لجميع .  ، مكانا واسعا المعارف والعادات

  :المظاهر المرتبطة بالعائلة في انكشاف محاور ثالثة
 .منزلة المرأة ضمن الهرم العائلي −
 .الزواج و الحب −
  .العادات و التقاليد التي تنسق الهرم العائلي −

التنافر ضبابية و شائكة يميزها التجاذب وإن العالقة بين المرأة و الرجل هي عالقة 
فالعديد من النساء يفتقدن الطمأنينة كذهبية في .  ادلـويطبعها الشك المتب.  في اآلن نفسه

                                                 
1 ( ���� Kateb Yacine, Nedjma, p212. 
2 ( ����Jacqueline Arnaud, La littérature maghrébine de langue française, publisud 1986, p14. 
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ما فتئت طول "...  .ى أنهم جبناءالتي ال تثق في كل الرجال و تر " الدروب الوعرة" 
، إنهم ال يفكرون إال  ما أنا في نظر المعجبين بي إال فتاة للمتعة: النهار تقول في نفسها

  1."كلهم جبناء... أنا أحتقرهم جميعا ألنهم ال يختلفون عن مقران.  في تشويه سمعتي
م و عن  بنيت على مفاهيم خاطئة عن اإلسالما نظرة الرجل تجاه المرأة فقدأ

، فهذا الجزائري "الهضبة المنسية" في " والي"يمثلها  و )لى اهللا عليه و سلم ص(الرسول 
تى وجدت فرصة ، فهي م ، ال يرى عفافا في المرأة الجزائرية  في مفاهيمهالذي يعمم

فعلت ذلك و تنازلت عن  لو الكالملبيع نفسها مقابل قطعة قماش أو قارورة عطر أو ح ،
كان و.  لهذا السبب يرى أن قمعها و تعذيبها ينزع عنها مجرد التخيلو. هاجسدها و روح

 أن تعنيف )عليه الصالة و السالم( يردد دوما أنه سمع شيخا ينقل عن الرسول" والي "
فقاعدته أن ضرب المسلم لزوجته تدفع الرسول إلى االبتسام .  سعدهالمرأة و ضربها ي

هذه العالقة تعد فاعلة ف . خرج عنها بعض االستثناءات قاعدة عامة قد ت و هذه2.في الجنة
فكل طرف من الطرفين .  بينهما و حساسة أمام الصدمات التي تلحق بالمرأة أو بالرجل

عن حريتها  ، واهو غالبا ما تكشف المرأة عن حقيقة معدن.  يحب نفسه من خالل الثاني
قبر  التي تُاتها الخفيةيهار إمكان، فهذه الوحدة تمنح للمرأة فرصة إلظ جدارتها بوحدتهاو

  3.رجل في حياتهابوجود 
فصل بين  فالمجتمع القبائلي يذا االنقسام نعثر عليه في أعمال مولود فرعونو ه

داخل البيوت واقع األسر ، فمن يدقق في  ، فهو مجتمع رجالي و نسائي الذكور و اإلناث
، إلى  لىاألو ةيلطفولا منذ المراحل اةبين الفتى و الفت يرى بأم عينيه الفارق و االختالف

 4.مرحلة النضج و الزواج 

 إلى مجموعات رجالية و أخرى تقسيم المجتمع القبائلي" مولود معمري  "و يرجع 
فالطبيعة البشرية تفترض .  نسائية إلى خلل في التفكير و سوء بناء اجتماعي منذ البداية

و لكن العادات شاءت أن ينعزل كل .  شا معانوعا من االنسجام بينهما حتى يتكامال و يعي
    5. خر دون أن يلتقيا، يشاهد أحدهما اآل شبهان الشمس والقمر، فهما معا ي في عالمه

                                                 
د ��<ن، ) 1�  .87ا��روب ا�<�ة، �� ���6  7 <��8، ص !
2 (���� Mouloud Mammeri, La colline oubliée, p 129.  
3 ( ���� Jean Déjeux, La littérature féminine de langue française au Maghreb, p 142. 
4 (���� Mouloud Feraoun, L’anniversaire, pp 105-106. 
5 (���  Mouloud Mammeri, La colline oubliée, p 175. 
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ـالذي يمثل مستقبل العائلة ألنه يحمي لقبها من الزوالـ الطفل الذكر منح ي  
كما .  ت دون عقابسمح له بضرب أخواته الفتيافي.   لكونه رجل الغداامتيازات و حقوق

الفرحبل تثير تصرفاته الطائشة الضحك وغض الطرف إذا كان فظا غليظا مع الكبار ي  .
  : يصف طفولته" فورولو" فها هو 

كان ذلك الوسيلة الوحيدة الكفيلة . كان لي أن أكون سارقا و كذابا ، وقحا " ... 
  1".أن تجعل مني ولدا جسورا 

هن ، فالنساء يوج فظ على مبدأ الفصل بين الجنسيينيتأسس المجتمع القبائلي المحا
تصرف معهم التصرف نفسهإلى مجاالت محددة والرجال كذلك ي فالج ،متُةُاع ص خص

سمح ، و ال ي  فهي مملكة النساء- عين الماء-، أما العين للذكور حتى يتجمع فيها هؤالء
  .للرجال الوقوف بقربها حين تواجد النسوة

منع عنها منح للمرأة في المجتمعات القبائلية ال تَلحركة و االنتقال التي تُإن حرية ا
فهي في الغالب ال قيمة لها بل مجرد متاع ال  ونية التي يعاملها بها الرجلحالة الد ،

، و تعتبر الفتاة التي تتجاوز الثامنة امرأة،  األواني تختلف عن األشياء المادية كاألثاث أو
ون البيت و تحجب عن أنظار الرجال الغرباء و يتم اإلسراع في علم تدبير شؤفتُ

  .تزويجها
حرم من ميراثها الشرعي الذي يعد حكرا على الذكور و الملفت للنظر أن القبائلية تُ

إذ ال يسمح للغريب أن يأخذ األرض التي توارثوها عن  م ظلما بينهم ودونهافيقس ،
. ، بقدر ما هو ارتباط باألرض مكانة المرأة فقطاألجداد، و هذا السلوك ليس انتقاصا من 

، وربما ال تتمكن من العيش بسالم إال  و نتيجة ذلك تحيا المرأة حالة من الظلم و التعاسة
  .بعد اقترابها من توديع الحياة أي بعد وصولها مرحلة متقدمة من العمر

 هابعضأن و إذا دققنا في األمثال المستخدمة في روايات مولود فرعون نصادف 
  :ركز على المرأة وعلى معاناتها و على الجوانب السلبية و التشاؤمية

− هنسعادة  النساء أو تعاستهن مكتوبة على الجبين منذ مولد. 
− Pour les femmes, le bonheur ou le malheur est inscrit au front dès la 

naissance.2  
                                                 

د ��<ن، �bC ا�����، ص ) 1�!29.  
2(Mouloud Feraoun, Les chemins qui montent, p47. 
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     Elle qui a mangé son mari1.لقد أكلت زوجها −

 لن نلكُضفْ َأ النوايا الضارة و كيدكن عظيم ، إلى درجة أننجميعكن يحمل −
  .يوم الحساب) لى اهللا عيه و سلمص(ترى إال ظهر الرسول

− Vous portez toutes l’esprit malin ..la meilleure d’entre vous, au jour 
du jugement, ne verra que le dos du prophète.2  

، ففي رواية  ، ألنها كانت قريبة منه بار عالم النساء بأسراره و خباياهنقلت آسيا ج
ورغم أن النص كان معنيا بصورة رئيسية بعالم الذكور إال أن الكاتبة " القنابر الساذجة" 

فالمرأة في كل .  ، فبينت طبيعة حياتها و نشاطاتها و أحاسيسها صورت المجتمع النسوي
بة من ثقل المسؤولية تع، م ، رقيقة المشاعر هي طيبة القلب، ف القرى الجزائرية تتماثل

  و لكنها رغم ذلك مجاملة على طول الخط،رة على حياة ال تقبلهاجب لها و متوكلَي ُأالت
  .على الدوامو

إن المرأة في الوسط الجزائري تحب اإلنجاب و ترغب أن تكون أما لعائلة كبيرة 
أشبه باألبكم " آسيا جبار"ل الجزائري كما ذكرت ، فالرج أمام زوج صامت في الغالب

مو هي تعيش في تناقض  خفي الفقر و الحاجةن المرأة تدبير شؤون بيتها لتُحِستُ. داِلو ،
ستدعيه من  يتحقق دون أن تحدده و هي تَ، و على أمل قد ، بين مستقبل و ماض معنوي

 جنالسالعادات و الفقر وق و ، ضحية التعصب الضي ضحية الجميعإنها.  عالم الذكريات
  3.البيتي 
و عندما يحضر األمل .  صامتة ، فذلك يعني أنها فقدت كل أمل عندما ترى المرأةَ"

  4".  في صوتهافهي ال تدرك ما يسارع به ، فاألمل متجلٍّ
بعض المعارك التي " آسيا جبار"نت فيه ز، خَ لقد كانت هذه الرواية أشبه بوعاء

الحجاب و الزواج معركة معركة التحرر الداخلي و الخارجي و خاضتها المرأة ك
 بعادات متعلقة بنوعية النصهذه الكاتبة رت ثْو بذلك َأ.  الالمتكافئ و كذا الزواج التقليدي

  .كما سنرى الحقا، ام العام مالحبطقوس العالقة بين الرجل و المرأة و كذا 

                                                 
1( Mouloud Feraoun, Les chemins qui montent, p 190. 
2(Mouloud Feraoun , La terre et le sang, p 135. 
3 ( ����  Assia Djebar, Les alouettes naives, pp 285-286. 
4( Assia Djebar, Les alouettes naives, p298- 299. 
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رتكبة نظر إليها كم، إذ ي  سعادة كبرىستقبل المرأة منذ مولدها في عائلتها دونتُ
فهي دوما تُ.  رم عظيملجأما األرملة فوضعيتها أشد صعوبة.  نبذْوضع في موقف الم 
و خطورة الوضعية التي تحياها المرأة تجعلها .  هم بمسؤولية موت الزوجتّمأساوية إذ تُو

 ينتهي بها المطاف إلى فاألرملة  في الغالب.  في تشتت مع المجموعة التي تنتمي إليها
شة بصورة ، وحينذاك تصبح مهم الخضوع و االستسالم ثم تتحول موضوعا للسخرية

  . كلية
فهي وتد البيت و أساس .  بمكانة ممتازة وسط أسرتها - عادة-تحظى الجدة 

لك بحيث تلك من التجربة ما تمت، فالجدة تم، إذ ببقائها يبقى البيت متماسكا قوياالعائلة
سن توزيع مخزون ح، تداوي المريض و تُ عليها تسيير شؤون الكبير و الصغيريسهل 

الدفء  يزيد  من الطمأنينة و األمان واالمؤن و تدبير شؤون البيت، فوجودها يخلق نوع
  1. لألسرة المعنوي

، فهي محاطة  أما خارجيا فالجميع يحسن معاملة المرأة المسنة ماديا و معنويا
، يكون هؤالء أول من  ، فحينما يلتقي بها الرجال بل أهل القريةِقبتقدير متواصل من 

و ال تحتاج المرأة .  ا أو خالة، أما النساء فيعاملنها بلطف و كأنها أم يبادرها بالتحية
ا إذو. ، بل يقوم الجيران بالسقي لها  العينمنبع  أن تتوجه يوميا إلى - الوحيدة –المسنة 

وفي األفراح التي تقام ال .   بحزمة حطب أو سلة خضرمكانت فقيرة يساعدها أحده
   2.بعث لها بطبق من الكسكسي مع قطعة لحمنسى المرأة المسنة  بل يتُ

، فمأساتها كبيرة ال ينبغي أن يضاف لها  تشعر المرأة المسنة الوحيدة بعقوق األبناء
نموذج  رعون، و يذكر مولود ف سوء معاملة القرية و إال تحولت حياتها إلى جحيم

في " سمينة"  شخصية  مولود معمريو . في األرض و الدم  والدة عامر" كمومة"
  : فلسف هذه المرأة حياتها قائلةو تُ" بشير"والدة " العصااألفيون و"

... دمك، حليبك، لحمك وسيسلبون منك كل شيء .. سترى ، حينما يكبر أبناؤك"
 تمنحه نزف دما ألنه لم يتبق لك شيئتَترك في زاوية من زوايا الطريق و بعد ذلك تُ

   3".وعندئذ لن يلتفت لوضعك أحد
                                                 

1  ( ����Mouloud feraoun , Le fils du pauvre , p58-59.  
د ��<ن، ا�رض و ا��م، ص )  2�! ����23.  
3( Mouloud Mammeri, L’opium et le bâton , p 54. 
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تفسر على لسان نفيسة سبب اعتبار األبناء فلذة كبد " آسيا جبار"والغريب أن 
 و على ذلك" يا قلبي" وض ع" يا كبدي" تلجأ األم عندنا إلى مناداة ابنها " :األولياء قائلة

؟ و داللة ذلك أن من نحب قد   هي مرة أليس كذلكفرز مادة صفراء ونعلم أن الكبد ي
      1" .يتحول إلى مصدر عذاب و مرارة في يوم من األيام

فالمرأة " األرض و الدم" يحاول مولود فرعون أن يحلل نفسية المرأة في روايته 
وهي تعي .  هي أكثر شفقة على نظيرتها المرأة شفوقة في المجتمع الجزائري بل بطبعها
 من الواجبات فرض عليها أكثر، فالواجبات التي تُ ها ضعيفة تفتقد حقوقا كثيرةجيدا أن
و تقابلها الحياة  .  إلى الرحمة، ولهذا السبب فهي دوما في حاجة  طالب بها الرجلالتي ي

جبر على ، فهناك المرأة التي تُ ، و تختلف النساء باختالف ظروفهن بالقسوة و الجفاء
قبل بمن لم ترض ، و أخرى يحكم عليها بالعزوبية، أو تَ كة أخرىمقاسمة حياتها مع شري

  . ، و تستمر في الحياة مع غصة مرة و مع خيبات أمل متتالية ، شيخا أو فاسقا عنه
، فلكل واحدة  لوق أن تصادق المرأة الثرثارةو في العموم ال تحاول المرأة الخَ

 تتفادى أن تكسب محبتها أو منطقتها الخاصة و ألن الواحدة منهما تفهم األخرى
عامل معاملة راقب باستمرار و تُ، فهي تُ فقل المرأة اليتيمة معاملة ِرال تعام 2.عداوتها

، و ال تملك إال االنصياع لهذه  بل أقاربها الرجال كاألعمام و أبناء األعمامة من ِقظّفَ
 المرأة اليتيمة أن لن تفضو في غالب األحيا.  القسوة ظنا منها أنها محمية و مصانة

على أن تقابل و تحتمل ذلك على مضض ،  سلب منها ما تملك من أراضيتُظلم و
 ال ها راضية طالما أنخدع عن طواعية،قبل أن تُفهي أحيانا تَ.  اإلهمالبالالمباالة و

     3.ستبعد في مختلف المناسبات أو تحتقرتُ
، فهي تغتسل قبل الشروع في  سة بالنظافةو خصوصا فهي مهو،أما المرأة القبائلية

 . كما أنها تعتني بطهارتها الجسمية،  الطهي أو إذا رغبت في مالمسة الدقيق مثال
األكثرية من النسوة اكتسبن ذلك بصورة عفوية و لهذا فهن ال يحتجن إلى من يقدم لهن و

  .دروسا في النظافة

                                                 
1( Assia Djabar, Les alouettes naïves, p 303. 
د ��<ن، ا�رض و ا��م، ص ��) 2�! ��32.  
د ��<ن، �bC ا�����، ص  )3�! ����24.  



 .درا�3 3 �3 1;��� �� ا1? ا���7ة ا�'���=�� و ا���
��   :  ا���2>ا���� 

226 
 

،  لف الفئاتو ثمة نظام داخلي خاص بالمجتمع يساعد الزائر على تحديد مخت
 الوحيدة كالمطلقة أو  المرأة، أما ن و االعتناء بثيابهاالمرأة المتزوجة تجد متعة في التزيف

و األوانس يحاولن إبراز .  با لنظرات اآلخرينها و شكلها تجنّل هندامهِمرملة فهي تُاأل
لى لسان ، فكما جاء ع  من الزواجالمالمح الجمالية سواء في الخَلق أو الخُلق ليتمكن

  :السارد
 أن المرأة القبائلية يجب أن تكون جادة ، و متواضعة ، و ذلك ألن لقد عرفتُ" 

1".ون و متواضعونالرجال من جهتهم جاد   
  

ها الحلي رأة بنفسها ارتداءفي موضوع اعتناء الم" مولود معمري " و يضيف 
   2.الفضي خاصة دون المعادن األخرى

 ، فهي تشعر بمتعة كبيرة  الجزائرية بحب و إعجابعن المرأة" آسيا جبار"تحدثت 
، و تميل الكاتبة إلى  و تدافع عن حميمية البيت و دفئه.   تصفها أو تعالج قضاياهاحينما

 فيها األبواب للغرباء سجنا ال استبعاد أن تكون حياة المرأة في تلك البيوت التي ال تفتح
ةنفيس" ـ، ف حدث العكسي، بل  اق على الدوامطي  "باستمرار إلى حرارة البيوت تحن 

الذي ال يعيه إال المحروم منه و تتمسك هذه هذا السحر ،  الجزائرية و إلى سحرها
  )الحايك(  نجدها في غاية السعادة و هي تلبسإذ، الشخصية باللباس التقليدي

ا لم تكن على علم بامتالكه ، و أن عودتها إلى  في نفسها سموتْلقد اكتشفَ" 
باس الشعبي ، في هذا الهروب المؤقت ، قد جعلها تشعر و كأنها ملكة متنكرة ، رغم الل

3" .ك قد أقسمن على عدم لبس الحائأن التلميذات المتحررات في المدرسة كن   
" شريفة"، فها هي  فالمرأة الجميلة هي التي حظيت لديها باالختيار و االستحسان

، و جمال " أبناء العالم الجديد" أناقة في رواية تفوق كافة النساء األخريات جماال و 
 ".        نسح"محل إعجاب " نادية"

ة العاملة  كنموذج للمرأة المجد"مولود فرعون"و توصف المرأة دائما في روايات 
لتقي بها فالحة و صانعة للفخار ، فن المحبة للحركة والمنتجة داخل و خارج البيتو

                                                 
د ��<ن، ا�رض و ا��م، ، ص )1�!89.  
2 ( ���� Mouloud Mammeri, La colline oublié, p 46.  
3(  Assia Djebar, Les alouettes naïves, p125. 
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تتهاون في مشاركة الرجل في كل األعمال الزراعية البسيطة ، فهي ال  جانية للزيتونو
شروط لزوجة من الو حين إقدام الرجل على الزواج يضع قائمة . منها أو المعقدة

ن أشغال البيت و تمارس الزراعة و السقي و الحصاد دون تذلل أو ِسح، بأن تُ المستقبل
عىكسل مد .  

في نسج الصوف كانتا تعمالن بمهارة " ابن الفقير" في رواية " فورولو " فخالتا
 -بالنسبة إليهما-نة ، فالس هما في منتوجصناعة الفخار الطيني بل تبدعان و تجيدانو

 ، أما شتاء ، ففي الربيع يصنعان أواني فخارية كالقدور و الصحونإلى شطرين مقسمة 
ل و كان العمل  القرية لرد برودة ذاك الفصيلان إلى نسج ثياب صوفية يحتاجها أهفيلجآ

  1.يستهلك منهما كل ساعات اليوم
، حتى تتقدم في عملها على بصيص ]خالة فورولو[ و غالبا ما تسهر نانا "... 

  2."نور شاحب ينبعث من لمبة بترول مدخنة كريهة الرائحة
  

 مثال متناسقة الشكل والخطوط، فاألواني  و لم يكن العمل المنجز بعيدا عن اإلتقان
، حتى أن نساء  برسومات جميلة  و مستقيمة كالمربعات و الصور الحمراءدقيقة مزينة 

ِحالقرية المات لكل إبداع رائع يفضلنهما على سواهماب   .  
أما بنات عم هذا البطل الصغير فكن يمارسن صناعة الفخار الذي ال يباع و إنما 

       3.توجات في السوقكما كن يشتغلن في النسيج و يتكفل العم ببيع المن. يقايض بالشعير
ن ظهور المرأة في روايات مولود  أ من خالل ما سبق هولقارئإن ما يستجليه ا

، فال يحاول الكاتب أن يطيل وجودها على  معمري ضبابي و سريع يشبه أطياف األحالم
ال يحاول إبراز بعض المالمح الخاصة و الدقيقة التي تساعد لتفهم و.  مسرح األحداث

،  وجود المرأة في رواياته يمر مرور الكرام ال يكاد القارئ يشعر بهف.  شخصيتها
فيغيب المحسوس .  فتنتهي القصة دون أن تترسخ شخصية واحدة  في نهاية المطاف

، فالمرأة بعيدة   الطيفيةالملموس المرتبط بها وكأنها في الواقع الحقيقي بتلك الصورةو
، فدورها محدود بعيد عن  غيابها بإضافات ماجودها أو ، ال يساهم و عن البناء الروائي

                                                 
1 ( ���� Mouloud Feraoun, Le fils du pauvre, p 45 p 49. 
د ��<ن، �bC ا�����، ص  )2�!56.  
3 ( ���� Mouloud Feraoun, Le fils du pauvre, p 71. 
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 منظور مولود معمري فالمرأة في.   مثاللدور الحيوي الذي نعثر علية عند  محمد ديب ا
فهي  . الفراغ أو المللو ال تسمع عن ال تعرف الراحة أو السكينة  "تالة   "في قرية

"  بلعيد"عد زوجة تُو .  من بزوغ الشمس إلى غروبها  بأشغال قاسيةمطاردة يوميا ،
، فهي تتوجه إلى الغابة لالحتطاب  حافية القدمين دون حذاء، و في  نموذجا لكل النساء

على و.  العين قبل أن ينفد الماءمنبع الصباح و قبل الفجر تستيقظ لتكون من األوائل في 
التي ، تجلس خلف النول لتنسج البرانيس الصوفية أو القطنية  امتداد باقي ساعات النهار

و في المساء .  الجاهزة الصابون و كذا الثيابشترى بأثمانها الشعير و الزيت ويباع وتُ
     1.ع ولو دقيقة واحدةضيلغزل الصوف حتى ال تُ  ، تسهربعدما يتوجه الجميع للنوم

ففي رواية . كان مولود معمري يتجنب اإلطالة في وصف جمال المرأة  و 
د عن تقديم مالمحها الخارجية كالوجه مثال مفضال التلميح ، يبتعنجده " األفيون و العصا"

فق منطلق إشراك القارئ في العملية التخيلية لرسم و" معمري"و ربما تصرف 
  .     الشخصيات

سائية متنوعة يقدم ديب بدوره نماذج ن.   المحافظةيةو وسط المجتمعات العرب
الرمزية أو األسطورية التي توظف ، بعيدا عن الصور  غنية تقارب الواقع و الحقيقةو

، لكن هذه النماذج الواقعية  و خاصة عند كاتب ياسينعند كتاب آخرين بصورة مباشرة
األرض األم التي تحتضن أبناءها حيل إلى دالالت تقارب مفاهيم مجردة كرمزية تُ

  .هم تقاليدهم و عاداتلف والمحافظة على لسلقيم اوالراعية 
 المرأة الجزائرية تقف عاجزة أمام جبال من األعراف  يذهب محمد ديب إلى أن

 ، ، فهي ال تأخذ مكانتها  الصحيحة شخصيها الكيانحول دون تحقيق العادات التي تَو
، بل تفقد شخصيتها التي اكتسبتها في المراحل األولى من حياتها   في بيئتهاالمستحقة

، و قبل ذلك ال  ال عندما تصير أما، و ال تتحقق المعجزة إ بجملة من التنازالت المتتابعة
لب الشخصيات النسائية في روايات و إذا كانت أغ.  عترف بها و كأنها غير موجودةي

، فأسباب ذلك واضحة متعلقة بالجوانب االجتماعية  درج ضمن لقب األمهات تُمحمد ديب
نا هذا رغم ح إلى يومززح و هذه الوضعية القديمة لم تُ. والعقائدية للواقع الجزائري

  . التغيرات العديدة التي مست المرأة و المجتمع
                                                 

1 (���� Mouloud Mammeri, L’opium et le bâton, p 77.   
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،   أن تصوير الواقع بجميع حقائقه و بصدقه الشامل في عمل روائيتأكد ديب
، و لذا نجده يسند أدواره األساسية  يتأسس على توظيف المرأة صاحبة الشخصية القوية

ففي ". عايدة أديب بامية" اقدة د بطالته يفوق عدد أبطاله كما ذهبت الن، فعد إلى المرأة
في من يذكر ،  و"عرفية" ي رقصة الملك نصادف و ف" عيني"الدار الكبيرة نلتقي مع 
  ". نفيسة "البحر تسيطر شخصية 

،  ، فيضعها في أعلى المراتب االجتماعية يمجد محمد ديب المرأة الجزائرية
نفسها بحضورها المكثف ، تفرض ، فهي صاحبة الشخصية القوية  كالملكة أو األميرة

و ربما كانت .  بقراراتها الصائبة التي ال يختلف معها القارئ أو يشعر بالمغاالة فيهاو
 او قد خصص ديب جزء.  شخصية المرأة في أعماله أقوى وأشد من شخصية الرجل

من " ، ففي رواية  كبيرا من أعماله األدبية لينقل صورة المرأة الجزائرية أثناء الثورة
ها ـغم صمت رودةـج ، فهي مو األحداثوطَـ خي "نفيسة" ك البطلة حر تُ "ر البحريذك

نح انطباعا للقراء أنه البطل منذ بداية هذا العمل بسبب ، و كان زوجها الذي م أو غيابها
رغم غيابها عن األحداث، فكانت هي بحس بروحها الباقية في البيت ، ي التركيز عليه

،  السعادة لآلخرين، فهي تقدم المساعدة و لى األسرة برغم بعدهاالحامية و المحافظة ع
ففي الفترات التي كان فيها زوجها يتأمل األحداث التي .  ت بحياتها لتعيش أسرتهاضح

قاومة المسلحة، كانت نفيسة تشارك في سرية تامة في الم مهاتزلزل البالد محاوال تفه .
ج إلى ل الزوج إلى تقديرها واحترامها ثم تدرحو و نتيجة تأثيرها غير المباشر تَ،بذلكو

  . مناصرة الثورة فكرا و عمال
 أن االمتناع عن إعطاء و نجد كاتبنا قد أكد لعايدة أديب بامية في لقاء خاص

ه خوف الرجال من ي مرد ومنها المجتمع الجزائر،الحقوق للنساء في المجتمعات العربية
ز الرجالية في المجاالت السياسية و االقتصادية و كذا من سيطرتها على المراكمنافستها و

ليس و البيوت سببه الخوف من نجاحها و، فإبقاؤها سجينة القوانين  خشيتهم من تفوقها
 تبقى لرجال الذينأبسط مثال أن النساء هن ربات البيوت أكثر من او. فشلهامن 

لسلطوي لآلباء من ي الموروث امشاركتهم في الهرم العائلي مشاركة سطحية تراِع
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 فاق حضورها في الدار الكبيرة بل و" عيني" سيطرت شخصية لقد   1.العهود السابقة
  2.حميد سراج" الوطني مثال حضور السياسي و

حينما تناقش صلة الثورة التحريرية  آسيا جبار فيما ذهب إليه، و ذلك"و تتفق معه 
من خاللها ف.  نت مع حرب االستقالل، فهي تعتقد أن بداية حرية المرأة كا بحرية المرأة

، بل هن قادرات على مشاركة   كائنات بيتية، كائنات حبيسات فقطأكدت النساء أنهن لسن
حذر زوجها من مراقبة من بيتها لت "شريفة " فعندما خرجت .  ل في كل األعمالاالرج

الخفي هو ، و لكن الدافع  ى إنقاذ الرجل الذي تحب الحرص علالشرطة له، كان دافعها
  .الرغبة القوية في إثبات ذاتها

رغبة خفية ، مفاجئة لتعرف ما إذا كان مصيرها مقصورا على القبوع في "... 
   3".غرفتها ، و على الصبر و الحب

محمد ديب في أهم المالمح التي ركز عليها أن ف و الشك أن قارئ الثالثية يستكش
 تدهور تكمن في - ورية التحريريةمرحلة ما قبل الث في - وصفه المرأة الجزائرية 

الال "تبدو أكثر شيخوخة من " عيني " ، فخارجيا نجد الخارجي و الداخلي لهاالشكلين 
 و يعود ذلك إلى أن انعدام الراحة و السعادة 4.  و هي لم تتجاوز األربعين المسنة"حسنة

ر دمي تُ ناهيك عن عواطفها الت- بالذات–تدهور المنظر الخارجي للمرأة يعجالن ب
فرغ غضبها عنفا وتعنيفا ، تُ فعيني التي تندهش من انعكاس صورتها في المرآة.  تدميرا

مضي يومها في تعنيف أطفالها  تُفعيني، ى الشكل الداخلي ، و هنا يتجل آلخرينل
ثمة تداخل إذن ،  هي قاسية القلب ال تتوقف عن شتمه بجميع النعوت، و  خاصة عمربو

،  بالنسبة للعنف اللفظي  العنف الفعلي عند المرأة الجزائرية، فأمابين العنف اللفظي و
 نعته تشبيهه بالعلقة أو  أوبا من كالب الشوارعيظهر عند عيني في اعتبار عمر كلف

  :بالبنت، وهذا ما نلمسه في قولها
  .حمى سوداء تأخذك.. ارجع..عمر..عمر" 

   5..."ارجع إذا كنت ال تريد أن أقطعك تقطيعا..عمر... 
                                                 

ر ا�دب ا���44 ا��Cا]�ي، ص) 1?� ،0�!�  K����214 <���ة أد�.  
  .����214 ا�#�UB ��98، ص ) 2
3( ،0�!�  Kا]�ي، ص<���ة أد��Cدب ا���44 ا��ر ا?�173 .  
4( ���� Mohammed Dib, Le métier à tisser, p37. 
  .J!38#� د�K ، ا�LMY�0 ، ص  )5
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 و ربما ال تكون عيني الوحيدة التي فقدت بريق الشباب بسبب الوسط الخارجي 
المضيء  و بريق الوجه  الطبيعيفها هن نساء بني بوبالن فقدن لمسة الجمال.  القاهر

 قرية بني بوبالن ففي.  حولن إلى كائنات ال تشبه األنوثة في شيءلشقاء الحياة و تَ
  : يتحول الجمال إلى قبح يقول السارد عن ذلك

إن لون بشرة النساء في بني بوبالن مثل لون العسل ، من أثر الشمس فهن "
كالذهب ، لكن كل هذا ال يدوم طويال ، ألن اللعنة القديمة تخيم عليهن ، فتتحول 

التي تنغرس في األرض أجسامهن بسرعة و تصير أشبه بأجساد الحمالين، أما أقدامهن 
ال يبقى و. ذبل في لمحة بصرقة أو بأخرى يحرهن بطريففيها شقوق عميقة ، إن ِس

لهن من آثار الجمال إال صوتهن البطيء العذب الرخيم ، غير أن جوعا رهيبا يسكن 
  1".نظراتهن 

ميم في وصف التعهو ما يطبع صورة المرأة في رواية الحريق ن و المالحظ أ
،  ، ال يختلف مصير النساء عن مصير مجموع الفالحين ففي هذا العالم القروي،  المرأة

وضعية المرأة الفالحة أو التي كما أن  . فثمة تماثل بين الرجال و النساء بل تطابق كلي
بني ب رسم صورة المرأةو حينما تُ.  تعيش في القرى ال تختلف عن نظيرتها المتمدنة

الواحدة ستثنى  تُللنساء بعامة إذ اللوحة جماعية م  في شكل قدبوبالن في رواية الحريق تُ
رجالها من خالل  بين نساء القرى و الباديالتقاربكذلك يالحظ ما  و . من الكل
 فالنساء يقمن بأدوارهن بشكل رة فردية ،مجموعات أو بصو في  أو إبرازهمإبرازهن

  2. مثل الرجاليشخصي أوكلّ
ت ال يعملن وساء في الثالثية هن نساء ماكثات في البيو ما يلفت نظر القارئ أن الن

كالقيام ، لكن ذلك لم يمنعهن من ممارسة أشغال محددة في البيت  في وظائف خارجية
،  ، فاطمة ، منون ، الال زهرة يامينة، ، زينة  عيني" هن ـو منبالخياطة و النسيج 

 ركيزة أساسية للعائلة بذلك تحولت المرأة إلى وتد أوو".  ، خدوجة ليخة، زقةيتع
 الفراغ رغم كل  تسعى إلى ملء أو األخ األكبراألبفبغياب العائل ك.  الجزائرية

  .الصعاب و كل العراقيل التي تقف في وجهها

                                                 
1( Mohammed Dib, L’incendie, p 33. 
2 ( ���� Naget Khadda, L’œuvre romanesque de Mohammed Dib, p 77- 78 . 
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، و لتحضير  مساعدة أسرهندخلن عالم الشغل بدافع الحاجة و فالشابات ي
تا نفسيهما  وجد، عيني بنات،، فمريم و عويشة قبللزوج م مستلزمات الزواج إنتظارا

يعمالن في ورشة نسيج ال تختلف كثيرا عن الورشة التي شبهت بالسجن أو القبر في 
  1.رواية النول

، فهي تحترم الرجل  بما يسمى االحترام المتبادلعند ديبتتعامل المرأة مع الرجل 
غير مفهوم  كن يشعرن باحترام "دار سبيطار"، فساكنات   كبيراالمتعلم و الواعي احتراما

. عفويةدير الرجل العادي بصورة طبيعية واحتراما يفوق تق، " حميد سراج"تجاه الوطني 
لم يتمتع في بالدنا بتقديس إن الع" ... .فنظرتهن للمتعلم نظرة لشخص يملك قوة مجهولة

  2".عظيم 
أن محمد ديب سلط الضوء على بعض األحاسيس اإلنسانية اللصيقة لنا و يبدو 

فالمرأة تدرك بمجرد زواجها .  خوفها من الطالق خوفا ال مثيل له بل و رفضهبالمرأة، ك
أنها لن تصل إلى منطقة األمان ولن تحقق لنفسها كيانا مستقال في بيئتها الجديدة إال بعد 

،  ، و لهذا السبب تحاول بشتى الطرق أن تحقق هذا الهدف أو هذا الحلم إنجابها
فالمرأة التي ال .  لجيران أفضل شاهد على شرعية خوفهافالتجارب السابقة للقريبات و ا

ال تملك القوة الكافية لرد الزوج إذا فكر في  كم عليها القدر أن تكون عقيمةتنجب أو ح ،
إذن قد ال .  أنثى دون فتثبيت الزواج يكون بإنجاب طفل ذكر.  االرتباط مرة أخرى

ات األخيرة من حياتها كما ذكرت عايدة تشعر المرأة باالطمئنان و االرتياح إال في السنو
      3.أديب بامية

، تتزوج ثم تعود إلى دار سبيطار بعد  التي أحبها عمر حبا بريئا" زهور " ـ ف
ضت أن تتدخل في مشاجرات ابنتها  التي رف، لكن األم معاملة الزوجسوء معاناتها من 

األم هذه فما كانت ،  زوجها تتأسف لرجوعها بغض النظر عن الدوافع و األسبابو
لتتحمل تجمع النسوة في بيتها لمعرفة أسباب رجوع االبنة إلى ديارها ، و كانت تنفجر 

في التعبير ي وباكية متى أحست أنها أهينت في كرامتها أو كما يقال في المجتمع الجزائر
                                                 

1 ( ���� Belhadj-Kacem Nourreddine , Le thème de la dépossession dans la trilogie de M Dib, sous la 
direction de Jacques Verger, 1977-1978, Université d’Oran, Institut des langues étrangères , 

Département de langue française,  p p 46-47. 
  .J!59#� د�K، ا�LMY�0 ا��ار ا�2S��ة، �� '�!� ا��رو �، ص ) 2
ر ا�دب ا���44 ا��Cا]�ي، ) 3?� ،0�!�  K����219 <���ة اد�.  
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 االحتمال و التزام الصمتضرورة ففلسفة األم  تتأسس على .  س أحد أنفهام لَ،الشائع
ضرب إحدانا في ركن حينما تُ: " ، فالمهم كما ذكرت هذه األم والتظاهر بعكس الحقيقة

  1." من أركان البيت، تلجأ إلى الركن المقابل دون أن تغادر بيتها
المهم أن الزواج . ها ِس على نف"زهور"أخت " مامة"و هذه القاعدة السلوكية طبقتها 

التي اقتيدت من دار " مامة"ـ، ف لتعاسة للمرأةق السعادة أو اكممارسة اجتماعية ال يحقّ
عها بلقب  وبسبب سوء معاملة الزوج و تمتّ،سبيطار إلى بني بوبالن منذ سنوات عدة

هذا بين ، فسيان بالنسبة لها  المتزوجة لم تعد تتلذ بالحياة و لم تعد كذلك تشعر بالشقاء
  2.ذاكو

 صعوبة في د معمري، قد القت لمولو"الهضبة المنسية"  في البطلة" عزي"نجد  و 
و أ،  التفاهم مع حماتها دون أن تصل إلى تحديد سبب مقنع لهذا التشاحن المتواصل بينها

  .المحرك الوحيد لهذا التنافر عدم اإلنجابكان ربما 
 من هذا و إذا خرجتُ.  اهللا تُلماذا ليس لديك طفل ، و لكنني لس: تسألني دوما" 

 3." يكون لي طفل أن الالبيت ، فاألفضل لِك

، بل من زاوية نفسية  فهي ال تتناول هذا الجانب من زاوية الخوف" آسيا جبار"أما 
حقيقة  في ، هي مرتبطة بالذاكرة والذكريات فتعتقد أن المرأة التي ترغب في األمومة

. فاصيلها الضائعة يوما بعد يوم، وتسعى إلى التبحر في ت تبحث عن عودة طفولتهااألمر 
، فهناك معايشة بين  منحها الراحة و الطمأنينة الداخلية ي، األم، في هذه الحلقةودجفو

    4. حاضر الطفل و ماضي األم
، تلجأ بعض النسوة اليائسات في بالد القبائل   متى تأخر،و لتحقيق حلم اإلنجاب

ما " مولود فرعون"، فهي وصفات عديدة ذكر منها  تعجب لها السامعإلى طرق غريبة ي
، أو تتناول النقاعة   أيامةطلب منها أن تبقى دون طعام لمدة ثالث، إذ ي ر الدهشةيثي

 فات أخرى و ربما ما ذكر اآلن يعد مقبوال و لكن لنستمع إلى وص. الجبلية طيلة اليوم
  .ارئ و المتلقي بالغثيانتشعر القَ

                                                 
1( Mohammed Dib, Le métier à tisser, p 43. 
  .J!167#� د�K، ا�LMY�0، ا�z��J، �� '�!� ا��رو �، ص ����)2
3( Mouloud Mammeri, La colline oublié, p64. 
4 ( ���� Assia Djebar, Les alouettes naïves, p 373-374. 
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ها شابحة ال أتكلم عن أمعاء القنفذ المشوية ، و الممرغة في العسل التي أكلت"
،  الكالب التي تحضرها امرأة غريبةسبع صبيحات ، و ال عن الفطائر المرشوشة بلبن

و ال عن عشب المجانين الذي ال يعرفه إال القلة القليلة من الناس ، كل هذه األشياء 
   1".لتقط من قارعة الطرقرغم أن هذه األشياء ال تُ. تحصلت عليها شابحة دون جهد 

، و خاصة  "مولود معمري"  مطابقة في المجتمع الذي ينقله تعيش المرأة وضعية
 حسابا و كأنها  المجتمعلهافهي مرفوضة ال يحسب " ضبة المنسيةاله"في روايته األولى 

األسر على كثرة البنين و البنات ، ينظر ففي هذا الوسط الذي تتنافس فيه . غير مرئية
بل و يتدخل األهل و خاصة .   عقابا منه، أما العقم  فيعد رضا اهللال إلى ذلك أنه دليل

ضغط عليهما كما وقع لمقران مع األم أو األب إلجبار االبن على تطليق زوجته، و ي
 تتمكن من المرأة التي التبدو  ،إذن.  فثمة أنانية و استبعاد للعقل و المنطق. عزي

   2. القاسيفي ذلك الوسطأو نفع دون فائدة  اإلنجاب
معمري بدورها إلى الطرق التقليدية المتبعة لعالج العقم مولود  عندو تلجأ المرأة 

 فهي تزور قبور بعض األولياء الصالحين كسيدي عبد الرحمان االسماعيلي. أو المرض
 تمنح اسمه للمولود، أو تجوب كل القرى المجاورة طالبة من -  أحيانا –نجدها بل 

األمهات اللواتي ر3. اية أن يتضرعوا لهزقهن اهللا ذر  
التي تعيش تحت سلطة عائلة الزوج من قسوة رأة القبائلية المتزوجة تعاني الم

، تدرك أن الحياة لم تكن يسيرة  التي تسترجع ذكرياتها الماضية" كمومة"ـف. الحياة
انت األسرة الجديدة قاسية معها ، و ك  في سن مبكرة"قاسي"، فقد تزوجت  رحيمةو
كثرة هو األسرة هذه ز و ما كان يمي.  ن كل إنسانيةخاصة والدة الزوج التي تجردت مو

 من معاشرة كل و قد تعلمتْ. همأطفال  فهناك أخوات الزوج و زوجات اإلخوة و،العدد
ا إذا لم تكن في األسرة الجزائرية ظالمو من هنا نفهم أنه ،  هؤالء الصبر و االحتمال

انت قادرة ، و لكنها كاد حياتها على امتد" كمومة"هذا ما أحسته ، و فستجد نفسك مظلوما
و تواصلت  .مواجهة اآلخرين حينما يفيض الكأس كما يقالعلى الدفاع عن نفسها و

                                                 
د ��<ن، ا�رض و ا��م،) 1�  .170- 169ص ص  !
2 ( ���� Mouloud Mammeri, La colline oublié, p p118-120. 
3 ( ���� Ibid, pp 89-90. 
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 سنوات األلم و الحزن ع الوالدات المتكررة و المؤلمة و واجهتمعاناة هذه المرأة م
    1.بطل الرواية، " عامر"، إذ لم يتبق لها إال  بفقدانها لكل أوالدها

 ال يعكس التفاهم أو دقْاجتماعية في بالد القبائل عالزواج كمؤسسة  أن و المالحظ
ودا العيش سويا رغم أن كل طرف يشعر بالضجر تع" سليمان و شابحة" ـف.  الالتفاهم
.  ، و التمسك بالحياة المشتركة لم يكن يطلب أكثر من ذلك من الطرف الثانيوالملل 

،  ، دون البحث عن السعادة أو الشقاء  الحياة معاهما أن يواصالدرفهما مقتنعان أن قَ
حدةفهي األلفة و التعود على المعاشرة و كره للو .  

تتفق شابحة و سليمان في كثير من مجاالت الحياة اليومية العادية ، فهي تطيعه " 
في أغلب األمور ، وتأخذ بآرائه ، و تعترف بتجاربه الحياتية و تنضم إلى صفه 

يعيشان دون  وصار كل منهما يتمسك باألخر ، ويدخل البهجة على قلبه ،باستمرار مما 
   2."أن يرتاب أحدهما في اآلخر

الدروب " يواصل مولود فرعون تأكيد فكرته السابقة عن الزواج في روايته 
إذ يرى أن الزواج سلوك ال منطقي و متهور يعكس حالة من التخبط يعيشها " الوعرة

فجميع .  يفتقد إلى العقل و التعقل" إيغيل نزمان"  هذه الخطوة في ، فاإلقدام على المجتمع
، و ال  أهالي هذه القرية يتعجلون فعال هزليا يسمى الزواج دون التفكير في العواقب

، دون التفكير في   تطلقت النساء في لحظات غضب أو فترات الطيشايختلف الطالق إذ
قر و الحاجة و تتكرر المهزلة بتوالي همل هؤالء بحجة الف، بل ي مستقبل األطفال

ادث عرضي ال يفكر في  أما الزواج عند مولود معمري فهو أشبه بح3.األجيال
         4.ال يتم إدراك كيفية حدوثهمسؤولياته و

، ففي رواية  المتعلقة بالنساء القرويات لباسعادات النكتشف بقراءة الثالثية بعض 
شعرها عن كشف ن تَ، فليس ثمة م سهن المناديلالحريق كانت النسوة يضعن على رؤو
،  فهؤالء النسوة ال يعشن وحيدات بل  الغرباءو خشية االلتقاء بالرجال سواء األقارب أ

ن هموم الحياة الكثيرة كما أ.  تتطلب منهن أشغال البيت أن يتجولن هنا وهناك

                                                 
د ��<ن، ا�رض و ا��م، ص)  1�! ����14.  
د ��<ن، ا�رض و ا��م ، ص )  2�!122.  
د ��<ن،ا��روب ا�<�ة، �� ���6 ) 3�  .64- 63 7 <��8،ص ص���� !
4 (���� Mouloud Mammeri, La colline oublié, p 20. 
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 ال تعطي لهن الفرصة انشغاالتهن المتعلقة بجلب الماء و تنظيف البيت و إعداد الطعامو
، فأفضل وسيلة للتخلص منه هي تغطيته بمنديل عادي في األيام  لالعتناء بتزيين الشعر

د محمد ديب بعض السلوكيات الطريفة رصتَ.  العادية و مزين في األيام الخاصة كاألعياد
بن أخرى حينما يرغن أيديهن إلى أفواههن بين فترة ووالغريبة فهؤالء النسوة كن يرفع

 1.في التعبير عن الدهشة أو التركيز لحظة االستماع أو المشاهدة ألمر مفزع أو محزن
ممارسة وفة ى الشفتين أثناء االستماع موظَّالغريب أن هذه العادة أي وضع السبابة علو

  : يقول مولود معمري.عند النساء القبائليات
   2".أكلي "تهن على شفتين مغلقتين و ينظرن خطاب زوجةاكن يضعن سباب" 

 ها، بسعادة كبرى ألنها تمنحو من العادات اليومية التي كانت تمارسها المرأة
ه القرويات إلى العيون ، عادة توجتقاء بالصديقات و الجارات الفرصة للخروج واالل

فضلن البقاء أمام العين أو االلتفات حولها لساعات طويلة فالكثيرات منهن ي.  لجلب الماء
 لقلة األمطار في الغالب طيلة ا رفيعاخيطمياه تنهمر ، فال تظار دورهنمتذرعات بان

فبقاؤهن في ذلك الفضاء كان ألجل الثرثرة من جهة و تبادل األخبار ثم إللقاء . السنة
  3.نظرات سريعة على الرجال المارين

يومية  هذه العادة ال القبائلية التي رسمت في روايات مولود فرعون المرأة تمارسو
براحة تفتقدها في المفتوحة هي تشعر في هذه المساحة التوجه إلى عيون الماء ، و ب

، ألنه أكثر  ويبقى التجمع بالقرب من هذا المكان السلوك المفضل لدى الفتيات. البيت
شعرن بحرية خاصة يفتقدنها في البيت أو في القريةالفضاءات مرحا إذ ي لقن العنان طْ، في

ج المتمرد ، و يصل بهن األمر أحيانا إلى حالة من الهيا ا للغناءللمزاح الجريء و كذ
ة الماء فليست إال ذريعة أما جر.  الكل يجد حسابه و مراده في هذه الجلبة الفوضويةو

4. بواسطتها من الخروج و الظهوريتمكن   

                                                 
  .J! ����280#� د�K، ا�LMY�0، �� '�!� ا��رو �، ص) 1
2( Mouloud Mammeri, La colline oublié, p36. 
  .J! ����193#� د�K، ا�LMY�0، ص ) 3
د ��<ن، ا�رض و ا��م، ص ) 4�! ����21.  
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و في مكان عمومي كالسبالة العمومية لن نعدم النزاعات التي ال نهاية لها، "... 
 هي المكان المفضل لتسوية الحسابات، بعيدا عن الرجال و من األفضل أن تكون بل

   1."بحضور جميع النساء
ألن الجميع يعلم أنهن يبحثن أمام أما السيدات الكبيرات فيحظين باحترام خاص 

المتحان أخالق ، إذ تبقى العين فرصة إضافية للتجمع و  حات للزواجرشّ مالعين عن
،  فالعين تساعد على إظهار حقيقة المرأة.  ت من الفتيات الشاباتتصرفات الواقفاو

  2.مولود فرعونإلى ذلك  كما يذهب ،فهناك ال تعرف القرويات إلها أو رئيسا
. ، ارتياد الحمام ، التي تقارب ما سابق ذكره عن العين و من العادات النسائية

 خروج من البيت من ناحيةفهو فرصة لل: فالتوجه إلى هذا المكان يحقق هدفا مزدوجا
، فاألحاديث التي تدور بين  االلتقاء بنساء أخريات و الثرثرة معهن من ناحية ثانيةو

 ، من زواج النساء، في الحمام تتناول مواضيع متعددة إذ يتم خاللها تبادل أخبار المدينة
 المعارك ، و أعياد مختلفة و كذلك يتناقش النسوة أمور السياسة كأخبار طهور و وفياتو

  .  أيضا  يتم اختيار العرائس و في هذا الحيز.أثناء فترة حرب التحرير
"  القنابر الساذجة" جبار في آسيا ، و قد وصفتها  و للحمام طقوس و عادات معينة

 معهن فالكاتبة تنتقل.  الحمام مع أمها و أختها حتى خروجهن"  نفيسة "منذ لحظة دخول 
 الذي استبدل ،كل الفواكه و خاصة البرتقالْؤفة الباردة حيث تُمن الغرفة الساخنة إلى الغر

فال أمهم و صديقاتها ل األطقبو تقتضي العادة أن ي.  في السنوات األخيرة بعصير الفواكه
، كما يتبادل الجميع بعض عبارات المجاملة قبل الشروع   لتغيير المالبسعندما يخرجون

  ".دين بالصحةتعو"و " بالصحة " في مغادرة الحمام،
لعائالت انتسابهن لعرفن بء اللواتي يظهر عليهن الثراء أو تُو الملفت للنظر أن النسا

أنها تنتسب ،  و بما "الال عائشة" "نفيسة"فوالدة . ين عناية أكبرلقَيف،  العريقة و الغنية
       3.، فهي تحظى برعاية مميزة لعائلة سامية في المدينة

، أن ترد التحية  المرأة الجزائرية سواء القروية أو المتمدنةو مع كل لقاء من عادة 
.  كرر في كل مناسبة و مع كل لقاءحفظ و تُل و بجملة من العبارات الجاهزة التي تُببالقُ

                                                 
د ��<ن، ا )1�197�رض و ا��م ، ص!.  
ر ا�دب ا���44 ا��Cا]�ي، ص) 2?� ،0�!�  K����228<���ة أد�.  
3(  ���� Assia Djebar, Les alouettes naïves, p p 125-127. 
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 الصديق و العدو إال في حاالت لقب، فالمرأة على العموم تُ و ال يهم المجاملة أو النفاق
 ال اعدد إلى تقبيلها - " حسنه" كلما زارتها -تسارع أن عيني فمثال نجد .  استثنائية

 تنطلق بوابل من ثم.  بة بحضورها و مستفسرة عن صحتهامرحيحصى من القبل ، 
  ....كيف حالك؟ كيف حال فالن؟ كيف حال فالنة؟ وكيف حال"  :األسئلة 

 و إذا كانت األسئلة من الطبيعة الجاهزة التي تستهلك مرارا و تكرارا ، فاألمر
الحمد هللا، بخير و اهللا : " نفسه ينطبق على األجوبة و بصورة تلقائية و من نوعية 

   1".يحفظك
 في تمثلهاف ،لقريب أو عزيز انهافقدالمرأة التي تعيش حالة حزن بصورة أما 

 وسط عدد من النسوة الحاضرات السةأثناء الجنازة جنجدها إذ " عائشة أم زبيش" الثالثية 
، فالمنظر أقرب إلى مشهد درامي استعير من التراجيديات   واسعلمواستها في فناء

 كما جرت العادة في األوساط -س هذه األم للبكاء بهدوء و إنما فلم تجل.  الكالسيكية
 مأساة الموت ومأساة ،  كل المآسي فيما بينهات في نفسهاتداخل –الشعبية و الفقيرة 

 في المستقبل دون التفكير لحظة في وهم ، و مأساة التفكير في الغد و الشقاء الشخصي
على على الذات ومفتوح لنسبة للمرأة هو عنف فالموت با.  جالل الموتلتدبر  الوأالحياة 
  . يها و وجهها و تنتحبإذن أخذت هذه األم تلطم صدرها و ذراع.  الجسد

كانت الدموع تسيل على خديها المخدوشتين ، و عيناها السوداوان ترسالن " 
فلتت و قد أ... .ي على حواف شفتيهاكنظرات بهيمة مروعة، و الزبد يرغ نظرات

  2".غدائر شعرها من المنديل الذي كان يحبسها
أما في بالد القبائل فالشائع انتشار بعض االعتقادات مفادها بأن الزوجة التي يتوفي 

 لباقي أن تبقىو عليها  بل كائن منحوس، فهي  زوجها بعد أشهر قليلة من العقدعنها 
 ترضى بذبول  ، و بذلكأن ال أحد يرغب فيها أبدافي ، و ما من شك  وحدهاحياتها 

، فهي تشاهد سعادة  جمالها تدريجيا دون أن تملك إال االحتمال و الصبر أمام الحرمان
  3. تعاستها هي من افتقاد البهجة في حياتها في المقابلاآلخرين و

                                                 
1( Mohammed Dib, La grande Maison, p 83 
2(Kد� �#J! � ل، �� '�!� ا��رو  .475، ص  ، ا�LMY�0 ا��
د ��<ن )3�  .242، �� ���6  7 <��8، ص  روب ا�<�ة، ا�� ���� !
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، فقبل الشروع  اجتماعيا ادات المتداولةكما يعد الكشف عن وجه المتوفى من الع
كشف الشيخ عن وجه المفقود حتى يتمكن رفاقه و كل في الصالة و الدعاء للميت ي

     1.األحياء من رؤيته للمرة األخيرة
وظفهن  اللواتي أن بعض النساء فيما ذهبت إليه من –عايدة أديب بامية و نتفق مع 

، فهذا أمر ال نقاش  يتمتعن بالشجاعةقوية صيات محمد ديب في أعماله الروائية، هن شخ
قدن النفس الطويل لمواجهة المشاكل التي يواجهنها أو العراقيل التي ت، إال أنهن يف فيه

طرح أمامهن إلى النهاية بل يستسلمن ، فهن ال يستكملن القضية التي تُ تقف في وجوههن
التحرر التي الواضح أن فكرة فو بذلك  . للعادات المتوارثة أو للضغوطات االجتماعية

، فالخطوة الحاسمة  خاصة المتعلمات لم تدفع عنهن إحساس الترددتبنتها بعض النسوة و
مثال " زكية"ـف.   تحطيم العقبات التي تعوق حركاتهنإذ ال يتحقق. و الجريئة تنقصهن

دها بالعمل فهذه الفتاة لم يسمح لها وال.   هي نموذج للصورة السابقة "صيف إفريقي" في 
. جبرت على الزواج من ابن عمها المستهترُأ، بل و  رغم حصولها على شهادة البكالوريا

نها تقف عاجزة مقاومة حينا و خاضعة للواقع ا و رغم تحررها الجزئي فكريا فإو هكذ
هي فقوة العلم التي تسلحت بها لم تمنحها قوة اتخاذ القرار المتعلق بمستقبلها .  حينا آخر

  2.لمصيرهابل نجدها تستسلم لقدرها و. يرهادون غ
، إذ " نجمة "في شخصية ،   المرأة التي ترمز إلى البالد و الوطنتبرز صورة
ا بباقي الت التي تربطه الِصسمت و من خالل مجموعة كما ر،تكشف هذه المرأة

رمزا للشعب "  نجمة "إذ تبدو .   عن هوية األرض،ا منهامن خالل موقفنالشخصيات 
ورمزا لبدايات التحول .  ، زمن انتظار الحل جزائري في زمن القهر االستعماريال
إنها الرغبة في  تكسير الموجود من قيم وواقع لبناء .  ، و للتطلع نحو األفضل النموو

جميع، تبدو، في مجموع العالقات هذه، ضحية ال"  نجمة" لكن . شيء جديد مختلف
  .تغالل جمالهااسفي تقييد حريتها وتكمن مأساتها ف

راد كشفه من فمن تكون نجمة؟ و لماذا حولتها مسيرتها إلى رمز؟ و ماذا كان ي
  تقديم هذه الشخصية؟

                                                 
1(  ���� Mouloud Mammeri, La colline oublié, p147. 
ر ا�دب ا���44 ا��Cا]�ي، ص  )2?� ،0�!�  K����215<���ة أد�.  
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لمرأة التي أقر الكاتب حبه  ذكرى ل ، فهيإن نجمة  في الرواية هي شخص حقيقي
 ، في مذكرات م من منظور باقي الشخصيات المحبة لهاقدإذ تُ،  رمزيهي شخص و لها 
سي " سـرده رشيد و من خالل اعتـرافات يوميات مصطفى و من خالل ما يد ومرا

ل القارئ إلى تشكيل مالمح متكاملة عن صورتها و شخصيتها يتحقق وصتَف . "مختار
ه باللغز الذي يحتاج إلى تفكير ، فهي أشب بجمع مختلف القطع المتناثرة هنا و هناك

  .تأمل لفك رموزه و طالسمهو
) لخضر، مراد، رشيد ومصطفى(العمل من منظور أبطال " نجمة"تبقى شخصية 

، و إنما تكتفي ببعض  ، فهي ال تقاسمهم الحوار و األحداث أقرب إلى صورة بعيدة
، فهي مشروع  فمغامرة رشيد حدثت في الماضي.  الكلمات و بمرور طيفي سريع

، فنجمة هي  صطفىأما بالنسبة لم.  جهض لكنه يستمر في حالة من الحرمان و الضياعُأ
، فمواجهة هذه الصورة أو هذه المرأة وجها  ، كانت في السابق حلما يراوده صورة بعيدة

و إذا كان رشيد هو .  ، لكن انتهت كما بدأت دون نتيجة ما لوجه حدثت لفترة قصيرة
 التقى بها في المستشفى، فكان  حيننها استمرت صورة بعيدة، فإ أكثر المقربين من نجمة

، في  ، وكانت هي أشبه بالحلم الذي عاد من الزمن الضائع  من النظرة األولىالحب
      1.سكون سرمدي ال يعترف بالحاضر

تخلت عنها والدتها ،  ، أو هي باألحرى ابنة يهودية  إنها ابنة امرأة فرنسية
 و كانت هذه" الال فاطمة" لزوج " سي مختار" في الثالثة من عمرها ، فقدمها  الفرنسية

  ".نجمة "، و منذ ذلك الحين لم تفارقهما  أنها ابنته" سي مختار"عاقرا، و أخفى 
جاهلة أنه قد يكون ذلك األخ "  كمال "تزوجت دون موافقتها من رجل يسمى 

طفت من و بعد ذلك بدأ كل بطل من أبطال الرواية يتنازع لكسب حبها لكنها خُ.  المفقود
 ، و خُطفت مرة ثانية من الزنجي ماحرلزواج موالدها الحقيقي بعد أن اعتبر ذاك ا

رى مرتدية اللباس األسود ، و منذ ذلك الحين أصبحت تُ ناألسالف القدامى ألنها لم تُصو
فنجمة إذن ترمز إلى الجزائر المنطوية . ، تحت حراسة الزنجي تجوب المدن الجزائرية

و لكن .  ينضج التاريخ تنتظر أن ، و هي على نفسها و المحبوسة في لحظات الحمل
يقول . المتوحشة، فتتحول في الحرب إلى المرأة   قبل ذلك أن تمر بمرحلة التوحشينبغي

                                                 
1 ( ���� Jacqueline Arnaud, La littérature Maghrébine de langue française, p p291 ,309.   
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لم تكن سوى رمز ضياعي، وأمال زائفا " ث عن األرض، عنها السارد و كأنه يتحد
ا و اختلط بها دون أن يفقدها ، لم أعرف أحدا عاشره... للهروب مما كنت أعانيه

    1"...المتنافسون عليهابذلك تكاثر و
إنها امرأة سراب على الدوام ، خلف هذه المرأة " : البطل فيقول" لخضر"أما 

  2."..المنحرفة التي تزرع الشلل في الناظر إليها
 للكشف عن زواجها الستين أحداث الرواية إال ابتداء من الصفحة" نجمة"لم تدخل 
التقليدي الذي درتينمن األس،  دون موافقتها ،رب.  

  .تزوج كمال ألن والدته رغبت في ذلك" 
    3".و تزوجت نجمة ألن والدتها فرضت األمر

 كما بين في حديثه لعايدة أديب - فنجد الكاتب محمد ديب أما موضوع الحب
، رغم إقراره أن  يعبر عنه بتحفظ كبير أنه ،   )1968 ( في باريس سنة -بامية

ال تفسير لذلك التحفظ إال الوسط األول الذي نشأ فيه و .  اإلنسان يملك أن يمأل الكتب به
 التوسع في مثل هذه انتمنعالتقاليد و سلطة الدين ف ،، ذلك الوسط التقليدي المحافظ كاتبنا

، علما أن اآلداب األخرى  الموضوعات و مناقشتها بصورة علنية بالمكتوب أو بالصورة
 األديب الجزائري بحكم بيئته إذن يبقى.  تناولت موضوع الحب من الجوانب كلها

أفضل " محمد ديب"المتشددة التي تمنع الخوض في مثل هذه الموضوعات ممثال في 
  4.نموذج إذ لم يستفد من التحرر الموجود في الثقافة الفرنسية

بعض الحياء ا، الذين أبدو استثناء بين الكتاب الجزائريين" محمد ديب" عتبر و ال ي 
، فهم ال يتورطون في مناقشة عميقة أو وصف مستفيض لهذه  حبأثناء تناول موضوع ال

 في طرحها للموضوع، السيما  أكثر الروائيين جرأةو ربما تكون آسيا جبار.  العاطفة
  . بين الزوجينعندما تتناول الحياة الجنسية

 حتى عندما ال تكون قصة جبارآسيا يطر موضوع الحب على جميع روايات  يس
، و العمود  حدتها، فإنها تشكل على األقل عنصر و سي في الروايةالحب المحور الرئي

                                                 
1( #C� ،7�'�� K0184، ص آ��.  
  .260ا�#�UB ��98، ص  )2
3( Kateb Yassine, Nedjma, p62. 
ر ا�دب ا���44 ا��Cا]�ي، ص )4?� ،0�!�  K����229 <���ة أد�.  
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تلعب " القنابر الساذجة" ففي .  الفقري الذي ترتكز عليه األحداث المؤسسة للنص ككل
  1.دورا كبيرا إلى جانب مواضيع أخرى هامة" رشيد"و " نفيسة"قصة حب 

ف بأحاسيس لها وجود فرصة التعري" آسيا جبار"ـ ل - دون قيود - تابةُأعطت الِك
 الحياء يتحقق جة، فما تعجز عنه صراحة و شفهيا مع المجتمع نتي في المجتمع الجزائري

   2."عن طريق الكتابة يمكنني أن أعبر عن أفكاري كاملة." ...كتابة
 للحياة و باعثة للتفاؤل بلب فهي مصدر ب و تحِحيرى ملك حداد أن المرأة التي تُ

 يقول ،عوض وجودها ما هو موجود في العالم الخارجي، ي فيها  نفسها تُختصرالحياة
  :على لسان موالي

بل ... هي قطة .  باقة من المغامرات، هي الرغيف ، هي ء الدف، هييمينة "
   3."أميرة من األميرات

، ألنها ال تنجح  أنها تفضح حبها بنفسهاكاتبنا يعتقد الحب ، فأما عن عالقة المرأة ب
 يخونها ، فصمتها يكشف عن حقيقته ، فهذا الصمت ها مكنونة بداخلهافي إبقاء مشاعر

    4.تخرج عن إرادتها و ال تتحكم فيهخيانة 
و يكشف مولود فرعون بنفسه عن عجزه أمام مشاعر الحب بسبب خجله و ربما 

 النقطة ضعيف في هذهيِقر أنه فهو .  حاط بالكتمانستر و تُالعتقاده أنها أمور البد أن تُ
 ا يصعب عليإن غريزة م:" ...  يعترف قائال.  كتاباته شاهد حي على صحة ذلكو

  5".ث فيها عن الحبة أريد أن أتحددني في كل مر، تقي تحديدها
 و على - ا حاضرا و مطلوبالفي الحب كشعور إنساني مشروعو رغم ذلك نُ

فبالفعل .  ل عنه المتواصلشخصيات ابحث في أعمال مولود فرعون من خالل -ام دوالـ
نكر أهمية الحب و مشروعية بحث البد أن نؤكد أن المجتمع الجبلي في بالد القبائل ال ي

، فثمة خوف  هو بحث بعيد عن البساطة أو السهولة ألن العادات ال ترحمو.  المرأة عنه
  .   في حالة الخروج عن العرف العام من الفضائح و من الثأر

                                                 
ر ا�دب ا���44 ا��Cا]�ي، ص ص) 1?� ،0�!�  K283- ����274<���ة أد� .  
  ).0��H#@� u��4� 7!1968 ��  �ر�n �� <�م .(231ا�#�UB ��98، ص) 2
  .x��33 �6اد، '�ه�T x2ا�u��a �� ، 0 ا���!�دي، ص !) 3

4  ( ����Malek Haddad, Je t’offrirai une gazelle, p 102 .  
ر ا�دب ا���44 ا��Cا]�ي، ص)5?� ،0�!�  Kرض و ا��م ،ص .( 229<���ة أد��  ) 25!7 ا
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تحرر جزئيا من خجله و من التحفظ الذي كان لديه  الو مع ذلك سعى الروائي إلى
 ةـ في رواي" شابحا"و " عامر"فحين تعرضه للعالقة بين .  إزاء الحديث عن الحب

ـاشر ح إلى العاطفة الناشئة بينهما بعيدا عن التصريح المبلم ي" األرض و الدم "
ارئ بفضلها إلى معينة يتوصل القو مؤشرات فهو يكتفي بتقديم إشارات .  الواضحو

  .كفيه، فالتلميح يرا ما يسمي األشياء بأسمائها فهو ناد، استنتاج مواقف أو أحداث ما
من األفكار الرائعة التي يكشف عنها مولود فرعون و التي نجد لها انعكاسا في 

 ذلك قَ، ربما تحقّ الحب و المودة بين شخصين ال ينتج عنهما السعادة دائما أن ، الواقع
  . اية و لكن األمر يتغير بمرور الوقتفي البد
ال يكفي يا عزيزتي أن تكون بيننا محبة و مودة لكي نعيش : " سأقول لها " 

   1".يمكن لهذه المحبة أن تجعلنا أشقياء: سعداء ، بل على العكس
 من بطلي الرواية هذه التضحية بالحب لضغوط و ربما يشارك كاتب ياسين كلٌّ

لت دون تحقيق أهداف إنسانية بل نية و مساندة قضايا الوطن حافالوط.  الحياة الكثيرة
  . تغلبت على حب المرأة الحبيبةو

 عن المرأة التي أحببتها ، ألنني أدركت أن هذه الوضعية أي الرغبة لقد انفصلتُ" 
في تحقيق السعادة في الحب هو جبن في هذه الظروف ، و قد دفعني ذلك إلى ما كان 

2".م به أن أقويستوجب علي   
، فهو يرى   إلى أبعد الحدودو طريفةجدا غريبة فلسفة مولود معمري للحب ف أما

ففي مجتمع منظم .  ، وزيف فردي لمن يعاني قهر المجموعة أن الحب اختراع حضاري
، أما  ، ال يعدو الحب أن يكون صلة مادية حقوقه و واجباتهجميع يتمتع كل فرد بحيث 

 أقرب  و خياالا ابتكار، و الباقي فال يعدو أن يكون  لرغبة ماالزواج فهو توثيق اجتماعي
3. األدبكتب بين صفحاتإلى ما ي  

إلى -في بعض الحاالت -  إذ يلجأ  الفردتفق معه في هذه الفكرة مالك حداد،و ي 
   4.الحب كحل من الحلول السهلة أو كحالة من التخاذل أو كنوع من العقاقير المخدرة

                                                 
د ��<ن، ا��روب ا�<�ة، �� ���6  7 <��8، ص)1�!248.  
2( Jacqueline Arnaud, La littérature Maghrébine de langue française, p 110.( Révolution africaine, 

n°1, février 1963) 
3 ( ���� Mouloud Mammeri, La colline oubliée, p 176. 
4 ( ����Malek Haddad, Je t’offrirai une gazelle, p105.  
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البطل يرفض " عامر"نجد فإننا ،   الروائيةشخصيات مولود فرعونو إذا عدنا إلى 
، فهو يرى بعيدا إلى ما سيكون أو ما سيحدث  ما سوف تؤول إليه عالقته مع ذهبية

  .   مستقبال، فاألوضاع لن تبقى على حالها، فنظرته إلى حب  تموقعت من زاوية تشاؤمية
ة الصورة كغيرك من النساء،  يا عزيزتي ستذبلين بسرعة و تصبحين قبيحإنِك" 

 ، و سوف أعاملِك ر المزاجباع متعكّ، شرس الطّ أما أنا فسأصبح كغيري من الناس
، عندما تنقضي حياتنا كما تنقضي مدة الحكم على  ، و في آخر المطاف معاملة قاسية

  1."العذابال صغارا فندفع بهم إلى الشقاء و، سنخلف من بعدنا أطفا المجرم
رفض مولود فرعون الزواج التقليدي الذي يدبر و من هذا المنطلق، لهذا السبب 

ائه ـعبر عن استيبل نجد الكاتب ي.  من قبل األهل دون أن يلتفت إلى الطرفين المعنيين
الذي ثار على الطريقة " مقران"، و هكذا نلتقي مع  و استنكاره لهذا األسلوب من الزواج
  . ره دون استشارته مسبقاالتي تريد بها أسرته أن تتعامل بمصي

القليلة أو رة و من األمور النادسر المسيحية فهوأما الزواج بين األسر المسلمة و األ
، ال يهمها ال  قحم نفسها في نسب مختلطو األسر التي تُ.   الشاذة-إن صح التعبير -

 من ، و ال حتى مبادئ الدين اإلسالمي مبادئ الدين المسيحي من نواهي وأوامر
  .واجباتوعات وممن

و الواقع أنه قد يتزوج المسيحي أحيانا من مسلمة ، أو المسلم من مسيحية، "...
ولكن هذه األحوال شاذة ، و إذا حصل ذلك فإن األسر التي تنشأ عن مثل هذه الزيجات 
هي بدورها شاذة ، فال هي بالمسلمة و ال هي بالمسيحية ، و يهمل أفرادها الشعائر 

    2".ون إال بشؤونهم الخاصةالدينية و ال يعن
 . يسلط الكتاب الجزائريون الضوء على بعض العادات المنتشرة في بالد القبائل

، فهي  تُفرض أو تُحترم ال تحتاج إلى قوانين مكتوبة ل-  في الغالب –التقاليد أو العادات ف
ية خر، خالقة قانونا يستمد شرعيته من الصالت االجتماعتنتقل شفهيا من جيل إلى آ

 أقرب إلى السجين سري و القبلي في وسطه األبحيث تضيع استقاللية اإلنسان فهو
، فثمة رغبة في  في استغالل البعض منهاها و، يتخبط في ال منطقية بعِض المعنوي

                                                 
د ��<ن، ا��روب ا�<�ة، ص ) 1�!251.  
د �) 2�ن، ا��روب ا�<�ة ، ص !>�25.  
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ممارسة كل الفئات لهذه العادات، إذ تزول االعتبارات العلمية أو المادية و يتساوى 
  .هاستهزأ بكل باالحترام وال يالجميع بل ال بد أن يقابلها ال

، و التي وقف عندها مولود   أسبابهاجهل مصدرها أو يو كثيرة هي العادات التي
 خاصة الخياطةُبالعمل و - لمدة أربعة أيام -على الجميع  -منع شوراء يا ففي عفرعون،

ات من أو الطحن أو قطع األشجار أو الكتابة وإال عانى من يرفض االستجابة لهذه العاد
ون أنهم مارسوا مختلف قرفالعديد من كبار السن الذين يرتجفون ي.  الرجفة في شيخوخته

  1.األعمال في أثناء عاشوراء
 ،ذكي وسبق، تكون ممارسة هذه الشعيرة اإلسالمية بتحضير م و في عيد األضحى

رعى في الحقول حتى يزداد تترك ألشهر تَمجموعة من الخرفان الصغيرة لشترى تُ
رف في باع البعض منها لتعويض رأس المال الذي ص، و مع اقتراب العيد ي حجمها
نة و من إشباع بطنه من تحقيق هذه الس -سنويا  - يتمكن الفقير  بذلكو.  الشراء

  2.  بل ربما يكون هو الرابح ، كثيرة دون أن يخسر أمواالوالتصدق من الذبيحة
لجأ بعض أهالي القبائل إلى ، بل قد يفقط  و ال يتم الذبح في مناسبة عيد األضحى

عالج الشخص المريض الذي تستعصي يما فغالبا .  ذبح المعز استجابة للدرويش المعالج
، باللجوء إلى أحد الدراويش الذي   على األعشابيه بعض الوصفات الطبية المعتمدةعل

، و حسب  ، فسبب الداء يكمن في وجود مس من الجن ينصحه بذبح جدي بلون محدد
  3.المعتقد الشائع يستحيل زواله إال بعد أن يسيل الدم

بحيث تنتشر هذه " التويزة " ة أما العادات المقبولة و المستحبة فنجد منها عاد
ترك ، بل كان من العار أن ي  يد العون و المساعدة لمن يحتاج المتمثلة في مدالممارسة

أحدفرجال القرية الذين .   من األعمال الشاقةالنجز عم األقارب أو الجيران بمفرده لي
 رعوا لمساعدةيتمتعون بالقوة و خاصة منهم الشباب مطالبون و بصورة عفوية أن يسا

، أو جلب الشعير إلى  ، كحمل األخشاب الالزمة لبناء بيت من ينجز عمال صعبا و شاقا
  .إلخ..ةجمع محصول الزيتون الوفير أو محصول الفواكه الموسميأو المطحنة، 

                                                 
1 (���� Mouloud Feraoun, Lettres à ses amis, p 17. 
2 ( ���� Mouloud Feraoun, Le fils du pauvre, p 61. 
3 ( ���� Ibid, p 62. 
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نشأت نتيجة "  التويزة"  التي يطلق عليها اعدة المتبادلة بين أهالي القرىفهذه المس
تزيد من يث تحقق اختصارا للجهد و الوقت والحاجة الماسة إلى اإلتحاد و التعاون بح

و بمرور الوقت تحولت إلى مؤسسة .  روابط المحبة و األلفة بين أفراد المجتمع القبائلي
رغب في بقائها و ممارستها رغم ما تحمله ، يتساوى فيها الجميع و ي دقيقمقننة بشكل 

،  بصورة عالنية، و تطوعية"  التويزة" تكون المساعدة في نظام   1.أحيانا من عيوب
وكل ألحد البراحين كن العامة و ينشر الخبر في األمافيكفي أن ي.  مجانا دون مقابل مادي

  . الجميعه ليستجيب إذاعة طبيعة العمل ل
". المعاونة" ولة و تسمى كذلك إن المساعدة المتبادلة و المباشرة من العادات المتدا

.  قرض الجمر لتدفئة البيوتعار المحراث أو البقر أو ييتم إعارة القوة العضلية مثلما يف
في مكان يعيش عر بالقرابة وأن الجميع يشهو لسبب وجيه تحدث  و كل هذه المساعدات

   2.جمع بينهم حسن الجوار  يواحد
إذ .  و العالمية المحليةاح في القرى القبائلية الصغيرة من الظواهر و ظاهرة البر

حريق أو جنازة أو فرح واإلعالن عن خر األخبار كستعان بصوت أحد السكان لنشر آي 
، وثمة طقوس خاصة ترافق البراح فهو يجوب  و لإلعالم عن االجتماعاتأتويزة 

  .الجميع صوته ألنه قديم في وظيفته حفظ  ي، مناديا الشوارع
يا ناس الخير و الشرف ، اهللا يعطكم البركة ، هناك اجتماع ، توجهوا إلى " 
  3."الساحة

لترحيب ة لرؤية الغائب أو االبن الضال ليجتمع األهل و الجيران في القرى القبائلي
ارجية فرصة التمتع بأسرته أو خكانت ، داخلية  ترك للعائد من غربتهفال ي.  به

،   منذ اللحظات األولى، نساء و رجاال،  كبارا و صغارا ،الصغيرة، بل يسارع الجميع
في حياة نفسه  الجميع مقِحو يبدو لهم األمر طبيعيا أن ي.  إلى اقتحام حياته و حياة أسرته

س في غرفة الجلو و يجدون متعة في الوقوف و، العائد فيقدمون اقتراحاتهم و أحكامهم

                                                 
1( ����Mouloud Feraoun, L’anniversaire, p 91. 
2 ( ����Mouloud Feraoun, L’anniversaire, p 94. 
3( Mouloud Mammeri, L’opium et le bâton, p p90-91 
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كل قادم ، لكن هذه الحالة ال تدوم طويال فهي مؤقتة و سرعان ما يرجع  تضيق بأهلها
 1.و يسرع الجميع إلى همومه البائسة و أشغاله اليومية والمباالته المتواصلة. إلى بيته 

ل الرجال في حفلة عز كيف يبين آسيا جبار، إذ تُ و لعادات األعراس نظام خاص
الدين التمسك بعزى العزل إلى و ي.  م في جهة منفصلة من البيتالفرح بمفرده

لتزم بها الجميع طواعية أو تطور بمرور الوقت إلى جزء من التقاليد التي ي، ثم اإلسالمي
  . كرها

. الرجال أن يالزموا العريس في يوم زفافه ل فض، و ي تتكتل النساء مع العروس
فرصة للخروج من  في هذه المناسبة و تجد النساء.   بحرية تامةيقيم كل طرف حفلتهو

ارتداء أجمل و إبراز مفاتن الجسد الممنوعة ب الترويح عن النفسفرصة للتسلية و و البيت
تهد الفتيات لكي يظهرن في أحسن وأجمل ج، ففي مثل هذه المواعيد ت الثياب التقليدية

تضع النساء طبعا و .  ائهن لألمهات النتقاء العرائس ألبن فرصة ذهبيةو هذه. صورة 
، و خجولة  ، كأن تكون ممتلئة الجسم بعيدة عن النحافة المسنات معايير لجمال الفتاة
  2.بعيدة عن الجرأة المبالغ فيها

المالحظ أنه رغم األفكار المتداولة عن المرأة في المجتمع الجزائري المحافظ، لكننا 
فمعركتها التحررية خاضتها . توبةنجدها قد شغلت مكانة مميزة داخل النصوص المك

  .  كانت تحيل إلى الرمز الوطني و الكفاح الفعلي-غالبا–و هذه النماذج . داخليا و خارجيا
  

  فـر و العنـالفق
،   تصوير الفقر و تجسيد آثاره السلبية القاتلة، عند كتاب الواقعيةلم يكن الهم األكبر

عندما  اقتصادية أوسع داللةة و أزمة اعتباره مشكلة اجتماعيألن الحديث عن الفقر ب
عبرون بشجاعة عن تاب أصبحوا يالملفت للنظر أن الكُ و.   األعمال اإلبداعيةتتناوله

خاصة مظالم الموجودة على أرض الواقع و القة بين الفقر و مآسي الحياة والصلة الوثي
المسؤولة عن فاألزمة السياسية تكون في الغالب هي .  المتعلقة بالجوانب السياسية

. و نجد أن معظم األزمات السياسية مرتبطة بالتواجد االستعماري. األزمات األخرى

                                                 
1 ( ���� Mouloud Mammeri, L’opium et le bâton, p 62. 
2 (���� Assia Djebar, Les alouettes naïves, p p 104-106.  
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و على انعكاس الفقر  على شخصيات معينة نلفي الروايات التي تناولت الفقر ركزتو
 التي يقطنها هؤالء الفقراء أو ور البسيطةقراء الضعيفة المنهارة أو الدعلى أجساد الف

ة التي تلبسها هذه الفئة أو األمراض الجسدية و العقلية الناتجة عن حالة المالبس الرث
  .  البؤس و الحرمان

يمحوها ، فحياة اإلنسان حمل داللة كبرىإن عدم الشعور بالطمأنينة في الثالثية ي 
 بل كل "دار سبيطار" هذا الجوع الشبح الذي يطارد عمر و كل سكان . الجوع باستمرار

مساءلة النفس هل سيأكل لطفل الذي ال يتوقف عن التفكير وما أشقى هذا ا، ف الجزائريين
  ؟ كالعادةسيضطر لالنتظار اليوم أم 

بعيدة عن معاناة الكبار ن الطفولة في القرى الجزائرية لم تكن  أ-هنا–المالحظ 
 ينفي أن يكون الطفل الجزائري ال يفهم الحياة على حقيقتها،"  فورولو" فها هو .  بؤسهمو

 في ،كان عمر 1. هاليهم، فهم يتقاسمون البؤس مع أ  و أكثر وعيافاألطفال أكثر حساسية
كلما خرج من البيت حمل ، ف ، يطارده هذا الهم منشغال بفكرة الجوع ،ثالثية محمد ديب

، ففي أية فترة من فترات النهار .  ، إنه اعتاد على هذا السلوك البريء معه قطعة خبز
ليتسلى بها و يأكلها خارج البيت في الشارع واضعا   قطعة من الخبرر أمره فيحمليدب 

إياها في جيبه و قد قسمها إلى جزأين، اللب و يعتبره الخبز أما القشر فيتخيله في كل 
  2. مرة بشكل معين كاللحم أو الشوكوالته

للكشف عن درجة معاناة الجزائري و المدى الذي وصل إليه الفقر و الجوع في 
متحركة ، ناطقة و ن يبدأ الجزء األول من الثالثية بصورة حية ، اختار محمد ديب أالبالد

 فترض أن يلعب األطفال حيث ي، االستراحة ، ففي ساحة المدرسة ، أثناء بمشهد صادم
، إلى لعبة مفضلة  ، ينقلنا الكاتب إلى حالة مناقضة مرحون متمتعين بلحظات البراءةيو 

 من القلق و البحث عن لقمة العيش بطلها عمر ذلك الصبي الذي حالةهي .  لعبة التسول
صه و أصبح من أقرب أصدقائه يالزمه على طول ف الجوع فشخّشبع و أِلاعتاد أن ال ي

  . الطريق
 .هات قليال مما تأكل" −

                                                 
1 (����Mouloud Feraoun , Le fils du pauvre , p p 109-110 . 
  .J! ����350 -351#� د�K ، ا�LMY�0 ا�z��J ، ص ص ) 2
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  .قال عمر ذلك ، و هو يقف أمام رشيد بري 
 كل منها في طلب حِلولم يكن رشيد وحيدا ، فإن شبكة من األيدي قد امتدت تُ

فاقتطع رشيد لقمة صغيرة من الخبز ، فوضعها في اقرب راحة . نصيبها من الصدقة 
  .إليه

 ...و أنا... و أنا −

ارتفعت األصوات متوسلة ، فاحتج رشيد ، و حاولت األيدي كلها أن تنتزع من 
  .يده خبزه 

 ...أنا ... أنا  −

 ...أنا ما أعطيتني  −

 .خذ كل شيء حليم أ −
 .ا أخذت شيئا أنا م...  −

رش من كل صوب ، إال أن أسرع  انصب عليه التح قدفما كان من الصبي ، و
أما عمر فقد ترك المالحقة ، ألنه . ، فركض وراءه السرب كله يعوي و ينبح يهرب

  1. "قدر أنها ال تجدي 
تحولت المدرسة من فضاء للدراسة و المعرفة إلى فضاء للبحث عن الطعام بين 

 أدرك أن ، سرتهول أوله و يععم من أب يِرفذلك الصبي الذي ح.  اءأبناء األغني
 بالقيام  ذلك يتحققو قطعة خبر ليست باألمر اليسير بلالحصول على لقمة العيش أ

هاب بين رفاقه األصغر سنا أو حسب له ألف حساب و يأصبح ي، ف يبمجهود عضل
ثبة واحدة غير مبال بالقانون ، ألنهم يعلمون أنه سينتزع الرغيف بو األضعف بنية

، و ألن عمر يختار ضحاياه  الداخلي أو الخارجي أي قانون المدرسة و قانون األخالق
 طواعية نصف بعض التالميذ الميسورين بين أن يقدموار خيكان ي.  من الضعاف

و حتى يأمن هؤالء . مقابل الدفاع عنهمو ذلك ، نصيبهم من الخبز أو الضرب المبرح
، و يقدمون له الشطرين كليهما ليختار ما   يشطرون طعامهم شطرينوا  شره كانياءاألشق

 فترة  التحايل و عدم الحفاظ على الخبز إلىيحاولونأما األطفال األكثر مكرا ف.  يحلو له

                                                 
  .J!15#� د�K ، ا�LMY�0 ا��ار ا�2S��ة ، ص ) 1
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عين بعد ذلك أنهم ال يملكون د، م  أثناء الدرس في الفصل نفسهاالستراحة بل يلتهمونه
   . شيئا

ل عمر طربوش الصبي ، و يرميه على األرض ، و يأخذ يدوسه فيتناو"...
1" .ب نب يعول عويل كلب معذّذْبقدميه، بينما يأخذ الم  

بعيدة عن عمر فإنه صاحب شخصية كريمة ل من السلوك المشاكسم رغعلى الو 
، فعمر الذي ينتزع طعاما من الضعاف هو نفسه الذي يمنح ضعافا آخرين  األنانية

 "معطف كاكي " سقط قطعة خبز أمام  ، فهاهو يخبز دون أن يجرح كرامتهمنصيبه من ال
متظاهرا بعدم االنتباه لذلك في الظاهر و لكن الحقيقة أنه يقف في مكان غير بعيد بحيث 

ي2. ا كان ذلك الصبي التقط تلك القطعة، يتحسس ما إذ رىرى و ال ي  
لى الطعام سواء في المدرسة تمكنه من الحصول ع إلى أساليب كثيرة عمر لوصتَ

د على تقديم بعض الخدمات للجيران مقابل وففي دار سبيطار تع.  أو في البيت األسري
مارس في األحياء الشعبية و هي بعيدة أن تكون  ال تزال تُ، و هي عادةٌ الطعامبقايا 
 لها ، أو أن يشتري  الجاراتحمل قفة إحدىن يقدمها أو من الخدمات التي ي . صدقة

الفحم  أو أن يمأل دلوها بالماء أو يحمل لها عجين الخبز إلى الفرن و كانت هذه الجارة 
و إذا تبقى لها من الغداء أو  ... و فلفلة مشويةه عند عودته بقطعة خبز مع فاكهة أتكافئ

  3 .العشاء شيئا قدمته له في طبق مع قطعة خبز
وجه من إلى السوق مباشرة بعد خرد هذا الصبي الفقير أن يتوجه يوميا و قد تعو

و يمقتها يكرهها كان  عشر للقيام بمهمة  الساعة الحاديةَالمدرسة في فترة الصباح في
، فإذا وجد  رمى أرضا لعدم صالحهاالتي تُالفاسدة ، فيبحث عن الخضر  حامال معه قفة

لة تكون نفسه و بعد عودته من هذه الجو.  ها في قفتهمنها ما ينفع أسرع بالتقاطها و دس
 و االنتهاء لم الحياة له لكنه يستسلم لليأس متمنيا الموتن ظُقد امتألت غضبا و حقدا ِم

  4. من هذه المعاناة
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ما  والجوع قدر استطاعته، فهو يتحايل على  علم الفقير كيف يتعامل مع حاجتهي
،   في البيت ال يجدن شيئا يؤكلء دار سبيطار كعيني و زليخة اللواتي، فنسا أمكنه ذلك

 يلجأن إلى حيلة ملء القدر بالماء و تركه يغلي حتى ينام األطفال متعبين من االنتظار
تحايل ال يفيد في أيام األعياد  و لكن هذا ال1.  وجبة العشاءحضر هيمعتقدين أن ما يو
، يحاول  فهي أكثر األيام إيالما.  في األيام الخاصة التي يفترض أن تكون مفرحةو

ضعف تُالمجاورة ، و لكن الروائح المتسربة من البيوت   مكابرتهاقدر شجاعتهالفقير 
و ففي هذه المناسبات أ . مقاومة النفوس التي ترى الرغبات و األحالم تستيقظ من جديد

المواسم السعيدة للجميع يحس الفقير إحساسا حقيقيا بالوضاعة و الالقيمة و هذا على 
ي المعوزين فيحاول إطعامهم القليل من األطباق الرغم من وجود من يفكر قليال ف

2. رةالمحض   
 كان من قبل  و قدتنازل عن األرضإلى السن م التدفع الحاجة و الجوع اإلنسان

هذا قنع و بدافع الجوع أ .  من أرضهلمس شبرقتطع جزء من قلبه و ال ين ي أامستعد
مق يومهبيعها لسد رسرع ب، في نفسه بعدم صالحهاد الضعيف العب ومة ، فها هي كم

،  ا من الغربةم من عودة ابنه يئسا ، قد "الدماألرض و"  روايةفي  - المسنان–زوجها و
  : ، تقول لعيش ألنه وسيلة ل هم من األرضصبح المال أإذ أ

لنتحدث صراحة ، أشجار التين ذبلت مثلنا و لم تعد تثمر ، و كل سنة يختفي " 
لحواجز لم تعد موجودة، و الرعاة و اللصوص يسخرون التراب و تظهر األحجار ، و ا

     3"...التشذيب و أنت لم تعد قادرا على الحرث ومنا ، ال أحد يحترم حدودنا ،
عدم  عن اآلخرين و إظهار الكفاية وهمفقرعض الفقراء يحاولون إخفاء ن بو رغم أ

لحالة حزنا في بعث هذه او ت.   ال ينجح دوما، لكن هذا الحاجة حفاظا على كرامتهم
 بحزن بل شعرتُ" ...  : يصرح"  الدروب الوعرة" هو عامر في   فهانفوس المقربين ،

عميق ، فال شيء يبعث في نفسي الحزن كاإلنسان الذي يستر فقر حاله ال عن حياء ، 
    4".بل ألنه مغرور و ال يريد أن يعرف أحد أنه يعيش في البؤس و الشقاء 
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 األسر ، و أضحت جوع مع الحرب العالمية الثانيةاشتدت وطأة الفقر و ال
رة في من السلع النادفأصبح حم الل ، أما ر أمورها لتتمكن من إنهاء الشهردبالجزائرية تُ

بين ينقله الباعة المتجولون كان  ما و.   الجميعتقاسمهناب عنه الكسكس كطعام يالبيوت و
 يملكن ن النساء العربيات لم يكنكى أ يحذ، إ ذانال يتقبله العقل و ال تصدقه األالقرى ، 

انتظرت األخريات رجوعها ، ، فإذا خرجت إحداهن  تداول بينهنإال فستانا واحدا ي
ـد وجد األطباء ـأن أح، حكى كذلك و ي .  من الخروج-  بدورها-  الواحدة منهنتمكنلت

. هضم ال ي حزمة من العشب الذي-ثر عليه ميتا على قارعة الطريق ع- بطن شاب في
 من يملك الي يخرجون حاملين بنادق الصيد مطالبينو في الطرق البعيدة كان بعض األه

إلى تأكيد المعلومة السالفة   مولود فرعونقد ذهبو  1 . أن يقتسمه معهمبعض القمح
وصل  قدف.  جبر على االستمرارأن اإلنسان أ و جدا صعبةأن الحياة كانتالذكر، مبينا 

  . صمم في أحسن دور الخياطة الباريسيةفستان  نفس مقدارقبائلي فستان نسوي ثمن
، قد نخادع رفيق   و إلشباع البطن تصبح كل الطرق مسموحة حتى الدنيئة منها

فال أحد  . درنمأل الِقأننا ، نخون الكلمة و ال نلتزم بالعهد طالما  ، نسرق األخ الدرب
حياة ذ حياته وإنقااالستمرار وه هم، ألن الجميع   ينعت باالنحرافيانة أويخشى الخ

، فهو يخضع للغير بصورة  ما من ال يملك حقوال أو ماال أو ثقة اآلخرين فيه أ. أوالده
 منتهزا أية فرصة تتقدم أمامه للعيش على حساب اآلخرين و إذا ه ،ضميريقتل ،  شرسة

  .ال االنتظار يملك إفارغ البطن ألنه ال ، فهو ينتظر و يصبر هذه الفرصة لم تتقدم
من بها عمر، ، هي فكرة آ يبرر الدناءة إن الغاية ال تبرر الوسيلة كما أن الفقر ال

ن يتنازل عن  أه يستحيل على صاحب المبادئو يرفض السرقة بحجة الجوع و يرى أنفه
ين بين فلقد واجهته فكرة خرق القوان. ه ثياب، فالشخص ال يغير أخالقه كما يغير قناعاته 

المهارة و المثابرة  فهم أنه مع بعض الذكاء و  ، كماالذين يعيشون معهاألشخاص 
 يفهم لجوء لهذا لم وميع الظروفالعناد، بإمكان أي كان أن يحقق رغباته و أن يواجه جو

 :البعض إلى السرقة و الغدر و استغالل الغير للوصول إلى أهدافهم و كثيرا ما ردد
    2."ى أمالك الغير حتى الجوع لن يدفعني أن أستولي عل"

                                                 
1 (����  Mouloud Mammeri , La colline oubliée , p 73.  
2 (Mohammed Dib , L’incendie , p 162. 
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مس دون أن يلن يبقى في القذارة ، و أ يستطيع القبائلي أن يلبس الثياب الرثة البالية
عن القمح ن يستغني لقهوة و السكر و لكنه ال يستطيع أقد يستغني عن او ،  الماء

  1. د الذي ال يرحمفبطنه أشبه بالطاغية المستِب. الخبزو
لبحث عن  ا، الجزائري في كل مدينة أو قرية شهالم تحرك حالة الفقر التي عا

 المسيطر األول ، بخوف أصبحره مع غي، ّل تفكيره ،  ألنه شَ الدوافعاألسباب و
فهم ال يملكون ، هم إلى القدر  عن سبب فقرنسب بعض الجزائريين تساؤالتهم. األخيرو

فها هو  ،لبئيس  إنهم ال يعرفون ثورة و ال تمردا على أسباب واقعهم ا.أي تفسير غيره 
هل كان األشخاص الكبار يعرفون الجواب الحق ؟ هل كانوا يريدون " ...  :عمر يذكر

إنهم خائفون ، و هم لذلك يحبسون ... أن يحتفظوا بهذا الجواب مخبأ في صدورهم ؟ 
لماذا ال يتمردون ؟ لماذا ال يثورون ؟ ... ألسنتهم عن الكالم ، و لكن مم هم خائفون؟

األمر ...  رأسه بسرعة مدوخة مم هم خائفون ؟ إن الجملة تترد فيهم خائفون ؟
  2".، بسيط بسيط

من الجيران  كجميع سكان دار سبيطار  ، الفالحون، يعيش في رواية الحريق
هم يشبهون جميع الفقراء ، إن،  األهل الذين يمألون الدور األخرى و األحياء األخرىو
بقي هؤالء الرجال في ، لجوع دائم ي ة للجوع ففئة الفالحين خاضع، ما أكثر عددهمو

، األولى  يعمل الجوع بازدواجية متماثلة.  موتالحياة و التبعية غير مستقرة بين 
الثانية و.   ال يملكون قوت يومهمنالمتعلقة بالرغبة المادية الحقيقية لألشخاص الذي

 .  استالب، من بؤس روحي و معنوي و من مجازية ناتجة عن مبالغة في األولى
الحق ن الطعام وم  الحصول على الكفايةهو هج كان ألجل هدف مزدوجالكفاح الذي انتُو

  .في االحترام
 الذي ألقى باألب في قاع السجن للعثور عن قوت يومه و للهروب من الظلمو 

أن يرحل رحلة داخلية مع  -في الثالثية -  "سليمان" ، يقرر   بؤسل العائلة إلى حوو
 و زار فيها أغلب القرى،  أرجاء البالدل فيها بين، رحلة تجو الصغارخوتهإوالدته و

لبقع ، وصلنا إلى حدود لقد تجولنا في كل ا."  بحثا عن األفضل الذي ال وجود له 

                                                 
1 (����Mouloud Feraoun , L’anniversaire , p 123. 
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و بعد كل هذه السنوات التي ... بنا الجبال تجولنا في مناطق الشرق و جالصحراء و
لتي ولدنا فيها فعدنا دائما سيرا على األقدام أنا أمضيناها تائهين ، اشتقنا إلى األرض ا

  1."ووالدتي المسكينة على أعقابنا نحمل خيبتنا 
 انتشرت و تسببت في انتشارفي رواية النول ركز الروائي على البطالة التي و 

سنة فقط كانوا ال يعملون إال لنصف الذين اشتغلوا في الحرف اليدوية بل حتى ،لالتسو  ،
هم مرتبط بأهل ملفع.   خالل األسابيع األخيرة من الربيع و خالل الصيف كلهثم يتوقفون

قدمون على الشراءالقرى الذين يالعملوتيرةجعلت  و .. فرغون من الحصاد حينما ي  
 في األعراس و في حفالت الختان و في ، فيعزف  الموسيقى بعضهم يمارسهاته

هذا العمل المؤسف أن و لكن ل سعيا لجمع بعض الماالمقاهي خالل شهر رمضان 
  2.الجوعاإلضافي لم يمنع عن أبنائهم الفقر و

العقلية  ، ظهور بعض األمراض الجسدية وكان من آثار انتشار حالة البؤس و الفقر
 غالبا من خالل تصرفات برز للشخص الفقير ي، فالتمزق الداخلي في األوساط الشعبية

ففي المدينة تترصد األمراض النفسية النساء .   عن االنسجام و التوافقات بعيدةسلوكو
ما في الريف فنجد أ . منصورية و عتيقة و، كمنون  و لنا من األمثلة الكثير ،بالخصوص

  3. العقول زعت منهم األراضي و انتُهؤالء الفالحون الذين ، الرجال هم األكثر عرضة
 امتد ، إذ ولين صورة المتس مساحة كبيرة من رواية النول لرسمخصص محمد ديب

، فقد امتألت شوارع المدينة بهؤالء  ما يفوق الخمسين صفحةإلى الحديث عنهم 
يضطر في غالب األحيان إلى أن يتخطى كان الشحاذين حتى أن المتجول على األرصفة 

ب السارد بين الصورة الحاضرة رو قد قَ.  ، إذا رغب في إكمال طريقه أجساد هؤالء
و أزقة حينما تمأل قطعان الغنم شوارع  ، د أن يراها تعو ماضيمن الاسترجعها صورة و

  .  كل صباحالمدينة في
، إذ كان عددهم يزداد   فصل الربيعربط السارد بين ظهور هؤالء وكما 

مفرط في ال منظرهم و مننه استغرب من حالتهم ، حتى إ يتضاعف بتوالي األيامو
لفت النظر في هؤالء و ما ي.   الشكل حياتهم قبل ظهورهم بهذاو من أسلوبالخشونة 

                                                 
1 ( Mohammed Dib , L’incendie , p 83. 
  .J! ����112 -113#� د�K، ا�LMY�0 ا��ار ا�2S��ة ، ص ص ) 2
3 ( ����Belhadj-Kacem Nourreddine ,Le thème de la dépossession dans la trilogie de M . Dib , 74. 
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 هيئة من يتذكر شيئا نسيه منذ زمن بعيد، ، فقد اكتست المتسولين مالمح وجوههم
يتهم أو اإلحساس  ، يالمسون الناس دون رؤ، ال ينظرون إلى أحد يسيرون في حذرف

  .بهم
شيئا هم لتعني هذه الوثائق ، و لم  تكن  ويتهملم يكن هؤالء يحملون أوراقا تثبت ه

 ، كانت إجابتهم و عندما تستجوبهم السلطات األمنية الفرنسية. إذ ال يعرفون قيمتها 
، فهم غير مستعدين ألن يروا الجحيم مرة أخرى و يفضلون  كأنهم اتفقوا عليهاواحدة و

  . الموت في المدينة على العودة من حيث أتوا
ا و تعود الشوارع إلى كانت المدينة تتحرر من هذه الموجة و تتنفس هواء نقي

شحن  كما تُشحنون، في  على المغادرةكلما قامت السلطات بإرغامهمنظافتها و جمالها 
إلى أين " ن السارد يتساءلحتى أإلى وجهة يجهلونها،  البهائم على متن سيارات النقل

 صنعوا بهؤالء الرجال و النساء ذهبت سيارات النقل التي شحنوها بهم ؟ ماذا
  1. "كم تبدو الشوارع أنيقة ...  آه األطفال؟و

نة دون إلى المديبأعداد أكبر ، و سرعان ما يعودون  م طويالو يدهم اللكن اختفاء
، إنهم يتهافتون على المدينة من أراضي الجنوب، من األراضي  حد ذلك أن يتوقع أ

ربما يعلمون شبه السارد المتسولين بالشياطين الذين ال عقل لهم أو الذين لقد .  المحروقة
  2 .ما ال يعلمه البقية

 كجماعات أو لهؤالء الصعاليك كما يصرح ،من المالمح الجسدية للمتسولين
فهم ضعاف ،  أن وجوههم المحروقة اليابسة كانت غائرة تغطيها لحى شعثاءنجد  ،السارد

رؤوسهم أشبه . ما النساء فقد ضحين بأنوثتهن  أن العظام أضحت ناتئةاألجساد حتى إ
 ، ساكنون ال يتحركون إال قليال عند الحاجة فهم صامتون ال يتكلمون. ؤوس الخرافبر
ال يتلفظون  . و أبرز صفة تميزهم أعينهم التائهة المسحورة.   كأنهم فقدوا عقولهمو

عثر و كان ي ... و كأنهم نسوا قيمة اللسان الناطقبكلمة واحدة وكأنهم ال يحسنون الكالم أ
ن أنفاسهم ليال في هدوء ، فهم يلفظو ا هامدة ال حراك فيهاراء جثثعلى بعض هؤالء الفق

  3 . سكون المدينة و في غياب الرحمة اإلنسانيةالظلمة و
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طهر المدينة من هؤالء المتسولين ال  كانت السلطات االستعمارية التي تحاول أن تُ
بغي أن ترى فيهم العنصر البشري و اإلنساني بل تعتبرهم أشبه بالحشرات التي ين

، فكل خطوة  ، بوجودهم لم يكن المعمر الفرنسي يشعر باآلمان ستأصل من جذورهاتُ
ضرورة تنظيف هده  ممثل السلطة يؤكد في كل تجمع يشيخطوها تشعره بالخطر و كان

و وسط الحشد ترددت عبارات كانت تقريبا هي .  شاتما إياهم أنهم الحشراتالمدينة 
هؤالء ليسوا حشرات ، إن الحشرات التي "  : ريبنفسها كلمة كلمة على وجه التق

و في المرة الثانية يعود ." ت على بالدنا هي التي صيرت إخواننا إلى هذه الحال انقض
روهم هؤالء الناس ليسوا حشرات ، إنما الحشرات من صي: " هذا الصوت بصداه األول

  1".إلى هذه الحال ، و هم يعيشون على أجسامنا 
و كانت نكات  ن المدينة على منظر هذه األطياف رغما عنهمد سكالقد تعو ،

نها تجعل هذه ، فإ ن األمطار النازلة إذا كانت ال تجلب الخيرات المألوفةإالساخرين تقول 
قد و.  وانات الغابة تنبت في الشوارعاألشكال اإلنسانية الرثة الثياب التي تأخذ مظهر حي

أنها ليست إلى  التي تثير الشفقة و الرثاء حزينة، في حق هذه الكائنات الل البعضتوص
قرب إلى وجود المرآة جزء من هذا الشعب و وجودهم أفهم .  إال صورة معكوسة لذاتنا

    2. مطابقة لألصللصورة العاكسة 
 من  في مجموعات يتنقلونلذينالمتسولين اب -أحيانا –يلتقي برفقة والدته كان عمر 

تفون كأشباح في الشوارع الغارقة في ضباب البخار الليلي ثم يراهم يخ.  خرمكان إلى آ
 امصنعذ خُموجود في الكهف الذي اتّفهو أما  . و شيئا فشيئا تضيع قامتهم في البعد البعيد

عمل النسيج بالمتسولين بل يراهم  عمال م، فيقارن هنه فكرة غريبة، فتتبادر في ذ نسيجلل
  3.  الجميع يمشي من فوقهمألرض وتحت افي هذا المكان ، فهم ، فضل حاال أ

،  الحسنة" كان المتسولون يصرخون بأعلى أصواتهم طالبين المساعدة و الرأفة 
ساعدونا يا ناس  ، من أجل حب اهللا و األموات . الحسنة ساعدونا بالحسنة.  إخواني

  4".الخير

                                                 
1(  ، 0�LMYا� ، Kد� �#J! 449- 446 ص ص.  
2 ( ����Mohammed Dib , Le métier à tisser , p19 . 
3 ( ����Ibid , p 47.   
4 ( ����Mohammed Dib , Le métier à tisser , p p 21-22. 
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ته إلى ورشة الحياكة و بدأ في سرد قصنزل أحد المتسولين الهاربين من الشرطة 
قال (أنا مزارع من بلدة بني بوبالن . اسمي محمد عود الشيخ" طلب منه ذلك دون أن ي

لم يبق لي شيء،  فقدت كل شيء، كل شيء ، ) . ذلك و هو يشير بيده إلى جهة الغرب
  ."أحالني رجال القانون بهيمة ضالة ... أرضي، أسرتي ، و أوالدي 

...و لكنهم كانوا قد ... م مسرعين لو إذا برجال الشرطة يهبطون درجات الس
فهجموا عليه و أنهضوه من ذراعيه . ه ا الهارب متجمعا على نفسه في ركنالحظو

  1.وجروه 
لم تكن ثالثية محمد ديب الوحيدة التي أشارت إلى امتالء مدينة تلمسان بالمتسولين، 

دث عن ، و ها هو كاتب ياسين في نجمة يتح بل كل المدن الكبرى شهدت نفس الظاهرة
فلم تكن هذه المدينة تخلو من القادمين من .  النازحين إلى مدينة عنابة و المتسولين فيها

 فقدوا أراضيهم أو من الجبليين مختلف األصناف و األوضاع وهم من الفالحين الذين
،  امتزجوا بالسكان األصلييندوا قوت يومهم و فروا من الموت وحل الذين فقالبدو الرو

و قد " ...   . ح بعض الشباب من الخدمة العسكريةرد هؤالء يتزايد كلما سو قد كان عد
قد يموت جوعا و بؤسا في وضح  منهم أيضا كل حياته دون عمل ، ويقضي الواحد

 ، و أضحت المدينة خانقة ، النهار ، دون أن تسمح له فرصة يغتنمها في حياته
   2. "ة ألعاب ائها ، شبيهة بقاعائها و ضر، مذهلة في سرمرهقة

مد األيدي أو التسول و ال يرى أسبابا تدفع اإلنسان إلى فكرة يرفض محمد ديب 
 يهلك  نتركه أن ، المحتاجكرامة حفاظا على  ، فمن األفضل ،هذا التدني و االنحطاط

 ،كما ندعي نحترم ذواتنا و ذوات اآلخرينفعال و إذا كنا ف،  على إنقاذه بالتصدق عليه
  3. ن نتحرك و نسعى ال نقعد منتظرين مساعدة الغير بل ينبغي أفمن المهم أن 

 حظوظهم في وظائف محترمة كمحاسب بواأن يجرن في رواية نجمة حاول الفاعلو
ن ثقل عليهم بعد أ و. أو إداري أو عامل في االستقبال و لكن طلباتهم بقيت دون رد

لقد ." نيه و يتلقى ردا إيجابياحدهم يقترح بيع عي ، ها هو أاالنتظار و أحسوا بيأس كبير

                                                 
  .J!453 -454#� د�K ، ا�LMY�0 ا��ل ، ص ص ) 1
  .96آ��'�� K�C� ، 7#0 ، ص ) 2
3 ( ����Mohammed Dib , Dieu en barbarie, p 130. 
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ظهر هذه  ت1ُ"...رض فيها بيع عينيكعأعلمني مدير مؤسسة باستور برسالتك التي تَ
، كما  منهم األبطال األربعة للروايةيأس الذي أصاب الشباب الجزائري والصورة حجم ال

، تهماعمال و ستلغى كفاءلون بصفة يقب، فهم س  ألوضاع المجتمع حينذاكاعتبر فضحتُ
فهناك تحت القيمة .  هم المشابهة لآللةقوتُ ، إذ تثمن  بقوتهم البدنية دون العقليةخذوسيؤ
، يقول لخضر  تنسب لصاحب العمل أو المعمرالتي نسب للجزائري و فوق القيمة تُالتي 

      2" ...البطالة تعني أن ينظر إلى صاحب العمل كأنه الرب األعلى"  : بهذا الخصوص
، إذ نجد أن معظم   الفقر اإلدمان على شرب الخمرواهر التي نجمت عنمن الظ

ئري رغم روايات محمد ديب تشير إلى هذه اآلفة التي كان يستقبحها الشعب الجزا
ديدو " راك المدعوذكر كش، فهناك أسماء عديدة تُ انتشارها الكبير في وسط الفقراء

 . والد زباش وزباش نفسه، مصطفى رزاق ووالد عمرحمد دزيري  ، أ3" بوراشو
إنكم ال " :  يقولشراكفشرب الخمر بالنسبة لهم فهو هروب من واقعهم المؤلم، فها هو 

و لسوف أمعن .. نهايته .. تعرفون ما يقلبي، و ال تعرفون إذن ما يحملني على السكر
  4 " .و ليحدث ما يحدث. ما دمت ال أستطيع أن أعمل شيئا،  في الشراب

 تساعده على النسيان،كانت فإن الخمر ،  و بالخصوص رزاق ،خرينبالنسبة لآلأما 
 بعدم القدرة على انسيان تفاهة الرجال و سخافتهم  و بذلك يمثل الشرب عنده يقين

  5.التخلص من الفقر و البؤس
، فهو يجهل كل   لألحاسيس المفقودةا الشعوريافي شرب الخمر تعويضزباش وجد 

ء بطنه بماء الحياة كما يحلو له يعشقها و يرغب دوما في مل الجهل سبب إدمانه ، و لكنه
ألنه حرم من حب والده و كانت خيبته كبيرة من   و ذلكالغناء ن يسميها و يعشق معهاأ

   6 العثور على دفء العائلة
لقدرة على اإلمساك بخيوط العقل ع اإلنسان بإقدامه على إدمان الخمر اضيِِّي

حد  هو أ، فها ، ضفة تقارب الجنون  إلى ضفة أخرى، إذ يتحول بفعلته المنطقو
                                                 

1( Sabiha Boukhelouf , Les instances énoncantes dans l’œuvre écrite de Kateb Yacine, pp 228-229.  
2(Ibid , pp 228-229.  
!�c �#Jاك ه أx[�6 786 و أc[� ر���� �� ا��c �� ���2� 0���#ب .( J! ����113#� د�K ، ا�LMY�0 ، ا��ار ا�2S��ة ، ص )3

ن J�4� i��3ل و ه�6�9 ا U#Cو�� �#hا� "cرا  .")د��و  
  .�113ار ا�2S��ة ، ، ص!J#� د�K ، ا�LMY�0 ، ا�) 4
  .J! ����464#� د�K، ا�LMY�0 ،  ، ص )5
  .J! ����72#� د�K، ا�LMY�0  ، ا��ل ، ص) 6
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 من ضفة العقالء نتقاليعتبر شارب الخمر م  - " رقصة الملك" في رواية  -مجانين ال
... خمر لتصبح شبيها لشخص مثلي دي ، تناولتَ من هذا اليا سي."  إلى ضفة المجانين

و بحكمته هذه نراه من  1" ؟لكنني أنا بمن سأصبح شبيها إذا أقدمت على تناول الخمرو
  .حكماء المجانين

 بأنه  ،التي تسلك هذا الفعلالروائية للخمر لشخصيات إدمان ا يوظف كاتب ياسين
رموا ، فمجموعة الشباب الذين أضاعوا نجمة و ح هروب من الواقع الشخصي و الوطني
، فهم   إلى إدمان الخمر من فرط يأسهم ، فلجأوامن الوطن انفجرت فيهم قوى العنف

 يقول . جنون األمسيان ضياع نجمة و موت األصدقاء و، ن يشربون لنسيان الواقع
و ممن سأنتقم لك ؟ هي فكرة الدم ؟  كيف اتصرف بدمك ؟ مجنونة أمي ، "  : مصطفى
  2  "...ي بي بين أحضان الخمرالتي تلق

ة أخرى نجد في المقابل فئإذ  ،فئة من الجزائريين إلى إدمان الخمرو هذا ما دفع 
 الذي  نفسهالجوع الذي يمنع النوم هو ": هناك مثل قبائلي يقولف،  لجأت إلى التدين

   3.م البعض الصالة و واظب عليها في أوقاتها د تعلّ فق."يجبرك على التفكير
،   في النفوسألما شديدا  االستعمار حالة الفقر التي عاشها الجزائري في فترةخلقت

 و هذا ، صبره وصل إلى درجة قصوىف.   بل توقف عنهاالشكوىلقد مّل الجزائري 
لعذاب ات من افكل هذه السنو ، حتمالالفقد وصل صبرهم إلى حدود ال، ن الفالحين شأ

نها بداية  و هم ليسوا في حاجة أن يقال لهم أ. ية دون نهاالمستمر ال يمكنها أن تتواصل
    4. ذلكوا فهمهمالنهاية ألن

 ،  الفقراء ينظرون إلى المال كغاية و ليس كوسيلةن بعضيرى مولود فرعون أ
. األرزاق األموال و طوال الوقت عنفهناك من ال هم له إال جمع األموال ، فهو يتحدث

 5. الرفعةالمالبس الفاخرة و كسب المال ون  بيونربطغلب الناس يو هذا طبيعي ألن أ
عليها و بخاصة إذا كانوا هم طريقة الحصول  إلى الغنى و الثروة و ال يهمون ينظرفهم

                                                 
1(Mohammed Dib , La danse du roi , p 124.  
2 (Jacqueline Arnaud , La littérature Maghrébine de langue française , p 290 .  
3 ( ���� Mouloud Mammeri , La colline oubliée , p 124. 
4 ( ����Mouloud Feraoun , L’anniversaire, p 125. 
د ��<ن ، ا��روب ا�<�ة ، ص  )5�! ����30.  
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أصبح يملك الماليين الن أو فالن ممن ذهب إلى فرنسا و عن فون يتحدثفي المهجر، فهم
  .  المحالت التجارية البنايات و المقاهي و المطاعم وو

 الملقب  "سعيد آيت سليمان"   و هوحين يصف مولود فرعون أحد أغنياء القرية
حير  تُا بارعاسياسي، كان  ا تقيا و محترما في الظاهرنه كان شيخ ، يقول عنه أبفافا سعيد

ل حياته لم يكتف بتدبير مكائد طواف،   لها أحدخيانته ال يتفاجأو  ،  أعدائهدسائسه ألد
  1. ه و أقرب المقربين منهة أصدقائ سرق إلى بل وصلخيانتهمالقيام بلآلخرين و 

،  القسوة و ميزهم  البخل و منهم أصحاب العمل في،د محمد ديبأما األغنياء عن
و يعتقد  2.  الفقير المال من حقيعملون على جمع المال في أقصر مدة و يكون هذا

كسب المزيد من  تسخير الوقت ين أدركأ ألنه كثر ذكاءالكاتب أن الجزائري أضحى أ
 3.  تسير وفق هذه األفكارأصبحت  فتصرفاتنا ، عنده ، و هذا ما يجعل للحياة معنىالمال

ال يكسب من من الغني و االلتفاف حوله الفقير ب تقرأن السارد في الدار الكبيرة يبين و 
هو احترام غامض يوحي إليهم به ترى أ" :فهو يقول  .ورائه أي مكسب إال بقايا ما يأكل 

؟ أكان هؤالء الصبية مفتونين بالقوة المقدسة  مخلوق يستطيع أن يأكل كل يوم متى جاع
، صبي غبي  و هو يقصد ادريس بلخوجا(لطفل الرخو الغبي المتجسدة في هذا ا

بته المزينة و المزركشة بالذهب حد زمالء هذا الصبي يتكفل بحمل حقي كان أ...)متكبر
و مجموعة أخرى كانت تمر على بيته لمرافقته .  الفضة لحظة خروجه من المدرسةو

ع كان يتنافس التقرب منه ، فالجمي ، و يلتصقون به إلى لحظة يدق الجرس أثناء الطريق
  .حتى ينالهم القليل من بقايا ما يأكل

، صدقائه يوميا ما كان يأكله في الغداء أو العشاء متباهياالغني أل  هذا الطفلويحكي
المتساقط مما يلتقط البعض منهم  ، بغرابة، و تتفحصه   األعين كلها تشخص إليهفكانت
ه يمد يده مساعدا غيره فهو ال يعرف معنى شاهد هذا الطفل يوما في حيات، لم ي يأكل

  .العطاء و يسأله أحدهم الهثا
 ..أكلت وحدك قطعة كبيرة من اللحم هكذا ؟ −
 ...أكلت وحدي قطعة كبيرة من اللحم هكذا  −

                                                 
1(  ����Mouloud Feraoun , Les chemins qui montent , p 43. 
2(  ����Mohammed Dib , Le métier à tisser , p 47. 
3(  ����Mohammed  Dib , Dieu en barbarie , p 18.  
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 و خوخا مجففا ؟ −

 ...و خوخا مجففا −

 و عجة بالبطاطس ؟ −

 ...و عجة بالبطاطس −

 و بازاليا باللحم؟ −

 ...و بازاليا باللحم −

 ..و موزا؟ −
   1...و موزا −
  

  .كان بإمكان هذا الصبي أن يجيب بنعم فقط ، فلماذا يكرر نوع األكل في كل مرة
 في عالم مقنع ودد إليه دون سبب  احترام الغني و التقرب منه و الت ظاهرةنجدإننا 

قتصاد في لها و حبها للتوفير واال، إذ رغم بخ " الال حسنة" ، فالجميع كان يقدر  الكبار
في كل  -بعها كانت واحدة من الناس الذين يأكلون كل يوم، و كان شَنها  فإ، كل شيء

هذه المرأة كانت  2.، و يحمل على احترامها يضفي عليها مهابة - يوم من األيام 
، تحمل معها خبزا يابسا تخفيه في قطعة قماش  ثناء زيارتها لعينيالمرتاحة ماديا و في أ

و هذا الخبز اليابس .  واحدةتيتةخرج من البيت فُتُخوفا من زوجها الذي كان يرفض أن 
و قد كان عمر يفضل هذا الخبز على أن يتصرف كما .  ص من نصيب الدجاجنتقَكان ي

    3. يتصرف بعض األطفال الذين ينبشون الزبالة و يأكلون ما يجدونه من بقايا
. ص الروائيةالزم العنفُ اللفظي و الجسدي الفقر في الواقع المعيش و في النصو

فقد نقلت لنا هذه األعمال صورا عن بشاعة الجوع أثناء الحرب العالمية الثانية بل على 
و كانت أهم المظاهر المنعكسة بين األفراد البطالة و التسول . امتداد الوجود االستعماري

  .وإدمان الخمر
  
  

                                                 
  .J!21#� د�K ، ا�LMY�0 ، ا��ار ا�2S��ة ، ص) 1
  .J! ����81#� د�K ، ا�LMY�0 ، ا��ار ا�2S��ة ، ص ) 2
  .J! ����348 -349 -350#� د�K ، ا�LMY�0 ، ا�z��J ، ص ص ) 3
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  :رة ــالهج
الن آ " بع مؤلفا الكتابتت) 1984"(الهجرة الجزائرية بفرنسا " في دراسة بعنوان 

، حجم ظاهرة الغربة"  Abdelmalek Sayad عبد المالك صياد" و"  Alain Gillette جييت
  ،بالخصوص، ، تركزت هجرة الجزائريين إلى فرنسا ) 1918(و الحظا أنه إلى غاية 

بنية العائلة :  الكتاب فإن سبب هذا مرده إلى ، و حسب مؤلفي على منطقة القبائل
عود ، فأقدم هجرة ت ، االقتصادية، االجتماعية و البشرية ، والظروف الجغرافية ليةالقبائ

  . 14إلى النصف الثاني من القرن
       كانت الهجرة القبائلية مطلوبة من قبل اإلدارة االستعمارية بل و تم تشجيعها حسب 

   .)212.000( حدد العدد ب  )1954  ( ففي إحصائيات" جييت و صياد" 
جزائري في  )350.000( : عطت اإلحصائيات الرقم أ)1962( سنة و في

   1.فرنسا
،  ناب تركيزا على الهجرة هم الروائيون القبائليوو لهذا السبب نجد أن أكثر الكت

 أما باقي الكتاب فال  ،، فهم يأتون في المرتبة األولى مولود فرعون و مولود معمري أي
  .  لكن بدرجة أقليمكننا إنكار تعرضهم لهذا الموضوع و

، فالمرحلة  داخليةهجرة أن الهجرة األولى في الجزائر كانت إلى يجب اإلشارة 
التي سبقت الحرب العالمية األولى كانت مرحلة اكتشاف لفرنسا و لم تكن المخاطرة 
باالنتقال إلى ما وراء البحر بالفكرة التي تغري الشباب و لهذا السبب اكتفى بعضهم 

خر عمل و البعض اآل.  في بعض مستثمرات الخشب بسكيكدة و بجايةبالذهاب للعمل 
 ر للعمل المعِمستأجرهاو لكن األكثرية منهم ا.  في مناجم الفوسفات بنواحي قسينطينة

ما الشباب األكثر شجاعة أ . ة ضئيلة بمجموعات كبيرة العدد مقابل أجوربسهول متيج
      2.غامروا بعبور البحرفجرأة و إقداما و

نت الهجرة إلى فرنسا في السنوات األولى محتشمة ألن فكرة البعد عن الوطن لم كا
هان البؤساء من  بسرعة حينما تتبادر ألذستبعد، تُ تكن بالفكرة المقبولة أو المحبوبة

 من األفضل تحمل هذا البؤس " : تقول إحدى شخصيات مولود معمري، الجزائريين 
                                                 

1 (����  Mehenni Akbal , Les idées médiologiques chez Mouloud Feraoun, p 139. 
د ��<ن ، ا�رض و ا��م ، ص  �)2�! ���45.  
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ت الهجرة فئة الشباب   جلب 1 ."ر في بلد مجهول القاتل كل الحياة على االغتراب لشه
، و  الذين تثقفوا  الثقافة الغربية وأتقنوا   بالجرأة و لم يخشوا عبور البحرالذين بتسمون

 كانت إذن فالهجرة في بدايتها ،اللغة الفرنسية و ظنوا أن ذلك سيساعدهم للتكيف
، ا لم تنتشر إال شيئا فشيئاى فرنسو فكرة الذهاب إل"  : يقول مولود فرعونمحتشمة، 

. لقوا تعليما في المدرسة الفرنسيةذلك لدى الفئة األكثر جرأة و هم الشباب الذين تو
فون باصطحابهم ـدين الذين يتكلـمع ذلك يجب أن يجدوا بعض المتمرسين العائو

    2 " .هناك
الشخصيات الروائية التي جسدت دور المهاجر في جميع ن لقارئ أيكتشف او 

 كانت إما البطل أو الشخص "ابن الفقير"   ابتداء من سيرته الذاتية،ايات مولود فرعونرو
عدم تمكنه سا بعد إفالسه واضطر للهجرة إلى فرن"  فورولو "فوالد .  القريب من البطل

هذا ا أسرته في رعاية أخيه، و كان قد غادر ذات صباح القرية تاركل.  ين سد الدمن
متيقنا كل اليقين أن بقاءه في هذا األب كان .  حيد و األمل النهائي الملجأ الوالسلوك هو

ين يتضاعف ككرة الثلج التي تجرف ما يوجد أمامها من ميراث العائلة القرية سيجعل الد
  3. المتواضع في انهيار ثلجي

نجد دوافع فإننا ،   للغربة نحو بلد بعيد مادية بحتة "فورولو" و إذا كانت دوافع والد 
 من منطقة القبائل و من الوطن ، فرحيله  مختلفة" الدروب الوعرة " في  ر بن عامرعام

وضعية والدته  و، و ليس تحسينا لوضعيته  يكن بسبب الفقر و ظروف الحياة البدائيةلم
و للتعرف على  ، أقدرين ما و رغبة في مكاسب أو للعودة بثروة ال تُليس بسبب دو

مليه الشيوخ في المجتمع ظه الذي ي تحفّ  خجله  و، أو للتخلص من فرنسيي باريس
 هروبا من اليأس و بحثا  في المشاركة في الحرب بل كانت غربتهالتقليدي أو عدم رغبة

  وطني و محاولة لنسيان عن الذات اإلنسانية المجردة التي ال تعترف بانتماء قبلي أو
سأتحرر ... : "  وار داخليفقد جاء على لسان عامر في ح.  إللغاء الذكرياتالماضي و

كل في شؤوني على  أن أتّبي يجدرمن كل قيد ألنني على كل حال ال أرضى بالقيود و ال 
من : و قال لي . أنا إنسان: من أنت ؟ سأجيبه : و إذا سألني شخص. هؤالء الناس 

                                                 
1 (Mouloud Mammeri , La colline oubliée , p 210.  
د ��<ن ، ا�رض و ا��م ، ص )  2�!45.  
3  ( ����Mouloud Feraoun , Le fils du pauvre , p 100. 
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و فيم يهمك أن تعرف ذلك ؟ أما أبناء البالد فسأتهرب منهم : أين أتيت ؟ فسأرد عليه 
  .و أتجنب لقاءهم ألنهم تافهون أينما كانوا 

و مهما تظاهرتُ بالصبر فإنني في الواقع أفكر في الرحيل كما يفكر فيه جميع ... 
 أن أقطع البحر في الحين من أن أنتظر بي يجدرالشبان، و من العبث أن أماطل ، بل 

1 "...اأحد   
قق الجزائري ذاته وسط  يح، فحينما ال عند عكاشة في النولنجد السبب نفسه و 
بعد ، عن البديل و يقرر المغادرة و ، فإنه يبحث عن حياة أخرى في مكان عملهأسرته و

، األكيد أن هذا  هما  اختفائرعرف ِسلم ي،  ، اختفى حمزة أيضا ثم حمدوش  بفترةسفره
هذه الفكرة دون أفقد تكون راودتهما ، خفي رحيال االختفاء يفكل  ،حداطلعا عليها أن ي

إن كان ال يحقق الرحيل يقضي على التناقضات حتى وف.  جزائري هو مشروع سفر
 فإنه سينتهي إلى احتقار نفسه السعادة و إذا لم يبادر الشخص التعيس إلى الهجرة مثال

  2.و ربما إلى موت معنوي أو مادي احتقار الجميعو
ير و االعتبار ، شأن  أخيرا لماذا كان عكاشة ال يأخذ عمله مأخذ التقدمِهفَ"...

هذا العمل الذي يستنفد . كان عكاشة ال يتحدث عن عمله خارج المصنع . سائر العمال
أكبر شطر من حياته ، كان ينساه متى خرج من المصنع ، ذلك أنه و سائر العمال كانوا 

، ما الذي ما الذي يتطلعون إليه. شيئا آخر يتطلعون إلى شيء آخر ، و يأملون 
  .ال شك أنهم ال يعرفون عن ذلك شيئا يأملونه ؟ 
أتراه كان بذلك . تطلع إلى السفر و أمل السفر : أما عكاشة فقد تطلع و أمل ...

يريد أن ينسى ظروفه أم كان يريد أن يتحرر منها ؟ هل يكون سفره من قبيل االحتقار 
 الشعور لعمله ، ولنفسه ، و لرفاقه ؟ هل يكون سفره من قبيل االحتقار ؟ االحتقار و

   3 ".بالعار
يغدو ، إذ   السبب الرئيسي للهجرةالمكانة المفقودة في الوطن هوإن البحث عن 

الوطن األم الذي غادره المهاجر هو البلد الوهمي المتخيل حيث كان دوما يشعر بأنه 
فكل األمور ، جماله من الوهلة األولى ه ل فيسحق، أما البلد المستقِب حقير، ال قيمة له

                                                 
د ��<ن ، ا��روب ا�<�ة ، ص ص ) 1�!227 -228.  
2  (0�LMYا� ، Kد� �#J! ���� ل ، ص  .518 ا��
  .J!480 -481#� د�K ، ا�LMY�0 ، ا��ل ،ص ص )  3
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قدرته  يشعر بأهميته و، و هناك ، األشخاص و األشياء المادية ه و تالئم تفكيرهتناسب
  .     التواجد في األماكن المناسبةو على اإلبداع و التعامل الصحيح

 ونمولود فرع ، لكنها ال تُقنع و مهما تعددت أسباب الهجرة بين المادية أو المعنوية
ن هؤالء المهاجرين يرى أ . ظاهرة الهجرة، فحينما يعلق السارد أو ذهبية عن  بتاتا

 ،عون كرههافهم يتوجهون إلى أرض أو بالد يد، أغباء يعيشون حالة من التناقض 
 األغبياء يهاجرون إلى فرنسا ، إن هؤالء"  .هروبا من الشقاء ليقعوا في شقاء أعظم

سبب ال يعيشون هناك حياة كلها أتعاب ومحن ، ثم تسمعهم يدعون بأن الفرنسيين همو
و العجيب أن عامرا كان يوافق هؤالء . في بؤسهم و شقائهم ، فما أسخف دعواهم 

  1 ." الكسالى في الرأي
ألكثر التزاما ، فالرجال ا أما حياة المهاجرين في فرنسا فكلها تناقض و نفاق

، قد يحدث أن يعاشروا فتاة   للعامل الواعي صاحب الضمير الحيعاديةالحياة اليعيشون 
 و قد يحدث أن يتزوجوا و لكن بمجرد العودة إلى الوطن ،خليلةيتخذوا ية أو فرنس

 ... دهم ألنهم غيروا الجوو تغيير جلرعون إلىا، يس ينغمسون دون تردد في حياة القرية
كرار هذه تَو إذا عادوا إلى فرنسا فينبغي أن يتأقلموا هناك في انتظار أن يعاودوا 

  2.العملية
 تالزمهم، ، ظروف صعبة نفاق الذي يتحلى به المهاجرونإلى جانب الهناك ، 
قد و.  لكن األغلبية تشتغل في البناءل في المناجم أو في بناء السدود ،فمنهم من يعم

 في ند و خاصة المتعلقة باللباس فترى النسوة يتجولااللتزام بالتقاليحاول الكثير منهم 
على  - الك حداد هؤالء بيتامى الوطنشبه ملقد . لي العريض الشوارع بالفستان القبائ

جعلهم يضعون ربطة عنق ، تحسين هندامهم  ب، و الحظ أن اهتمام هؤالء -لسان سعيد
 يسيرون بمجوعات -طوال الوقت  -كما أنهم  . لشدة قبضتهاملفتة لالنتباه لضخامتها و

  3.ال ينتهيمنشغلين بحديث طويل 

                                                 
د ��<ن ، ا��روب ا�<�ة ، ص ص )  1�!47 -48.  
2  ( ����Mouloud Feraoun , Les chemins qui montent , p51. 
3 (  ����Malek Haddad , La dernière impression ,p 108. 
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، فالوسيلة الوحيدة  المهاجرالشخص أما النجاح و الفشل في الغربة فهو مرتبط ب
، فالجزائري يتجرد من مبادئه بسرعة حسب الشيخ  للنجاح هي السرقة و الكذب و الحيلة

  :دحمان
... اسمع يا ولدي ، إذا أردت أن تنجح في فرنسا فكن دائما جريئا و شجاعا  −

ن ال  إذن أوينبغي أن ال أنسى أنني في فرنسا ال في بالد القبائل ، و يجب علي
  ...أقيم أي وزن للمبادئ 

  و هل تسرق إذا اقتضى األمر؟: فأجبته  −
إثارة عطف ا من السرقة و الكذب و الشكوى ونعم يا ولدي ، البد في فرنس −

  .الناس، أما الحياء ، فإني أحذرك من أن تستحي
 القذر ؟" بيكو"يا : و ماذا تفعل لو أهانك شخص و شتمك و قال لك  −

الكرامة .. أما ..  عليه لكي أحصل على لقمة العيش صبرأتحمل ذلك كله و أ −
 1 .فشيء أحتفظ به في نفسي إلى أن أعود إلى بالدي .. 

فبالنسبة للرجال ،  .من الغربة تبعة في بالد القبائل الستقبال العائد هناك تقاليد م 
 اع موضوية عن إعالن ميالد أو وفاة و حدثا استثنائيا ال يقل استثنائشكل العودة تُ

 التقرب الخبر وهذا تداول يسعى الجميع إلى .   في المقهى أو في االجتماعاتيافضول
لظاهر أما الكامن  هذا عن ا. يهتمون باستقباله ، و هذه عادة سائدة لديهم ، و  من العائد

م عاد خاوي هل جلب القادم معه النقود أف :  أحوال العائدرفة اللهفة الشديدة لمعفهي
النساء فهن أكثر تعبيرا و  صدقا في استقبال العائدين، فهاهم يستقبلون سيدة  ؟ أما اليدين

ن بها النساء ، و أخذن يعانقنها ، ويدعكنها بال مسكْ" ....  :فرنسية ، يقول الكاتب
كلفة، و يتفرسنها بإعجاب ، و يتلمسنها كالدمية ، و ال يمنحن لعامر إال قبالت اليد 

سيخصص بقية النهار للتحايا ، الجميع سيأتي ... ظاهري ، المعهود في تصنع و تحفظ
للسالم عليه ، هكذا هي التقاليد، ال فائدة من االستعجال ، ذلك أن الشيء المقلق حقا 
حينما يعود المرء من السفر هو أن يالحظ بأن الكثير من أهل القرية لم يأتوا لتحيته ، 

تعود  ، فيتأقلم بسهولة إذ عائد أو االبن الضال أما ال2 ."يهملونه ، وم ال يعبأون بهأي أنه

                                                 
د ��<ن ، ا��روب ا�<�ة ، ص )  1�!253.  
د ��<ن ، ا�رض و ا��م ، ص )  2�!6.  
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يتصرف كما تفرضه الجماعة و إليه المشاعر التي افتقدها كالحب و الكره و الغيرة، 
   1.دون مراجعة و كأن األحاسيس وصلت إليه بالوراثة

بحبوحة و رخاء ال مثيل لهما في العالمية الثانية لقد جلبت سنوات ما بعد الحرب 
، و لم يعد أصحاب العمل  سهولة، فكان الشباب يجد العمَل ب  القبائليحياة المجتمع

حت أجورهم تزيد بمرور الوقت بل ، و أض يستبعدونهم، و لم يعودوا عرضة لإلقصاء
أما أصحاب المهن الحرة كالباعة المتجولين أو أولئك الذين اختاروا .  تتضاعفو

ونوا أمواال و ثروات، ، و كَ ا بسرعة، فقد نجحو األعمال المريبة البعيدة عن الشرعية
، ثم عادوا أدراجهم إلى فرنسا  صرفوها بعد عودتهم إلى قراهم وسط احتفالية أهلهم

   2. ، ألنهم تعودوا العيش هناك يجرون أذيال الخيبة
حلل كل من مولود فرعون و مالك حداد نفسيات المهاجرين و طريقة تفكيرهم 

 في كتل متقاربة و في أحياء محددة ، يجتمع هؤالء العقلالبعيدة كل البعد عن المنطق و 
 معاني حياتهم ال تحمل . "قيتوهات"في الغالب و في سكنات حقيرة متشابهة منعزلين في 

تهرب من  كما ي يتهربون منهم،  أناس ال يرغبون في وجودهمالحياة ، يعيشون مع
 - نظر إليهمي ...خرمكان آقلت إلى نُزعت من جذورها وشحنة الشقاء نُ، فهي  األجرب

جذب فال يمكنهم العيش في هدوء دون أن تُ.   كمشكلة معقدة-في كل منطقة أو مدينة
و هم ثالث مجموعات 3.خفى عن األنظارإليهم األنظار ألنهم الشقاء بعينه و الشقاء ال ي 

عا فبعضهم و طم:  بخالء و مسرفين و بين ذلك يقول السارد -"األرض و الدم " في  -
أقاربه أو لتوسيع بيته على حساب فناء الجار انه وفي االستيالء على أرض أحد جير

خر يقتل نفسه بعضهم اآلو. مبالغ فيه طابعه حرمان النفس يلجأ إلى جمع المال ِببخل 
هي به أمام في العمل و يشقى شقاء البهائم ليعود إلى قريته بمبلغ مالي كبير ، يتبا

أما المجموعة الثالثة فتعيش ليومها دون مباالة ، تنفق ما . تفاخر أقاربه بأنانية و
قمون على القدر الذي لم تكسبه في الراتب الشهري دون خجل في أشياء تافهة ، ثم ين

حتفظ نسى مع األهل و ال ي أما الوطن فغالبا ما ي4. يتجاهلون محاسبة أنفسهمينصفهم و

                                                 
د ��<ن ، ا�رض و ا��م ،)  1�  .12ص ���� !
د ��<ن ،ا�رض و ا��م ، ص )  2�! ����63.  
3  ( ����Malek Haddad , La dernière impression , p109.  
د ��<ن ، ا�رض و ا��م ، ص )  4�!64.  
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إذا تصادف أن ، و   عامر في باريسهو، فها الصورة السوداء المقززة منه إال بتلك 
، فإنه يتخيلها بعيدة كنقطة صغيرة ال قيمة لها،  فكر في قريتهته ذكرى  الوطن أو حضر

 ، و تطفو وجوه يعرفها ، ال مكان فيها للجميل و النظيف الحياة فيها متوحشة و مظلمةف
نهم تتحول هذه لكنه بمجرد العودة و الجلوس بيو.  لألصدقاء فيأسف لحالتهملألهل و

    1.المشاعر إلى حب و راحة و هنا تكمن الغرابة التي ال تفسير لها
 روايات مولود  الهجرة موجود في الدراسات الفرنسية أن موضوعرأت العديد من

ن ينقالن الصعوبة التي  ، إذ نجد الكاتبي السلبيةهنواحي، و لكن بد معمري مولوفرعون و
أما الجانب اإليجابي في .  الشخصهذا سة التي يحياها يلقاها المغترب والحياة البائ

    2. التوعية السياسية و النقابية للشعب فتم التغاضي عنه
يشرح المهاجر الجزائري العائد من البالد األجنبية ألصحابه و رغم ذلك ، 

فها هو .  التجارب اإليجابية المثمرة التي اكتسبها من مالحظاته في الوسط الفرنسي
كيف  اوضحم  الحضوراصحانيتدخل و  القرية اجتماع يشاهد الفوضى في  هوعامر و

  : يقول السارد. يلتزمون آداب الحواريتنظم الفرنسيون في الحديث و
و دون انحياز إلى .. عرف عامر كيف يستغل هنيهة زمنية ، فقام واثق النفس" 

عمومية ، فلم يرفع أي جهة ، أخذ يشرح لهم كيف ينظم العمال الفرنسيون جمعياتهم ال
باعتبار ، وصوتا و لم يتعجل ، و شرح لهم باقتناع ما وجده حسنا في تلك الجمعيات 

  .واضح جدا ما كان يقوله. أنه لم يكن منحازا إلى أي حزب ، فقد أصغوا إليه جميعا 
متحدثون  جدول أعمال ، و رئيس للجلسة ، و:هذه هي االجتماعات الحقيقية ...

سين ، ثم انتخاب نزيه ناوبون الواحد تلو اآلخر أمام مستمعين كيمسجلون مسبقا يت
   3".بصمت ، و رفع الجلسة بكرامة 

ُأجبر الجزائري على ترك وطنه و أرضه بل اضطر إلى ذلك بعد إفالسه ماديا 
لجأ إلى عض اآلخر  إلى فرنسا لتحسين أوضاعه نجد البومعنويا ، فإذا كان بعضهم هاجر

                                                 
د ��<ن ، ا�رض و ا)  1�  .��11م ، ص ���� !
2  ( ����Mohammedi-Tabti Bouba, La société Algérienne avant l’indépendance dans la littérature , p 

219.  
د ��<ن ، ا�رض و ا��م ، )  3�!158.  
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، و لكن و لألسف فلم  و محاولة لنسيان معاناته و واقعه االستعماريذلك بحثا عن ذاته 
   .  إال على خيبات األمل المتتالية -هناك–يعثر  هذا الجزائري 

  : الدين في المجتمع الجزائري
، في المجتمعات   التنازع المتواصل بين عالم الخير و عالم الشريصعب انتهاء

 بالرؤية ةعلة تواصل هذا الصراع متصلو.  ميةالمجتمعات العربية اإلسالرقية أو الش
 ، تلك الرؤية التي تختزل تناقضات العالم في ثنائية الدينية و الثقافية الخاصة و العامة

إذ نجد أن األخيار يبحثون عن وسط عادل مستقر .  هي الخير و الشر: دائمة محصورة 
ستقرار القائم و إحالل في حين يسعى األشرار إلى زعزعة اال، يتساوى فيه الجميع 

، و تبدأ   حق الثانيحدهمالصراع بين الطرفين حينما يتجاوز أو يبدأ ا.  الفوضى مكانه
اب الخير إلى  و الجزر بين قوى الخير و قوى الشر، يستند فيها أصححينذاك حركية المد

،  خرد تمنع هذا األمر وتبيح األمر اآلالثقافية من عادات و تقاليمرجعيتهم الدينية و
  . ات في أبواب الممنوعات أو المقبولة أو المرغوب فيهامصنفة بعض السلوك

الجانب  من  ، لمولود فرعون من أكثر األعمال تميزاعتبر رواية الدروب الوعرةتُ
 الجانب فمن السهولة استكشاف.  النسانيةأخرى ل الديني ، إذ يمكن العثور على جوانب

فالكاتب . الفلسفةا العمل يتموقع  في حدود األدب و فهذ.  األخالقي و الفلسفيو التربوي
:  جمالي فنيالمجردة في ثوب روائي وقدم بعض المفاهيم والموضوعات الفلسفية 

،  ، العدل، الحرية ، العنف ، االنفعاالت ، الحب ، الرغبة ، العمل الموت، الواجب
  1.إلخ...الدين

في مفهوم مولود  - المي في الجزائرسيبدو أن اإلشكالية التي وقع فيها الدين اإل
 ا التشبث بالدين أو التخلي عنه قد يكون تحديإذ.  النفاقهي إشكالية الحقيقة و -فرعون

الذي أنكر فريضة " عامر"ـف.  لآلخرين و ال عالقة له باإليمان الحقيقي أو اليقين الديني
عن النفاق الذي ق داخلي بعيدا دالصيام ثم عاد مرة أخرى ألدائها، تصرف وفق ِص

  .التظاهر الذي يتعامل وفقه الكبير و الصغيريتقاسمه الجميع و
... ر أنني في إحدى السنوات الماضية لم أؤد فريضة الصيام تحديا لهم ،أتذكّ" 

  :وقلت في نفسي
                                                 

1 ( ����Mehenni Akbal, Les idées médiologiques chez Mouloud Feraoun, p 10.  
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، و في السنة التالية توكلت على اهللا ، و صمت ."سأريهم أنني أحسن منهم" 
بينما كان أمثالي من الشباب يفطرون ... حسن منهمرمضان كغيري من الناس ، بل أ

أما أنا فقد صمت مخلصا هللا، غير أنه لم . خلسة و يتظاهرون أمام الناس بالصوم 
  1".يصدقني منهم أحد

 ني نويل ر" ، ففي رسالة إلى  و الغريب أن حادثة مشابهة وقعت لمولود فرعون

René Nouelle "حياة بطل ا يقارب تفاصيل ، نعثر على م)  1949  جوان 16 (في
مع مطلع رؤية ) رمضان(يبدأ شهر الصيام "  : يقول الكاتب. رواية الدروب الوعرة

و يرغب والدي أن .  و ينتهي باحتفال هام هو العيد الصغير27 أو 26الهالل في 
بدي و ممارستي لمختلف فهو يشك في إيماني و في تع. أقضي هذا الشهر مع العائلة 

 أفهمني بأسلوب غير مباشر أنه تفطن لمشاريعي المختلفة تهربا من قدو. الشعائر
فليكن ذلك، . لى فرنسا حيث يسهل علي عدم الصومحضور هذا الشهر معهم ، كالسفر إ

  2." أو أغضبهانعم فأنا هنا أصوم دون يقين حتى ال أغيظ أحد
منطلق من " الدروب الوعرة " المسيحي في رواية ركز مولود فرعون على الوجود 

تناق بعض اعإن .  تارة أخرى" ذهبية"و منظور السارد تارة و الشخصية البطلة 
لكن  ، و استثنائية كما سيأتي ذكرها الحقا نتيجة ظروفالجزائريين للمسيحية جاء

المفارقة أن هذا االنتماء الديني لم يمنع عن هؤالء سوء المعاملة واإلحساس بالعنصرية 
  .من قبل الفرنسيين

رغبة منه في  التشبه بالفرنسيينالشباب الجزائري الذي اعتنق المسيحية أ لقد بد
و هذا ما دفع .  دا أنهم في مرتبة واحدة أو أدنى منهم بقليلاعتقالتساوي معهم ، و إ

كانت الكبيرة، و ويين في كل األمور الصغيرةبالجيل الجديد من الشباب إلى تقليد الفرنس
ولكنهم  .  ات حساسة تدقق في أبسط التصرفات تجاههمالنتيجة أنهم تحولوا إلى كائن

 من هنا كانت و ، ين رون محتقال يزالهم ف،   سعيهم الحثيثي الواقع أنهم رغمتنبهوا ف
  3. بداية غضبهم على المسيح والمسيحيين

                                                 
1( د ��<ن، ا��روب ا��  .158- 157<�ة، �� ���6  7 <��8، ص ص !
2( Mouloud Feraoun, Lettres à ses amis, ENAG éd 98, p6.  
د ��<ن، ا��روب ا�<�ة، ص )3�! ���� 29.  
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إن نظرة اآلخر للمسيحي الجزائري أو الجزائري المسيحي هي التي دفعت بهذا 
  . تتصرف كجزء منهم" ذهبية  "و هاهي .  مسيحيتهالكائن اللقيط إلى رفض 

، بينما سائر أبناء " آيت واضو"لماذا جعلت منها األقدار فتاة مسيحية في قرية " 
" آيت واضو"المنطقة مسلمون ؟ نعم ، كلهم مسلمون في جميع أنحاء المنطقة ماعدا 

ن المسيحيين ، بل إ... وبعض القرى األخرى ، حيث يشكل المسيحيون أقلية صغيرة 
في منطقة القبائل ال يإيغيل "د بهم و اليحسب لهم حساب ، حتى أن أبناء عمها في تَع

قد تناسوا األمر ، و ال يعتبرونها مسيحية ، و هي في أعماق نفسها تشعر " نزمان
باالرتياح إذ ترى أبناء عمومتها قد تناسوا األمر ، و لكنها مع ذلك تعرف ، و أمها هي 

 1."ال ينسون أبدا ... ، أن الناس في الواقع ال ينسون أيضا تعرف

 اختالطا عاديا فيما بينهم، –غالبا –عرف المسلمون و المسيحيون من أهل القبائل 
 رجاال -كان المسيحيون إذ في عالقاتهم و معامالتهم اليومية، و ذلك ماعدا يوم األحد 

و ما يميز هذا .   مالبسمن  مرتدين أحسن ما لديهم  الكنيسةيتوجهون إلى – نساءو
المسلمين ، و هذا يجعلهم أكثر  عن   هو احساسهم باالختالف الديني-اليوم ، بالنسبة لهم 

اعتقادا بأنهم أعلى مرتبة و أكثر حرية ، لكونهم يختلطون نساء و رجاال في الكنيسة 
المحتل و ما يدعم ذلك ، في نظرنا ، هو أن .  الذين يحرم دينهم ذلكبعكس المسلمين

  .لبالدنا هو فرنسا المسيحية
ذهبيةّ في رواية الدروب الوعرة أن " و لكن مولود فرعون قد بين على لسان 

المسيحيين في قريتها ليسوا مخلصين في عقيدتهم، فالعديد منهم دفعوا إلى المسيحية 
ألغراض نفعية، و هذا ما سبب لذهبية حالة من الغضب ، ذلك ألن هؤالء المسيحيين 

و قد تشبع . عتنقوا هذا الدين بدافع مادي في حين أن أوالدهم صاروا مسيحيين بالوراثة ا
 و قد .بعضهم بعقيدته حتى إنه أصبح يعامل المسلمين بتكبر يصل أحيانا إلى إزدراء 

باألعمال ع للقيام عاناة الجزائريين من الفقر و الجواستغل اآلباء البيض و الراهبات م
إلى التنصير، في حين نجد رجال الدين المسلمين وقفوا عاجزين عن الخيرية و الدعوة 

  2 .إيجاد حلول مادية تغني الجزائريين عن معاناتهم إال بالوعظ و اإلرشاد

                                                 
د ��<ن، ا��روب ا�<�ة، ص)1�! 23.  
د ��<ن، ا��روب ا�<�ة ، ص ص) 2�! ����24 -26.  
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لبس ثم مما ال شك فيه أن انتماء الجزائري للمسيحية انتماء مزيف أشبه بثوب ي
و أقرب .   مزدوجة الوجوهفهي لعبة.  ، فثمة جهل تام باإلسالم و المسيحية معا يغير

عي انتماءه ، قصة ذلك القبائلي الذي كان يد مثال عن هذه الحالة أو هذا النموذج
للمسيحية و لكنه يفهذه المجموعة التي تتباهى بمسيحيتها .  مارسا شعائر المسلمينشاهد م

عرف ائل تُ، و المعروف أن الفئة المسيحية في بالد القب ليس لها من المسيحية إال االسم
، فيعرفون باسم مسيحي وزعه  ، فلقد وقع تعميدهم من طرف الكنيسة المسيحية باسمين

لكن األسماء " مونيك"و" أوغستين" و خاصة" جان"و " ماري"عليهم اآلباء البيض مثل 
ترك لألهل و ي. سعيدي و رابح وسماء األولى كمحمد و آكلاألنة بوالمحلية بقيت مقر

  1.الشأن الخيار بين هذا أو ذاكاألقارب و أصحاب و
رزق عائلة ، فحينما تُ هناك طريقة غريبة يتم بها اختيار األسماء في القرى القبائلية

تعب الوالدان نفسيهما بالبحث عن اسم جميل يتباهى به الطفل بين ، ال ي بمولود جديد
جديد اسم ألحد أفراد ذ يختار لهذا المولود ال، إ ، و إنما المسألة في منتهى السهولة أقرانه

فهذا االختيار . و أحد األعمام أو العمات أو اإلخوة ، كالجد مثال أ  قريبااألسرة المتوفي
هذه العادة ال تقتصر على منطقة و.  استمرار االسم هو نوع من االستمرارية لمن نحبب

 أعتقد ، بل بل هي منتشرة في كل قرية أو مدينة من قرى الجزائر أو مدنهافقط القبائل 
و قد طبقها مولود فرعون في روايتيه .   التقاليد العربية و اإلسالميةتعود إلىأنها 

  .فعامر كاسم لالبن هو استمرارية لعامر األب"  الدروب الوعرة"و " األرض و الدم"
و بما أن أبي كان قد توفي حينما ولدت ، فقد أعطيت اسمه ألكون خلفه في "... 

    2."هذه الحياة 
د مولود فرعون قصة طريفة ألحد الرواد األوائل الذين اعتنقوا المسيحية مع و يور

ة اتبعها نّ س، فهذا الجد األول سن مجيء الفرنسيين إلى أعالي جبال القبائلية القرن ببدا
حكى عنه أن هذا التارك لإلسالم فوجئ ذات يوم من و من النوادر التي تُ.  بعض أحفاده

  :،  و هو يؤدي فريضة الصالة فقال له األب طرف أحد اآلباء البيض
− إلي أنني رأيتك البارحة في المسجد ، أليس كذلك؟َلتخي  

                                                 
د ��<ن، ا��روب ا�<�ة، ص) 1�! ����28.  
د ��<ن، ا��روب ا�<�ة ، ص) 2�!131.  
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 .نعم أبي −
 .عهدي بك قد خرجت عن اإلسالم... و لكن −
 ...و ماذا يمنعني من أكون مسلما ؟ لقد ولدت مسلما −

، أما اليوم، فهؤالء المرتدون عن اإلسالم ال يؤدون الصلوات في المسجد ...
ولكنهم يحلفون باألولياء والصالحين ، و يحرصون على ختان أوالدهم كالمسلمين ، 
ويحتفلون باألعياد اإلسالمية احتفالهم باألعياد المسيحية ، و ال تقل نسائهن عن 
غيرهن في اإليمان بالخرافات و الثقة التامة بالعجائز و زيارة الدراويش ليكشفوا لهن 

  1."عن الغيب
 فهي  ،" الدروب الوعرة " خاصة في رواية مسيحيين بالمسلمين ،أما عالقة ال

 تثار ، ففي االجتماعات و حينما تحتدم النقاشات بين المجموعتين.  عالقة تصارعية
المجموعة األخرى ا أم.  العددو سبب هذا الغضب هو قلة .  أعصاب المسيحي بسرعة

و هذا ما .  الحق إلى جانبهامتلكبذلك تكثرة عددها و هي تها تكمن في فهي تدرك بأن قو
،   فهو منطق يستجيب لقانون الكم2. يدفع بالمسيحي إلى التشكيك في أحقية حججه

لعديد من ل كان سببا ، بل و غموضا ال نهاية لهلمنطق يحمل الواضح أن هذا او
.  ترك الكيف، فالخلل يستقر حينما نتعامل بمنطق الكم و ن االضطرابات االجتماعية

يوم فكما يقال ، .   النتيجة هي التهرب من مختلف القضايا أو انقالب الموازينفتكون
، فإن من يحجز عليه في مستشفى األمراض  عدد المجانين عدد األشخاص العاديينيفوق 

  .العقلية هم العقالء
.  و المسيحية كما سبق و ألمحنا يغيب التسامح من قلوب الطائفتين اإلسالمية،إذن

دما يكون إال بعه يصعب تفعيل التسامح  أن)1955(سنة  " Eric Weilفيل إريك "يؤكد و
و يرى هذا المفكر أن الحوار هو الطريق الوحيد .  فتح النقاشات و الحواراتب... متبادال
ن و مجموعة من األفراد مستعديفإذا لم يكن الفرد أ.  يتيح تغيير قناعات الغيرالذي 

 حتمل، ففي هذه الحالة يمكن أن تُ داب المتفق عليهاللخضوع للحوار وفق القوانين و اآل
  3.الحق للتسامحالفرد  ال يملك الصلة و لكن

                                                 
د ��<ن، ا��روب ا�<�ة ، ص ص) 1�!27 -28.  
2 ( ���� Mouloud Feraoun , Les chemins qui montent , p 25 .  
3 (  ����Mehenni Akbal, Les idées médiologiques de Mouloud Feraoun, p 163. 
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بعد عودة ـ ، فالمسيحي معاملة سيئة و قاسيةالجزائري عامل كان المتداول أن ي
تعرضتا إلى مختلف نهما نجد أ،  " إيغيل نزمان"  إلى قرية " مالحة"  أمهاو" ذهبية "

فهو احتقار و ازدراء .   و اإلذالل ابتداء من لحظة استقبالهما في القريةأشكال اإلهانة
يتشارك فيه الجميع بل أحيانا يتعدى إلى إيذاء مالحة واعتبارها امرأة طائشة و مرتدة عن 

 ال ا و مباشراحتقار علنيو أحيانا أخرى كان اال.  اإلسالم، قادمة من مكان يجهل عنه
  1. صاحبه أن يداريهيحاول
اإلشارة إلى دور المبشرين "  ابن الفقير"  م يغفل مولود فرعون في روايته األولىل

مضطرين إليهم  يلجأونكان البعض من البؤساء المحرومين ، فقد  في المجتمع الجزائري
 يختارون المدن الكبرى كتيزي وزو والمعروف أن هؤالء المبشرين،  بسبب قلة الحيلة

 التالميذ الوافدين من الجبال أو من المناطق النائية ون فيهالستقب، و يفتحون بيوتا ي مثال
، فهو أشبه  ع، و لكنه إحسان مقنّ ، مروجين إلحسان الرجل المسيحي دون مقابل مادي

بعسل مففي حوار بين عزيز و فورولو.  مزج بالس .  
ة لقد حدثته عنك ، ستكون لنا غرف. نحن حوالي ثالثين نفرا . أنا أسكن لديه"...

و سيقدم إلينا القهوة . فراشين مزودة بالنور الكهربائي ، و طاولة و كرسيين و 
  .الخبز ، كل ذلك مجانا ، يوجد مقر المبشرين على بعد خطوات من الثانويةو

 ...ر له عزيز أن المبشر رجل صالح ، مهمته مساعدة المساكين تقريبا و فس
ع ما كان يقدمه إلى أولئك الجبليين على غرار اآلباء البيض ، و باإلضافة إلى جمي

البؤساء، كان يجمعهم كل مساء في غرفة كبيرة ليحدثهم عن أمور الدين و يقدم لهم 
   2".النصائح و يربيهم

 لم -المغريات العديدة التي كانوا يقدمونها ب-  أن مساعدة المبشرينو من البديهي
ستغل لقد كانت تُ.  ال الصاعدة، بل كان من السهولة التأثير في األجي تكن دون مقابل

طلب ، إذ كان ي الفترات المسائية في تلك الديار و في قاعات العبادة لتعليم الدين المسيحي
 إلى شروحات من القاطنين قراءة آيات من اإلنجيل أو ترتيل أناشيد دينية أو االستماع

  .المشرف على الدار

                                                 
1 (  ����Mouloud Feraoun, Les chemins qui montent, pp41-42. 
د ��<ن، �bC ا�����، ص ) 2�!141  
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ب نجد العديد من الطلبة القاطنين ، و لهذا السب و كما يقال إذا تكرر الشيء تقرر
 مع  ، فإنهم ،يةت، ورغم نفورهم في البداية من الديانة البروتستان في مثل هذه الديار

و يحفظون عن ظهر قلب .  ، أخذوا يألفون بساطة مبادئها و سماحتها مرور األيام
هدوا أهل  كما شامر عند البعض أن تعودوا على الصالةبل وصل األ.  التوراة و اإلنجيل
  1.المسيحية يصلون

  نجده، و إذا حاولنا أن ندقق في صورة رجل الدين المشرف على هذه الديار
المبير  " السيد لفيلمولود فرعون نُ"  ابن الفقير"في رواية ، فمالمح خصوصية ب

Lambert "لرعاية التالميذ الفقراء الذين افتقدوا بيتا في مدينة اذلك األب الذي يدير مركز 
  : قائال" فورولو"و قد وصفه .زي وزوتي

السيد المبير رجل رائع ، قامته الطويلة منحنية شيئا ما ، مشيته صلبة مثل "
مشية ضابط ، لحيته الطويلة تزين وجهه الجميل باحترام ممزوج بالخشية ، له صوت 
قوي ، خفيض موزون ، معه يتحول االحترام إلى ثقة عمياء عندما ينظر إليك بعينيه 

بساطة و يأخذ بثقة حق مليئتين صراحة و عذوبة و سذاجة ، إنه يستولى عليك بال
  2."قدرة تسييرك فتسايره بفرحو

 الضوء على الجوانب العقائدية التي كانت لصيقة "ابن الفقير" ط الروائي في يسل
لى ، و التي كان يعتقد أنها من صميم الدين و لكنها في الحقيقة ال تمت إ بالمجتمع القبائلي

 األساطير التي بفسر عند معظم الناس تفسيرا بدائيا يقارفقد كان المرض ي.  بصلة الدين
و طبعا يتم . نـفيسند الداء الجسدي غالبا إلى إصابة المريض بمس من الج.  نقرأ عنها

والد " رمضان"ـ ف. بيعةـالم ما وراء الطـوخ متخصصين في عـوء إلى شيـاللج
  .مس من الجنحالته بتفسر يمرض ماليين البشر ، ض كما  الذي مِر"فورولو"

  .إنهم الجن ، أبوكم يتصارع معهم منذ ساعة: قالت أمي " 
لقد .  لو أن الجن ال ينتبهون إلى وجوده انكمش فورولو في موضعه و ود

    3 ."طرحوا أبي أرضا ، إنهم ألشداء غالظ 

                                                 
د ��<ن، �bC ا����� ، ص ص����  )1�!147 -148.  
2( Mouloud Feraoun, Le fils du pauvre, p122.  
د ��<ن، �bC ا�����، ص )3�! 114.  
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فتقد الوازع الديني القوي لذي ياعتاد الجزائري الذي ال يملك من المعرفة شيئا و ا
، حكايات ال سند لها في  الذي استمع كثيرا لحكايات تراثية عن الجن و قواها الخارقةو

 تعود هذا الجزائري و هروبا من حاالت ، إذن. الملموس و المرئي  الواقع فيالدين أو
الوصول استحالة عد الطبيب أواليأس التي يعيشها نتيجة وجود الداء و غياب الدواء و ب 

 فيستدعى أحدهم ،، أن يلجأ إلى بعض الشيوخ الذين يعالجون المرضى بكتابة تمائم إليه
  .  "فورولو" رمضان والد الشيخ يسأل فها هو .  كشخص مجرب اخترق عالم المطلق

و رغم ذلك فقد اكتشف الطالب في . أجاب رمضان عن األسئلة بكل تعقل "..
شت ليال إلى جانب عين حسب رأيه أن الجن قد شُو ومن الجلي... كالمه معنى باطنا

ال ـرهم كأن يقول مثـجارية قرب المنشر و أنهم سكنوا جسده ألنه لم يحتط التقاء ش
، و إذن فالخطأ كل الخطأ من جانب المريض ، أما " أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم " 

قة من الرند اآلن فإن طردهم يستوجب ذبح تيس و تبخير أسفل بطن المريض بور
  1".وردية اللون ، مكتوبة على الجانبين ، و تتكرر تلك العملية ثالثا 

،  أو يتغير  الجنون فإن تفسير الوضعية ال يتبدلعقلي أوو إذا تعلق األمر بمرض 
فأهل القرى و خاصة .  فهناك اعتقادات تنسب إلى المجنون أو الذي أصيب بأزمة نفسية

نتيجة أزمة لم يتحملها أو ألنه  عقله الرجل الذي فقدذهبن إلى هذامنهم النسوة ي مر 
ر من قبل حض، فهذا المجنون كما يدعي هؤالء ي بمرحلة عصيبة ال يفهمها البشر

 المجنون ، بل هناك من يعتقد أن األرواح لتلقي تعاليم خاصة تمكنه من فهم عالم السحرة
مك مكه س إال بفاصل ال يتعدى سيش و عالم المدركين للغيبال ينفصل عن عالم الدراو

، و إذا انتقل إلى تلك الجهة بدأ يتنبأ بالمستقبل و ربما استغل ذلك لمساعدة  شعرة رقيقة
  ظهورد البعضسِعو لهذا السبب كان ي.  المقربين منه و الوافدين عليه مقابل مبالغ مالية

عن " فورولو" يتحدث .  قر، فذلك يعني نهاية الفحد أفراد أسرته  على أعالمات الجنون
  . إحدى خاالته التي جنت بعد وفاة أختها

ال بد أن أعترف أن والدي كان كله أذانا صاغية و هو يستمع إلى هذه "
أما والدتي ، فقد اشتدت ثورتها من مجرد . االفتراضات ، فالحياة لم تكن رحمية معه 

                                                 
د ��<ن، �bC ا����� ، ص) 1�!115.  
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تحول ابنة احمد ساحرة فلم تكن ترغب أن ت. تصور أنها ستستفيد من مصيبة أختها 
  1."ومشعوذة ، بل األفضل البؤس و الفاقة أو الموت

 " Emmanuel Roblesإيمنويل روبليس " إلى في رسالة بعثها مولود فرعون  يؤكد
، ففي أوضاع  التحررالحرية أو  من ا، أن الجنون يحقق نوع)  1961 مارس 8  (يـف

فيها المرء قبل  ي، التي حمل الحياة الراهنةفعدم ت.   دائما هو الحلمعينة ال يكون الموتُ
 شأنه و أمال أن يتركء نفاقا دون قناعة أن يبتسم لألغبياء و اللؤمااستغالل الوصولي له و

  2.فقط 
 ،دة  من صميم المجتمعات العربيةإشارة إلى عا"  الدروب الوعرة" في رواية نجد 

م القضائي يحك للمداواة و للت كفضاء ،هي لجوء العائالت القبائلية للزوايا و الدروايشو
قرأ القرآن على و ي.  ففي هذه الزوايا تتم كتابة مختلف التمائم.  بين المتخاصمين

 و تكون هذه الزوايا عبارة عن مساجد صغيرة تتوسط .  تضرع للموتى، و ي المرضى
ل أو كلف باإلشراف عليها رجو تكون عند المدخل و يأ مقبرة القرية -في الغالب -

أما المرضى الذين يزورون هذا المكان فيتبركون به .  امرأة يسمى المقدم أو المقدمة
  . بتقبيل جدرانه ويتمرغون على الحصائر طلبا للشفاء

أما الوظيفة الثانية لهذه الزوايا فتتمثل في تقديم المتخاصمين للقسم إذا كانت األدلة 
  للمحكمة المدنية ال يجدي نفعان تقديمهم شهادات الشهود و تبين أقليلة أو إذا تضاربت

  3.يستغرق زمنا طوالو
قصة تؤكد على التسليم لحكم اهللا، "  األرض و الدم" أورد مولود فرعون في رواية 

لجبارين الذين يرغبون في و هي عبرة للمستعجلين و ل.  و هي قصة العالم والملك
فهي تحكي عن عالم حكيم .   اهللالسطوة و النفوذ بدال من المسالمة وترك األمور إلى 

منه الملك غار،  ، أحبه جميع الناس لتواضعه و علمه  متنوعةمعارفعلم األطفال ي 
ن يعلم طالبا القرآن و طلب منه أإلى القصر ، فاستدعاه  أراد أن يمتحنه امتحانا تعجيزياو

لب لم يكن إال لطاأن االعظمى و كانت المفاجأة .  في مدة ال تتجاوز ثالث سنواتالكريم
  . أو قضاء باقي أيامه في سجن مظلم ذلكقبولجمال صغيرا و طبعا خيره الملك بين 

                                                 
1 (Mouloud Feraoun, Le fils du pauvre, p p 88-89.  
2 ( ����Mouloud Feraoun, Lettres à ses amis, p217. 
د ��<ن، ا�رض و ا��م، ص ) 3�! ����81.  
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 و طلب نصيحته، فرد ا ، قص عليه قصتهدرويش العالم الحكيم صادف أن التقىتو 
و عليه أن يقبل من اهللا وحده ال شريك لهإال تكون ال خافة عليه الدرويش أن الم ، 

م ، يمكن أن يكون العاِل ثيرة يمكنها أن تحدث في ثالث سنوات كا، ألن أمور العرض
 تدق ساعة الملك فيصبح بين يديه و، أ االمتحانبين يدي خالقه أو يموت الجمل فيسقط 

و فعال لم يمض زمن حتى مات السلطان و كان األمر كما توقع .  قطيع من الجمال
  1.الدرويش
  

الروايات الثالثة األولى التي كتبها مولود  األقوال التي جاءت في توقفنا عندو إذا 
  :، والتي تالمس الدين اإلسالمي، نعثر على ما يلي فرعون
  2.ألجل الجنة −
    3.الحرام −

  4.قدر بائس −
 5.الصالة  −

  6.القوي الجبار −
  7.يوم الحساب −
  8.ظهر الرسول −

على حديث مطول عن اهللا ، " نولال" عند محمد ديب و خاصة في رواية نعثر 
، ففي حوار بين عكاشة و عمر يلتمس المتخاطبان جدارا يحميهما من  تعالىانه وسبح

 .  فهو بحث عن حماية دينية تشعرهما باألمان،األوضاع العامة المزرية في الجزائر
الحاجة إلى إيمان صادق يعزز ثقتهما بنفسيهما و يزيل ذلك الشك الذي بدأ يزحف شيئا و

، فإذا كان الضمير غير مرتاح فليس لجرم  لضمير، مشعرا صاحبيه بتأنيب ا فشيئا
 قلة الحيلة هسبب، فربما كان  كب و إنما هو إحساس عام ال يملك له صاحبه سببا مقنعاارتُ

                                                 
د ��<ن، ا�رض و ا��م، ص ) 1�! ����85.  
2 (Mouloud Feraoun, Le fils du pauvre, p14. 
3 (Mouloud Feraoun, La terre et le sang, p 138.  
4(Mouloud Feraoun , Les chemins qui montent, p98.   
5 (Ibid, p98.  
6 (Mouloud Feraoun , La terre et le sang, p 124.  
7(Ibid , p 135.  
8 (Ibid, p 135.  
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 ألن الوعي الحالي ، أو ربما و عدم المقدرة على مواجهة الواقع بقسوته و ظلمه المتناهي
ال ينسجم مع القناعات الدينية و ال ه التوصل إلى رضا نفسي، فهذا الوعي ال يتيح لصاحب

فاإليمان .  يتمكن من جلب السالم والسكينة للشخص الذي يقول عن نفسه أنه مؤمن
هو ، و لكن اإليمان   شعائر تؤدى بمواظبة و يتباهى بها أصحابهاحسب محمد ديب ليس

  .  ده في هذه الحياةوجتلك اإلنسان رسالة يؤديها أثناء وأن يم
إلى عمر فقال له أنه يحس أن شيئا جديدا قد نبت في نفسه ، ع ثم تطلّ" ...

  .وسأله
 أأنت مؤمن باهللا ؟ −

  .فتلعثم الصبي و قال
 ...أنا −

  .و تفرس في وجه صاحبه ، ثم أضاف
 .ال أدري −

  سأل عكاشة صاحبه
 أصحيح حقا أنك ال تعرف؟ −

  :و تابع يقول... 
أنا أتمنى ..  ، طبعاليس يكفي المرء بعد اآلن أن يكون مؤمنا حتى يرتاح ضميره −

 .غير مرتاح الضمير وو لكنني مؤمن. لو كان إيماني مصحوبا براحة ضميري 
  :و فجأة صاح بعنف مكظوم خفق له قلب عمر

 1".لكأنني لم يبق لي في هذه الحياة شيء أعمله ، يمينا أن هذا هو ما أشعر به  −

ن الوجود ، فلسفته ع  من خالل نقاشات بعض عمال النول ،يقترح محمد ديب
فنفوس الجزائريين أصبحت مظلمة كتلك .  اإلنساني الذي تطبعه القسوة الالمحدودة للبشر

ل فيها العامل الجزائري إلى حالة من وتحو الكهوف التي تحولت إلى ورشات للعمل
 -حسب محمد ديب -إن الجزائري .  العبودية، في حين أنه يرى غيره في األعالي أحرارا

، ال قيمة له كالصفر إذا افترضنا أن الصفر ال  ، فكأنه غير موجود لعدموصل إلى مرتبة ا
فهو ال يمتلك إال أن يفعل شيئا واحدا ، و أمام تدهور وضعيته ، و في هذه الحالة .  قيمة له

                                                 
  .J!460 -461#� د�K، ا�LMY�0 ا��ل، �� '�!� ا��رو �، ص ص) 1



 .درا�3 3 �3 1;��� �� ا1? ا���7ة ا�'���=�� و ا���
��   :  ا���2>ا���� 

280 
 

لة من الدول أو شعب من الشعوب إن مقياس تقدم أو تخلف دو.  هو المطالبة بكل شيء
  .مالهاعيكمن في 

  :يصرح عباس
ال تحاولوا أن تقنعوني بأنني أتعذب ألنني خلقت للعذاب ، إنني إنسان كأي " −

  .إنسان آخر
  :يرد عليه حمزة قائال...
  1".ما نعرفه عن الحياة هو أننا لسنا بشرا كسائر البشر −

يتوقف محمد ديب عند الممارسة الدينية ممثلة في فريضة الصالة و ترتيل القرآن، 
فصالة هذا الكائن .  ي األمين لهذا الركن اإلسالميفيصف بمنظور عمر تأدية غوت

،  ثقة إيمانيةجلي عن، بل هي تُ  فال اهتزاز فيها ،الضعيف كانت تعكس السكون الروحي
حاول أن يستغرق ي، و هو أثناء صالته  ، و يسجد تارة أخرى يقوم تارة فيها هذا الرجل

رتل ، حيث ي ل مكان العملو يبدو التمسك بالدين داخ.  ما تتطلبه الصالة من وقت
  .القرآن كدليل على الحفظ و الدراسة لهذا الكتاب

 يرتل آيات القرآن ، فلم يلبث غوتي األمين أن أخذ يصاحبه في ••••ثم أخذ صقالي" 
والصوتان يتساعدان اآلن و يتساندان ، حتى لقد صارا في آخر ... الترتيل شيئا فشيئا

2."من الصالة و الدعاءغرق الكهف في جو األمر كصوت واحد ي  
يعتقد محمد ديب أن العديد من الرجال المتمسكين بالدين يقعون في تناقض صريح 

فهذا الشخص ". األمين غوتي" ، العامل المسمى ، ونموذجه في رواية النول ال غبار عليه
ِرالقدإال أنه يستكين  يطالب رفاقه أن يتحركوا ليغيروا أوضاعهم بالفعل ال بالكالمي 

يرى أن و.  يزه بالتمرد مثال أو المواجهة، فهو ال يخرج عن المجموع بتم يرضىو
إنكار وجود إله تفوق قدرته كل ، و قاربوا بيأسهم  عقول الناس قد طغى عليها الجنون

  .يرون القوة محصورة في المستعمر الفرنسيو . موجود
  :قال من مكانه سائال

                                                 
  .429، �� '�!� ا��رو �، ص !J#� د�K، ا�LMY�0 ا��ل) 1
  .4hc��ت ا��لأ�6  • 
  .425، ص  !J#� د�K، ا�LMY�0 ا��ل) 2
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م أنفسكم ، ال تعملون شيئا من أجل أن ون عن الشكوى ما دمتم ، أنتلما ال تكفّ −
تتبدل حياتكم ، و ما دمتم ال تحترمون اإلنسان الذي فيكم ؟ إن الشكوى يمكن أن 

 .تكون منكم أيضا
و حين جلس غوتي األمين إلى نوله بعد لحظة قال بكلمات سريعة قصيرة ... 

  :وهو يحرك يديه
د تكدح كالثور ، و قد تكون أنت ق: صيبك ال بد أن تناله أفهم جيدا ما أعنيه نَ −

كن غشاشا أو سراقا أو . أذكى الناس وأمهرهم و لكنك لن تأخذ إال نصيبك 
 .مكارا، فلن تنال إال نصيبك

على أن ذلك أمر . لم يدرك أنه ناقض نفسه بنفسه : ...و يعلق السارد متدخال
  1".شائع في الكهف ال يهتم به أحد

بمشيئته على ضرورة اإليمان باهللا و" قيصيف إفري" في روايته د ديب يؤكد محم
، و لذلك ال يملك  ، أبدع في نظام كونه ، فالوجود الكلي من صنع قادر حكيم عدلهو

  :تقول إحدى الشخصيات.  اإلنسان إال التسليم لمشيئة اهللا سواء في السراء أو الضراء
. اهللا لناو ال يملك اإلنسان أن يراجع ما سطره . الكل بمشيئة اهللا ، يا أختي"

إنه العدل و الكمال في . وينبغي أن ال ننسى أن الكون الذي خلقه اهللا خلق بميزان عدله
التعاسة فالسعادة هبة إلهية ، و.  الكون نظام إبداعه و خلقه و هو الذي يحدد بناء

و هذا الترتيب من . فق الترتيب نفسه كذلك هبة إلهية ، و هما مقسمتان و موزعتان و
واجبنا هو نتيجة و. يجد له مكانا في هذا الترتيب و كل فرد منا . زعزع الصعب أن ي

ن كل واحد  فهي عملية تبادلية بينهما ، إذ إطبيعية ويسيرة للترتيب و اإلحكام الكوني ،
منهما سواء الكون أو اإلنسان ي2." من السرمدية أو حالةًن لآلخر الديمومةَؤم   

فها .  تتمثل في شرب الخمر،  رمه الدين اإلسالمي تالمس ما حة نقطة اجتماعيةمثَ
، يقدم تبريرات لجوئه إلى شرب الخمر إلى   أحد عمال النول "مصطفى رزاق" هو 

فإذا كان هذا الكائن .  و هي تبريرات تقف على رؤية مأساوية للحياة.  مفتش الشرطة
كن اإلدمان على و ل. ا في مجالسة السكارى، و ال حتى حب يشرب خمرا فليس حبا فيها

                                                 
  .J!508 -509#� د�K ، ا�LMY�0 ، ص ص ) 1
 2( Mohammed Dib, Un été Africain, p 51. 
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، حل يسميه البعض   الخمر يعد حال من حلول التهرب من التذكر و اليقظةشرب
ن فالخمر مسكنة آالمه المعنوية في حين أنه يري أن هذا المفتش الجزائري يسكّ. النسيان

 في تلك الفترة الحساسة و المؤلمة كان ، إذن،فالجميع.  آالمه بتعذيب إخوانه الجزائريين
يكمن في تنوعها بين خمر و نساء هنا الختالف  انات و مهدئات وإلى مسكّفي حاجة 

  . تعذيب لآلخرو
لذلك أشرب ، و أنا أثناء السكر أنسى . ما الفائدة من الحياة ؟ ال فائدة منها "

لقد ظللت طوال حياتي أعمل فرأيتني بعد ذلك العمل واقفا حيث أنا ال  .حماقة البشر
لذلك قررت أن ال أعمل إال من أجل أن أكسب ما أدفعه . احدة أتقدم إلى األمام خطوة و

   1."ثمن الخمر
 إلى ارتباط القرى الجزائرية -كما فعل الكتاب الجزائريون -يشير محمد ديب  

 قصة غريبة - لكذ تأكيدا ل-، و يسرد  من منطلق الغاية التي تبرر الوسيلة باألولياء
 و نساء  صالح يزوره أهلها رجااللى ولي دشرة افتقدت إتحمل داللة عميقة ، قصة

 إلى ولي -بعد تفكير طويل  -و توصلت هذه الدشرة .  قبرهيتباركون بوجود قبته وو
و مع . و ورعه ، تكريما لعلمه  ستضافته و أقامت له حفال، فا يسكن في قرية مجاورة

ق على أرضهم وا أنه باتأكد، قام أهلها بقتله و سارعوا بدفنه حتى ينهاية االحتفال 
  2.يتكفل بحمايتهمو

عن بعض السلوكيات السلبية "الرب في بالد البربر" في رواية  و يكشف محمد ديب
  ":كمال وائل"  يقول بطل الرواية.  ، كزيارة القبب واللجوء إلى المشعوذين المنافية للدين

ال يخفى عليك ، مثلما ال يخفى علي ، مدى تأثير حجاب الظالمية الذي ساعد  −
على امتداده التمسك الشعبي باألولياء في بالدنا ، و كذا كل ممارسات الشعوذة ، و كل 

زال محجوبا بغشاء ضبابيإن وعي الشعب ال ي...ج للتمائم و العطورالتجارة التي ترو ،
واألكيد أنكم ال . رة ، ومغتالة إلى درجة أنها فقدت اإلحساس باألشياء هي عقول مخد

فقد شجعت جهات فرنسية هذه . الستعمار لهذا االعتقاد الشعبي تجهلون مدى توظيف ا
و لنعترف أن هذه السياسة قد . الممارسات لتدمير كل عزيمة أو رغبة في الثورة

                                                 
1(Kد� �#J!  �� ،ل  .464'�!� ا��رو �، ص:، ا�LMY�0 ا��
2 ( ����Mohammed Dib, Le maitre de chasse, p 92. 
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 كذلك اإلرهاب الذيو. ضعت تحت هذه الفتنة  البالد ونجحت إلى حد ما ، و أن هذه
دي لهم و الوقوف ضد ن في وجه من حاول التصمارسه هؤالء الدراويش و المرابطو

 1".تيارهم

" سبات العادل"  منذ الصفحات األولى لروايتهلود معمري أن يستعرض ،حاول مو
نموذج ، فهو  "أرزقي" قضية وجود اهللا سبحانه و تعالى أو إنكارها من خالل شخصية 

الجزائري الذي تعلم في المدارس الفرنسية و قرأ لفالسفة أوروبا كالفلسفة الوجودية أو 
ق ما اكتشفه في أن يجتهد بفكره و يطب" أرزقي " حاول .  الفلسفة اإللحادية اإلنكارية

تحليله  ، و كان نقاشه والكتب الغربية على المجتمع القبائلي المنتمي إلى الثقافة اإلسالمية
وهو .  اآلالمالخير و الشر و كذا خلق العذاب وا على منطق الخلق و خاصة خلق منصب
االبن بحكم ما رآه في الحياة هذا لقد اكتشف .  لى تحليالت الفكر الوجودي أقرب إبذلك

 ،، من جهته ، أما األب ، و هو يحاول إثبات ذلك لوالده  أن ينفي وجود اهللا، من تناقض
 أن ابنه تآمر مع الشيطان، و الغريب أن فرفض مجرد تصور أفكار ملحدة بل زعم

، و كأنه ليس  ، فهو يختفي وراء الشخصياتا  بل يقف محايدالسارد ال يحاول التدخل
و بعد سماع ، و أثناء تحاوره مع والده المتمسك بإيمانه .  مسؤوال عما يدور بينهما

إحضار بندقيته إلسكات ذلك االبن زعزع قناعته السابقة يسارع األب بالكالم الذي ي
 :، يصرح أرزقي قائال الملعون
  . ر هو إدانة للرب أن وجود الشيكفيك اليوم أن تفهم"  −
 .ال ، و لكنني قرأت في الكتب... −
 و ماذا قرأت فيها ؟ −

 2".أال وجود لإلله −

، صورة تركز على  إلى صورة أخرى،  في نفس الرواية ينقلنا مولود معمري ،
تحويل الحق إلى باطل عن طريق فلسفة الدين و عدم تجاوزها إلى أوامر وردت في 

سار الفرنسي يتجلى ذلك و الكومي ابح أمين القريةحوار بين رففي .  القرآن الكريم

                                                 
1 (Mohammed Dib, Dieu en barbarie, p 186. 
2 (Mouloud Mammeri, Le sommeil du juste, p p 8-12. 



 .درا�3 3 �3 1;��� �� ا1? ا���7ة ا�'���=�� و ا���
��   :  ا���2>ا���� 

284 
 

لوضعية طبقية تخدم مصالح ن تثبيتا لحالة اجتماعية قائمة و االستعماري للدياالستغالل
  .ستخدم الدين في غير محله،  ففي هذا الحوار ي الفرنسيين المقيمين في أرض ليست لهم

 .كيكة هل تؤمن باهللا ؟ قال السيد بونيفاس بلغة قبائلية ر"  −
  .و ألول مرة شعر رابح بأنه واحد من الرجال

 .العزة له ، قالها رابح ، ال إله إال هو  −
 .أن اإلنسان يستطيع أن يصحح عمل اهللاهل تعتقد  −
 .إنه يعطي لمن يشاء :قال رابح  −
 هل الفقر يأتي من غير اهللا ؟ −

م و العالم إنه رب هذا العال . أنه يأخذ كذلك من الناس ما يشاء و:  رابح قال −
  1".اآلخر ، و إن الفقر الذي ينزله على العباد هو امتحان إليمانهم

، أن هذا الحاكم الفرنسي الذي يمثل سلطة  األكيد الذي ال يترك مجاال للشك
، فاعتبر نفسه من أولي  االستعمار سعى إلى توظيف مفاهيم القرآن لمصالحه الخاصة

  .ار بينه و بين أمين القرية ففي حو ،األمر الذين أمر اهللا بطاعتهم
 .أطيعوا اهللا و أولي األمر منكم : إن اهللا يقول  −
 .راء القرآن  سمعته من قُهذا الكالم ،: قال األمين  −
 هل طلب منك أحد الحكام أن تساعد سمينة؟. حسنا −

 ...و لكن.. ال: أجاب األمين  −

− ر من  دون أوامفتَليس هناك لكن ، قالها الكوميسار متدخال ، لقد تصر
الذي يعصي األوامر الموظف دت و عصيت األوامر ، وة فلقد تمروصراح. مسؤوليك 

 2 . "فمصيره أن يفصل

 أن يفسر حالة االستكانة و الخضوع التي - في سياق آخر - حاول مولود معمري
غلبة بعدم الفهم الصحيح للدين و"  الهضبة المنسية "طبعت قرى القبائل من خالل رواية 

بعد  تُر األوضاعلقدر و كان ذلك من صميم اإليمان في حين أن محاولة تغييالقبول با
 فهم و إدراك المضامين الصحيحة للعقيدة  قصور عن، إنه صاحبها عن التدين الصحيح

                                                 
1(104-105. Mouloud Mammeri, Le sommeil du juste,p  
2 (Mouloud Mammeri, Le sommeil du juste, p 106. 
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 باسم - يرفض شيخ القرية" الهضبة المنسية" ففي رواية .  اإليمانية و الشريعة اإلسالمية
ذلك لى باقي المدن و القرى األخرى ولفتح المنطقة ع" أكلي " اقتراحا تقدم به -الدين 

هو التطور بعينه و ال يتنافى مع البناء والمستقبلي و ببناء جسر، فهذا االقتراح المشروع 
 باب من" أكلي "إنما عارض فارقة أن الشيخ لم يكتف بالرفض ووالم.  الدين مطلقا
  : قائاللرفضه  سببا وجيها  دون أن يقدمالمعارضة ،

 "ر عليك أن تموت في النهر ، فسوف تموت هناك ، و ال أحد لو كان اهللا قد قد
  1".رسول اهللا الكريم فصلوا على ... لقدرة على إنقاذكيملك ا

،  في نفس الرواية عن حالة القرية"  مولود معمري "ثمة تفسير عقائدي يطرحه 
حماية أهلها منذ  حمايتها ويسهر علىو فن فيها  دلولي الصالح الذي ينسب إليها وفكأن ا

البعض األخر لي الذي يسميه البعض بسيدي هند وهذا الوف،  ما يفوق األربعة قرون
د تجلى ذلك في انتشار االنحطاط قو.  عن القرية  تخلىهو كأنيبدو .  بسيدي مالك

 ، فلم يعد ذلك الولي القريب من اهللا محبوبا مقدرا اإلحساس بالعار و الملل من الحياةو
 أو كأنه توقف عن مودته للناس و أصبح  لبركتهافتقدوا ها سكانكأنو. من أهل القرية 

  2.النساء الذين يئسوا من حياتهمل وأصم أمام دعوات الرجا
، و هو   مولود معمري أن الوازع الديني يطفو على السطح رغم كل شيءيؤكد

ة مثال داشهفال. ارجية  بل و يتغلب على المؤثرات الخيطفو عند الجزائري بصورة عفوية
 تختم  الروائيةهي الشخصياتمن  العديد، ف ردد في اللحظات الحاسمة كلحظة الموتت

   .  لحظة االحتضارحياتها بالشهادة
  3".ال إله إال اهللا ، محمد رسول اهللا " الشهادة بصوت منخفض ، " علي"قرأ " 
الماشية راعي ، " موح" ندع - " الهضبة المنسية"   في رواية- انفسه ةداشهالد ردتُ

 يحمل سنه شخص مقرب سريركان بو ،  ، في لحظات االحتضار عند عائلة مقران
و4." محمد رسولهال إله إال اهللا ،: " ةداشه، يردد بصوت منخفض ال مح الوقاره مالجه  

                                                 
1 (Mouloud Mammeri, La colline oubliée, pp76- 77. 
2 ( ���� Mouloud Mammeri, La colline oubliée, p 34. 
3 (Mouloud Mammeri, L’opium et le bâton, p 135. 
4 ( ����Mouloud Mammeri, La colline oubliée, p141.  
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على  ، ولجانب العقائدي و الديني عند مالك حداد على القناعة الشخصيةايتأسس  
، إذ ينبغي على المرء أن يلجأ إلى الدين و إلى خالق الكون في  ود معجزاتاليقين بوج

 أي في ، ال في الشيء نفسه ، و أن يفكر في خالق الشيء اللحظات الشديدة و العسيرة
،  نفاذ الماءضياع موالي و رفيقه في الصحراء وفبعد . الخالق من خالل المخلوقات

 و مبرزا قيمة ، و هنا يتدخل السارد قائال شفكرا في االنتحار كخالص من آالم العط
  : في لحظة الصدق ة اإللهية و قيمة الدعاء المخلص،المعجز
فمن يدري لعل اهللا يسعفهما . لبين منه الماء او من يدري ؟ لو فكرا في اهللا ط" 

لكن ، وبه ، أليس اهللا بقادر على اإلتيان بالمعجزات ، و أليس اهللا على كل شيء قدير 
فقد كانا عطشانين و لم تخامرهما . م و موالي كانا مشغولين عن التفكير في اهللا المشح

إن فكرة االبتهال ال . فكرة االبتهال إلى اهللا بل كانت فكرتهما الوحيدة هي أن يشربا 
و الذين يعرفون كيف يموتون هم الذين ال . تخامر إال الذين يموتون في فراشهم 

صبح الموت إذ ذاك في متناول أي كان و على من يبتغي يعوزهم شيء في الحياة ، إذ ي
  1".أال يكون مجنونا

التلميذ " في الحياة في روايته و نجد مالك حداد يربط الجانب العقائدي بفلسفته 
،  يستند بعضها على عدم فهم بعض األمور.  من خالل محطات و وقفات"  الدرسو

 و تقارب مفاهيمه  ار التقدير هللا جل جاللهالتي تفوق عقلنا و إدراكنا و لكن دائما في إط
  .اإلنسان  ي تحاول أن تجد تالحم بين اهللا وفي أحيان أخرى التصورات الصوفية الت

ن الشقاء لقد اعتدت أن أردد أنني به أمنت ال بعدالته ، لقد رأيت الكثير م"  −
 2 ."األشقياء ، فانا ال أحاسب اهللا و لكنها مجرد مالحظةو

إن :" موجها كالمه لزميله"  Costeكوست " الطبيب الفرنسي انب يقولو في هذا الج
ربما لم أوفق في . اهللا ، يا سيدي الطبيب ، نعم اهللا ، هو نحن ، بما أنني أؤمن به 

محبته، ربما كان ينقصني األدب ، لقد تعلمت أن أتعرف عليه بعد  وجودهاستشعار و
 3 " .مضي سنوات عديدة

                                                 
  x��!83 �6اد، '�ه�T x2ا�u��a �� ،0 ا���!�دي، ص  )1
2(  Malek Haddad, L’élève et la leçon, p 33. 
3(  Ibid, pp 67-68. 
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 يِّأنا ُأحي" ... .  في كل أمورنا إلى اهللا تعالىة و الرجوع نتهى العقيدنشعر بمو 
كتب بكلمات عريضة ، فأنا أؤمن التطور دون أن يأخذ هذا التطور أكثر من حقه و ي

عمال الرائعة للمخترع والمهندس كان ينبغي أن ال يكون توقيع األ. وال بالمعجزات أ
 1."فهؤالء ليسوا إال يد اهللا . الرسام و

هو  ، ومن إبعاد الحياة اإلسالمية عن سلوكه" إدير "مكن بطل الرواية الطبيب ال يت
إذ لم أتمكن أبدا من أن .  لقد إحمر وجهي كحبة عنب. "  "جرمان" في موقف حب مع 

 2." أتحرر من العفة و الحياء اإلسالمي

" التلميذ و الدرس" ل في رواية يبدو أن الروائي و السارد و كذا البطإذن ، 
فق ، وتوجيه الحياة االجتماعية و ركون جميعا في معرفة ما حرمه اإلسالم و ما منعهشتي

قدم له ، حين دعاه إلى بيته و أجاب إدير القائد العسكري الفرنسي. "  العقيدة اإلسالمية
 .كأسا من الشامبانيا

  .شكرا ، أنا ال أشرب الكحول . ال "  −
  .إنك لحكيم  −
  3." حكيما و لكنني مسلملستُ −

إنأنه مصدر لشعلة اإليمان ب، و  اليقين الدينيشعر مالك حداد ب المكان الذي ي
  . هو الصحراء، ببعث الجوانب الروحية و

 بأن اهللا موجود، فمن نار تذكّفالنجوم. فارا من الصحراء لقد كان السكون أشد ق" 
، وفي كل مكانففي كل زمان .  اهللا غير المعقول أن ال تكون البيداء الشاسعة من إبداع

فال يمكن أن نتصور أن مولد . نجد الصحاري هي المحتضنة للصلوات و للعبادات 
ا كان من مواليد مدينة و أن محمد"   Touraine توران" المسيح كان في مدينة 

  Surrey "." 4سوراي "
ا من الذات و مواجهتها ، أو هروب عد المرء عن الدين هروبا إلى األماميكون ب

  . وإبراز ضالالتهابالحقيقة

                                                 
1 (Malek Haddad, L’élève et la leçon, p 72. 
2 (Ibid, p 93. 
3(86. Malek Haddad, L’élève et la leçon,p 
4( Malek Haddad, Le quai aux fleurs ne répond plus, p 107. 



 .درا�3 3 �3 1;��� �� ا1? ا���7ة ا�'���=�� و ا���
��   :  ا���2>ا���� 

288 
 

  :عندما سألت جيزال المؤلف قائلة"
 لم تشرب الخمر ؟ −

  :كان يمكن للمؤلف أن يقول ... 
إني أشرب الخمر ألن الفقر موجود ، و ألن الظمأ خاصية من أهم  −

 .خصائص الفقر
  .لكن كل ذلك هو مجرد كالم في الحقيقة 

  :و ردد المؤلف عبارته قائال 
 .راني الموت ال تحيفالحياة و .. لقضاء الوقت −

  1". و أما اهللا فليس مشكلة عندي بل هو حل من الحلول 
رؤية مختلفة عن الجانب العقائدي انطالقا "  نجمة "يقترح كاتب ياسين في رواية 

 فرشيد مثال يرفض أثناء تأديته لفريضة الحج طريقة.  من شخصيات عمله الروائي
خيبة أمل من ، بصورة واضحة ، نلمس  إذ . تعامل المسلمين مع اإلسالم و مع القرآن

. ألنهم ال يعكسون حقيقة االسالم   نفسه من خالل المسلمينفهذا الشاب ال يرى.  كالمه
فهو ). صلى اهللا عليه و سلم(  الرسولء الناس نجد رشيد منحازا إلىو لكي يدين هؤال

اثيل التمى ، و هم أقرب إل رغب الراعي ساق إلى حيثيقطيع من الدواب ب يشبههم
هما ال تحمل تدبرا أو ف -مثال  -تهم للقرآن  ، فقراء بشكل آليينجزون أعمالهم

ال يحسنون إال ..". يراهم إنه.   ميزتهم الجمود الفكري و الذهنيألن  لمضامينه و غاياته
  2"...و ينعسون و هم يرددون اآليات نفسها التي كان ينبغي أن توقظهمتجديد عباءاتهم 

 . صف أحد المساجدخرية يبرزها السارد في وسمن ال اقارئ نوع اللمسو ي
 في العمل الروائي أن يغير نفسه و ما يريده إلى فعل و من ثم إلى المفترض عند البطلو
و نجد أن الرغبة تبقى محدودة عند حدود الوحي و تبقى محصورة .  بمفرده لتصرفا

إذ يجب لكل .   لتأسيس عدالة شاملة، و لكن هذا التوجه ال يكفي في العبادات و التأمل
  .، فكل رغبة يجب أن تتبع بالقدرة على التفعيل جيدة أن تطبقالفكار األ

                                                 
  .42، ص  ، '�ه�T x2ا�x��! 0 �6اد )1
2( Kateb Yacine, Nadjma, p 119. 
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كانت مئذنة المسجد قائمة منذ ثالثة قرون ، كثغرة في جنب باخرة تسير إلى " 
األفق ، و كانت تتحدى عمارات اإلسمنت المسلح الشاهقة المنتصبة بين األرض 

  1".والسماء
بما أنه يوقظ   إلى الحياة يحث على العودة ا نص-منظور رشيد في -ى القرآن يبق

رآن ـو من هنا تحول الق.  الحظ أن ما يطبع الناس هي حالة السكونلكنه يو . من يرتله
أما اإلسالم من وجهة نظر  . لة، فقد تم تفريغه من قوته المحود  جـامد و مجمإلى شيء

  . فها هو لخضر يحاور أحد الضباطظرة غريبة، فهي ن–  الفرنسي-خر اآل
يعتقد من يراكم أنه شريط سينمائي . تقومون بصلوات غريبة "  −

 .لحصة من رياضة ألعاب القوى ، و كأن الفيلم يتحرك ببطء 
 ما بكم جميعا ، في فرنسا ، تعتبرون الجزائر كحديقة حيوان ؟ −

رانس المالئكة التي أنا ال انتقد صالتكم ، بإمكانكم أن تُحِلقوا في ب −
أنا من . لكم ذلك . إذا كان يحلو لكم أن تقوموا برياضتكم اإللهية ، وتلبسونها 

 2 "...الشمال ، و سيان عندي الكنيسة أو المسجد

و ممارسة أ -في تلك المرحلة  - أن التدين لم يكن يقينا إيمانيا بب ياسين آمن كات
  . إلى الخلفعا و تراجتعكس ذلك النور اإللهي بل كان هروبا 

أنا أفهمكم ، و أقبل بتواجدكم في المسجد ، إذ يستحيل عليكم أن تحلموا مع " ...
ال يمكن أن نمتلك الهيبة في بيت الزوجية ، بل نحتاج أن . زوجات شرسات و أطفال 

 في -في الوحدة الجماعية-نسجد مع أشخاص ال نعرفهم ، و نحتاج كذلك أن نتأمل 
المشي ، تعودون إلى كم تبدأون من النهاية ، فبمجرد مقدرتكم علىدنا، و لكنمكان تعب 
تَتَخطون مراحل كثيرة كالطفولة و المراهقة ، إلى الزواج والثكنة .  من الجديد الركوع

و المسجد هو مستودع للموت ثم تسارعون إلى دروس المساجد ، . العسكرية 
  3".البطيء

 إلى مكة ا لمشروع توجهه" نجمة"اية في رو تطَ خطَّشخصيات المميزة التيالمن 
 ةمسا قد جاوز الخ هذا الرجل كان." السي مختار"شخصية  المكرمة ألداء مناسك الحج

                                                 
1 (7�'�� K0 آ��#C� ، 76، ص.  
2( Kateb Yacine, Nadjma, p 57.  
3( Kateb Yacine, Nadjma, pp 69-70. 
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دفن مات و"  سي مختار "و يعلمنا السارد أن والد .  ، محمال بذنوب كثيرة سبعين سنةالو
الرحلة، و قبل موعد السفر بدأ يحضر لمستلزمات هذه .  في هذه األراضي المقدسة

  1. فاشترى قماشا و نعال دون خياطة كما هو مشرع في الشريعة اإلسالمية
،  و الواضح أن جميع الناس ال يتوجهون إلى مكة بنية أداء هذه العبادة الروحانية

  . مطوال  و هذا أمر طبيعي ال يحتاج نقاشا أو جداالبل تختلف نواياهم
نصف زوار بيت اهللا ، ال فأكثر من . لدي ، يا لك من ساذج آه ، يا و" −

 2". أشبه بمعرض سنوي رب العمل فيه هو اهللا لتجارة ، فالحجيفكرون إال في ا

ال يبتعد عن " سي مختار "فحج .  و إذا كانت نوايا الناس كثيرة و بعيدة عن العبادة
عى الحج إلى البقاع المقدسة للحصول على جواز السفر ، ألنه اد المجوعة المختلفة هذه
ث عن األجر و البحث عن الفائدة ، بين بح فالدين هنا يقف بين الغاية والوسيلة.  فقط

و بهذا .  ، ألنه ينوي مغادرة البالد كان الحج وسيلة لتسلم الجواز.  المصلحة الذاتيةو
فثمة الظاهر  . التصريح يفضح الجهاز القمعي للمؤسسة اإلدارية التي كانت قائمة

، و هذا  الكذبحقيقة تجد نفسها مزدوجة بالزيف وفال.  ضيحه، و هذا ما يتم تو الجوهرو
  ".  سي مختار "يفضي إلى الفضيحة التي يبرزها 

اتركني أتصرف هكذا،  فدون حج ، هل كانوا ليمنحوني جواز سفر؟ خديعة " 
   3 "...مقابل خديعة ، األفضل السفر إلى بلدان أخرى

امتناع الطلبة الجزائريين عن التوجه ك"  نجمة "هناك جوانب دينية كثيرة في رواية 
نجد مصطفي الطالب ، إذ  إلى المدارس وااللتحاق باالمتحانات في المناسبات الدينية

  : الثانوي يتحدث عن تجربته
  .كل الغائبين هم من المسلمين " .. 
أكيد ... أستاذي العزيز ، لن أسلمك ورقة امتحاني ، فاليوم هو المولد النبوي"... 

درج في تقويمكم السنوي ، لقد أحسن الرفاق صنعا بعدم دنا اإلسالمية لم تُأن أعيا
أحب العلوم ...فأنا أخ خائن...  متيقنا بأنني سأكون األول في االمتحان كنتُ... المجيء

 لقد حضرت إلى القسم لمعرفة  يفهم لخضر األمور بأسلوب مختلف ،.الطبيعية 
                                                 

1 ( ���� Kateb Yacine, Nadjma, pp 103-108. 
2( Ibid, p113. 
3( Kateb Yacine, Nadjma, p115. 
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. أحب العلوم الطبيعية .  المميز لالمتحان و الستشعار االنطباع... موضوع األسئلة
  1."سأسلم ورقة بيضاء 

 ا كامنا، فكأن سباق  من الشخصيات الروائيةدر أكثر قوةالقَ يرى كاتب ياسين أن
در دوما يأتي قبل الموعد أو بعد فالقَ.   بين الفاعلين في الرواية و بين الزمنلشكَّتَ

ذا األب لن ، فه قد والده قبل مولدهتم إعالمنا أنه ففي فبالنسبة لرشيد.  الموعد بفترة طويلة
 متأخرا بحيث ، يصل ميناء بون رشيد بّلو حينما يح.   إلى الحياة ابنه اآلتيرؤيةسعد بي

 أقوى من هذه الشخصية و باقي ،كما يؤكد السارد، در فالقَ. يجد نجمة قد تزوجت
  . الواقعفالفاعل يجد نفسه في الرواية أمام األمر .  الشخصيات

 "مثلما سرشيد بموت والده ، فكذلك حضوره إلى عنابة كان بعد زواج بق مولد 
  2".نجمة

، كشفت آسيا جبار عن روحانية الصيام في شهر  " القنابر الساذجة" في رواية 
بطلة النص "  نفيسة" تسترجع ،  ، و قدمت صورة مشرقة عن فترة السحور رمضان

فهي تعود " نجية"، رفقة أختها   في مرحلة طفولتها،ضان رمالروائي ذكرياتها في شهر 
من  مع أفراد األسرةتج، حيث ي إلى فترة ما قبل أذان الفجرو بالضبط، ماضي الإلى 

خاصة منهم البنات فيتم إقصاؤهن من هذه أما األطفال و.   مائدة السحورالكبار حول
    3.تفرض قوانينها  لتي ا العادةهالكن  يشتهيها الجميع واخرة التيالمأدبة الف

فقد كان .  تسلط الكاتبة الضوء على تمسك المجتمع الجزائري بالدين اإلسالمي
قبل النومةداشهنصح األطفال بالمتداوال بين الكبار أن ي  .  

ال " كان يوصى األطفال ، إذا حدث أن استيقظوا أثناء الليل أال ينسوا الشهادة " 
  4."  ، محمد رسول اهللاإله إال اهللا

الحفظ فيدعون بالخير و . كما كان متداوال بين الناس أن يتبادلوا الدعاء فيما بينهم
  . الصحة لمن يكنون له الحب و المودةو

  5".فليحفظهم اهللا و ترعاهم عنايته" 
                                                 

1( Kateb Yacine, Nadjma, p 209. 
2( Ibid, p 180. 
3 ( ���� Assia Djebar, Les alouettes naïves, p42. 
4 ( Ibid, p138.  
5 ( Ibid, p 140. 
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ها و بين ، تنسب إليه الصالة في المسجد فيربط بين تحدث عن رجل تقيو حينما ي
  . حسن الخلق

  1." لم يكن يتخلف عن صالة العشاء في المسجد رجل محترم ،"...
 تستعين ببعض الخرافات المنتشرة في األوساط الشعبية و نجد آسيا جبار

الخرافة التي تنقلها و.  الجزائرية و التي ال تستند إلى أساس علمي و مرجعية معرفية
أن ثورا إذ يحكى .  الكاتبة هي التي تتعلق بالزلزال والثور الحامل للكرة األرضية

و بين فترة و أخرى و حينما .  أسود يحمل الكرة األرضية بتوازن على أحد قرنيه
  2. الزالزلو هكذا تحدث .  يثور غضبا ينقل الكرة الرضية من قرن إلى آخر

.  تمسكا قويا ال ريب فيه–زمن الوجود االستعماري  – لقد تمسك الجزائري بدينه 
 فعا ألن دوافع ذلك كانتلم تجد ن تناق المسيحيةفالمغريات التي قدمها المبشرون الع

                        . الواضح للعيان و كذا عن االنسجام الذاتياإليماني أواليقين الصحيح عن اإليمان يدةبع

                                                 
1( Assia Djebar, Les alouettes naïves, p 141. 
2( Ibid, pp145-146. 
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الرؤيـة (  لدى الكتـاب الجزائريين باللغـة الفرنسية  الروائية الكتابةتقنية
  : )و األداة
  

 امقيديكون  قد ينعت بالطبيعي و اتطلب نظامو كل قصة ت،  إن الرواية قصة
الروائي الحقيقي هو من يمتلك القدرة على سرد و، بمنظومة تخضع للعقلية و الترتيبية

حسن  نُأنAlain robbe Grillet  " : " ةن روب قرييآال" و في ذلك يقول .  هذه القصة
أي ما . عليها الناس تعود سرد القصة ، يعني أن نستجمع ما نكتب في خطة محكمة 

فكل ...  تقارب التطابق في الواقع  في مخيلتهم من أفكار لها مرجعية يختزله هؤالء
في القصةغريبد بسيط أو عنصر ترد ي و إذا حدث  لوصول المعنى ،  تهديدا حقيقياعد

ي هذا إلى توقيف التدفق الروائي فسوف يؤدستخدم بإحكام تناقض في العرض أو لم ي
     1."الخياليل القارئ بين العالمين الحقيقي وحمي الذي

، عناصر ثالثة  من منطلق التأويلية التجريبية" ريكور" يتضمن العمل األدبي حسب 
،  العالم بين اإلنسان و، و هو كذلك ألنه وسيط هي المرجعية واالتصالية و الفهم الذاتي

   2. ، وبين اإلنسان و نفسه و بين اإلنسان و اإلنسان
كما تمتلك البنى السردية قدرات فنية هائلة لطرح قضايا الواقع و تساؤالت الفكر، 

بحكم   –فاألعمال القصصية .  ، و محاورة األنا و اآلخر ع األيديولوجياتصارو تَ
كما أنها قادرة .   ذات وظائف فنية و اجتماعية ال حصر لها- تشكيل محتواها المعقد

،  ، من خالل إحكام النسيج السردي طريقة فنية وجماليةعلى عرض أخطر األزمات ب
 القيم - بوضوح–تكشف ، بحيث ال تُ فيمزج بين قوة األفكار و حداثة األسلوب الفني

 كملحمة للطبقة -منذ نشأتها،الرواية حاولت لقد .  األساسية التي يركز عليها الكاتب
مميزات كل  أن تستفيد من مزايا و، و  أن تأخذ مكان الفنون األدبية جميعا- البورجوازية

  . قدرة على استيعاب الفنون األخرىدها عمقا وفن ، هذا ما زا
في ، أما  ، في زمن الفطرة و األساطير لقد سيطر الشعر في العصور األولى

  فإنه-  زمن المعارف و العلوم و السرعة في نقل الحقائق المتنوعة-العصر الراهن 
                                                 

1 (Alain robbe Grillet, Pour un nouveau roman, p 30.  
2 (0Y��J0 ا��ا��8د�0 ا��1  ،i�ا��1 � ،ط ،  ���� <�2 ا� ا �اه ����Yا��&�ة ، ا�#�آ� ا� ��1#�ري و إ<�دة ��8�'fب ا�?hا� x�S��1 
  .85- 84ص ص ، 2003 –
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الحقائق بين معرفة ، في انسجام و تناغم ،  إلى فن يجمع يلجأعلى األديب أن كان محتما 
و هذا  الروائي الحالي ضالته في السرد القصصي وو قد وجد العصر.  التشوق للخيالو

فتقاد فن القصيدة إلى عناصر الزمن الحديث و من ال ت مكانته تقهقربعكس الشعر الذي
الرواية هي سيدة فنون اآلداب دون  ف1. ثم أصبح الفن السردي هو شعر الدنيا الحديثة

، يضاف إلى ذلك أنها جذبت أعظم  منازع لثالثة قرون خلت من أزهى عهود البشرية
  .     العبقريات في العالم إلى ممارستها اقتناعا وحبا في عوالمها التي تفيض خياال

/ ماضي، ال اآلخر/ ثنائيات األناالمتمثلة في الثنائيات المالزمة للرواية ستمر تَ 
حازمة في  فاعلة و بصورة ،الوافد/ ، األصيل الحديث/ ، القديم الغرب/ الحاضر، الشرق

 تزال تعكس تناقضات الواقع المعيش ، فقد عكست هذه الثنائيات و ال عالم السرد
ئيات غير مفهومة لكونها تتشابك و تبقى هذه الثنا.  لروايةواللحظات المتغيرة المشكلة ل

 و أفرز معها البحث المتواصلالذي أفرزها ها نتيجة الصراع التاريخي ما بينتتفاعل فيو
ويةعن الذات و اله .  

فضي دائما ، فثمة هندسة قارة متكررة تُ نماذج القيم و المثلليسود التشكيل الثنائي 
 فال ،  بوتيرة واحدةالنصوص يعود فيها، ألن نظام القيم الموزع في  إلى نتائج معروفة

ير ر والِشقدم نفسه فداء لآلخرين ،ر فاضل و متسامح و ي، فالخي ض عليهيجوز االعترا
مائف ،ضلل و زي و البد للقارئ أن يتعاطف مع .  رصعب تصديق أنه يقوم بعمل خي

الروايات يبدو أن  إذنّ .  العادل و لو كان افتراضيارة ليساهم في بناء العالمالنماذج الخي
الثنائية الضدية فيها  ة أو االجتماعية أو التاريخية تكونلسياسيالتي تستثمر الموضوعات ا

  .     فيها هي النسق المهيمن
، عن غنى خاص في  تكشف خارطة السرد الجزائري الحديث في القرن العشرين

، فإننا نجد  ، و بغض النظر عن األحكام النقدية الشائعة في حقه مجال التأليف الروائي
، فهي مدونة   قيما الحقة على حقبة التشكل األولي للنوع الروائيأسقطتقد كثير منها ال

  . سردية شديدة التنوع و الثراء

                                                 
�4ر، ز!7 ا��وا�0 ) 1> � �B �����&0 و ا�����Y@� ر�� ، ، دار ا�#�ى�&�ت ه|� ا�S@#�ت �� !C@0 ا��'��0 / 9 ص،1999 '

 0�' �2#�2' 7! 5��Yت <�ده� ا��4در �� ا�f��#1945ا���ه��0 �� إ�6ى ا� .  
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التواطؤ بين نشأة "  الثقافة و اإلمبريالية "في كتاب " إدوارد سعيد" حلل 
نشأة الرواية الحديثة في الغرب ، و  اإلمبراطورية االستعمارية وتطورها وتوسعها

 أكثر األشكال من  - في منظوره-قد كانت الرواية ، ف يةاكتمال خصائصها الفنو
، هذا  إنما ارتبطت بهاو الجمالية التي لم تعبر عن التوسعات االستعمارية فحسب ، 

تاجا لنوع من التفاعل الذي يأخذ على السطح شكال متوازيا بين الظاهرتين الترابط كان ِن
روبنسن "، رواية   في هذا السياقشار إليهوأفضل مثال ي.  االستعمارية و السردية

،  التي اعتبرت إحدى النماذج المبكرة للرواية الغربية الحديثة" دانيال ديفو " ـل" كروزو
و ليس من قبيل المصادفة أنخلق لنفسه مستعمرة على  أحداثها تدور حول أوروبي ي

  1.جزيرة غير أوروبية نائية
و توسعاته تمايزا مطلقا بين الذات أقامت الرواية التي عاصرت نشأة االستعمار 

نحت حقا ، أفضى إلى متوالية من المتعارضات و الترتيبات التي م الغربية و اآلخر
.  م حجج ال نهاية لهايأخالقيا يقوم بموجبه أحد األطراف باختراق الطرف اآلخر و تقد

ى األجيال أقص، و رة وحماها في أسوارها المنيعةن الذات المستعمهذا االختالف حصو
رواية شرت نُ. ، فكانت النتيجة التمركز على الذات ه حالتها اإلنسانيةالمتعاقبة و شو

م ر في العالَ تبشر بفكرة تفوق اإلنسان المتحضو هي ، )1719(سنة " روبنسن كروزو"
شكل الكلية الحضارية عن لحق بالتاريخ الذي ي لم ي، فيظل منسيا إذا المهجور والمتأخر

  2.الشرعية الكاملة لالستعمار -في البداية-و قد منحت هذه الفكرة .  بيضاألالرجل 
، فتضمنت سردا  علنت بها بداية الرواية الغربيةالتي ُأ" دون كيخوت" أما رواية 

يتشجع لمالزمة الفارس " سانشوبنثا" ، فالتابع زج بطابع السخرية و الفكاهةمليئا باآلمال م
ق عليه الوعود بأن يكون حاكما على مستعمرة فيما غدما تُ حين"دون كيخوت " الموهوم

عايش التابع هذا الدور التمثيلي ، في ختلق فيها حيلة لتنفيذ الوعد، إلى درجة تُ وراء البحار
  . يصل إليها باجتياز البحر و ركوب السفن، كمسؤول عن جزيرة بعيدة 

يمجموعة من األحداث السرد القصصي كتقديم لحدث أو تتابع ل" جينت"ف عر
سلسلة أو متعارضة أو فهي مت، ، وتتنوع العالقات بين هذه األحداث  الواقعية أو الخيالية

                                                 
1  (Kد� 7 ا��8د�0 ا��1 �0 ا�0Y��J، <. 58ص / 1997 ،  ��وت دار ا~داب����إدوار '1��، ا�0���Y و ا$!����2�B�� ،0#0 آ#�ل أ 

  . 68<�2 ا� إ �اه�i، ص
  .68، ص   ا��1 �0 ا��80Y��Jد�����0 <�2 ا� اراه�i، ا�) 2
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عتبر يو.   و يتحقق هذا التقديم عن طريق الكلمات و خاصة اللغة المكتوبة،... مكررة 
ا من اإليجابية و البـساطة هذا التعريف من التعريفات المتداولة التي تحمل نوع

  1. داهةـالبو
، هو زمن الشيء  ولاألزمن ال، فهناك  يحمل السرد القصصي تتابعا لثنائية زمنية

فهذه . أي زمن الدال و زمن المدلول زمن الثاني وهو زمن السرد القصصيالالمحكي و 
الثنائية أو االزدواجية ليست الوحيدة التي تفتح مجال كل االنحرافات الزمنية و التي من 

ص في لخَّفثالث سنوات عاشها البطل تُ.  ستخرج من النص القصصيتُالسهولة أن 
.   الرواية أو في بعض المشاهد المركبة المكررة إذا تعلق األمر بفيلم سينمائيجملتين من

هام السرد القصصي تحويل زمن ما  إدراك أنه من متساعدنا هذه الثنائية الزمنية علىو 
   2.  في زمن آخر و االستفادة من ذلك

 منطق الزمني وراء زمن الخطاب، و قد  إمكانية وجودرين مناءل بعض المنظّتس
بروب" ـف ، قت هذه المسألة العديد من النقادفر   "(Propp)  الذي تخصص في الزمن 

 ، بقاء الزمن التسلسليضرورة ، تمسك ب السردي و فتح أبواب االجتهاد لباقي الدارسين
 ورغم ذلك نلحظ أن.  لقصة في الزمن أو في الواقعلهذا السبب ينبغي أن تتجذر او
حداث و وحدة كتنوع لأل بعد أن قابل المأساة كوحدة حدث مع القصة -"  أرسطو"

 و هذا األسلوب متبع لوية للمنطق على التتابع الزمني الكرونولوجيحدد األوي -للزمن
تحت الفرضية ون يدرج  ، رغم بعض االختالفات،الذين  ♣باحثين المحدثينعند معظم ال

، يتحلل في بنية أولية  ن نظام التتابع الزمنيالتي يبين أ" سليفي سترو" التي طرحها 
يميل إلى تفكيك التسلسل الذي  التحليل الحديث  هذا ما ساد في و. طابعها الالزمن

  . الزمني
زمن متعدد المستويات  و زمن الخطاب ، فاألول زمن القصة بين" دروفتو" ميز

ففي القصة يمكن أن تتفاعل أحداث .   زمن خطي متواصلاد في حين أن الثاني،األبعو
فيه  ال تقدم لتزم بترتيب متالحق، أما في الخطاب فينبغي أن ي كثيرة في الوقت نفسه
، من هنا و.  فهي صورة معقدة يتم عكسها على خط مستقيم.  المعلومات دفعة واحدة

                                                 
1 ( ����Gerard Genette, Figures 3, p74.  
2 (����Ibid, p77. 

  (Levée Strauss , Greimas, Bremond, Todorov))���� '��وس،��T#�س،  ��#ن، �دروف: !7 هfHء (♣
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. يعي لألحداث و إن كان الكاتب يسعى إلى االستمرارتأتي الحاجة إلى تكسير التتابع الطب
نجد أن الغالب أال يسعى الكاتب للحفاظ على االستمرارية الخطية ألنه يتعامل مع  و

    1.التحريف الزمني لدواعي جمالية
 « Temporalité »  الزمنيةبصورة أخرى أن،  أن نضيف و انطالقا من ذلك يمكننا

ال يوجد الزمن في فمثلما  . للخطاب ن مراحل البنية السردية  ال تعدو أن تكون مرحلة م
 يوجد -  من وجهة نظر الخطاب القصصي -إنه ف.   إال تحت قالب النظام اللغوياللغة

    2.  في البناء الفني للخطابظيفةالزمن في صورة و
 حسب  - يتحول إلى جزئية أدبية لنا إلى زمن الكتابة فإننا نجدهو إذا انتق

في اللحظة التي يتم فيها إقحام هذا العمل في المؤسسة  -  Todorov" فتودورو"
أما .   أو سردهقصته و الزمن الذي سيستغرقه في كتابته، فيحدثنا السارد عن  التاريخية

لكنه و . درجة تلقينا للنصحدد  يهو زمن متواصل ال رجعة فيهزمن القراءة أو التلقي ف
     3. يالتاريخالسياق ن يأخذه الكاتب بعين االعتبار في قد يتحول إلى جزئية أدبية بشرط أ

فالكاتب يتظاهر بتصديق ما يقوم  قد ضمنيتتوثق عالقة الكاتب بالمتلقي بع ،
يتظاهر و.  تم اختراعه و ال أساس له من الصحةقد بسرده، أما القارئ فيتناسى أن الكل 

تتحول القراءة إذ  . ثت فعالبالتعامل مع وثيقة تاريخية أو ترجمة شخصية أو قصة حد
، انطالقا من خلفيات  إلى عمل حقيقي تتحرك فيه كل اآلليات التي تساهم في تفهم النص

فالقارئ يفتح مع .   ضمن ما يسمى باإلنتاجيةةهذه العملية المعقدتدخل و .  مشتركة
و بذلك يساهم تاب العوالم الخفية النائمة بداخله ، فيؤسس العمل اإلبداعي في خياله و هالِك

         4. في اإلنتاجية األدبية
، و هي أكثر وضوحا  هناك مالمح تكشف عن السارد و القارئ في عمل سردي ما

 ضمائر المتكلم النص السرديستخدم في تُإذ ،  و عددا عند األول و تضمحل عند المتلقي
ه كلما نقل هكذا نجد أن و.التي تضيق مساحتها مقارنة بها  أكثر من ضمائر المخاطب

هاينتج عن  ،جيدا و يجهلها القارئهو عرفها السارد أحداثا ي لداللة لغيابلقارئلمح ل ، في 
                                                 

1 ( ����Tzvetan Todorov, Les catégories du récit littéraire, p 145, L’analyse structurale du récit, 
communications, 8 , éd du Seuil 1981. 

2 (  ����Roland Barthes ,introduction à l’analyse structurale des récits ,  p18,Ibid , éd du Seuil1981.  
3 (  ����Todorov, Les catégories du récit littéraire, L’analyse structurale du récit, communications, 8 , 

éd du Seuil 1981. p147. 
4 ( ����Abdallah Memmes, Littérature maghrébine de langue française , p p 166-167-172. 
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 إذا افترضنا للمعنى ،  فاقدةملية السرديةالعو لذلك تبدو . بأدوات محددة و لكنها ناقصة
 هذه الصلة  Jakobson " جاكبسون"يسمي  و.ه كالمه لمتلق ماالسارد ال يوجأن 

  1.لوظيفة الفعالة للتواصلبا
و حمل السارد وجهة نظر أو رؤية أيديولوجية ماي ،سير الهندسة العامة للنص  ي

فيختار لنفسه الشخصية .  ل التوظيف المقصود للشخصياتفعكما ي.  جماليته البالغيةو
فثمة عالقة .  ، ولغيره الزمن المناسب إلدراج جميع الشخصيات السطحية أو األساسية

و يتحمل المحاسن أو المساوئ فه.  روي و كيف يرويفنية قوية بين السارد و ما ي
إذن يحاول السارد أن يوهم القارئ أو المتلقي أن ما يقدمه قد .  دة في الروايةوجالمو

نعم السارد شخصية أساسية تتنوع .  عه في اآلن نفسه، ليقنعه و يمتّ حدث بالفعل
 و هو ينوب عن الكاتب في سرد الحدث القصصي من ،  حسب العمل اإلبداعيامالمحه

 امتياز تخليد العمل هامنحفي " شهرزاد" شخصية به و هو يش .  البداية حتى النهاية
  . األدبي أو قبره

، يأخذ  ض شخصا خياليافو، ال يتكلم الكاتب باسمه و إنما ي سرد القصةعندما تُو 
األنا الثانية " ـ، و يسمى هذا ب فتراضي، و يتوجه إلى قارئ ا على عاتقه عملية القص

، و قد يكون شخصية  و قد يكون هذا الراوي غير ظاهر في النص القصصي"  للكتاب
 ، في حقيقة األمر يبقى الروائي هو صاحب ذلك العالم الخياليو .  من شخصيات الرواية

 يظهر ظهورا لكنه ال، الذي انتقى من األحداث و الشخصيات ما يتالءم و عالمه الفكري 
  . مباشرا في النص القصصي

شعرية " في كتابه "  مخائيل باختين" ، فقد وقف  أما السارد المتعدد األصوات
  في الرواية المتعددة األصواتارائدذا الكاتب الذي كان وقفة نقدية عند ه"  دوستويفسكي

« Polyphonie » .  بناء صوت ففي أعماله يظهر البطل الذي يبني صوته بطريقة تشبه
 اية المتعددة األصوات تشبه تعددوالرو...  المؤلف في رواية ذات نمط اعتيادي

األصوات في الموسيقى، حيث تمتزج العناصر والشخصيات في تناغم غنائي، كأنها 

                                                 
1(����Barthes, L’analyse structurale des récits, p 25, L’analyse structurale du récit, communications, 

8 , éd du Seuil 1981.   
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ر ـعتبو تُ. ها الروايةـة للفكرة التي تدور حولـبح البطولـوتص، وحدة غنائية 
      1.نية العالم الروائيالتي تحدد باألبطال  هي ارـاألفك

،  ها خارج داخل القصة و(Le narrataire)يميز بين المسرود له" جينت" و نجد 
القارئ التقديري الذي هو في نفس درجة اختالف السارد و يكمنهما  اختالفيوضح أنو

الذي قد يستطيع أن يتماهى معه أو يحدث العكس و يفشل في و ،  بديل للقارئ الحقيقي
قصد بذلك أن القارئ التقديري يعتبر نفسه معنيا بما يقوله و ي.  ا التماهيتحقيق هذ

 ، ألنه ، في حين أنه يعجز عن تحقيق ذلك داخل القصة السارد للمسرود له خارج القصة
  2.شخصية ال تختلف عن الشخصيات األخرى

 في العديد -يحبذ "  جينت" ، فنجد أن  أما المؤلف المفترض و القارئ المفترض
سمي القارئ المفترض بالقارئ التقديري و قد يتساوى قالب المسرود  أن ي-من المرات

أما السارد خارج القصة فال يمكن أن يمثله .  له خارج القصة مع هذا القارئ المفترض
 تاب نتاج أنا أخرىككاتب يردد دوما أن الِك " Proust بروست " ـ، ف المؤلف المفترض

« Second self »فكرة ، فما كان نتصار الواقعية عند بلزاك إال دليل على هذه ال و ما ا
  3.  خالف قناعاته الطبقيةيكتبه

قصد منها فرد غير ، ال ي  معروفةن الشخصية الروائية صياغةٌالواضح أمن 
ينبغي بل .   فقط عن طريق الفعلامقصودا حدث  يحركأو فاعل.  مجهول و كائن شفاف

ن أسس معهما صلة  أبواا اسما و لقبا ، و ينبغي أن يكون لهأن تحمل الشخصية الروائية
.  اسلوكاته واجه أفعاله توا عقلية خاصة به و البد أن تمتلكامهنة تشغلهتكون لها ما و 

ونموذج .  وهذه العقلية هي التي تساعد القارئ للحكم عليها بين التعاطف أو الكره
م بعملية اإلسقاط على مختلف الشخصيات مكن هذا المتلقي من القياالشخصية الروائية ي

تستلزم الشخصية الروائية الميزة االستثنائية و .  التي يلتقيها في الواقع و التي تحيله إليها
 أن يكون لها خصوصية و البد كذلك.  التي تسهل لها الوصول إلى مصاف طبقة معينة

  . العالمية إلى مرتبة ا، و شمولية ترفع به غدو بفضلها كائنا ال يعوضتَ

                                                 
  .176 ص ، 2003 ا�&�آ0 ا�#0��4 ا���1#�0 �@�&� ، ا�?012 ا�و�� ، ���� وادي 93، ا��وا�0 ا�8��'�0)1
2(  ، j���B ار�B ���� دة إ��  .172ص��� ا�i4�1! �#J! �� ، � �1 ، ا�#�آ� ا�o0��SJ،�Y?�ب ا�<
  .186- ����182 ا�#�UB ��98، ص ص ) 3
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، فحينما يقف النقد لإلمساك لمقاييس اهذه أما في الرواية الجديدة فتضيع كل 
فالقارئ ال .  وسط ضبابية من المفاهيم الحديثةهذا المتلقي ، يتوه  بشخصيات روائية

  . يتذكر اسم السارد مثال في رواية الغثيان لسارتر أو الغريب لكامو
.  اسم البطل و شكله الخارجي - ي نفس الروايةف - يغير  Beckett" بيكت" و نجد 
" كافكا"ـبالنسبة لو ،   فيتعمد إعطاء اسم واحد لشخصيتين مختلفتينFaulknerأما فولكنر 

kafka  فقد اكتفى بحرف واحد لإلشارة للشخص " K "ال عائلة  ، فهو ال يمتلك شيئا ،
    1.قياسها مسح األراضي و و هي ،ال مالمح و ربما المهنة التي ذكرت لم تكن وظيفتهو

في أي مجتمع من المجتمعات -شترط ي - مع الواقع و المقوُلأن يتوافق الخطاب  .
تزم قبل ينبغي أن نَلفهم و نُ فلكي نُ، إذ ال يمتلك الجميع نفس الحق في الكالم و الكتابة

ب لكن يج وصحيحقول هذا فال يكفي أن ن.  الخطاب بشكل محدد و محتوى محدد أيضا
فمثال نجد أن الخطاب الديني .   فالحقيقة ليست عملة شائعة. أن نقوله بصورة صحيحة

يقوم و ، " المقدس" رجع إلى المقول األول و األصلي يتأسس على مبدأ السلطة التي ت
 الخطاب  والشروط الداخلي لمختلف الفرضيات والخطاب العلمي على مبدأ االنسجام

قبل ، فال ي  الخطاب الذي يسبق زمنهأما.   و التجربةيؤسس على المالحظةفالتجريبي 
فيشترط أن ينسجم الخطاب مع األنواع المعرفية ، ، و لكي يتحقق القبول  بيسر

  2.للمرحلة
 Bremond "بريمون" و من اإلمكانيات السردية التي يختار منها الكاتب يذكر 

، تفعيل اء على العراقيل ة القضمحاول.  الرغبة في التغيير إلى أحسن:  عناصر أربعة
 فيزعم أن "تودوروف"  أما 3.  و أخيرا نجاح هذه الوسائلو الوسائل الممكنة هذه الوسائل

  :لية السردية تقوم على قواعد ثالث العم
  .القاعدة التبادلية في مشاعرالحب أو الكره، و هي قاعدة األقوياء )1
ة، و هذه القاعدة قاعدة الظاهر عكس الجوهر في مختلف األحاسيس االنساني )2

  .تالزم الضعفاء

                                                 
1(  ����Alain robbe Grillet, Pour un nouveau roman, p p 27-28. 
2( ����Christiane Achour, Simoune rezzoug, Convergences critiques, p 262.  
3( ����Claude Bremond, La logique des possibles narratifs, p 71, l’analyse structurale du récit, 

Communications, 8,éd duSeuil 1981. 
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   1.المكاشفة و االعالن الحقيقي لطبيعة المشاعر بين مختلف الفاعلينقاعدة  )3
قدالجزائري المكتوب بالفرنسية نصوصا روائية طابعها العام يطغى عليه م األدب 

اعدة و بإمكاننا أن نصرح أن هذا الجنس األدبي كان الق.  النوع القريب من السيرة الذاتية
، منذ البدايات األولى إلى اإلصدارات  األولى لألدب الفرونكوفوني في المغرب العربي

 بعضها أو - رواية السيرة الذاتية هي الرواية التي تنطوي على حياة كاتبهاف . الحديثة
 كاشفة عن داللة إنسانية عامة بواسطة التجسيد الفني ألحوال هذه الحياة في تفردها -كلها

الخاص الذي يقود إلى ، و ف بواسطة الكلي هذا التفرد هو الجزئي الذي يتكشّ، الشخصي
من و .  ، في حركة داللة هذا النوع من الرواية التي يصبح كاتبها موضوع العمل العام

نسب إلى عالم  تحتضن شخصيات و وقائع تُ،، إن لم يكن كلها المؤكد أن معظم الروايات
ذكر و لكن الشخصيات التي تُ.   من زوايا مختلفة األبعادم تالمس حياته، و من ثَ مؤلفها

جلبها المبدع ال تعدو أن تكون بعض معطيات الدائرة اإلدراكية أو األحداث التي ي
  . يشكل عالمه الخيالي بمدركات عالمه الفعليالذي الواسعة للكاتب 

و يفيليب لجون" ف عر" Ph. Lejeune  لماضي نص نثري يتعلق با بأنها السيرة
و ذلك بوقوفها عن أهم المحطات التي  .تنجزه شخصية حقيقية عن وجودها الشخصي 

فالسيرة هي كل النصوص 2.مرت بها في حياتها و خاصة عن تشكل شخصيتها 
توصل إليه بمطابقة بين ، انطالقا من تشابه ي  التي يمتلك فيها القارئ شكوكااإلبداعية
هذا ف.  فى الكاتب هذه المطابقة أو لم يؤكدهاإن نَ، حتى و  الورقية الشخصيةالكاتب و

ال يقلل من مصداقية السيرة ، النفي أو اإلثبات في تطابق المعلومات و مدى دقتها 
   3.الذاتية، فإذا كانت المعلومات بعيدة عن الدقة فهذا الوضع ال يفجر البناء الفني للسيرة

الذاتية بجميع أنواعها أشبه  فتتصور السيرة ML Terray" ماري لويس تيري" أما 
لدا في اليوم نفسه بمالمح بعيدة عن ، و كأنهما و بتوأم للرواية و لكنه توأم مزيف

   4.ن التنافر التطابق و بعيدة أكثر ع

                                                 
1(����Tzvetan Todorov , Les catégories du récit littéraire, p 140-141,L’analyse structurale du récit , 

communications, 8, éd Seuil1981. 
2( ����Ph. Lejeune, Le pacte autobiographique en France, Paris Seuil  1975, p 14  
3 ( ����Abdallah Memmes,Littérature maghrébine de langue française, p 59. 
4( ����Marie-louis Terray, La mise en autobiographie des bons petits diables et petites modèles, 

cahiers de sémiotique textuelle, n 12, paris 1988, p156. 
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، اهتمت بها التحليالت  شكلت ظاهرة أدبيةقد  فيرى أن السيرة  Calvet" كلفي" أما 
 ة للكتابة أحسها الشخص ت حاجة ملحنصوص لبفهذه ال.  ب المنحى الرومانسيغلّالتي تُ

فضي ، فكان البحث عن الماضي الذي ي  عند وصوله لسن معين- كاتب هذه النصوص-
أن إلى  -في طرحه- " كلفي" يذهب .  و هذا قبل أن يصاب بخيبات أمل، "  األنا" إلى 

ذلك و . لةاألمر يتعلق بغزارة في ذكريات الطفولة و اهتمام خاص لطفل هذه المرح
منها سببين هامين، األول يتمثل في الحاجة التي يستشعرها الكاتب نذكر ألسباب عديدة 

الثاني كوسيلة و.  وحب استطالع إلى رؤية الذات الصغيرة في المرحلة التي لم تعد كذلك
ة ممتعة لها إلى حياحو بحيث نجعلها تبدأ قبل أوانها و نُ، تمديد للزمن الطبيعي للحياة

   1.ةمهمو
و يمتلك القارئ أو الناقد طريقة أكيدة للتعرف على نص روائي يقترب أكثر من 

جم الذي يشغله تاب ككل و تقدير ما إذا كان الح، و ذلك بااللتفات إلى الِك السيرة الذاتية
  . يحمل الكثير من الداللةنص الطفولة 

 مغلقة من اتلقي أبواب، إذ تفتح أمام الم  حين القراءةلذٍةبو تمدنا السيرة الذاتية 
يفتح .  ، و تقوم بتعميق و توسيع حدود معارفه السابقة المشاعر و االنفعاالت والخبرات

 بحيث تتجاوز  .، تتفرع منها  الخطاب الروائي حكاية السيرة الذاتية على حكايات أخرى
لد توتبحيث ،  ، ولكنها تتصارع على مستوى المدلول  مستوى الدال اللسانيهذه القصص

القيم التي تشوه ما يجري على أرض الواقع و معرفة معرفة الرؤية النقدية على قاعدة 
  . الجهل الذي يطمسها، أو  هذه الحقيقة

، تتجذّر باالجتماعي لتلتقي أنا  تتشاكل رواية السيرة الذاتية بمفاهيم أدبية أخرى
ل السيرة الذاتية إلى تحوييبدو أن و .  السيرة بضمائر متكلمة أخرى تقاسمها المعاناة

، فهي بمثابة البرهان  تحويل من الوظيفة الفردية إلى الوظيفة المزدوجةهو عمل روائي 
، ومن جهة ثانية يعلل  السيرة الذاتية الذي يفسر نمط الخطاب بمرجعيته أي التمثيلي

إلى و  جربة، إلى الت فالرواية تعيد االعتبار إلى العامل الذاتي.  السيرة الذاتية بروائيتها
  .  موضع المرجعي الخاص لرواية واقعيةمالتفاصيل الحياتية الدقيقة لتضعه

                                                 
1 (  ����J- Calvet, L’enfant dans la littérature française des origines jusqu'à nos jours(1930) 2 volume, 

paris , lanore ,1930, p9.  
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اعي الذكريات و انطالق الذاكرة  على تدستندكآلية أدبية تَ إن كتابة المذكرات
تسترجع روابطها مع تقاليد ، ، فهذه الكتابة إذن  األحاسيس والمشاعر و االنفعاالتو

قافة المسيحية و هي تؤسس لمشروع سردي يبحث عن الصلة  القديمة في الثاتاالعتراف
 "نيتشه "  و هذا ما نراه في قول 1. التي يمكن أن تقوم بين داخلية الفاعل وخارجية اللغة

فالذاكرة تحررنا من القيود التي تلتصق بالنفس،  ." نحن ال نتحرر إال من خالل الذاكرة" 
و يبقى الخيال بألغازه و أسراره  . الشعورتلك القيود المنسية في المنطقة المظلمة ل

، فقدرتنا على إدراك األمور أو تحليلها ليست إال قدرة  يشتغل وفق ما ترغب إليه الذاكرة
، ثم تطبيق ذلك على موقف مختلف،  بعضها البعضب هاو ربط، على تذكر ما مررنا به 

 إعادة تفكيكها بها أوواء في حفظ الصور و ترتيإن الخيال هو الوجه اآلخر للذاكرة، س
  . ابتكارهاو

ع بين مختلف الموجودات هو الوجه اآلخر للتحرر في مهارة التذكر الجميبدو أن و 
فالذاكرة ال تمتلك وظيفة واحدة بل هي .  التي يختص بها اإلنسان دون غيره من الكائنات

و االسترجاع ها تظهر االستعادة  ففي ،مستويات عديدة تنشط في تلك المنطقة المحدودة
،   الفهم الذي يفتح البصر و البصيرةو الغاية من كل ذلك هي.  التركيب و اإلنشاءو

.  أمامه طوال الوقتماثال يرى الشخص ما لم يكن يراه على الرغم من أنه كان ث بحي
ك خبرة معرفية تتحقق بفضل ربط الصلة بين مختلف متخيالت لفيكتسب من جراء ذ

رغم أنها كانت تبدو ،  تمنحنا الفرصة لجمع األشياء المتشابهة و هذه الصلة.  الذاكرة
يقول ،  حسب أولويتها، ترتيب مختلف العناصر االفتراضية و الحقيقية ل، و متخالفة

ال يمكن أن تكون المذكرات إال نصف صادقة ، حتى لو كان وهم " :  " أندريه جيد"
و ربما كنا نقترب من .  مما نقوله الحقيقة كبيرا جدا ، فكل شيء أكثر تعقيدا ، دائما

فرنسوا " ا قصد إليه ملك عبارات ال تختلف في مغزاها ع و ت.الحقيقة أكثر في الرواية 
 ألن األولى تعبر عن ،  حين انحاز إلى الرواية بالقياس إلى السيرة الذاتية"مورياك

يا في حياة ابا سرنه يشق بإذ إ ، المتخيل هو وحده الذي ال يكذب، ف  أنفسناالجوهري في
  .، تلج منه روحه المجهولة إلى ما يخرجها عن كل شكل من أشكال الرقابة إنسان ما

                                                 
1 ( ����Hafid Gafaiti, substrat psychanalytique et lecture rhétorique,p 67 /  Charles Bonn, 

Psychanalyse et texte littéraire au Maghréb, Harmattan 1991. 
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فقد قرر " الكلمات"  أما جان بول سارتر الذي نشر جانبا من سيرته الذاتية بعنوان
،  لقد حان الوقت لكي أقول الحقيقة:" ، قائال أن يكمل عمله في القالب التخييلي للرواية

كتبه بتقرير عقد  و يوضح ما"  . ، لكن ال يمكن أن أقولها إال في عمل تخيلي اأخير
ر فيها بطريقة نويت كتابة قصة أريد أن أمر"  : القراءة الذي يفرضه على قارئه بقوله

ة ، ستكون تتم ما كنت أنوي قوله سابقا من نوع من الوصية السياسية، غير مباشرة 
رهيفا جدا، ألني سأبدع و إذ ذاك سيكون التخييل . هات عنسيرتي الذاتية التي تخلي

  1" . ، هذا اإلنسان الذي يتعلق به األمر هو سارتر شخصية يمكن للقارئ أن يقول عنها
 و الموضوع  « thème »المضمون  Tomachevski" توماشفسكي" يعرف 

« motif » نفسه ، و في الوقت   على أساس أن كل عمل يمكن أن يكون له مضمون عام
د يصل بنا ، و هذا التقسيم ق  جزء من أجزاء العمل األدبي مضمونه الخاص بهيكون لكل

، فيكون محتوى تلك الوحدات الصغيرة التي ال تقبل  تهاإلى وحدات ال يمكن تجزئ
  2.التقسيم موضوعا

  :أما عن أنواع المضامين في الروايات الجزائرية المكتوبة بالفرنسية فهي كالتالي
، مضمون النضال و ما يشتمل عليه من مضامين جزئية  ن السياسيةالمضامي .1

كالحرية والكرامة الوطنية و البحث عن الشخصية و تحليل األوضاع 
 .السياسية

فيها اهتم الكتاب فقد ،  ، إلى جانب النضال المضامين االقتصادية السياسية .2
 . الهجرة من أجل العمل، و والعنفبالفقر

 ظاهرة الزواج باألجنبياتمثل نجمت عن الهجرة :  المضامين االجتماعية .3
 . والتنصير
 . مضمون الصراع بين حضارتينيعكسها ،  المضامين االجتماعية الثقافية .4

ميزة طاغية هي أهمية الجماعة  لمس في كل هذه المضامين الروائية و ما ي ،
عة يبرز و داخل المجمو.  التي ينقاد لها الجميع دون اإلحساس بالقهر أو الضغط

                                                 
�4ر، ز!7 ا��وا�0، ص ص )1> � �B ���� 212 -213.  
2 ( ����Todorov, Poétique de la prose, le Seuil, paris 1961, p 101. ا]��0 ذات�Cل ، ا��وا�0 ا��   ���' 7> 

 .43ص. 1962- 1945ا��21�� ا�����8، 
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األكبر سنا ليحل مشاكل العائلة و يتخذ القرارات المصيرية التي تصب في مصلحة 
   1.الفرد و الجماعة

.  أما الميزة الثانية المشتركة فهي الصبر و االحتمال لدى الشخصيات في الروايات
، يوضح الروائيون  ات الشخصياتوكل من خالل أحداث و وقائع و سو بصورة عامة ،

  . و العالم و البشر، تعايش الحياة  جودة موحاالت
  فيها تطفو، ذجيةتاب صياغة حاالت نموففي سياق تاريخي و سوسيوثقافي يعيد الكُ

انشغاالت الفئة و تبرز  ، في الوسط الذي يسوده البؤس و الفقرالكرامة اإلنسانية 
رد الجزائري فق المكتسبات السلوكية للف ويتجلى معنى االحتمال و الصبر و. المحرومة

رك فيها الجميع و تظهر ل هذه الصفات لها مرجعية لغوية يشتو ك.  و العادات المتداولة
فاإلنسان في هذه الروايات راض .  نسانيةالمرتبطة بالقلوب و بالعالقات اإلالقيم الحقيقية 

  .   بقناعتهه يصرخ بملء فيعالنية وام و يحمد اهللا على الدو
  :مولود فرعون

ه ، فأثناء وصف  ضمن السير الذاتية♦2"ابن الفقير  "ية مولود فرعونسجل رواتُ
نجد السارد يتحدث عن نفسه باستعمال ضمير "  رادفورولو م" لشخصية البطل الطفل 

في حين أنه في المذكرات التي يسجلها مراد يحترم السارد النظام المتبع  ، )هو(الغائب 
اتب يقترح على القارئ هذا الدفتر الذي سجل فالك.  في السيرة باستخدام ضمير المتكلم

  . و كان ينتظر يدا تخرجه من مخبئه عليه البطل سيرته بكل شفافية
الموظف في العمل الروائي يرغب في كتابة حياته على غرار البطل الطفل إن 

كان و تفاصيل البيوت  إلظهار المو قد خصص االفتتاحية األساسية". ديكنز و روسو"
جالل  وجود لو ال ز فيهامي ، فال تَساجد تشبه في هندستها باقي البناياتفالم.  الشوارعو

                                                 
1(  ����Mohammedi-Tabti Bouba , La société Algérienne avant l’indépendance dans la littérature, 

p73. 
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هالي هذه البيوت والعائالت التي تقطنها للحديث عن أالسارد نتقل  ثم ي.األماكن الدينية
كشف عن تم اليو انطالقا من هذه الفئات .  )آيت سليمان ، آيت موسى، آيت العربي (

 من العام  االنتقالو هكذا تمكن السارد من. لقبائليالمجتمع امختلف الطبقات التي تشكل 
على  الدائرة تضيق على عائلة البطل و، إذ بدأت من الجزء إلى الكلإلى الخاص  و

  الخارجي تقنية االسترجاعتف، و من ثم وظّ) 1912(الذي كان مولده سنة " فورولو"
، ففي سن الثالثة كان  ة الرواية، إلى مرحلة ما قبل بدايبالعودة إلى ذكريات الطفولة

ضرب األخوات دون يسمح له بإذ ،  - كما سبق الذكر- الجميعامهتما ثار ممدللالالبطل 
 ،ها و مر و هكذا استمرت رحلة الحياة بحلوها . نه الفتى الوحيد في األسرةعقاب أل

ن حكايات م -بداية –استفاد ف.  الوجود و االستمرارقيمة" فورولو"رحلة اكتسب منها 
من  - في مرحلة الحقة-و استفاد . مته أن يحلمعلّاب الخيال واألهل التي فتحت له أبو

لم في حقيقة األمر فالنجاح . االجتهاد و التخطيط لمستقبله  التي علمته  المدنيةدراسته
  .المواجهة و عدم الخوفيكن إال حصيلة الشجاعة و

، ) 1945( حوظا ابتداء من سنة لطفل تطورا ملعرفت رواية اففي الواقع ، لقد 
  األدب الفرونكوفونيبخاصة و في األدب الفرنسي - ا كيفا و كم -ا  نفسهتفرضبحيث 
 "سيمون دي بوفوار" ، فالنصوص التي قاربت السيرة وأدب الطفل كثيرة منها  بعامة

روالن بارث من قبل " ، روالن بارث  "الكلمات" جون بول سارتر،  مذكرات شابة عاقلة
، مارغريت )1984( "الذاكرة التي تعود" ه  أالن روب قريي، ) 1975("روالن بارث

  .) 1984  ( "الطفولة"  ناتلي سروت،  "العشيق" دورا
 بين السيرة الذاتية الكالسيكية التي وضحنا Jean Salesse" ليساجون س" ميز 

قلم شخص رواية الطفولة هي نص بف:  بعض أسسها سابقا ورواية الطفل و الطفولة
، بحيث ينتقي الرجل  و لمشاعر أصلية و لمواقف أولى، و هي إعادة بناء لماض  ناضج

األمل عناصر مؤسسة حالم و خيبات األ  الحب و الكره وا يحركهةطأنشن المدرك م
  1. التردد و قلة الصدقهويطبع هذا السلوك  ما و معللة لشخصيتهو

                                                 
1 (���� Jean Salesse, Le récit d’enfance dans les trois premiers livres des : Mémoires d’outre-tombe, 

«  revue des sciences humaines, n 222, Université de Lille 3 1991, p 11. 
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بق اسم صاحب السيرة أو ية باسم آخر ال يطارواية أدبقدم السيرة الذاتية باعتبارها تُ
 عديدة محافظا  إلى تقنيات-ويته الحقيقية  في إخفاء هالراغب-لكاتب ايلجأ ف ،  الرواية

عتبر النص رواية التقنيات أن يهذه من بين ، و -  السيرة الذاتية- على مشروعه األولي
ابن  " روايته د فرعون فيو هذا ينطبق على مولو.   الحقيقيإلى انتمائه عوض إرجاعه

 السم الكاتب،  « Anagrame » فالبطل السارد يحمل اسما هو الجناس التصحيفي" الفقير
مراد -مولود فرعون"  ."قلب و لقب" ل  في حروفها لتكوين كلمة جديدة مثلبد كلمة يأي

  ."فرولو
، إذ من  إلى سرد حياته بوسيط خيالي أو روائيل يميالكاتب ، نجد  في هذه الحالة

السهولة أن نربط العمل األدبي بصاحبه بالبحث خارج النص عن التفاصيل التي تحيل 
و هو أسلوب تعامل معه .  األديب و بذلك نتأكد أن األمر يتعلق بشخصية إلى السيرة

 في« Témoignage » دب السيرة و ألدب الشهادة العديد من الكتاب الذين أسسوا أل
-Landi » ♣إلى السيدة لندي بنوس" مولود فرعون "عث بها في رسالة ب.  اتالخمسين

Benos »  هو جزء مني ، أنا " فورولو"تعلمين أن  أنِت"  على طابع السيرةالكاتب أكد
  1 ."، قد تكون نظرتي قد تغيرت حاليا . كما كانت رؤيتي منذ عشر سنوات ، الطفل 

لسيرة إلى تقديم العربي في المغرب اتاب لجوء الكُ يرجع "شارل بون"  و نجد أن
ي تمنع ، تلك الثقافة الت الثقافة االجتماعية المهيمنة حينذاك إلى  ،كرواية خيالية، الذاتية 

، فالثقافة  ة على الجميع دون قيد أو تقنيناألسرار الحميمعرض الحياة الشخصية وأن تُ
ية و اليوميات أو ايمكن قراءة التردد بين الرو": يقول التستر ،الكتمان والعربية تحبذ 
كشف عن األسرار الخاصة ، كمظهر من مظاهر العار و الفضيحة حينما يالسيرة الذاتية

سواء تعلق األمر بالسيرة الذاتية أو الرواية التي تحيل بسهولة . في الثقافة العربية 
قطيعة مع إجماع األغلبية التي تحافظ ؤلف ، فبروز الشخصية في النوعين يعد إلى الم

  2 . " النظم األخالقية الغالبةعلى
 التخطيط و الوضوح -  عبد الدايميىحسب يح -مالمح الترجمة من أهم و 

يجب أن يكون " :  يقول في ذلكشمولية بينه و بين القراء ، االستفادة من المواقف الو
                                                 

 ♣   i� ا]�،  �����ء�Cا�  1955 ��2ا�� �A��4ة أدب �� راد�
1 (Mouloud Feraoun, Les lettres à ses amis, p 131. 
2 (Charles Bonn, Le roman Maghrébin de langue Française, Paris Harmattan, 1985, p 175. 
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 من خالله أن يرتب األحداث هاتبيستطيع كا، بحيث واضح و  بناء مرسوم للترجمة
  ه، ويصبح في وسع... يصوغها صياغة أدبية  لشخصيات التي مرت به ولمواقف وااو

 و على كل  اطالعنا على غايته من كتابة ترجمته الذاتيةفي ماهأن يقتنص كل ما هو 
ماهو معين على أن نستشف منه التاريخ الحقيقي لحياته النفسية و الخلقية و المزاجية 

  1. "و الفكرية و السلوكية
، ال  ، فهو يختلف عن المسرحي أو الروائي  بالواقعيرة الذاتيةكاتب الس يلتصق

 ال يتعامل مع ، و ال يوظف األسطورة و يعتمد على الخيال الحر في عرض وقائع حياته
، ولكنه  االبتكاررر و إن كان يعتمد على التصوير ومادة موضوعه معاملة المبدع المتح

و تنقل الماضي إليه نقال يطابق إلى حد  على الذاكرة التي ترجعه إلى الماضي أغليشت
  . بعيد واقع الحياة كما حدثت

، اتصال هؤالء بالثقافة  تاب لكتابة السيرة الذاتيةجوء الكُمن دوافع لُ  يبدو لنا أنو
االستجابة ألفكارهم و مشاعرهم و ثقافتهم عن عجز الوسط االجتماعي األم  ، والغربية

، فهذه الفئة المثقفة  ، و كذلك اإلحساس المفرط بالذات بيةالتي استمدوها من الثقافة األجن
 أظهرت هذه النزعة الذاتية موقف هؤالء من بل . أحست إحساسا قويا بتفوقها و تميزها

 عن ذلك و قد انجر. الحياة و اإلنسان، وهو موقف يميل إلى تصوير الحياة تصويرا كئيبا
االنعزال عن الجماعة وشعور بالوحدة ز و الالشعور باالغتراب و الرغبة في التمي 

  2. إمكانية تحقيق اآلمالعدم التشكي الدائم من و
، فهو يكتب فعال عن  ينبغي اإلشارة أن كاتب السيرة أبعد عن نقل الواقع كما هو

، بل هي  ، ولكن الذاكرة بعيدة عن تسجيل الذكريات تسجيال آليا و كليا نفسه من ذاكرته
، خاضعة لقانون النسيان الذي ال ينفك يمحي  شكيلية وانتقائيةتسجل الوقائع بصورة ت

اإلنسان تجعل فالذاكرة تبدع في األماكن الفارغة أمورا .  الماضي المفرح أو المحزن
إن  : " و على هذا األساس يقول هاني العمد.  نفسه أنها وقعت و لكنها ليست كذلكقنع ي

   3."  ن كتابة التاريخ نفسهكتابة السيرة الذاتية أشد خطرا و صعوبة م

                                                 
  .5- 4، ص ص J�1974�� <�2 ا��ا�i، ا���B#0 ا�|ا��0 �� ا�دب ا��1 � ا�5��J،  ��وت دار ا��[=0 ) 1
- 297، ص ص 1983 ، ا���ه�ة دار ا�#�1رف 1870/1938ر ا��وا�0 ا��1 �0 ا�0Y��J �� !�4 ���� <�2 ا�#78J  �ر، �?)2

299.  
  .10- 9، ص ص 1981ه��� ا�1#�، درا'�ت �� آ�K ا���اiB و ا�8��،<#�ن، ا�ردن ا�#H'08 ا��J4�0 ا�رد��0 )3
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من الشخص نفسه و في اللحظة تم إعادة بناء الذاكرة و ذكريات الطفولة انطالقا ت
ففي النص .   فإن الذاكرة ال تعدو أن تكون لغة فقط ،، فإذا كان الشخص ذاكرة اآلنية

فق سترجع و، فالذكريات ال تُ السردي نجد أن التسلسل الوارد ال يطابق ترتيب الذاكرة
  . الترتيب الذي نشأت فيه ألول مرة

، ال تعرف  هي طفولة جادة صارمة" ابن الفقير" إن الطفولة التي وردت في رواية 
 يختلف كثيرا عن الكتاب العرب ، فمولود فرعون ال أشكال المرح واللهو، طفولة حزينة

إلى النشأة تعود التي مثابرة  العمل والجد و  المهالذين عرف عن مين أحمد أ و  العقادكـ
  .المحافظة ، في بيئاتهم الفقيرة  الجدية في مرحلة الطفولة

، إلى طفولة يسميها  الطفولة في رواية السيرة الذاتية" شارل بون" يقسم و 
 أو طفولة فورولو عند مولود فرعون ، كطفولة عمر في الثالثية   »  « Prétexte "الحجة"

، فحينما   ، فهما أشبه بصلة وصل سهلةقبفالشخصيتان في وضع المشاهد و المرا
، و إبراز  يستعين الكاتب بهما يسهل عليه توصيف الوسط االجتماعي و الواقع الخارجي

يكتشف ، انطالقا من هذا الجانب و .  قدرات هذا الطفل رغم تأثره باألحداث الحاصلة
لطفولة تسير نحو ، فهذه ا  المجتمع الذي يجهله-من خالل الروايات  –القارئ األجنبي 

     1.  إلى أشياء مغايرة-في مرحلة تاريخية-  ، و تفضي ما سيكون
، واقعية جزئية ال تشبه   جدا مميزةفهي واقعية"  مولود فرعون" بالنسبة لواقعية و 

، حيث يبقى العالم قابال للفهم و اإلدراك من  الواقعية األيديولوجية التي مارسها بلزاك
البد و ، فهي واقعية موضوعها القبائلي.  ملك األدوات الالزمة لذلكبل اإلنسان الذي يِق

الشفافية اللغوية  ،بصورة ساذجة،  اطلب فيهي تُخلط مع الواقعية األيديولوجية التأن ال ي 
، فكل موجود في العالم  ربط فيها الكاتب كلمة بكلمة بين النص و العالم الخارجيالتي يو

، و بذلك يستهلك  ، فهي عالقة تربط كل التفاصيل في قائمة  في النصهيطابقه ما يماثل
 قرأ أعمال المؤكد أن مولود فرعونو من  . النص بالتدريج كل الموجودات الخارجية

 و لم  كذلك ، و لكن األمر لم يكن، وكان بإمكانه أن يكون بالنسبة إليه نموذجا بلزاك
 أن يتميز بكتابة فإنه حاولي الكالسيكي ه لألدب الفرنس، إذ رغم تقديريحدث بهذه الكيفية 

                                                 
1( ����Charles Bonn, La littérature Algérienne de langue Française et ses lectures imaginaires et 

discours d’idées ; Ottawa, Naaman 1974, p p 26-27./ Abou Sedera Noha , Point de vue et récit 
d’enfance, p 201. 
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الذين  نجد و.  ةتاريخي السوسيوحظات، حددت توجهه و طبعت قطيعة في الل مختلفة
، فالكاتب ملتزم إلى  لم يدكوا أبعاد رواياته، لقلة التزامه  ،الكاتب و انتقدوهعلى عابوا أ

  1.دودـأقصى الح
هي الرواية و  ♣ La terre et le sang" األرض و الدم" رواية يخبرنا السارد في 

. ميزا أو استثائيا أبطالها ال يحملون طابعا مأن موضوعها من الواقع القبائلي و الثانية
الستار بعودته " عامر"البطل يفتح .  علم بذلكفالقارئ االفتراضي ينبغي أن يكون على 

 و عودة   ،سنة عشرة بعد غياب دام خمس" إيغيل نزمان"مع زوجته الفرنسية إلى قرية 
 الذي قضياه في  أما الماضي، ودة إلى الواقع الملموسع ال-عندهم–المهاجر هي القبائلي 
بداية ، في فرنسا ، هذا البطل ش  فقد عا. منه إلى الواقع حلمال فهو أقرب إلى ،المهجر

د عمومته الشيء الذي جعله يعيش حياة  مقتل أحها شهدالحرب العالمية األولى و قبل
  .اب ، خشية اتهامه و الثأر منه لمقتل قريبه اغتر

حي بغياب العبقرية هندسة المكان أو القرية التي تو -بعد ذلك  - السارد ويصف
 .الذكاء، فالبيوت الجديدة تحاكي البيوت القديمة في شكلها الخارجي و تقسيماتها الداخليةو

  .أن يبتكر الجديدقط لم يحاول فيها االنسان   أن-حها لقب– ناظر إليها يتأكدفال
نلفيه  د القصص من القصص و الذكريات من الذكرياتولّو ألن مولود فرعون ي ،

صافية  بحسابات دقيقة و ليست عالقات -غالبا-يبين أن العالقات االنسانية محكومة
توسع في  والسارد األولى أهملففي الرواية عقدتان . تحركها المشاعر و األحاسيس

تبع في مقتل عمه رابح دون قصد منه و تُعامر األولى حين يتورط ة العقدف.  الثانية
. بعد موته   التي شعر تجاهها بالمسؤوليةللعم ،غير الشرعية البارتباطه بماري االبنة 

فها هو عامر الذي .  الثانية فهي عاطفة الحب التي تنشأ بينه و بين شابحةالعقدة و
تقدير أهالي القرية يسارع إلى خيانة و و استرجع معها احترام استرجع قطعة أرض

فلم تكن " شابحة " أما خيانة هذه الزوجة .  الجميع بخيانة عمه و إقامة عالقة مع زوجته
 و استمرار الحياة مع زوجها و الحفاظ على  االنجاب عنا عن الحب و لكن بحثابحث

                                                 
1( ����Robert Elbaz, Martin Mathiew, Mouloud Feraoun ou l’émergence du littérature, p p 36-37. 

 �J��  0وف ا��و!���0 ، و ا���Sب آbS 28#0 إ�� روا�0 ا�رض و ا��م، !�8 ♣�S! ء�B 254 0J�a . 
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ة بين افتراض و تنتهي الرواية بموت عامر و العم سليمان في محجرة القري. الموروث 
ريالجريمة أو الحادث القد.   

  : منهانذكر الحقيقة تواريخ دقيقة توحي إلى الواقع و  في الرواية 
  1. ، مع نهاية الشتاء1910كان ذلك في  −
  2. أوت2كان ذلك في : في القطار، كان يعلن عن الحرب −
  3.، لم أكن طبيعيا1922إلى غاية  −
  4.يس أن يستقر في بارب-1922 في تمام –قرر  −
 بعد عودة العمال 1914تم العلم بموت رابح ابتداء من شهر سبتمبر  −

   5.المهاجرين إلى القرية
    

أما عن البطل الذي تدور في فلكه باقي   ، هي الثالثة♣"دروب الوعرة ال" رواية
 المعروف باسم ،شاب في الخامسة والعشرين" عامر بن عامر"، فهو  الشخصيات

" Madame  السيدة" ـلفرنسية التي يسميها الجميع في القرية بعمروش، هو ابن المرأة ا
"  كمومة "عاش في الغربة قاطعا صلته بوالدته و  و عامر أوقاسي الذي توفي قبل مولده

  . الفرنسيةمع زوجته" إيغيل نزمان" عاد إلى  استجاب لنداء األرض و بعد غياب طويلثم
في نعايش ،  ة ابنة عمه صوت ذهبيصوت عامر و:  في النص يرتفع صوتان

 ، هاعامر الذي تحول إلى جثة ال حراك في لحظات األلم التي عاشتها ذهبية أمام البداية ،
 إلى أعماق - من خالل اليوميات –عامر فينقلنا ، أما  ه لهكنّنكتشف الحب الذي كانت تُو

قبل وفاته  هذه اليومياتكتابة ، و قد بدأ عامر  العالم الحميمي بالمشاعر و الذكريات
 الرواية بعنصر مشوق  تستهل. " السيدة"  ، و يوما بعد وفاة والدتهااثنتي عشرة يومب

                                                 
1(Mouloud Feraoun , La terre et le sang, p52 . 
2 (Ibid, p66. 
3 (Ibid, p72. 
4( Mouloud Feraoun , La terre et le sang,, p72. 
5(Ibid, p82. 

ان ا�8[�ة ا���C]���B) 0أ�7 ه�!�7   ه� !�8#0 !7 6�5 ا�����K إ�� "ا��روب ا�<�ة " روا�0  ♣�> jJ� ول� Laا��Cء ا
veillée ( 0J�40 11!7 ا�J�4ت . 99إ�� ا���!ان ا���> jJ� ���Yء ا��Cو ا�Le journal (  0J�4وه|� 219 إ�� 103!7 ا� 

  ".ا�رض و ا��م" ا��وا�0 ه� ��#0 ��وا�0 
 �Z@.pour�7 ا����8�0 و ا��@[�2�J� ، 0�b ه|� ا�#��0 إ�� ا��1ان !�c�2ة ��2أ  #��@[�2A 0�U�� 2220J�a  .��  j@C' 0 �� �6ود 

rejoindre Fort-National. Les chemins sont fort nombreux, on a beau choisir le sien : ce sont des 
chemins qui montent. 
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 ليس خارج النص وهنا  يبدو أن السارد كرات شخص ثان إذللقارئ و هو قراءة مذ
 كيف فضلت ذهبية القراءة على تشييع الجثمان تاركة - كقراء –يعلمنا ل طرفا مشاركا

 لقد أمضت ذهبية ساعات عديدة في قراءة تلك المذكرات ثم قررت .اهذه المهمة لوالدته
لقد حاولت .   من أيام أو أسابيع مهما كلفها ذلك،"عامر"بدورها أن تكتب مواصلة ما بدأه 

ة فيما حدث و ما سوف تفكر بروي ل، حدتها في ظلمة الليلن تشعر بوأذهبية أن تنعزل و 
ه دون أن تجد القدرة على ذلك ، فالكلمات تأبى أن أن تفكر فيما أحبت أن تكتب يحدث ،

لمة، فهو الثقل الذي أتستجيب لها و تخرج ما دامت لم تجد طريقها خارج ذاتها المت
    1.عضاء جسدهاأيالزمها في كل عضو من 
منذ ، القرية  عامر في ار استمرزمن الداخلي للقصة ، مبيناأشار السارد إلى ال

على ذهبية مدة كافية للتعرف ال كانت هذهشهر ، و تة أس، مدة رجوعه من الغربة 
الذي ى الوراء تمت باالسترجاع السريع  فالعودة بالزمن إل.ا مبينهالحب   مشاعرتبادلو

 يقينا و كأنه بصدد متلك هذا المتلقياو لهذا . حال دون أن يفهم القارئ جيدا التفاصيل
  . تكن كذلك لكن الحقيقة لم وقراءة رواية رومانسية و عاطفية

فهذه الفتاة الجميلة . من نظرتها ال من مكاشفتها ، لقد اكتشف عامر حب ذهبية
أصبحت تراقبه و تهتم ن الزرقاء و الثغر الوردي ، صاحبة النظرة اللطيفة و العيو

وحيدة ، كلما تعلقت و لم تكن إال فتاة مسيحية فقيرة هذه الفتاة  ، ناتهبتصرفاته و سك
و لهذا السبب .  و ينتقل إلى غيرها و كأنها كانت اللعنة بعينهابشخص وجدته يختفي

دت ذهبية على مغادرة الواقع بعنفه و قسوته مسافرة إلى راحة و سكينة الخيال الذي تعو
، فهي تبحث عن شعلة ضوء ترجعها إلى ذاك الماضي الذي تبنيه  تختار منه ما تشاء

المسيحية التي لم تكن راضية عن ة القبائلية  استعرض السارد طفولة هذه الفتا لقد.بنفسها
 و الملفت للنظر في هذا العمل أن . الذي يرفضها و يرفض والدتهاواقعها المزيف

فق الذكريات التي تسترجعها د واألحداث األساسية التي ساهمت في البناء كانت تِر
 على الذاكرة االعتماد  و.الشخصيات سواء عن طريق الحوار الداخلي أو الحوار الخاجي

وضع في مركز الرؤية الذاتية بل قد  فهو ي .لعرض االسترجاع من التقنيات الحديثة
  .يصعب التمييز بينه و يبن أحالم اليقظة و المنولوج الداخلي

                                                 
1(  ����Mouloud Feraoun, Les chemins qui montent, pp 11-15 . 
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 فجاء االسترجاع ، رع في توظيف هذه التقنية بمما الشك فيه أن مولود فرعون و 
يترك السارد مستوى القص إذ  باطا شديدا،لصيقا بمستوى القص األول مرتبطا به ارت

 يتميز و. حدودثها لحداث الماضية ، و يرويها في لحظة الحقة األول ليعود إلى بعض األ
 قريب و بعيد، كاسترجاع ٍضبمستوايات مختلفة متفاوتة من ما، أيضا  ،الماضي 
 ق لبدايةعود إلى ماقبل بداية الرواية و استرجاع داخلي يعود إلى ماض الحخارجي ي

لقارئ يجد سهولة في االنتقال بين عناصر او يبدو أن . الرواية قد تأخر تقديمه في النص
م في قحتُو كل شخصية . هما لحمة واحدة ال تتجزأو كأنه جعلالزمن من ماض و حاضر 

زة نْ تستوقف السارد لوصف  مالمحها الشكلية و مواصفاتها النفسية كمقران و و،النص
  .  هو وصف لألشياء و ليس وصفا لألفعال- هنا–أن الوصف  و نلحظ مثال

 األحداث على لسان عامر البطل انطالقا مما سجل روىابتداء من الجزء الثاني تُ
فقد خصص اليوم األول ... على دفتره المؤرخ باأليام كاليوم األول و الثاني و هكذا

لذي تعلم عاد به إلى ماضيه اأما الثاني فقد . للحديث عن وفاة والدته و عن ألمه الشديد
  .منه أن يدرس نفسية البشر
 لنا حالة اليأس التي وصل إليها بعدما أضحى ال يقبل وصف: و في اليوم الثالث 

  .العيش داخل أو خارج الوطنال يرضيه نفسه أو اآلخرين و 
 القة المتشابكة و اللقاء األولو لتلك الع على حبه لذهبية يركز: و في اليوم الرابع

  .نقاط التشابه العديدة بينهماو
 القلق و اليأس من االنتماء و من د مرة ثانية علىيؤك: و في اليوم الخامس 

  .االستمرار
  . االنتحار ليس جديدا بل متجذر في ذكريات الطفولةيبين أن: و في اليوم السادس 
  ".مقران" عن الجو الثلجي و عن عدوه يتحدث: و في اليوم السابع 

و يعلق عامر "  رحمة " اتنحار إحدى الجارات  يخبرنا عن :م الثامن و في اليو
  ."البد أن يكون اإلنسان مجنونا حتى ينتحر": على ذلك قائال

  . صعوبة الهجرة و ترك األرضوضح: و في اليوم التاسع 
  . للحديث عن حبه و شغفه الشديد بذهبية يعود:و في اليوم العاشر 

  .دروب صاعدة كد على صعوبة الحياة إذ هي أشبه بيؤ: و في اليوم الحادي عشر
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  خيانة ذهبية ف عامر يكتش: و في اليوم الثاني عشر 
     .خبر الوفاة على الجريدة المحليةذلك تتوقف اليوميات بو ب

ماسينو "  ود فرعون و انتقدت روايته من قبلوجم مولهMaschino  "َشر ، بحيث ن
" رواية الدروب الوعرة :" فقال  " الديموقراطية" بـموسومة مقاال في أسبوعية مغربية 

قبائلية ، قرية منغلقة على هي رواية كاتب مزور ، عن مأساة عاطفية في قرية 
، قرية بعيدة عن الحضارة في قمة جبل و هي تعيش خارج الزمن و خارج نفسها

ثورة ، فإن في الفترة التي يشارك غيره من المثقفين في صناعة ال"  أضاف و " التاريخ
" و في مكان آخر" .المفكر العبقري للقرية منشغل في كتابة يومياته و عذابه العاطفي 

. الدروب الصاعدة ؟ بل الدروب النازلة و المتدحرجة ، التي يتدحرج منها إلى الهاوية 
وفي كل ذلك ال تعدو أن تكون أشبه بحيوان بحري " هي رواية فاشل ، ورواية فاشلة 

فالروائي من خاللها ." ياه على الشاطئ ، فهي انحرفت عن خط التاريخ ألقت به الم
  1 ."خيب ظن الجميع و لم يكن في مستوى المسؤولية التي ينبغي أن يلتزم بها الكاتب

  
  انتهجت أسلوب ماسينو-المكتوبة بالعربية-2الجزائرية  الدراسات  أنو المالحظ

 دة كل البعد عن النقد اإليجابي الذي يقومي، فكانت أحكامها قاسية بع الفرنسي في النقد
لقد .  ليا بعيدا عن األحكام المسبقةاعلى الدراسة الجادة المحللة لقيمة العمل فنيا و جم

، فمن  مولود فرعون دون وسيطه ال يوافقه القارئ الذي قرأ روايات كان نقدا مبالغا في
و الدليل هو الصحيح  العكس فنية ؟ بل لعلالمذكرات ال تحمل قيمة إنسانية وقال أن 

  .  أنها وصلت إليناعلى ذلك ، 
 ، و لكونه الرجل المسالم الكاره للصراعات، مولود فرعون شخصية بالنسبة لو 

 فإنه لم يحسن الدفاع عن نفسه، ،  عن عالم الجدل و المجادليناكان رجال تربويا بعيد
 ىد ردا معقوال علعلى النقلقد كان ردي : "  قائال)225(قد سجل ذلك في يومياته صو

 أن هدفه من يوضح" Paul Flamand -في رسالة إلى بول فالمون و" قدر استطاعتي

                                                 
1 (Jean Déjeux, La littérature Maghrébine, p 129( M. Maschino, Les chemins qui montent ou le 

roman d’un faux-monnayeur, Démocrate 1 avril 1957)   
ان - 2006، 66!7 هfHء ا��ار'�7 ���6وي  C! �� �@1@0 ا�0���Y ع )  2�> jJ�  " �� 0 0 ، !��رLا�J0 وأ'�@0 ا�!ا�|ات ا�1#

4o ا]�، ص�C5، <�� 0 ا���Jا]�ي ا��Cدب ا��174a�0 ا.  
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الرواية لم يكن الحديث عن قصة حب بين ذهبية و عامر و لكن لتبيان يأس واضطراب 
  1.م الحديثل حاول التطور و االنصهار في العاينجزائريكامل من الجيل 

للوهلة األولى ، عمال التي كتبها مولود فرعون نالحظ عندما نتأمل في كل األ
أن انشغال الروائي بالمسائل الوجودية و الميتافيزيقية قليل األهمية إذا ، وبصفة إجمالية 

ما قورن بالمسائل اإلجتماعية و السياسية ، فنحن ال نكاد نجد أثرا لهذا المعنى في كل 
 و التأمالت المتعلقة بالموت و االنتحار كما رواياته ولكنننا مع ذلك نلمح بعض اإلشارات

  .المحنا سابقا
  

  :آسيا جبار
ية ، ئفي بداية ممارستها للكتابة الروا"  La soif♣ العطش" كتبت آسيا جبار رواية

 عن التنافس العاطفي والرغبة روايةالتتحدث .   نص نسائي جاء بضمير المتكلمهيو
هذه الرغبة التي أفضت إلى الندم  ، الشديدة في التحرر عند الشباب الجزائري

ى  علا تدريب"ينتأنا مار "في حوار أجرته معها اتبة ـو قد اعتبرتها الك. اإلجهاضو
  2.الكتابة 

 الروايات  إلى فالنص فيها أقرب،"    Les impatients♥ القلقون"أما رواية 
 الكل فيها قرة ، و  ألنها تمنحنا إنطباعا و كأن األوضاع في الجزائر مست، ةكييالرومانت

. رب أو إلى المستعمر األوروبي نعم بالحرية و االستقالل ، فلم تُشر الكاتبة إلى الحي
النص مليء بتحليالت الكاتبة لنفسية المرأة المحبة التي تمنح قلبها وروحها للرجل الذي و

حبة المدليلة ف،  الدسائس في عالم النساءعن تكشف و هي .  لتحب دون تفكير أو تمه
 -لكذب والتزييفو الرافضة ل تقرير مصيرها الراغبة في إكمال دراستها ولحريتها و
 وأرملة ترغب في حبه ليلى منافستهاف هوأما ، من أهلها   تقدم لخطبتهاالذي تحب سليم

بعد عودته من سفر قاده إلى و .   من ناحية و حبيبته السابقة من ناحية ثانيةهالداو
 أنها هربت من سجن العائلة لتلتحق به، اكتشفت هذه البطلة ةدليلت باريس حيث توجه

                                                 
1 ( ����Jeau Déjeux, littérature Maghrébinede langue française , p 129-130. 

��ر " �� دار ا��&� ) �a )1957رت روا�0 ا�1?� '�0♣B" 
2( interview par Anna Martin , L’Action ( Tunis ) 8 septembre 58 . 

  .0J�a 11، ��2أ !7 ا�0J�4 ��239 �6ود ) 1958(ا��� �aرت �� �U�� 0 ا��وا ♥
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مع ليلى من طرف األخير   فيقتل يالذيلتقع بين يد سجان جديد هو الحبيب سليم 
 آسيا جبار إلى اإلكثار من الدسائس العاطفية بين النساء في وما نلحظه هو سعي. زوجها

  1.جو من التراجيديا الكالسيكية كما أشار بعض النقاد
   Lesأبناء العالم الجديد" إن ما يلفت انتباه القارئ ، عند مطالعته األولى لرواية 

enfants du nouveau monde "♣ حداهما تتناول فيها الكاتبة إ . بنيت على ركيزتين ، أنها
كشف حقيقة األحداث التاريخية فيها المستوى االجتماعي تمثله المرأة ، و الثانية حاولت 

كنت أرغب أن ألقي بنظرة إلى أبناء : سيا جبار  و قد قالت آ .ها البالد التي تعيش
  2." يعبر عن موقفي، و موقف ليلى البطلة من الداخل ،وطني

مقسمة إلى تسعة أجزاء، يحمل كل جزء اسم شخصية من شخصيات  و الرواية
-8خالد، - 7حسيبة، -6حكيم، - 5تومة، -4سليمة، - 3ليلى، -2شريفة، -1(.العمل

  .)علي-9ب، بو
 الرواية بوصف الحي العربي القديم، ببيوته الواقعة في المنطقة الجبلية، حيث بدأت

 .والجيش الفرنسيتستطيع القاطنات مشاهدة المشادات العسكرية بين الثوار الجزائريين 
 و تقترح . فأجواء الحرب تعاش بحقيقتها في هذا الفضاء المشحون بالخوف والكره

 ،العميقة تتراوح بين السطحية ومشاركة،  موضوعا لها لمرأة الجزائريةالرواية مشاركة ا
إذ تعاني كل من سوزان و ليلى ات بين الشخصيات متشابكة متداخلة ،و يبدو أن العالق

ة قرابة بين كل من و من ناحية ثانية ، يبدو أن ثمة صل.  من فراق الشخص المحبوب
   . ة و بين ليلى و بشيرليلى و سليم

فشريفة . خصيات النص الروائي أشبه بصورة واحدة ، تم تقسيمها و توزيعهاإن ش 
يلى، التي تحمل بداخلها  أما ل ،من خطر اكتشاف أمرهالمحافظة تسارع لتنبيه زوجها 

  . ج الذي التحق بالثورة ، فتقف أمام ضياع الزوالتناقض بين الحب و الكرهالتمرد و
وسليمة المناضلت ألجل مستقبل الوطن إلى جانب إخوانهاها قلت ألنسة التي اعتُدر 

   .تطيل التفكير في ضرورة المقاومة و التحدي ف

                                                 
1 (  ����Jean Déjeux, La littérature feminine de langue Française au Maghreb, p p 81-82. 

♣    U�� 0روا� " ���Cا� i��10 "أ��3ل ا��' n��2180 �6ود ) 1962(ا��� �&�ت ا��وا�0 ��  �ر�J�40، ��2أ !7 ا�J�a  13.  
2 (Jeanne Marie Clerc, Assia Djebar, Ecrire,  transgresser, résister, p p 55-56. 
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و تلميحا، فالحرب مشتعلة منذ سنة تم اإلشارة إليه مباشرة  فتأما الزمن الداخلي،
 حارس ينما يمديظهر هذا التاريخ مرة ثانية ح 1.) 1956(سنة نصف، فنحن في و

ثالثة تحدد الكاتبة الو للمرة  .2)1956ماي 24(تب عليها يمة بورقة كالمعتقل سل
  3.، فالحرب قائمة كما تذكر منذ عشرين شهرا  االرتكاز الزمني

و لكن في الرواية تتداخل األزمنة من خالل معايشة الحاضر و استرجاع الذكريات 
 .فهناك االسترجاع الداخلي و االسترجاع الخارجي. و الماضي

  4.عدة مرات" تومة"مقتل مشاهد العودة إلى ي تمثله فاالسترجاع الداخل
 شريفة إلى بيتها الجديد منذ خمس سنوات، فهذه ترجاع الخارجي يمثله دخولاالسو 

 و كان هذا االسترجاع فرصة .المرأة الجميلة عرفت زواجا فاشال دام ثالث سنوات
 5.جبر على العيش مع إنسان ال تقبلهلتحليل نفسية المرأة التي تُ

 أي قبل الحرب التحريرية )1952( سنة "علي" على "ليلى" لقد تعرفت 
لكن ثمة ثغرة يجتهد القارئ لملئها بما يجمع من أحداث و تفاصيل داخل و 6.بسنتين
  .النص

دافع عنه في  الذي يتذكر المحامي خالد حينيوسف و استرجاع لماضي بعيد يمثله 
 هو حديث عن اآلمال الضائعة يومو الحديث عن هذا ال). 1945ماي  8(أحداث 

  .ول ألزواجها ا تزوجت شريفة ففيه7. الخيبات المتكررةو
ترك شخصية ما ، فهي ت سهولةتنتقل من مشهد إلى آخر بو ما يالحظ أن الكاتبة 

 بأسلوب  التي توقفت عندها النقطة، فيبعد بضعة صفحات ،  في نقطة ما تعود إليها
   .متشابك متسلسل و

                                                 
1(Assia Djebar, Les enfants du nouveau monde , éd Jullard1961, p53. 
2(Ibid, p71. 
3(Ibid, p 142. 
4( Assia Djebar, Les enfants du nouveau monde, p196-210-211. 
5(Ibid, p 21-23. 
6( Assia Djebar, Les enfants du nouveau monde, p 123. 
7(Ibid, p 134. 
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فهي الرواية التي "  ♣  Les alouettes naives القنابر الساذجة" الرابعة أما الرواية 
لقد أيقنت أنه يستحيل " آسيا جبار من حيث السيرة الذاتية، تقول عن ذلك تالصق حياة 

 1."  ، حتى و إن حاولنا إخفاء ذلك مواصلة الكتابة دون الدخول في منطقة السيرة الذاتية
 و تبين طبيعة . قبل المفاوضات حريرية في فترة ما تكشف الرواية عن الحرب الت

 كانت  إذ.الجوالت التي كان يقوم بها بعض المجاهدين لمعتقالت الالجئين قرب الحدود
 و احتياجاتهم المادية و المعنوية ،ظروف الالجئين تحديد هي وظيفة هذه الدوريات 
  .جبروا على ترك بيوتهم و قراهمهؤالء الالجئين الذين ُأ

 سنوات من بداية الحرب، أي في بعد ستّزمنية تموقع أحداث الرواية في نقطة ت
 ، فالسارد Alternance فيها تالحم تقدم األحداث من وجهة نظر ثنائية. ) 1960(حدود 

جهة نظر نسائية، الشيء الذي يجعل هو عمر من زاوية رجالية و كذا نفيسة من و
 الشخصيتين كتشف أنلكنه ي . منفصلتين قصتين القارئ يمتلك إحساسا وكأنه أمام

  .لكن من القراءة الثانية أو الثالثةكتشف من القراءة األولى ونص ال يالو لهذا ف. تلتقيان
  العودة إلى الحاضر ال تتوقف عن السفر إلى الماضي والشخصية في النصو 

 تركز  فها هي الخبايا النفسية لكل شخصية ، و المالحظ أن الكاتبة جابت كل.بذكرياتها
بعودة النسوة إلى الديار و بداية  معهما إلى النهاية البطلين مواصلةعلى نفيسة و رشيد 

  .الربيع الحقيقي و المجازي
منذ الصفحات األولى، فحينما تُحاصر " القابر الساذجة " نقف عند داللة العنوان 

  :نفيسة و ليلى في الغابة، يصيح أحد الجنود الفرنسيين
− Et ! les voilà ! les alouettes !2 

فهذه الصياغة كان  3: مرة ثانية بالشرح و تتكرر هذه الصياغة.هاي ، القنابر هنا
 في حق المومس الراقصة في  les légionnairesنيستخدمها الضباط المجندو

 .الجزائر

                                                 
  :و ه� !�8#0 إ�� 0LML أ�8Aم.  4250J�a!7 ا��4ص ا�?�@U�� �]� ، 0 �� �6ود  )"1967( ا���� � ا��8ذ0B "  روا�0 ♣

�0 �ـ��Autrefois .(�S��S ا�z �8 (ا��i8 ا�ول  �1ان �! �@> �Y1� Kafka.  
�1ان ا�  ���Yا� i8�)�1 �!dela   Au- .(ا�0 �ـ�ا!2�! �@> �Y1�  Rimbaud .  

5  �1ان ��Yا� i8م ( ا��) Aujourd’huiا��Aرا� 0��! �C� Aragon . 
1 (Jeanne Marie Clerc, Assia Djebar, Ecrire,  transgresser, résister, p p 55-56. 
2(Assia Djebar, Les alouettes naives, éd JULLIARD 1967, p39. 
3(Ibid, p 423. 
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 ،كما أشارت الكاتبة آسيا جبار، "   Ombre Sultaneطيف السلطانة"  جاءت رواية

نظام الزواج في ) ةرالض( إلى الزوجة الثانية الكلمة العربية التي تشير من تأمل
.  التي تلحق األلم والضررو الضرة هي" ضر"، فهذه الكلمة من الفعل  اإلسالمي التعددي

امرأة تقليدية سجينة ية تتقابل فيها ـ آلة استراتيجأن ثمة الكاتبة تاب تشيرفي بداية الِك
 األخرى  الشريكةمعوجها لوجه  ، في حياتها  شيءتغيري ون أن ، منذ طفولتها دالبيت

 يتأسس ، و هذه المرأة دروسا من العالم الخارجيتتعلم  و تتدرج األمور فالحرة تماما،
هما عاسترجبعد ابينهما جمع ، هو عقد ي ن حوار وهمي متجذر في األخوةبين الزوجتي

  . المشترك لزوجتفقان على اكريات الطفولة المشتركة و حينما تلذ
، فأنجزت فيلما  بعد تجربة الكتابة الروائية اقتحمت آسيا جبار مجال السينما

 La Nouba des femmes du mont نوبة النساء في جبال الشنوة"  نوانـبع

chenoua  "قبيلة التي تنحدر منها كان هذا الفيلم نتيجة حوارات أجرتها مع نساء الو
كانت آسيا قد نشرت روايات قبل ذلك .  التحرير الوطنية التي شاركت في حرب والدتها
أقحمت  الكاتبة أنها بينت.  )العطش، القلقون، أبناء العالم الجديد، و القنابر الساذجة(أربعة
 مألت بياض الصفحات  ألنها-خاصة في روايتها األخيرة -  من سيرتها الذاتيةاجزء

  . تصمت لمدة عشر سنواتو أحست نوعا ما باضطراب جعلهابسنوات حياتها، 
 يعود الذي الماضي القريب و البعيد ، تسترجع من خالل االستماع ألصوات النسوة

:  تقول.لينجز صلحا بداخلها في الثنائية الثقافية التي كانت تشعر بها و التي هشمتها قطعا
  1 ."إن الفيلم جعلني أقبل الثنائية اللغوية في سكينة" 
 

  :مولود معمري
ة أصدرها مولود أول رواي♣"  La colline oublieéالربوة المنسية" ة كانت رواي

، فهي تنقل حالة من أفضل أعماله  "جون ديجو" و قد عدها  )1952(معمري سنة 
، فكل واحد  القنوط التي يشعر بها الشباب المحروم من العمل ، و ضغط التقاليد عليهم

                                                 
1 (Jeanne Marie Clerc, Assia Djebar, ecrire, transgresser, résister, p p 13-13.  

  . 0J�a و ه� T�� !�8#0 إ�� أ�Bاء او �4لU��222 ا��وا�0 �� �6ود  ♣
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 1 ، ادر البطل الربوة إلى مكان آخرو في النهاية يغ.  حاول البحث عن سبيل للخالص
فمناش الشخصية التي الزمت القارئ من بداية الرواية إلى نهايتها ينهي النص الروائي 

حين مروره على قبر صديقه مقران  ف–يأس  تعكس حالة التحيل إلى العنوان و بمقولة
 2."المنسيةلن أعود إلى هذه الهضبة : "  يردد –لحظة مغادرته و

 أمام الحرمان  و آمالهعبياع الفرد أمام صعاب الحياة و ضياع الشّهي قصة ض 
لتغيير فهذه القرية تعيش حالة من الجمود ، فال أحد يسعى أو يحاول .  المتواصل

الواقعة في فضاء ، هذه القرية  ن األسوء يرضيهم و يعجبهمالموجود إلى األفضل ، و كأ
السلطة تقد لجسور خشبية أو حديدية ألن  على سفوح هضبة منسية ، تفتتوسطه األنهار ،

 يقول هذا ،لبي من خلفية الخطاب الديني السترفض ذلك-  القريةممثلة في شيخ -الدينية 
إذا كتب اهللا على جبينك أنك ستلقى حتفك في النهر ، فسوف تموت كذلك و ال : األخير

  الشعبي خطاب الدينيلأخرى لانحرفات هناك و  3..." أن ينجدك-في العالم -يمكن ألحد 
  الخطابتأخر اإلنجاب و شيطان النهر، بحيث يقترحنعثر عليها حينما يتم الربط بين 

  4.تخلصا من تلك اللعنة" سيدي عبد الرحمان" اللجوء إلى الولي الصالح
 فهذه " براهيم و سكوراإ"  كل من حالة البؤس و الحاجة تجسدت في و الواضح أن
ويبدو  .قر الفقير ي المستغل لفَِوربإلى الِّ- كلما ضاق بها الحال – العائلة المحرومة تلجأ

 ، مجموعة من األصدقاءقصةُفهي  ها رواية القطيعة إليقاع الحياة المتواصل ،للقارئ أن
 فمنهم المثقف ، تجسدت من خاللهم االختالفات الفكرية و الثقافية مع الفروقات الطبقية 

الذي " إدير"م الفقير األجير كـموح الراعي و الغني كـومنه" مقران "كالسارد البطل 
  . كان يجمع بين القوة و إتقان العزف على اآلالت الموسيقية

 و مكرهين  عايشوا أحداث الحرب العالمية الثانية مجبرين األصدقاءهؤالء إن 
 حرب أوقفت وتيرة العادي و الروتيني من سيرورة أيامهم المتشابهةي فه.  جسدا وروحا

 السارد حرب يقول عنها. وأوقفت حالة الضجر و الملل من بقاء األوضاع على جمودها
 نفوس الكبار و الصغار، إذ توقف األطفال عن اللعب أنها أطفأت شموع الفرح في

                                                 
1 ( ����Jean Déjeux , Situation de la littérature maghrébine de langue française , éd 82 , p 40. 
2 (Mouloud Mammeri, La colline oubliée , p 219. 
3 (Mouloud Mammeri, La colline oubliée , p76-77. 
4 ( ����Ibid, p 89. 
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م كان أعظم من النسيان أو والتسلية و أضحوا يجلسون كالشيوخ في أماكن ثابتة، فهمه
ند للحرب العالمية الثانية من بيته ، في هدوء الليل فيوميا يخرج الشباب المج. التجاهل

هذا المجنّد الذي تتالعب به .المتقطع بنباح الكالب و الممزوج ببكاء األمهات و قهرهن 
 و المفارقة . األقدار كما تتالعب الرياح بأوراق الخريف المتطايرة في كل االتجاهات

موات على السواء ، فقد أرسلت الغريبة أن االستدعاءات كانت تصل األحياء و األ
  .ات العسكرية استدعاء لموح الراعي بعد موتهالسلط

فتنوعت األفكار . هي حرب فتّحت عقول الجزائريين و حركت وتيرة الوعي لديهم
و اآلراء ، فكل مجموعة اقترحت حلوال للوضع العام و الخاص من وجهة نظرها و من 

و فئة ثانية ،  .  عظمة اإلسالم بأسلوب حديثرجاع فكرت في إ أولى، فئة منطق تموقعها
أما الفئة . ألنها عملت بمصانع فرنسية  فكرت في إتحاد القوى العاملة أو البروليتاريا

في جمع المال همها  تمتلك مشروعا محددا ، فانحصر  التي لم- و األخيرة-الثالثة 
  1.فقط

في " مقران"هو البطل نه و يتناوب في الرواية ساردان أحدهما يبدأ الحكي بلسا
لسان سارد ثان غائب عن  ينتقل الكالم على )158(، و لكن ابتداء من الصفحة الرواية 

مقران نحو قدره  ، إذ فعال توجه ث ، و سبب هذا اإلنتقال موت مقرانمجريات األحدا
سط الطريق الثلجي رغبة في حضور ميالد  و نحو مصرعه حينما خاطر بنفسه والحتمي

ة تفاصيل مك فثللذو . موت كان أشبه بلقائه مع الزوجة فلقاء مقران مع ال. زيابنه من ع
نطق أن يسردها شخص حي كالعثور علىفترض فيها الممتعلقة بزمن ما بعد الموت ي 

بطفلها الذي سمي على اسم و مرض عزي بعدما رزقت " مقران"جثة البطل السارد 
  .والده

 بين ما ا شاسعالنفس االنسانية ، إذ نجد فرقاعلى خبايا ركز السارد في هذا العمل 
يشرح طبيعة العالقة بين فمنذ البداية، حاول السارد أن . و ما تخفيه هذه النفس تظهره 

و الحب، بل و يزداد الغموض ، التي تتراوح بين الصداقة "أكلي" زوجة " دافدا"و" مناش"
      . راعي بموح ال"  مناش"حينما نكتشف العالقة الشاذة التي تجمع 

                                                 
1( ���� Mouloud Mammeri, La colline oubliée, p 72. 
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و بذلك يقابل هذا المتكلم ربيع ." إن الربيع عندنا ال يدوم"  السارد الرواية بعبارة أبد
و منذ الصفحات األولى يستعين السارد . الطبيعة مع ربيع العمر بالنسبة للفتاة القبائلية

 مجموعة ، فهمبتقنية الحوار لشرح نفسية الشخصيات و للتعريف ببعضها) مقران البطل(
و لكن الحرب . هر و السمر في السمنسية ، أبدعوا قبائلية قريةمن األصدقاء يعيشون في 

نوة في حياة قحم نفسها عكانت تُالحرب  فهذه  .دوانّلك الحالة الخاصة بعد أن جأوقفت ت
رغم القطيعة التي و. كان البعض يسمي ستالين ببوشالغم ين دون رغبتهم ، إذ يرئاالجز

 و الملفت للنظر أن السارد البطل ، قدم مقران على االرتباط بعزي،الحرب أ أحدثتها
،  ح بجملة من األفعال و إنما يلمهأحاسيسال يصرح بشكل مباشر بتحدث عن حبه يحينما 

  . و كلماتهاينسى سكنات الخطيبةال فهو مثال 
إلى  القارئ توصلإن الزمن الداخلي للعمل الروائي هو زمن الحرب العالمية و ي

رجال و بقاء النساء و األطفال اإلشارات التي قدمها الكاتب من ذهاب المجموع لك من ذ
بوحش أو شيطان و كل األلمان على يقال أن هتلر أشبه " و الشيوخ ثم الحديث عن هتلر

    1.."استعداد للموت ألجله 
سارد  يعود الليست األولى، إذي أثاء الحرب العالمية الثانية و يتموقع النص زمنيا ف

 فقد ،إلى الوراء ليخبرنا عن حالة الخراب التي أصابت القرية منذ ما يقارب السنتين
و قد تصادف ، جفت ينابيع المياه و احترق محصول القمح و اشتعلت الغابات المجاورة 

هي سنوات قاسية تلك التي سبقت . ذلك مع ميالد اإلناث و موت الذكور من المواليد
و لكن القسوة . قلوب القبائليينإذ غابت السعادة من وجوه و   ،الحرب العالية الثانية

كة في ر للمشامجبر األبناء على مغادرة قريتهم و هضبتهالمعاناة ازداد وقعها بعد أن ُأو
 فالفراق حينذاك كان أشبه بالموت . حرب ال تخصهم و ال تحررهم من حالة االستعباد

  .قبل الموت
في ليلة من :" د يشير إلى الشهور دون السنوات  و ما يكتشفه القارئ أن السار

أو  3." نوفمبر18في منتصف نوفمبر ، تلقينا رسائل التجنيد ليوم "  2."ليالي أكتوبر
 ة و هذه الممارسة من صميم الواقعاإلشارة إلى مرور الزمن عن طريق فصول السن

                                                 
1(Mouloud Mammeri , La colline oubliée, éd Gallimard, 92 p 30. 
2(Mouloud Mammeri, la collline oubliée, , p 44. 
3(Ibid p 51. 
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انتظرت  " صولالف يتم التحديد الزمني عن طريق االستعانة ب حيثالثقافي الجزائري
 و شهور الشتاء، عزي بشائر الحمل بعد زيارتها للولي الصالح ، مرت األيام و األسابيع

    1..."حينما ظهرت مالمح الربيع، ال شيء تغيرو
أو االنتقاالت الزمنية المفاجئة، فال نعثر على تنبيهات تقنية الثغرة  يستخدم الكاتب 

ضعة أشهر بفهو يختصر . ك الفترات البيضاءللقارئ ، بتقديم تلخيصات لما وقع في تل
ى من الحرب بالتطرق إل عشر شهرا  كما يختصر أحد2."مر الخريف بسرعة: " قائال

   3. على سلوكات البشر-أحيانا–سيطر الحياة العسكرية و العبث الذي 
نتج تكذيبا لواقع مزدوج يLe sommeil du juste  " ♣   سبات العادل"تقابل رواية 

 منطقة القبائل و العداوة القبلية، الظلم و العبثية التي تنكشف من  الخاص ،خطابه
،  همبداخلهم و في واقعو عن حاالت متغيرة الرواية عن أبناء ثالثة إن    4.الحرب

الفتاة في قسماته به يشبالذلك الطفل و ،  حاضرا المثقف الناكر لوجود اهللاذلك أرزقي ف
حدى القريبات ليتعلم في المدارس الفرنسية، ل إلى إأرسف لم يكن يصلح لشيء الذيو

ماضيا  ما يجيده قراءة الكتب و كتابة الرسائل للعمال المهاجرين بفرنساوبذلك كان أشد .  
و محمد االبن البكر المريض بداء السل حاضرا، هذا المرض الذي أصيب به في مصانع 

 و سليمان االبن الضائع الذي .اضيا العامل المهاجر النشيط في فرنسا م ورونو للسيارات
ثم . ط له أن يهاجر إلى فرنسا أو يلتحق بمدرسة البنائينخطّلم يلتحق بالمدرسة و كان ي

لعيش و عن رحيل سليمان داخليا و معايشته للوحدة و الفقر و الحاجة بحثا عن لقمة ا
   .عمل ثابت

ها الشباب الجزائري،  خيبات األمل المتواصلة التي عاشالواضح أن القصة تعرض
فشتان بين .   ، كبش فداءقيد اليدينطلق مفالحياة مليئة بالوحوش و هذا الجزائري ُأ

لقد . القناعات التي اكتسبها هذا الجزائري من المدرسة و الكتب و بين الواقع اإلنساني
 في حرق الكتب التي علمته القيم و الفضائل و عجزت عن الدفاع عنه" أرزقي "قرر 

                                                 
1(Ibid, p 103.  
2( Mouloud Mammeri, la collline oubliée , p 44. 
3(Ibid, p 53. 

 ا��i8 ا�ول  �1ان ا�ب ، ا��i8: و ه� !�8#0  إ�� أر 01 أ�8Aم. 0J�a 7، ��2أ !7 ا�=�0J 214'�2ت ا��1دل �� " ��U روا�0  ♣
0�Cا� J� bSا� U ا��ا i8ك ، ا��M#5 ا���Yا� i87 ، ا�� fا ���Yا� .  

4(  ���� Charles Bonn , Le roman Algérien de langue française , p 42. 
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 كما فكر في . كتبت لغير الجزائري ألنهاو تطايرت سحابة الرماد.  ظة يأس كبرىلح
من كما لتهديده األيقضي حل السجن إلىبه المطاف نتحار لكنه انتهى االفي له ثم اإل

   .عى القضاء الفرنسيد الفرنسي كما االقومي
و يتم التذكير  . مع بداية الحرب العالمية الثانية)1940(سنة  تتموقع األحداث في

في الصفحة السابعة و السبعين مثال، بشكل ضمني حينما  بهذا التاريخ في صفحات عدة
 أو اإلشارة إلى   1."منذ سنتين و العالم ، كل العالم يعيش الحرب" : "وناس"يصرح 
و تنتهي مع انتهائها سنة .األمريكي، و نزول فرقه بالعاصمة و مينائهاالجيش دخول 

)1945(.   
فقد ذكر في شأنها مولود "  ♣L’opuim et le batonاألفيون و العصا" روايةأما 
لقد أردت من خالل كتابي، األفيون والعصا، أن أبين أن أمم العالم الثالث :" معمري 

  التطور الناشئة، مهددة تماما مثل غيرها من األمم بالبخار و العفن والسموم التي يفرزها
   2."، في الفترة األخيرة نسبة عجيبة من الحدة ي غلبتالتالطبيعي للتطور الغربي و

  

تبدأ الرواية بوصف مكان األحداث، بوقفة على مدينة الجزائر العاصمة، و ما يبدو 
 أن ، هذا الجزائري الساخط على الحالة العامة، و المشبع باألفكار الماركسيةرمضانل

إلنسان الفارغ البطن ال يرى  فا.جمال الجزائر لم يكن إال جماال مزيفا و غير حقيقي
ر بظرف استثنائي  فهذه المدينة تم. قبحا، ألن الصورة تصبح حينذاك منعدمة أوجماال 

فأحداث الرواية تتموقع زمنيا سنة . ، إشارة إلى الحرب التحريرية منذ سنوات ثالث
هي فما يحدث في البالد ليس تمثيلية تنت.  و القارئ يتوصل إلى ذلك استنتاجا)1957(

  . ، و لكنها جثث حقيقية و دماء زكية طاهرة تسيل و تروي تراب الوطنبالتصفيق
 ةاالستعمارية جهزالثالثة عشر، فاستراتيجية األتم اإلشارة إلى العنوان في الصفحة ت

   .األفيون و العصا أي الترغيب و الترهيباستراتيجية كانت دوما 
، فقد تبين له أن أجهزة اإلعالم ولى ، منذ الصفحات األكبطل للرواية " بشير"يبرز 

لم تكن إال أجهزة إغتصاب منظم للحرب التحريرية، و قد دفع هذا السلوك الكثيرين إلى 
                                                 

1 (  Mouloud Mammeri, le sommeil du juste, p 77. 
ن و ا�U��"�41 روا�0  ♣  ���و L#0 إه�اء �� ا��2ا����J#� 0 أ!��ان ��0J�a 08!� . �' j ، ��2أ !7 ا�0J�4 ا���381h �6ود " ا

9aMo0 إC��� وان�  .و ا��وا�0 آT bS�� !�8#0. <@� ، ا�|ي !�ت b2A ا
ر ا�دب ا���44 ا��Cا]�ي ، ص) 2?� ، 0�!�  K141<���ة أد�.  
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 لم يكن . مراجعة حساباتهم و قناعاتهم، محاولين االنفالت من حالة الضياع و الالمباالة
عمليات الجراحية كما بشير لزرق إال طبيبا في الثالثين ، أتقن إمساك المشرط أثناء ال

لقد تخلى هذا الطبيب عن ضفته و قريته النائية و عائلته و شكل . أتقن الفرنسية لغة
يبادلها أن تعود على وجودها دون ف ، "كلود" فرنسيةالديقته عالما جديدا متحررا مع ص

فهو . كان هذا البطل يتدحرج بين عالمين ساهما في تشكيل كينونته . مشاعر حقيقية 
ينتهي بقرار شجاع هو اختيار المشاركة و عر بضياع يصعب تحديد بدايته أو نهايته، يش

مكانية نجاح الثورة أمام قوة  من المشككين في إ- قبل ذلك –كان بشير . والتفعيل
و المغامرين  عسكرية جبارة ممثلة في فرنسا، و حجته أن من يقودها هم من األميين

  . ستراتيجيات العسكرية الذين يجهلون حقائق الحروب و اال
فهو االبن و األخ الذي . عودة االبن الضال" تالة " إلى قرية " بشير " كانت عودة 

 نسيان مؤقت، عالجته الحرب هو.  المشاعر لم ينس ارسال المال لكنه نسي ارسال
 البؤس و الفقر في القرىو شيئا فشيئا نكتشف كقراء مع البطل . بكوارثها و فظاعتها 

و السارد يتحدث عنها كجزئية تعكس حالة مجموع القرى   - تالة نموذجا–ئرية الجزا
صورة القديمة ، ، إذ تتوارث األجيال عن السلف التصرفات نفسها و تعيد ال الجزائرية

، و نكتشف  ت المؤلمةو المصادفابة المخاطرة نجد أو المغامرة و متبعيدا عن التجدي
ى زمن ذلة في صمت مدهش يستغرب له البطل ، لقد ولّقبول جميع األهالي للمهانة و الم

إننا نشم في هذه : " في أكثر من موقععزة النفس و الكرامة و ها هو السارد يردد 
  فقبول البشر للذل يحولهم إلى جثت دون حياة،1." عفن الجثت إلى درجة الغثيانالمدينة 

  . إال عفونة و السكوتفما السكون
عند الجانب النفسي لدى االنسان ، من خالل شخصية ) صخارج الن( توقف السارد 

، الذي درس الطبيعة االنسانية، فكل شخص " دالكروز"الحاكم العسكري في تالة المالزم 
حب المال ،الطموح، الطمع (ا من نقطة ضعفه ـالقطنتمكن من توجيهه و التحكم فيه ان

  .)  مرتكبأو خطأ

                                                 
1(Mouloud Mammeri, L’opuim et le baton , p 9. 
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خبارنا أن بشير أمضى ثالثة أشهر في الجبل م إتأما الزمن الداخلي في الرواية، في
 مع رجوعه إلى ثم  1. في تنظيم الجهاز الصحي و الطبي لهوالء مع المجاهدين

 أين قضى خمسة أشهر بعيدا عن ، كان ينتظر أن يسأل ء القبض عليهالعاصمة و بعد إلقا
   2.عيادته

ياته خمسة أشهر إلى  يسافر بذكر"علي"ن سترجاع فيلجأ إليه السارد  ، إذ إاالأما 
 3. فترات متقاطعةت والدته و زوجته التي تحدث في الوراء، فيتذكر عمر و زيارا

و ما يالحظ أن السارد ينتقل من مشهد إلى آخر بترك فراغ بسيط في الصفحات 
 ".علي"إلى شخصية " بشير "كاالنتقال من الحديث عن المدينة إلى القرية و من شخصية 

شاهد متنوعة تبرز سيرورة األحداث و تكشف عن حيوية الشخصيات و الرواية غنية بم
فهو مشهد يبرز أفضل . كمشهد رفض علي أكل اللحم اعتقادا منه أنه لحم خنزير. المنتقاة

 دين حتى في اللحظات ما في الدين االسالمي و هو االبتعاد عن الحرام، فعلي يتمسك بال
  4.ية االضطرار
  محمد ديب

،  "شارل بون" من الروايات المنتجة للدالالت المتواصلة حسب إن رواية الحريق 
 فالحريق نص 5.عرضها لمحظور المعاني منه فهي تعرض لكل كالم ممنوع أكثر من 

كلماته، نص لم يهتم فيه الكاتب ه ويبحث عن وسيلة إلسماع حروفه ويبحث عن نفس
الممارسة في الحياة التقاليد  ، فالعادات وبالتوصيف و خاصة بالوصف اإلتنوغرافي

فهي ذه المجموعة و أيامهم ، أما أعمال ه اليومية للفالحين و المزارعين منعدمة
  . بتوصيفها تسهم في تعريف القارئ األجنبي على تقاليد 

، و هي واقعية خاصة،  و يبدو النمط الطاغي على هذه الروايات هو الواقعية
واقعية عن ، و تختلف   منظري األدبتختلف عن تلك التي نظّر إليها النقد أو كبار
 واقعية ، و" زوال " يعية و على رأسها االنعكاس و الوصف التفصيلي كما ادعت الطب

واقعية ، أي ال العالم الالحقيقيث عن انسجام بين عالمه الحقيقي والبطل اإلشكالي و الباح
                                                 

1 ( ���� Mouloud Mammeri, L’opuim et le baton, p141.  
2 ( ����Ibid, p 157. 
3 ( ����Mouloud Mammeri, L’opium et le bâton , p 188. 
4 (���� p191. Ibid, 
5 ( ����Charles Bonn, Le roman Algérien de langue française, p 35. 
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ميع في الظاهر  التساوي بين الجصراع التي تخضع أليديولوجية واقيعة الالالنقدية و
فهي واقعية على الطريقة البلزاكية .  الالتساوي في الباطن أي الواقعية االشتراكيةو
ثمة تركيز قوي على .  وق القارئ إلى مناطق حيث تتشابه البنايات و يتماثل البشرستَ

، الظلمة، الموت، الوحل، الغبار،  الخراب( مفردات تنم عن حالة من التأزم و المرض
الكتابة الفرنسية  فهي واقعية متأثرة ب1. فكلها مفردات تمهد ألحداث الحقة) البؤس

،  و هو أسلوب تعمده " األتنوغرافي"  المسمى -  في المغرب العربي–بالتيار األدبي و
،  اإلسالمي الذي يحاول االستعمار أن ينفيهالعربي تاب لتأكيد التواجد و التميز الكُ
  .  فض و االعتراضواقعية كذلك تعبر عن أدب الرو

فقد استوحى ديب بشكل .  و واقعية متأثرة بالكتاب اإليطاليين و بالواقعية الجديدة
  ، Carlo Levi  كرلو ليفي(مباشر أو غير مباشر من مجموعة كتاب من إيطاليا الجنوبية

 فكما تصدى  ،Ignazio Silone) -  ، إقنازيو سيلونElio Vittorini   ،  إليو فيتوريني
فبغض النظر عن التماثل .  د االستعماريوجء للفاشية نجد ديب نفسه تصدى للوهؤال

نلفي أن هذا الكاتب الجزائري .  الموجود بينهم في المحتوى و الوقائع و كذا األحداث
 2. ، أصوات الفالحين صوات الرنانة و الحكيمةعثر عند الروائيين اإليطاليين على األ

من أهم مشاكل الرواية الجزائرية في هذه أن لتبين  نقطةعند هذه ال "  أرنو-  ج"تقف 
إسماع صوت األفراد الذين يعجزون عن إيصال ، التي استشعرها محمد ديب ،  المرحلة

حيرتهم حيرة األطفال ، فاقت ،  امة الشعبـاء من عـبسطفهؤالء الأمانيهم الضائعة، 
 3" .رج لوجوده بينهمال يشعرون بحلهذا فهم فاضحا ، والطفل عمر يقف شاهدا وو
هذا التقارب الذي نفاه ديب ف،  شخصية عمر لم تكن تحيل إلى الكاتب كما ادعى البعضو

طفولتي ال :"  )19/12/1952(في " الجهد الجزائري" في حوار أجرته معه جريدة 
 كان موجودا عالقة لها بطفولة عمر، و لكن ما قيل عن عمر و الوسط الذي يعيش فيه

فال وجود لمعلومة من المعلومات أو جزئية من الجزئيات وردت من نسج ، في الواقع
  4."خيالي

                                                 
1 ( ����Naget Khadda, Mohammed Dib cette intempestive voix recluse, p 29. 
2 (�� ��C . Bonn, Le roman Algérien de langue française, p p 30-31. 
3(����  Jacqueline Arnaud, La littérature maghrébine de langue française, paris publisud 1986, p 170. 
4 (Mohammedi- Tabti Bouba , La société Algérienne avant l’indépendance dans la littérature, p 90. 
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، أو الواقع الذي  إذن تعود خصوصية الواقعية في الثالثية إلى طبيعة المرجع الحي
على سبيل  ، و، و الذي طرح سؤاله الصعب على المتخيل الروائي يشكل حكاية الرواية

ينبغي أن يكون روائيا  - حسب ديب-فالروائي . ا عيبنائه لعالم يبدو في واقعه ال واق
،   المتخصصة في الشؤون المحلية عن الدراسة االجتماعيةمبدعا بمعنى الكلمة بعيدا

ا واعيا دون التصريح  أن يقترب الكاتب من الواقع اقترابلهذا السبب من األهميةو
أريد أن " : يذكر عن ذلك.  ، إذ يكفي التلميح ليفهم المتلقي المقاصد الضمنية المباشر

يهمني جدا توضيح توجه وميول هذا إذ أساهم في عملية التطور التي تشهدها البالد ، 
الخطوات ذلك سيساعده على معرفة مستقبل جميع في المرحلة الراهنة ، ف، الشعب 

     1".التي يخطوها 
اشتغال ، في   سؤال جوهريا تقف عليه الرواية ، قارب محمد ديبففي الثالثية

تنقل هذه الرواية واقع الجزائر أيام .  الخطاب الروائي على قصة طابعها العام الالمعقول
، ال معقوال  بؤس حياة البشر لفظاعة المأساة فيه و،واقع يبدو و هو .  االحتالل الفرنسي

هكذا يطرح المؤلف في مقدمة الرواية، و في .  يصعب أن يصدقه المتلقي البعيد عنه
، مشكلة العالقة بين الخيال الروائي و المرجع الواقعي الالمعقول، أو  لعامنسيجها ا

واقع ال يطرح سوى معالم  و ، مشكلة العالقة بين خيال سردي يحتاج إلى دليله الفني
 كيف يمكن تحويل ما ال يصدق إلى عمل:  و يبرز السؤال . ثابتة و لكنها ال تصدق

  ؟ صديققابل للتسه الخيال واإبداعي سردي أس
 كما مورست عند كبارللعوالم الخارجية ال بنقلها ،  ال لديبو كانت الواقعية ح

و من ثم تطويعها لتخدم .  لكن بإدراك قوانينها الداخلية و اكتشاف أسرارها ، والروائيين
ص لها العملية خص توضح المسألة التي تُدها كاتبناثمة جدلية يقف عن.  أهدافه البعيدة
لم يكن هناك وجود لحضارة ما ف .تمثلة في جدلية الحضارة و البؤس ي مالسردية و ه

فعلى .  سراب البعض أنه حضارة هو في الواقع مجرد ه، فما يتوهم على هذه األرض
فهذا التقابل بين . ص قدر العالم في بؤس ال ينتهيقمة هذه الحضارة المزيفة يلخَّ

 عليه  لزعم بنىاتصحيح وا صريحااضتبر اعترالحضارة المزعومة و البؤس المتجلي تع
                                                 

1 (Josette Bryson, Mohammed Dib : la grande maison(1952) et sa réception critique dans la presse, p 
89,  Œuvres et critiques revue internationale de la réception critique des œuvres littéraires de langue 

française, éd jean michel place 1979. 
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البربرية / الحضارة( به السياسي لتبرير االحتاللاالستعمار وجوده و بقاءه و خطا
القطيعة بين األنا و اآلخر و من هنا كانت االنطالقة  االنفصال والذي كشف)  التخلفو

  1. سواء في أعمال ديب أو األدب الجزائري لتفجير الطاقة السردية
 نشاهد بوضوح أن أعمال ديب حاولت الجمع بين المنطقة الخاصة يمكننا أن

، بين االجتماعي و الشخصي كما أبان الكلية  بالجمهور و المنطقة الخاصة بالفرد
 التي تأخذ الحالة الخاصة فيها طابع العالمية ، إذن كل هذه ، المنسجمة في كل ذلك

 حاول ديب تطبيق كما . شاب فرترمثال في آالم ال" غوته" العناصر تتبعها لوكاش عند 
      . يمة و ذوقهمبدأ الشمولية الفنية بفطرته السل

مادها ملفوظات الناس ، لغة ِع  الشفافية توسلو انطالقا من ذلك نرى أن ديب قد
، كما تتبع أحالمهم الراغبة في بطولة  حواراتهم القابعة في أعماق مآسيهم ، والحية

قبر ، بالكلمة أو الفعل في اللحظات المريرة التي تُ الستعمارجماعية أو فردية لمناهضة ا
،  ، تستقي من نماذج ملحمية قديمة هي واقعية ملحمية.  فيها الدمعة في موطن مولدها

كما نجدها تحررت من القيود المألوفة فيغيب مثال الموضوع الجزئي على حساب 
أما مفهوم البطولة التي .  الحلوتضيع بعض القواعد األساسية كقاعدة .  الموضوع العام

 إلى فعل اإلنسان المتموضع في الواقع  ، فتحولت عند محمد ديبيطبعها النموذج الخارق
  . و التاريخ

الذين يتهمون أصحاب البالد  سمع حميد سراج يرد على المستوطنينفي تلمسان ي ،
توطنين يسرقون  ألصحاب البالد إن المس-هذا المناضل الروائي- ، يقول حميد بالكسل

  . الفالحين و العمال و إن الحياة ال يمكن أن تستمر على هذه الحال
، يرى عمر  ، زوجة قارة علي ، عند أخت زهور و في الريف ، في بني بوبالن

لكنه يرى أيضا شعبا يمشي على الطرقات بحثا عن وطن .  خيرات األراضي الجزائرية
، الشيخ الذي يفهم  الذي يشبه الشجرة األصيلة، الشيخ  ، يصغي عمر إلى كومندار مفقود

، يصغي عمر لحكايات الماضي المجيد قبل  لغة األرض و يحادثها في سكون الليل
يسمع سليمان يقول لقارة  و. مجيء الغازي المحتل و كأنه يصغي لصوت التاريخ الغائب

  :علي
                                                 

1 (���� Naget Khadda, Mohammed Dib, cette intempestive voix recluse, p29. 




�                                          :  ا�#ا�Aا���� ;(�����   ا�#وا(�� ا��

331 
 

 تكن تسميهم  الرجال الذين كنت تسميهم منذ قليل قمال ، ألمانظر إلى هؤالء" 
قمال ، إذن فاعلم أنهم هم الحقيقة ، هؤالء الرجال الذين ال يملكون شيئا من األرض هم 

  1".الحقيقة
ل برز المعنىو يحرمان  ، و، حرمان الفالح من أرضه برز إحساسا بالحرماني

و حرمان جموع الزاحفين البؤساء من قطعة .   السبيطار من لقمة عيشهمسكان دار
،  فوسط هذه التعاسة يصوغ الروائي واقعا مرئيا مشبعا بالوعي.   فوقهاأرض يعيشون

حقيقة التي يتواجه فيها الظالم ، ال تظهر الحقيقة المدفونة مع بقايا جثت األموات
 لقد بدأ المظلومون يتكلمون عن وطأة المظالم ،  .المظلوم، و السارق و صاحب الحقو

  2.عينه  لهم المستوطنون هي البؤسو بدأوا يفهمون أن األجور التي يدفعها
 نقل فظاعة عالم الواقع، هذه يزات السرد الروائي الواقعي عند محمد ديبمن  م

، ألن المقاربة الدقيقة و محاولة نقل التفاصيل الدقيقة  البشاعة التي تزعزع البناء الروائي
اك أنه سينقطع فلقد أعلن موري.  تربك السرد و تحدث قطيعة مع وتيرة التأليف الخيالي

محمد " لكن .  عن كتابة الرواية ألن فظاعة عالم الواقع تطرده من ميدان التأليف الخيالي
، إذ تمكن من إيجاد  ثية في قالب فني رائعاوز هذا اإلرباك حينما ألف الثالتج" ديب

األسلوب المناسب لألدب الواقعي الذي يعادل بين كشف الحقيقة و تقديم جمالي لألدوات 
كما أن مفهوم االنعكاس الذي ينشغل ببناء صورة ثانية للواقع .  لغوية المطروحةال

، لم يكن من المفاهيم التي استجاب لها ديب، أو  المرجعي على مستوى المتخيل السردي
ألن مفهوم االنعكاس إنما يقصد به . عقلعقل إلى ما يال ي لسؤاله عن كيفية تحويل ما
  . حقيقةأنها اليفترض   أي عالم يؤكد صورةً.  لعالم المرجعيتأسيس عالم خيالي يوازي ا

كان البد " : في المقدمة التي خص بها محمد ديب الثالثية في طبعتها العربية يقول
. ين جزائرنا من أن تؤتي ثمارهاللسنين المائة والثالثين التي قضتها فرنسا في تمد

 ، إن وصفها هو موضوع هذه الحق أنها آتت هذه الثمرات ، فيا لها من ثمراتو
 أن اللوحة التي رسمتها ال تبلغ من - وآسفاه –غير أنني أحس . الروايات الثالث 

السعة كل ما كان ينبغي أن تبلغه ، كان هناك أشياء كثيرة مفرطة في الكثرة يجب 

                                                 
1 (  Mohammed Dib , L’incendie, p 67.  
2 ( ����Mohammed Dib, L’incendie, pp 38-39.  
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قد اضطررت أيضا إلى حذف عدد من و كان تصويرها يحتاج إلى موهبة وتصويرها ، 
ا مني على أن يصدقني القارئ ، ذلك أنني وجدتني أمام وقائع كثيرة ال العناصر حرص

، إلى مرجع واقعي يفوق  في قوله هذايشير محمد ديب  1 . "يصدق العقل أن تقع 
صفة التي تقع فيه تحمل ، فالوسط االجتماعي الذي ينقله و الوقائع  العادي أو المنطقي

، حتى ليبدو ه ، أو يتجاوز عقول في معقوليتهو الالمعقول هو ما يخالف الم.  الالمعقول
كأنها تحتوي ،  ، تبدو الوقائع المرجعية ، و في مثل هذه الحال بالتفكير فيه غير واقعي
هي بذلك تطرح  ، و، أي على مستوى ما هو خاص بالخيال على جزء من الغرائبي

  .    ياسؤالها اإلشكالي على فنية السرد حين ينبغي أن يكون هذا السرد واقع
الموجود قة االختالف بين السرد الخيالي وإن ديب بمحاولته الفنية لتأسيس عال

، عنها  ، إنما يشير ضمنيا إلى اختالف وظيفة الخيال السردي في الثالثية كواقع مرئي
،  إن وظيفة الخيال السردي عند ديب في الثالثية هي هدم.  في الرواية الواقعية المثالية

  . عيق حضور المرجعي في حقيقته ذاتهاأو حذف كل ما ي
 focalisationبشكل عام التبئير الداخلي"  الدار الكبيرة" يتبع السارد في رواية 

interne  ،  السارد يرافق البطل الطفل طوال أحداثإذ يمتلك القارئ إحساسا و كأن هذا 
ض الحاالت فإذا كان يبدو في بع.  "عمر"فمعرفته لألشياء ال تفوق معرفة .  القصة

وصف األمكنة ات التوصيف وـ ، فذلك يحدث في لحظورـا لكل األمـعارفا و مدرك
اول االلتصاق بالشخصية ـ يحفالسارد في الرواية.  أو وصف مواقف الشخصيات

اصة لهذا ـ، فهو ينجح في الغوص داخل األفكار الخ ما أمكنه ذلك"  عمر" ة الرئيس
و ال يتوقف السارد عند هذا الحد، .  نسخة ثانية منه، إلى درجة نشعر فيها وكأنه  الطفل

األم عيني ، األخت  مريم ،الشرطة ( ح عقول باقي الشخصيات اكتسبل ال يتردد في ا
  . ) الخ ...

و ال يمنع السارد عن نفسه امتياز تحليل علل و أسباب بعض التصرفات بتقديم 
تجاه هذا الطفل  و عدوانية ، فأم عمر عنيفة تعليالت وشروحات مقنعة من وجهة نظره

، و رغم ذلك يبحث لها السارد  ، ال تنفك عن ضربه و معاقبته ألتف األسباب الضعيف
كانت حياة عيني مليئة ".  عن أعذار للتقليل من جريمتها و إلصاق التهمة على المجتمع

                                                 
1 (�� 0�LMYا� ،Kد� �#J! : 9- 8'�!� ا��رو � ص ص.  
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قر متواصل منذ سنوات عدة ، إلى درجة أنها بالتعاسة بل هي التعاسة بعينها ، فَ
   1" .الكفاح اليوميصبحت ال تطيق صبرا أمام هذا أ

لى تمرير تعليقاته على األحداث إ"  الدار الكبيرة" يلجأ السارد في رواية 
. حاولت عيني أن تمسك به من ذراعه" :  ، و يستخدم لذلك جمال قصيرة الشخصياتو

   2" .بسهولة، لقد انفلت جهد ضائع 
و لكننا .  غاية مقصدهالقارئ بقصد و وعي بذا السارد يسعى إلى إشراك  كما أن ه

العبارات ، فهو يشرح له الكلمات و نلحظ أن توجهه كان نحو المتلقي الفرنسي خاصة
، فكل   دون ترجمة-إن صح التعبير -العربية المنقولة إلى الفرنسية أو المفرنسة 

  .حة في الهامشوالكلمات التي لم يتعود عليها القارئ األجنبي تأتي مشر
Calentica : pate faite avec la farine de fèves  ou de pois chiches.3 
Meida :table ronde et basse sur laquelle mangent les familles 

musulmanes .4 
Derb : ruelles très étroites et sinueuses qui serpentent à travers les 

quartiers de l’ancienne ville .5  

بعض التكرار لبعض األلفاظ و"  الكبيرةالدار "  صائص األسلوبية في روايةمن الخ
، أو تكرار تشابهي  ، تكرار ازدواجي يقوم على الجمع بين عبارتين أو كلمتين الصيغ

 . يقوم على المقاربة بين عبارتين متشابهتين
Son visage , un joli petit visage .6 
 
Lorsqu’elles entendirent crier Aini , dont la voix s’enflait , 

s’enflait, aigre et menaçante .7   

 
تولد إيقاعا داخل النص ) بالشعرالخاصة ( فهذه التقنية و الممارسة في التكرار 

 بالدرجة األولى او هذا طبيعي لكون محمد ديب شاعر.   مقاربته للنص الشعرييؤكد
ز و قد انتقلت من عالم القصيدة إلى الرواية  أنا شاعر بامتيا"كما كان يحلو له أن يردد

                                                 
1 (Mohammed Dib, La grande maison , p111.  
2 (Mohammed Dib , La grande maison, , p 12.  
3( Ibid , p 14. 
4 (Ibid, p 16. 
5(Ibid , p 26. 
6(Ibid, p 31. 
7(Ibid , p 81. 
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 Ombreالظالل الحارسة(  و رغم أن محمد ديب نشر أول ديوان له1."و لم يحدث العكس

gardienne    ( سنة)التي أوصلت بذلك عن رواياته األولى الناجحة أي متأخرا )1961 
 فهو يسمع و يبصر و لكن يبقى هذا المبدع شاعرا بأحاسسه اسمه إلى المحافل األدبية ،

، هذا اإلطار  من خالل اإلطار الشعري -" ة نجاة خد "كما ذكرت  -و يتنفس و يتحدث 
 2. ، دون إغفال العالم الخارجي وقضاياه العديدة الذي يسبق العالم الداخلي

د محمد ديب على استخدامها ابتداء الجمل و من الخصائص األسلوبية التي تعو
  . بالصفات

Harcelé de tous cotés, le gosse s’enfuit à toutes jambes .3 
Confiant , veste de kaki, ferma les yeux  et ouvrit la bouche .4 
Cloué devant sa machine .5 

ام صيغ تحيلنا إلى هذه الثقافة  أحيانا إلى اللغة العربية و استخدكما يلجأ
 كما ألمحناائري و بين األوساط الشعبية الممارسات التلفظية الخاصة في المجتمع الجزو

ابقة التي تعود عليها القارئ ، و هو بذلك يسعى إلى قطع أية صلة مع التقاليد الس سابقا
فعل الغرابة المزعزع و هدفه من كل ذلك إمساك الخيوط " فرويد "   إحداث مع سماه و

     يفتتح السيد حسان الدرس.  التي تربطه بالمتلقي األجنبي

• Monsieur Hassan ouvrit la leçon.6  
فإن ،  و إذا حاولنا تفسير الحتمية التي دفعت ديب الستخدام هذه المنهجية بالذات

 التي أكد فيها أنه أراد إعطاء الكلمة للشعب و دفعه للتعبير علينا أن ندقق في تصريحاته
ة الشعب لكاتب ألزم لدراك العميقاإلإن المقصود من هذا القول هو .  عن هويته

 ، الجزائري في تلك الفترة التي حرص فيها المستعمر على طمس الشخصية الجزائرية
ها يب عنفديب يتعامل مع شخصيات غُ.  بصفة خاصة اللسان العربي أو اللغة العربيةو

، فالشخصيات ال تحسن الكالم إال  القول الواضح و الصريح و الجميل باللغة العربية
  . وجودا فألجلها و إلنقاذها إنقاذا معنويابمساعدته فهو إن كان م

                                                 
1 (Jean Déjeux, Mohammed Dib, écrivain Algérien, p10.  
2 (���� Naget Khadda, Mohammed Dib, cette intempestive voix recluse, p165. 
3( Mohammed Dib, La grande maison, p 7. 
4(Ibid, p 13. 
5( Ibid, p100. 
6 (Mohammed Dib, La grande maison, p22.  
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 تاريخية تولد لغة المفارقة ، فهذه اللغة وليدة موقف امما الشك فيه أن هناك حقب
 .فالمفارقة تمثل التنظيمي الذي يحكم بنية األعمال األدبية . نفسي و عقلي و ثقافي معين 

تفشل كل ارات كثيرة حينما  كوسيلة إقناع و كمنفذ وحيد يفضي إلى خيء إليهافيتم اللجو
فهو أسلوب .  الوسائل الفكرية و يتم اليأس من الحجج الفلسفية و يفشل النقد الموضوعي

رؤية للخطابي غير مباشر يكشف عن هندسة مدروسة لإلحباط ولخيبات األمل و
، فهي أداة هجومية فعالة، ينتج  إيجابيةو رغم ذلك تحمل المفارقة عناصر  . مأساويةال

و هذه السخرية ليست وليدة الملهاة أو الكوميديا بل هي .   السخرية و الضحكعنها
     1. اد والضغط المتواصل على الضعفاءـم و التوتر الحـسخرية خرجت من بطن األل

 أن المفارقة قبل كل شيء هي قدرة  " René Bourgois" ريني بورجوى"و يرى 
بين المثالي و الواقعي و ذلك ضمن حركية فكرية و فلسفية تسمح بتنفيذ مقاربة و تالحم 

الفن و كذا ، و بين الطبيعة و فالمقاربة تجمع بين األمور الجادة و األمور التافهة.  واحدة
 ،  و إلغاءافهي تأكيد و تثبيت و ليست نفي.  بين اإلحساس الفطري و الغاية المنشودة

  2.شعار الحرية الكاملة للمبدع و اإلنسانالمفارقة ترفع 
، بواسطته نصرح بعكس تفكيرنا و عكس ما نريد  و المفارقة أيضا مجاز إنساني

بالتصريح عن تتحقق  المفارقة أن " Pierre Fontanier" بيير فونتاني، و هنا يبين إيصاله
طريق التهكم أو السخرية واإلمتاع أو الطريقة الجادة عكس ما نفكر فيه و نرغب أن 

لصيقة بالفرح و الضحك ، و لكن الغضب و االحتقار يفكر فيه الغير ، فالمفارقة 
يوظفان هذا الخطاب أحيانا ، و لهذا قد نعثر عليها في الموضوعات الجادة وعند األقالم 

   3 ".المحترمة
، صادر عن   فيرى أن المفارقة خطاب مزدوجPh . Hamon  أما  فيليب هامون

، قسم يعي  يناهجاتإلى ين و موجه إلى جمهور مقسم كذلك اهجاتشخص مقسم إلى 
فالجملة التي تشتمل على .  ، و ثاني يفسر المفارقة بأسلوب أدبي الرسالة بشكل صحيح

                                                 
4ل ا���ه�ة ، ا�[��0 ا�#0��4 ا���S@� 0!�1ب، !�رس ) 1� ،�a�1#ا��1 � ا� N0 �� ا��Aا�#��ر ،i'ا ا�����ص ����1982 ' ،

  .144- 143ص
2 ( ����René Bourgeois, L’ironie romantique, presses universitaires de Grenoble,1974, p 16. 
 3 (Pierre Fontanier, Les figures du discours, Paris, Flammarion 1977, p p 145-146. 
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هو و المتعامل بأسلوب المفارقة 1. تصفح باستمرارالمفارقة المزدوجة أشبه بكتاب ي 
  2.يكشف النفاق االجتماعيشخص يتحدث مستعمال قناعا ل

لينتقد  ، التحريف الساخر في رواية الدار الكبيرةتعامل محمد ديب مع المفارقة و 
، فهو تعليم يباعد تماما الحياة الحقيقية في  التعليم الفرنسي في المدارس الجزائرية

يم الفرنسي المبني على التزييف التعل -في الدار الكبيرة  - بعنف و هو ينتقد. الجزائر
ن بعض النماذج من البرامج التي و يقدم للقارئ مثاال ملموسا ع.  التزوير و الخداعو
األطفال على حفظ فيه جبر ُأ - مثال– اإلنشاءموضوع ، ف س في المؤسسات التعليميةدرتُ

لواقع فمحتوى النص ال يمت بصلة إلى ا.   دفاترهم ظهر قلب منف عنالمكتوب المحر
يها الجميع ، حياة يغلب عليها البؤس و الفقر و يتقاسم فئري أو الحياة اليومية الجزا

  . الجوع و الحاجة تحت الحكم االستعماري الفرنسي
، ييفمن يحسن الكذب ، و يتقن فنيات التز: كان التالميذ يرددون فيما بينهم " 

  3" .هو أفضل تلميذ في القسم 
، فالمقاطع  إذن ما يالحظ في الدار الكبيرة أن الكاتب لم يبالغ في استخدام المفارقة

 فهذه المنظومة .ومة التربوية و االستالب الثقافي ح المنظالساخرة  خصصها لفض
المطبقة كانت تهدف إلى فرنسة الشعب الجزائري ابتداء من مرحلة الطفولة و انطالقا 

  . لقيم اإلنسانيةفيها المفاهيم األولى لالنتماء ولمن المدارس التي تتشكل 
ديب مقارنة بباقي الكتاب الكثير من المفارقات عند على  يعثر ذا كان الباحث لمو إ

األعمال األدبية الصادرة في إن ف.   )1950 (المغاربة الذين أبدعوا روايات ابتداء من 
طلبت أعمالهم الجدية و المواجهة ، ولهذا تَ درج ضمن االلتزام السياسيهذه المرحلة تُ

و هي من الميزات ( لتباس مارية دون غموض أو ا القوى االستعالمباشرة في وجه
.  لهذا السبب قلل ديب مع باقي الكتاب الملتزمين من المفارقة.  )األساسية في المفارقة

، تُدهش  في العادة" :  نستعين هنا بالتعليل الذي قدمه عبد الكبير خطيبي في هذا الشأنو
أما .  الرواية المغربية المتتبع بجديتها و أسلوبها الملتوي في الحكي و اإلخبار

                                                 
1(   ����Ph. Hamon, L’ironie , le grand Atlas des littératures, Paris, Encyclopédia  Universalis, 1991, 

p56.  
2 ( ����Ph. Hamon, L’ironie littéraire, essai sur les formes de l’écriture oblique, Hachette, Paris 1996, 

p110. 
3  (Mohammed Dib , La grande maison , p 21.  
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ستغال جيدا كطاقة فكرية و لغوية تؤكد قضية ما ، بل كانت رية فلم تُالسخالمفارقة و
كان بإمكان للمفارقة أن تكون أكثر من رد . المفارقة إضافة زائدة لموجود نصي 

كانت ستسمح للكاتب المغربي . تحرفي من المستعمر المضطهد و المعجب بالغرب 
، سبة لهذه اللغة بعكس الكالم الذي يتعامل مع اللغة الفرنسية أن يحقق مسافة بالن

. بتقديم بنيات تركيبية جديدة تجعل القارئ الفرنسي غريبا في لغته ، وذلك بتحطيمها و
إن المفارقة كوسيلة جيدة إليقاف االستالب االجتماعي و كأداة عالجية ، فشلت إلى 

1.يومنا مغامرتها في الرواية المغاربية
 

النسبة له ، فالجميع ب هي البطولة المشتركةإن القاسم المشترك بين روايات ديب 
 من خالل الرسالة التي يقدمها ألن الواقع يخبرنا أننا جميعا نعتقد يحمل أهميته في وجوده

ستخدم ، و هو تصور عادة ال ي أننا مركز العالم و الباقي موجود ألجلنا و لتلبية رغباتنا
 ا أو منتصراان هذا األخير إشكاليعند الروائيين الذين يفضلون البطل األحادي سواء ك

  . دوما على العالم الخارجي
، تذكرنا كما يقول ديب  إن الشخصيات التي تستحضرها النصوص الروائية

إن البطل الذي يبدأ .  باإلنسان الحقيقي الذي نتصادف معه يوميا فنعجب به أو نكرهه
، و ال يمكنها  تأثير و التغيير، شخصية ورقية ال تملك قوة ال ببداية الرواية و ينتهي معها

، بل العالم يتغير بالشخصيات الحقيقية  أن تغير العالم إلى األحسن لوحدها أو مع غيرها
لشخصيات ال وجود لها في الواقع و من ناحية أخرى فجميع ا.  الموجودة في الشارع

ر ونقاش  إلى إقامة حوااتب يسعى إلى التواصل مع القارئ ،فالك.  هي من نسج الخيالو
ليس مع قارئ همه الوحيد ينحصر في المطالعة و لكن مع عضو فعال و مسؤول في 

  .  المجتمع
، تحمل جهال ال  م في عمل من األعمال اإلبداعيةقحإن الشخصيات الروائية التي تُ

حضر ، فهي لم تُ نهاية له عن وجودها و عن األدوار المفترض أن تقوم بها و تنجزها
  .ا لم تحدد ما إذا كانت للتراجيديا أو للكوميديا، فمشاركته لذلك

، فذلك سيصبح ممكنا في  فإذا كنا سنلتقي برجال و نساء سيحيون مأساة حياتهم
، و هنا تنشأ عالقة خاصة  اللحظة التي يفتح فيها القارئ الكتاب و يتابعهم في حركاتهم

                                                 
1( /Sedera ,Point de vue, p195-196. Abdekebir Katabi, Le roman Maghrébin, Rabat 1979 p p 69-70.  
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أفكارهم و من لتصرفاتهم وخالل اللعبة السردية إن القارئ يمتلك من .  بينهم و بينه هو
، أن يكتشف الواقع المأساوي الذي  خالل األسباب التي تحرك هذه األحاسيس و األفكار

  1. ، فهذا الواقع سيطبع في وعيه هو و ليس في وعي الشخصيات يحركهم رغما عنهم
،  )، الحريق و النول  الدار الكبيرة(♣ مشواره األدبي بالثالثية بدأ محمد ديب

، لكونها أول  األول من الثالثية أي رواية الدار الكبيرة أثارت اهتمام الصحافةفالجزء 
، مكتوبة بالفرنسية و قد نشر هذا العمل  رواية لكاتب جزائري من أصول عربية إسالمية

 Herbert Poirier" بوارييإيبر "فقد كتب . في فترة حساسة من تاريخ الجزائر المستعمرة
رواية " مشيدا بالرواية السابقة الذكر، ) Les lettres françaises  في الرسائل الفرنسية

األسلوب اشتغاال يبدو شتغل الكاتب في البناء و القصة وتاب مهم ، فقد امحمد ديب ِك
فيه الكل و كأنه بسيط ، أي السهل الممتنع ، وحتى صناعة الحوارات جاءت موافقة 

محمد ديب " : فقال عنه André Dalmas"اندري دلماس"  أما ."لكل النص أو بدت كذلك 
    2".ربي ـكاتب حقيقي يتقن اللغة الفرنسية ، كاتب حقيقي من أصل ع

 عرضت الثالثية لوحة متكاملة و شاملة للمجتمع الجزائري في فترة الحرب العالمية
، إذ رصدت الظواهر االجتماعية و السياسية و تطوراتها في الجزائر بين عامي الثانية 

 التي تمثل إحدى األسر الجزائرية النموذجيةو ذلك من زاوية ) 1942 و  1939(
  . الطبقة المحرومة من حقوقها في الجزائر

  : و يحمل كل جزء من أجزاء الثالثية اسما محددا
و فيه تطغى شخصية عمر على جل المشهد  ، بالدار الكبيرة نون الجزء األولع ،
 الحقيقة و عن أجوبة تريحه لألسئلة الكثيرة ، فنحن هنا إزاء طفل باحث عن الروائي

  . التي تطرح نفسها عليه يوميا
 فإن صوت الفالحين هو الذي يستأثر على معظم -  الجزء الثاني-أما الحريق

  . أحداث الرواية

                                                 
1(���� Mohammed Dib , Un été Africain , éd du Seuil 1959 , p1 .  

ي"  و إ�� K��B اfه�#�م ا����J4 ���أ أ�[� آ�!�C  j]�ة  ♣��� "Feneonول !�ة� u�#� ة�[�B ة .  و ه���2Sروا�0 ا��ار ا� U��
 ��190 �� z��J0 و ا�J�a 186 �� ل  . 0J�a 2050J�a و ا��

2 (Josette Bryson, Mohammed Dib : la grande maison(1952) et sa réception critique dans la presse,   
p p 86-87,  Œuvres et critiques revue internationale de la réception critique des œuvres littéraires de 

langue française, éd jean michel place 1979. 
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  .  و في النول يعود عمر ليستحوذ على مسرح األحداث كعامل في ورشة النسيج
ابتعدت عن قوانين الحكاية و عن الواقعية لقد قيل عن ثالثية محمد ديب أنها 

كان ديب يحلم بأن يصبح هو ":  ، يقول عبد الكبير الخطيبي السابقة شكال و مضمونا
يمنى  "   و ترى1".بلزاك األدب الجزائري ، مع الفرق بأن يكون بلزاك برؤية ماركسية

.  ، حل  عقدةأن روايات ديب األولى أسقطت قوانين السرد القصصي من بطل ،"  العيد
، يتشوق القارئ لتتبعها و معرفة مصير  كما أن واقعها المرجعي لم يكن قصة مكتملة

، رغم كون هذا  حاول محمد ديب توليد الجوانب الحقيقية من الواقع المرجعي.  أبطالها
 أن إبداع محمد ديب كان  و راحت تُظهر. الواقع في زمنه كان يبدو فوق الحقيقي

، و لهذا السبب اختلفت واقعيته في الثالثية عن واقعية غوركي  الواقعيةلواقعية تتجاوز 
 كما اختلفت عن الواقعية في روايات  عند زوال ،، و عن الواقعية الطبيعية  في األم

  2. القرن التاسع عشر األوربية
استوحى محمد ديب الثالثية من أحداث حقيقية و معاصرة له كالحياة في دار 

، " بني بوبالن" و الهجرة الريفية نتيجة البؤس من"  ماحي بوعنان "و ، في قب سبيطار
فاجتياح المتسولين للمدينة حقيقة ، و ما أنجزه محمد ديب أنه أعاد إبداع الجو الذي كان 

  .    بمدينة تلمسان )1942 و 1939(بين سنوات 
ق بفن ، و ثمة أزمنة عديدة تتعل يمثل الزمن عنصرا أساسيا من عناصر الرواية

 تظهر فيها المرحلة و أزمنة داخلية ) تابة و القراءةكزمن الك(كاألزمنة الخارجية : الحكي
 .    التاريخية التي تجري فيها الرواية

اجتماعية داده انطالقا من إشارات سياسية ويحدد في الثالثية الزمن الداخلي و امت
حرب العالمية الثانية ، فهي تمتد ما بين اإلعالن عن ال وردت في النص الروائي

 و ما يميز هذا الزمن  ،)1942نهاية ( إلى غاية دخول األمريكان إلى الجزائر)1939(
 لشخصية تخيلية على خلفية حقيقية الخاصية الطبيعية و نقصد بذلك إسقاط حياة خاصة 

، و تكون  الخبرة المشتركة لدى مجموع القراءهو ، و ما يميز هذا التاريخ  هي التاريخ
  :لنتيجة لهذا التوظيف إضفاء الطابع الواقعي ا

                                                 
1 (� ، ��2S�2 <�2 ا��?h0 ، ��ا� �C0 و ا�� ��Sا� � :  �#J!وت��دة    .59، 58، ص�1980ادة، دار ا�1
  .105/106 ص،1998ا�?012 ا��� ���� �#�� ا�1�� ، �7 ا��وا�0 ا��1 �0 ، دار ا~داب ،) 2




�                                          :  ا�#ا�Aا���� ;(�����   ا�#وا(�� ا��

340 
 

كان سكان دار سبيطار قد سمعوا أصوات صفارة اإلنذار عدة مرات متتالية خالل "
األسابيع الماضية ، كانت صفارة اإلنذار قد جربت باطراد ، و قد خيل إليهم أن الحرب 

  (...)ستندلع ، ال شك أن الحرب ستندلع 
 رجل قوي جبار ، إن شعاره ذلك الصليب المعقوف ربالحكان يقال أن الذي شهر 

: رسمت بالقطران و كتبت إلى جانبها) قد(و كانت هناك صلبان ... الذي يشبه عجلة
  1 ."هتلر يعيش 

زمن رواية الحريق هو تعبيري و رمزي ألنه من المفترض أن يمثل الزمن 
مل ظواهر و من خالل العفهذا الزمن يقدم شمولية التجربة من خالل تعدد ال.  الحقيقي

 الذي يشكل في النهاية تطور الوحدات المتشابهة و الذي المنفصل و االنتقالي للكتابة
  . يفضي بدوره إلى انسياب أحادي للزمن

وال .  إلى بني بوبالن" عمر"و " زهور"فيما يخص الحريق ، يبدأ السرد بوصول و 
، ترتبط بها عن طريق  ت أخرى، فثمة زيارا تعتبر هذه الزيارة األولى من نوعها

، فاألحداث  ا واحدافالزمن الحاضر ال يشكل مع استحضار الماضي إال حدث.  الذكريات
و لكن الرحلة األخيرة  محددة بدقة في  . )الزمن اإلعادي.(  تكرر فقطتككل هي عادات 
 بداية الحرب - ، فهي ترجع إلى حدث سياسي عالمي )1939صيف ( الزمن التاريخي

، كما تالئم مرحلة مهمة من مراحل حياة عمر و زهور و هي مرحلة  -المية الثانيةالع
  . المراهقة

، فالفترة الزمنية التي تغطيها الرواية ال تتعدى  بخصوص الزمن الموضوعي
  . بضعة أشهر

 . ، وصول زهور و عمر إلى بني بوبالن1939جويلية و أوت  −
  1939.2، صيف  نحن في صيف" 
 . ، نهاية الرواية دون حل1940 ابريل _ مارس −
     3 ". ، هو األول الذي يعلن قدومه بداية الربيع كان الذباب شرها"

                                                 
1 (�� 0�LMYا� ،Kد� �#J!: وت،ط��01 �@?�2<0 و ا��&�،  �145  ص1968 /1'�!� ا��رو �، دار ا�?@.  
2(Mohammed Dib, L’incendie, p 8. 
3( Ibid, p 181. 
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الثغرة ، و "Elipseالثغرة  " أما التحديد الزمني لرواية النول فتم فيه توظيف تقنية 
 الحريق فبين رواية.  ، كما يستطيع القارئ كذلك أن يستخلصها من النص هنا مذكورة

الكاتب فضل  ن األكيد أن سرعة الحدث استمرت و انعدمت مساحة النص ولكالنولو
  :تجاوزها نصيا

  
  1."نه أصبح في الثالثة عشرة من عمرهلقد طالما رددت أمه على مسامعه أ"...
إن األمل في أيام أفضل و أعدل قد . هذا هو الشتاء الثالث بعد إعالن الحرب "..

  2" .هدهد أهل تلمسان 
أوراق األشجار عادت تنبت على ... ع في ليله ، انبثق انبثاقا مفاجئاولد الربي" 

  3."األغصان السود التي غشيتها رغوة خضراء و النهار استرد دفئه الجميل
  4"كانت أمسية الصيف تنشر جوا ورديا أشهب" 

و كما أشرنا تنتهي رواية النول بدخول الجيش األمريكي و الحلفاء إلى الجزائر 
  : )1942( سنة 

بالتبسم و هو يقدم إلى عمر لوحا من الشوكوالطة مع راية ) الجندي( اكتفى "
  .صغيرة عليها نجوم

(...)  
  :ارتفعت صرخة تقول

  "يكان _مر_األ" 
   5".أما عمر فكان في وجهه تعبير عن جد يوشك أن يكون قاسيا عنيفا

االفتتاحية في و ضمن مستوى القص األولي كانت  "الدار الكبيرة " مع بداية رواية 
 في استكشاف ارئقو هنالك يبدأ ال" محمد ديب" ي انتقاها لحظة من حياة الشخصيات الت
 منح الخلفية العامة و الخاصة للعالم و لكل شخصية، في ذلك العالم الخيالي المجهول

في  - قدم عمر الصبي ي، إذن.   و األحداثطربط الخيوابتداء من الكلمة األولى يتم و
                                                 

  .J!383#� د�K، ا�LMY�0، ص) 1
  .J!385#� د�K ، ا�LMY�0 ،ص) 2
  .441ا�#�UB ��98 ،ص) 3
  ..518ا�#�UB ��98،ص) 4
  .551ا�#�UB ��98،ص ) 5
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، و هو يدرس في المدرسة  المشاكس الذي لم يتجاوز العشر سنوات -احية االفتت
ن إذ إ.  و يقف هذا الصبي في مرتبة وسطى بين األقوياء و الضعفاء.  الحكومية

، الذين بدأت شواربهم تسود كما  المؤسسة التي يدرس فيها تضم تالميذ األقسام العليا
و كان يحدث .  وتالميذ األقسام اإلعدادية،  يصرح السارد الغائب عن التفعيل الروائي

   1. في العديد من المرات أن يهاجمه الكبار انتقاما ألنفسهم
، حاول عمر و هو ال يزال تلميذا في المدرسة أن يكسب  و لمساعدة أسرته الفقيرة

، فكان على  ، فقد سعى له أحد أبناء العمة حسنة عند حالق رجالي بعض النقود بالعمل
توجه يوميا إلى محل هذا الحالق في الفترة المسائية بعد انتهاء حصصه عمر أن ي

، فيتعلم حرفة تفيده في المستقبل  ، عسى أن يضرب عصفورين بحجر واحد الدراسية
لحرية نسي أن يذهب إلى ، لكن عمر المحب ل شهر بعض الدراهمكل ويكسب مع نهاية 

  2.  بضعة أيامالحالق بعد
ة يسمى ـ ، يشعر أنه مسؤول عن زميل له في المدرسكان عمر و رغم صغر سنه

 بأن أوهام و، تتسارع إليه أفكارنظاره ، فحينما يختفي هذا الطفل عن أ "قميص كاكي" 
ج من خياله أحداثا ال وجود لها ، فينس ربما يكون قد مات" قميص كاكي" هذا الطفل 

  .يؤلف قصصا غريبة تزيده اضطرابا و قلقاو
ما عساه يصبح بدون . يص كاكي ال وجود له في أي مكان إن صاحب القم"...

.. إنه يتخيل صاحب القميص كاكي عند أهله دون ريب ينتظره..صاحب القميص كاكي؟ 
و مع استمرار قلقه .. ويتخيله العبا في فناء بيت كبير" المائدة " و يتخيله جالسا إلى 

لحظة التي كان يغلق فيها و لكن في ال. وخوفه تخيل أن صاحب القميص كاكي قد مات 
  3" .باب الفصل ، لمح عمر قامة الصبي النحيل تجتاز ساحة المدرسة مهرولة

 ، هو خوف على حياته هو " قميص كاكي" و ربما يكون خوف عمر على حياة 
فثمة أوصاف تسند في الدار الكبيرة لهذا .  كأنه يرى صورته  في مرآة هذا الطفلو

، إذ هناك صورة نسبية تعزز  "عمر" ـة غير مصرح بها لالطفل هي في الحقيقة إحال
العكس وصفية التي يقصد بها البطل فقط وعلى االزدواجية ال" محمد ديب"فكرة اعتماد 

                                                 
  .J! ����16/17#� د�K، ا�LMY�0 ، ص) 1
  .J! ����79#� د�K، ا�LMY�0، ص ) 2
  .22ا�#�UB ��98 ص) 3
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فالتماثل واضح بين . صحيح فاألوصاف التي تلحق بعمر يقصد بها كل أطفال الجزائر
 و من  من المشاكل نفسها واحدة و يعانيانفهما في سن)  عمر و قميص كاكي(   الطفلين

إن هذه الميزة أي كشف الجزء عن الشمولي نجدها حينما يتم التعرض إلى . طبقة واحدة 
  .فقراء في مدينة تلمسان ، و هذا ما يتجلى في هذا النص ظاهرة األطفال ال

 ال يعرف لهم أسماء أو عائلة ، أمثال عمرتُصادف في شوارع المدينة أطفاال " 
نحافة أجسادهم . يقفزون بنشاط حفاة األرجل ، و قد أسودت شفاههم  . يشعرون بالبرد

العديد . كانت تذكر بأعضاء العنكبوت ، أما عيونهم فقد اشتعلت حمرة من جراء الحمى 
لقد . من هؤالء الصبية كانوا يلجؤون إلى التسول أمام األبواب أو في الساحات العامة 

      1. "واجدهم ، و تنفجر كذلك من ضجتهم كادت البيوت التلمسانية تنفجر من ت
، بل هي شخصية  و المالحظ أن شخصية عمر لم تكن مكتملة الوعي و اإلدراك

، بحيث تكتشف بمرور الوقت و بفعل الخيارات القهرية التي  متكونة بصورة تدريجية
فسا لها فجزء كبير من مثل و أحالم هذا الصبي ال تجد متن.  تطرح أمامها العالم الحقيقي
  . بسبب حالة البؤس و الفقر

تعكس طفولة عمر حالة من البراءة بحيث تقارب الموجود المزعج بأحاسيس 
.  غاضبة وبتساؤالت ال تفهم المعاناة الراهنة لكل الشعب الجزائري في تلك المرحلة

في ين أهله في الدار الكبيرة حينا و متكررة يشاهدها هذا الصبي بمعاناة تشكلها صور
  . خر عندما يتسارع الجميع و يتصارعون ألجل قطعة رغيفمدرسة حينا آال

 لم يكن من ابتكار ا، و كل ما قيل عنه األكيد أن شخصية عمر لم تكن خيالية
كر بشأن عمر و بشأن وسطه أخذ مباشرة من كل ما ذُ" : ، يصرح محمد ديب الروائي
  2."ار الخيال الجامح ابتكفال وجود لجزئية بسيطة من التفاصيل كانت من. الواقع 

، فالفترات الصعبة  ش في وصفه لشخصية عمرعلى الواقع المعي اعتمد محمد ديب
، فقد عرف مرارة الجوع كما  التي عاشها ذلك الصبي كانت قد مرت به مع بداية طفولته

والذكرى ... ":  ، و جاء ذلك في قوله أدرك بشكل ملموس معنى المشاركة و الرحمة
ما كنت ، و ، في المدرسة االبتدائية ، تتركز في المرحلة الدراسية ي طفولتيالبارزة ف

                                                 
1 (Mohammed Dib, La grande maison, éd Seuil 1952, p28. 
2(Najet Khadda, L’œuvre romanesque de Mohammed Dib , office des publications  

universitaires ,1983 p 297.  
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، و في هذا المشهد حيث نرى الشخصية  أشعر به آنذاك يوجد في رواية الدار الكبيرة
،  الرئيسية تجري و في يدها قطعة من الخبز لتتركها تسقط أمام طفل أكثر بؤسا منها

  1." خيالوهكذا فقد تجاوز محمد ديب حدود ال
، إال أن ديب يميل  دم بأسلوب طبيعي للغايةو رغم أن الجزء األول من الثالثية قُ

أكبر قدر ممكن من النماذج إلى اإلحاطة بإلى التنويع في الشخصيات الروائية هادفا 
 من السارد والشخصيات ال تعدو أن تكون كائنات ورقية لكن ، و رغم أن كال البشرية

، و ال يمكن أن  وائي الناجح تزيد من حياتها في مخيلة المتلقيحركتها في النص الر
تكون الشخصية النموذجية نسخة من الشخصية الواقعية ألن الشخصية الروائية تتحول 

، بل بإمكان الشخصية  بصورة آلية ببداية الرواية إلى خطاب و تفسير للعالم الخارجي
ففي مقابلة .  ن تفقد من مصداقية رسالتهاالروائية أن تستغني عن اإلحالة الواقعية دون أ

  :تصرح) 1968باريس، سبتمبر (مع محمد ديب  " عايدة أديب" أجرتها الكاتبة
يرغب ديب التنويع في أنماط الشخصيات التي يرسمها و في البيئات المختلفة التي 

ئة ، حاجته إلى التنويع في البيب" ... : ، فنراه في ذلك كما يقول يصورها في كتاباته
في الولوج في اتجاهات متباينة ، و في شخصيات و عادات مختلفة ، فهو يريد من و

  2".قرائه أن يعتبروا كتاباته بمثابة أوجه لعالم بالغ التنوع و االختالف 
ينتجها و يبنيها بناء على تفاعله مع كاتب بالغة الحيوية فالكاتب تعتبر شخصيات ال

، فالشخصيات جزائرية   تقديم رؤية للعالم الخاصيرمي إلى، فهو الواقع االجتماعي 
تمتاز بدقة المالمح هي  و .  تعيش قلقا متواصال مع ذاتها و مع محيطها،االنتماء

 حين الوصف الشكلي يعمد إلى الدقة المتناهية ، ذلك أن السارد االجتماعية والفزيولوجية
تخيلها القارئ بلحمها ودمها ببراعة بحيث ي"  عيني "ت ورص.   مما يمنحها بعدا نفسيا

تعنيفها ألوالدها بل يقف حائرا أمام الموقف الذي ل و يتمكن بيسر أن يسمع صراخها وب
ظهر السارد في الرواية إعجاب ي.  ينبغي أن يتخذه تجاهها بين الكره و التعاطف

                                                 
ر ا�دب ا���44 ا��Cا]�ي، د�ان ا�#?2<�ت ا��C!1�0،ص )  1?� ،0�!�  K93<���ة أد�).Deux écrivains Algériens  

de passage à Paris , Kateb Yacine , Mohammed Dib. 
ر ا�دب ا���44 ا��Cا]�ي)2?� ،0�!�  K75 ، ص <���ة أد�. ( Un intretien avec Dib d’ Alain Celevien , 

Combat , fev 7, 1963, p8)   
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صاف فهناك إن.  األرملة المكافحة والمعيلة ألسرتهاالجارات بقوة و صالبة هذه المرأة 
  .  له هذه المرأة من مجهود و تضحيةلما تبذ

إنني لمعجبة بك أشد اإلعجاب ، إنني أعرف ما تقومين به من : " قالت الجارة " 
  1".إنني لمعجبة بك أشد اإلعجاب.. إنك أنت معيل األسرة ، .. عمل مرهق 

ام إطع الحلول السهلة لجلب الماء ورغم قسوة الفقر و الحرمان لم تلجأ عيني إلى
فهي تشبه في .  أوالدها كما تفعل الكثير من النساء المشتكيات على الدوام من القدر

  . ، ماعدا مبالغتها في العنف جزئها المكافح كل األمهات
، ولين بنفسك عجن خبزك ، وضع كسكسكامرأة شجاعة ، نشيطة ، أنت تت"...

   2."وغسل غسيلك ، إنك تعرقين في سبيل أن تعيلي أوالدك 
و هو ، الفضيحة و الصراخ ن هذه المرأة من الدفاع عن نفسها و عن أطفالها بتتمك

، فهي تشتم اآلخرين حتى ال يعاودوا  تاثيرا عن السالح المادي ال يقل سالح لفظي
و لقد نلمس أن الصراخ ينوب عن الكالم و الخطاب العادي الذي تتعامل به .  إزعاجها

و كأن الشخصيات تعجز عن .  ائية أو في الواقعالمجتمعات المتحضرة في األعمال الرو
سمع إال أو كأن هذه الشخصيات تدرك أنها لن تُ.  إدارة حوار إنساني دون رفع صوتها

تعنيف المعتدي كسرد حكائي في حالة التعرض للعنف فالصراخ و.  برفع صوتها
   Bremond ."3 بريمون "استرايجية اختيارية من االستراتيجيات حسب 

، و لكن األجر الذي  أحذية قماشية منذ بضعة شهور- في بيتها -يني تخيط ع
و هي مرتبطة بالعمل .   في اليومتتقاضاه ال يكفيها إلشباع أفراد أسرتها و لو مرة واحدة

 و قد .في غزل الصوف - قبل ذلك -و عملت .  "جونزاليس"مع رجل اسباني يقال له 
  : مالمح األنوثة ، يصفها السارد قائالحولها شقاء العمل إلى كائن بائس مجرد من

                                                 
  .J!53#� د�K، ا�LMY�0 ص) 1
  .J!54#� د�K، ا�LMY�0 ، ص) 2
3 ( ����Claude Bremond, La logique des possibles narratifs, p81, L’analyse structurale du récit, 

Communications, 8, éd du Seuil 1981.  
�b ا��1اوة إ�� )U?A .2 ا�U! 0AM1 ا�#��1ي،ا$ ��1د <�9)1:ه��ك MLث ا'��ا��C��تJ� 0و��J! U! ا�#��1ي U! 0@40 ا�@aا2ل !A

0Aا�a .3( ا��د U! ا��1و U! baا2ل ا��A bY#�� .  
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إن كل ما . لقد اشتد نحولها حتى صارت عظاما طويلة ال يكاد يكسوها لحم " 
لقد ذبلت ذبوال تاما ، و قسا صوتها . يصنع فتنة المرأة قد زال عنها منذ مدة طويلة 

  1."وتصلبت نظرتها 
جهد فهي تُ.  ستهجن، أشبه في ذلك بآلة أو حيوان م كانت عيني تعمل دون توقف

تظل ساهرة بعد نوم األوالد تعمل .  ، فال تكاد تتوقف لحظة واحدة نفسها في العمل
فإذا استيقظ  ، و تستمر على منوالها في فترات النهار طلب منهاإلنهاء ما كان ي ،

، فال تعرف راحة  لصقت على كرسيهااألطفال وجدوها جاثية على آلة الخياطة و كأنها ُأ
  . تا كباقي البشرأو سبا

 حقيقية بما أنها ال تتعدى إلى الرغبة مطالب األوالد التي لم تكن مطالبكثر عندما تَ
  :   تلجأ هذه المرأة إلى التعنيف اللفظي و تصيح في وجه الحضور، في أكل بسيط

أتريدون أن أعمل لصة ؟ أتريدون أن أمضي مع الذكور في المدينة الواطئة ؟ "  
  2"ال نستطيع شراء شيء آخر؟بي أننا أهو ذن

 هذه  فسعادتها و حزنها رهن يتغير مزاج هذه المرأة بوجود أو انعدام الطعام
، فبعد أن تتلقى عيني مساعدة من  األشياء المادية التي يحلو لنا أن نسميها خضرا و خبزا

يرة  متغ، تصبح أكثر لطفا متمثلة في قفة مليئة بالخضر و اللحم"  مصطفى"  ابن خالتها
عابرة ثم تعود هذه ال و لكنها حالة من السعادة 3. ، حتى أن ذلك يثير دهشة أطفالهاكلية

  . ا و صراخا، قسوة و تعنيف المرأة إلى طبيعتها الغالبة
، في منتهى القسوة تجاه  و خاصة في الدار الكبيرة، في الثالثية "  عيني "تبدو 

، يتناوب   القدرة على المشي فأصبحت مشلولةتلك األم والجدة التي فقدت"  ماما " والدتها
تحتاج هذه العجوز إلى مساعدة دائمة لتناول .  ، كل واحد لمدة ثالثة أشهر عليها أبناؤها

، المعاملة المنطقية أن يعطف عليها الجميعكانت لقد .  ، و لاللتفات يمينا و شماال الطعام
 فتنعتها فها تعنيفا لفظياعيني تعنّلكننا نصادف أن .  ألنها تجمع بين األمومة والمرض

ال تقبل منها كلمة واحدة فترفض أن تسمع  ، وتتمنى لها الموتبالحشرة و الزبالة بل و
خرج هذه األم المريضة كان من عادة عيني أن تُو.   تراها أو تشم رائحتهانأ ولها صوتا

                                                 
  .J!109#� د�K ، ا�LMY�0 ، ص) 1
  .J!112#� د�K ، ا�LMY�0 ا��ار ا��2Sى، ص) 2
  .����132 ا�#�UB ��98 ،ص ) 3
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، ذلك المطبخ  ك، حيث تتركها هنا ، و تسحبها إلى المطبخ من الغرفة التي تقيم فيها
جدرانها سود، و أرضها بالط كبير تتراكم عليه أشياء " ...  : الذي وصفه السارد قائال

أما . إن ضوء ضعيفا خانقا يدخل إلى الحجرة . كثيرة من كل نوع ، و ليس لها باب 
   1..."البرد ، فهو هاهنا قاتل

، فهي تضع   من ذلكطعم والدتها كما يتم إطعام الكالب أو ربما أسوءكانت عيني تُ
لقد . ، دون أن تتكلف عناء تنظيف اإلناء ، و فيها طعام اليوم الطاسة بين قدمي أمها

و كلما اقتربت منها عيني أو بدأت تسبها .  تشكلت في الطاسة طبقة من العفن اليابس
 الخوف هذا، و ، مخافة أن تنالها بعض اللطمات على نفسها"  ماما" تقلصت الجدة 

  .ن يحصل ألنه محتمل خوف ما حصل أو ما يمكن أأي  ف الطفل أو الكلبيقارب خو
لماذا صحت ذلك الصياح كله أثناء الليل ؟ أحرام أن يهدأ المرء معك دقيقة  −

 واحدة؟ أأنت مجنونة ؟

 2لماذا تعامليني هذه المعاملة؟... نعم يا بنيتي... −

أن كالبا تأتي إليها  ، بتفسر سبب صراخها في أثناء الليل"  ماما" كانت الجدة 
، فتنهش هذه الكالب  ، فرائحة العفونة التي تنبعث من ساقيها تجذبهم تظل تحوم حولهاو

 تملك إال الصراخ ، لم تكن هذه المرأة العاجزة ذلك اللحم الحي الميت الذي ال يتحرك
 ، فلم تكن أما عيني التي سمعت منها هذه القصة ألف مرة.  طالبة النجدة و المساعدة

، وأنها مجرد  ، متهمة إياها بالكذب تصدق هذه المرأة المسكينة المغلوبة على أمرها
،  أضغاث أحالم تريد بها هذه العجوز اليائسة من وضعيتها أن تلفت بها االنتباه

  :و نجد عيني تختم كالمها بقولها.  فتستعطف سكان الدار الكبيرة
  3 ."فتك هذه هذه خياالت مجنونة و لن تقنعي أحدا بصدق خرا" −

و لم تكن قسوة عيني محصورة على والدتها بل كانت تعنف أبناءها أشد تعنيف، إذا 
 شريحة كبيرة من  تشبه، فهي ما أخطأ أحدهم أو تجرأ على مواجهتها أو تكسير كالمها

، تؤمن بأن تربية األطفال تكون بالعصا و بالصراخ بعيدا عن  في تلك الفترة الجزائريين
درك ذلك وهي لم تتعلم أو تقرأ كتابا عن ها أن تُفكيف ل.  لتوعية الصحيحةالتحاور و ا

                                                 
  .J! 32#� د�K، ا�LMY�0  ا��ار ا�2S��ة ، ص )1
  .J!117#� د�K، ا�LMY�0  ا��ار ا�2S��ة ، ص) 2
  .121 ص !J#� د�K، ا�LMY�0 ا��ار ا��2Sى)3
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، فإذا   ال شبيه لهاكان ضرب عيني خصوصي.  األصول الصحيحة للتهذيب و التربية
، لم يكن يكفيها ضرب خفيف أو توبيخ شفوي بل هو سلخ للجلد،  د أوالدهاـأمسكت بأح

و ال يخطر ببال نساء الدار .  ة جبارة ال تلينفهي تقبل على عملها كما يقول السارد بهم
تهااعلمن أن ذلك سيزيدها تصميما على مضاعفة ضربمن الجارات أن يتدخلن ألنهن ي .  

إنني أعرف كيف أربي . سأمص دمكم ، يجب أن يكون هذا ماثال في أذهانكم " 
النساء هل تظنون إنني واحدة من تلك . أوالدي ، أعرف كيف أنشئهم على االحترام 

    1 "اللواتي يدعن أوالدهن بغير تهذيب ؟
 من  تطلب، إذ يجدها القارئ خر في التعنيف و هو التهديدو تستخدم عيني أسلوبا آ

 ، و ألن هؤالء األطفاللحر ا لتخفيفأن يجلبوا الماء من البئر لسكبه على البالط أوالدها 
استخدام خطاب اللفظي ودها تهدد عمر مازجة بين التعبوا و رفضوا االستمرار نج

  . من صميم المتداول في المجتمع الجزائريوعيداإليماءات و هو أسلوب 
هي هنا تقصد الوعيد و ال تقصد و ." هذه أنا يا عمر ، هذه أنا نفسي ، هذه أنا " 

 صاحت بهذا و هي تضع سبابتها تحت عينها اليمنى لتقول أن .الكلمات بمعناها الحرفي
  2 ."فقها و عفوها عنهمن العبث أن يرجو ر

فاإلشارة في النصوص الروائية التي يكتبها محمد ديب، و لإلماءات قيمة فنية 
فقد تكون اإلشارات عالمة من .  تكتسي قيمة تعبيرية ال تقل عن الخطاب اللفظي

شارات تتنوع تباعا مع المواقف و هذه اإل.  عالمات الفرح أو الحزن أو اإلرهاق أو القوة
الضعف أي أنها تتقلب و تتذبذب بين القوة وكما .   لتي تمر بها الشخصياتاألحداث او

فحين االستعانة .  مة لإلشارةقد تكون دليل قوة أو دليل ضعف الشخصية المستخِد
ّو تتحول هذه اإلشارات إلى وسيلة .  تت خطابها الكالميباإلشارة، تكون الشخصية قد ثب

  .   أو اإلقناعتواصل حينما تعجز الكلمات عن القول 
  يستوقفنا في هذان أرديج، و  يشكل ملفوظ الشتيمة أو السب تكثيفا للحكم السلبي

، فهو ال يكتفي بإسناده   الذي يتخذه السارد حيال هذا الملفوظالصدد البعد اإلزدواجي
،  ، بل  إنه يقدم ما يمكن أن ندعوه بالظروف المخففة دوما إلى عيني بالدرجة األولى

                                                 
  .88، ص  �LMY�0 ا��ار ا��2Sى!J#� د�K، ا) 1
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، و نعني االنفعال الشديد التي كانت عليه الشخصية المتكلمة،  فقت النطق بالشتيمةالتي را
، فبمجرد أن ترى عمر  خر وتشتم نفسهاآلفعيني تشتم ا.  إضافة إلى الشتيمة الذاتية

هذا الذي (صارخة زة واحدة موجهة قبضة يدها نحوه و، تقفز قف راجعا إلى البيت متأخرا
  1 " هل أندب وجهك بأظافري أم أندب وجهي؟)..." ب الشوارع، بل كل أمامكم ليس ابنا

لك ، هل تظن نفسك أصبحت رجال ؟ لقد نبت ريش الشر " :  تضيف عيني قائلة
فما زلت قوية . هل تظن أن كل األمور مباحة لك ؟ أعطيك عهدا أن ذلك لن يحدث و

سقف هذه الدار ألكسر شوكتك ، أنا هنا اآلمر الناهي ، و طالما احتجت البقاء تحت 
فعليك أن تطأطئ رأسك ، هل فهمت ؟ البد أن تعود إلى البيت باكرا أو تعود إلى 

  2 ."الشارع
 لملفوظ إلى ما أسميناه بالظروف المخففةإن مدى األهمية التي تكتسيها اإلشارة 

 األفعال -ثار المباشرة و العنيفة أحيانا يتجلى عندما نأخذ بعين االعتبار اآليمة،الشت
األكيد أن استخدام الشتيمة كعنف يساهم في التخلص من اآلالم و .  - مصاحبة للشتيمةال

، فالشتيمة تنسي  المعنوية بالدرجة األولى ثم اآلالم المادية الجسدية الناتجة عن الجوع
الحرمان، لكنه كذلك لمن ذاق مرارة الجوع و، قد يبدو األمر غريبا و  التفكير في األكل
و انحصاره بين األوساط  نتشار العنف و الشتيمة في األوساط الفقيرةو هذا ما يفسر ا
  . الكفر يقربذكر أن الفقر ، ألم يالبورجوازية مثال

، فإن بعض الشخصيات  إذا كانت عيني تخفف عن آالمها بالصراخ و الشتيمة
أن " قوناأر" ألم يذكر .   خاصة ترددهاالثية تعبر عن آالم الحياة بأغانالمريضة في الث

تعبر عن مشاعرها في الفترة التي يشعر "  منون" هي  فها . ولد من رحم اآلالماألغاني تُ
هي ، و   و لكنها تحمل الحقيقة بالمجنونة دار سبيطار بالخوف ، فقد نعتتيها سكانف

  . حيلة للتحايل على الرقابة االستعمارية
  .أنا التي أتكلم ، الجزائر

  .ربما ال أكون إال أتفه نسائك
  .و لكن صوتي لن يتوقف

                                                 
1 (  ����Mohammed Dib, Le métier à tisser, éd Seuil 1957 ,pp 7-8 .  
2 (Mohammed Dib, Le métier à tisser p10. 
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   1. الجبالالسهول و في عن النداء
، و قد  يمثل عمر الجائع دوما نموذج الطفل الجزائري في تلك المرحلة الحساسة

، بحيث يتمكن القارئ من رؤيته و هو يتسكع  وفق محمد ديب في وصفه وصفا حيويا
أن أصبحت معدته ، بعد  ، باحثا عن لقمة تسد رمق جوعه في شوارع مدينة تلمسان

صورة المشاغب الذي يراجع المسلمات التي ألفها في  هو قد برع ديب في رسم.  خاوية
، محاوال تجنب  سكان دار سبيطار و في مقدمتهم والدته التي يثيرها ثم يتشاجر معها

أو ململما نفسه داخل معطفه . ها ون يقطنوالكماتها باالنفالت نحو زوايا الغرفة التي كان
  . ، و هو يفعل ذلك تهربا من العقوبة التي سوف تلحقه عالواس

، فال  ، على الواقع و على البشر و على األشياء حاول عمر أن يتمرد على الجميع
لهذا  وبل ما يقدمه الوجود لم يكن مقبوال لديه.  شيء يرضيه أو يراه في مكانه المناسب

كان يقطنه مع عائلته البائسة تحول فالبيت الذي .  السبب الزمته حالة من القلق والثورة
فال يمكنه أن .  أو المزيفة، أما المدرسة فإنها ال تعلم إال المعلومات المشوهة إلى سجن

يحقق حريته إال من خالل سلوكاته الطائشة التي ال تضع في الحسبان إرضاء والدته أو 
ل مشاعره الغاضبة فإذا كانت الحرية غائبة عن المكان فليبحث عنها داخ.  أحد الجيران

، فهذا المظهر االستقاللي الرافض لألوامر و القوانين أو هذا  و في طبيعته المتوحشة
،  عقلية بحيث يستحضر سرعة البديهة في يقظة فكرية والعصيان كان يجعله باستمرار

  .  فهو مستعد دوما للرد و الدفاع عن نفسه مهما كان الموقف الذي يوضع فيه
بة البطل المطلق للروايات اعتبار عمر بمثاللقارئ  فإنه يمكن و بهذه المناسبة

، ذلك أنه يتميز عن غيره من الشخصيات بما  ) ، الحريق والنول الدار الكبيرة (الثالث
  :يلي

فقد حظيت شخصية عمر بوصف خارجي يفوق كما و كيفا : الوصف المميز −
ل النفسي الذي استفادت منه ، باإلضافة إلى عمق و غنى التحلي ما كان لباقي الشخصيات

،  ، البيت ، كما أن هذه الشخصية متواجدة في كل مكان في المدرسة دون غيرها
و هي األكثر تركيبا و تعقيدا من سواها من .  السوق، الريف و في معمل النسيج

 . الشخصيات
                                                 

  .J!45#� د�K ، ا�LMY�0 ا��ار ا�2S��ة ، ص)  1
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حضورا، كما أنها  إن شخصية عمر هي األكثر ظهورا و: الظهور المميز −
، كاالجتماعات التي كان يعقدها  في اللحظات الروائية المهمة و الحاسمةاألكثر مشاركة 

 . حميد سراج
أمام لوقفات التي يقفها عمر مع نفسه وو يتضح من خالل ا: االستقالل و التميز −

هنه أو من خالل الحوارات الداخلية التي كان يراجع ساؤالت العديدة التي تتبادر إلى ذالت
إذن يكشف هذا عن تعبير ) كارتباط فرنسا باألم ( وضة بفضلها البديهيات المرف

في الوقت الذي تم اعتماد الحوار أسلوبا غالبا للتعبير لدى .  الشخصية عن ذاتها
  . الشخصيات الروائية دون استثناء

، فهو يشبه اللغز الذي  تخفي شخصية عمر جوانب عديدة وراء ترددها أو ثورتها
و ذلك ألنها مركبة إلى .  ول من الثالثية أو الثاني أو الثالثال يجد حال بانتهاء الجزء األ

 وصفها إذ لم يكِف.  فهو سابق لسنه و كأنه يجمع بداخله شخصيات عديدة. حد ما
و هي في هذه الحالة تعكس .  الخارجي أو عرض بعض تصرفاتها للكشف عن خفاياها

  .  لبحث في أسبابها بعيدا، يجب ا ، و هي أوضاع معقدة األوضاع المسرودة في الرواية
ذلك المناضل السياسي و رائد الوطنية،  سمت لحميد سراجركزت الصورة التي ر ،

ر اإلشارة أن ظهور هذه الشخصية يتحقق جد و ت. على النواحي المعرفية و التكوينية
، أو من خالل  بالنيابة عنه و بغيابه أي بالحديث عنه من قبل شخصيات الرواية كعمر

فقد استرجعتا حادثة اقتحام الشرطة للبيت "  زينة"  الذي جمع عيني مع الجارة الحوار
منهم حتى سكان سبيطار ومعارفه وفبالنسبة لعمر فالوطن يجمع بداخله جميع .  بحثا عنه
  .هذا الجار

عيوشة؟ مه؟ وثم أ.. إنه ألمر غريب مع ذلك أن يكون المقمط بقميص كاكي"... 
و حميد سراج .. ار ؟ هل هؤالء جميعا يعدون من الوطن ؟ و مريم؟ و سكان دار سبيط

  1 .."أيضا؟ 
، نجد أن  مجيء رجال الشرطة للبحث عن حميد سراجمشهد و إذا عدنا إلى 

القارئ للثالثية يجهل سبب هذه المداهمة التي قام بها رجال األمن طالما أنه لم يتعرف 
 غرفة من غرف الدار مع أخته سكنيشخص لمه السارد أنه ع، في على الشخصية بعد

                                                 
1 (S0 ا��ار ا��LMYا� ،Kد� �#J! ة،ص��225.  
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عثرت بعد ، ب ثم يدرك هذا القارئ شيئا فشيئا أنه ترك فيها أوراقا و كتبا.  أوالدهاو
، إذن يستجمع   كدليل إدانةا حجز، و لكن البعض منه مرور الشرطة و تفتيشهم للمكان

بل هي ، فجريمته لم تكن جنائية  القارئ هذه المعلومات ليتوصل إلى دوافع المداهمة
  . في المقام األولسياسية

درج هذه ، و تُ يقدم لنا السارد معلومات عن المالمح الخارجية لحميد سراج
، و للوصف في الرواية الواقعية وظيفة بالغة األهمية  المالمح ضمن الوصف أو الوقفة

شير إلى صية النفسية و تعن حياة الشخ فالتفسيرية تكشف ،و إيهامية  تفسيرية:  بين
و كأنه يعيش في عالم الواقع ال فيها طبعها من ناحية و إيهامية ، فيشعر القارئ اجها ومز

  . عالم الخيال، فيخلق انطباعا بالحقيقة
، و لذلك نلفي نوع  تمثل المقاطع الوصفية في الثالثية وقفة للحدث القصصي، فعال 

 بين سرعة ، فتتضاعف الصفحات و من االضطراب بين مساحة النص التي تتوسع كما
لكنه ممتلئ فحميد سراج قصير القامة و.  الحدث التي تميل إلى السكون أو درجة الصفر

، أما شعره   الناظر من الوهلة األولىان الصفاء تسحراه خضروان شديدتانوعي.  الجسد
  1.أعطى انطباعا باتساع جبهتهفيبدو أنه بدأ يتساقط من األمام بحيث 

، وليس بالشخص االجتماعي عن حسن  و قليل الكالم، فه أما عن مالمحه النفسية
، و كله  يقارب حميد سراج الثالثين سنة. ، حضر من تركيا ، ال يلفت االنتباه إليه خلق

 حينما يبدأ .   أنه عاش و عايش الكثير من األحداثا، لكنه يجعلك متأكد بساطة و تواضع
منخفضة و لكنه يفعل ذلك و، فهو يتحدث بنبرة هادئة  الكالم ال يسمع له صوتفي 

محب للقراءة .  فاجأ القريب منه بأنه يخفي الكثير من األسراري.  دون خجلبشجاعة ، 
يقدره .  و هو عصامي كون نفسه بنفسه.   تكاد أغلفتها تتقطع قديمةيحمل دوما معه كتبا

قدير رجال من سكان الدار تحية ته الييحي.  خارقةتكاد تكون يملك قوة الجميع ألنه 
عربي ر في تلك الفترة أن يعثر على جزائري  ، و كان من النادمثقفاحترام ألنه رجل و

  : و نستوضح  ذلك في هذا النص الذي يقول2.مثقف أو مسلم 

                                                 
  .J! ����57#� د�K، ا�LMY�0، ص ) 1
2 (���� Mohammed Dib, La grande maison,pp 62-63-64 . 
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في األوقات األولى ، لم يشعر أحد بوجود هذا الرجل ، الذي ما يزال شابا ، لقد " 
بيت بغير ضجة ، لم يسمعه أحد يتكلم، سكن هذا البيت منذ قليل ، تم مجيئه إلى هذا ال

كان ال يظهر نفسه إال في كثير من التحفظ ، و قد عد ذلك منه آية من آيات التهذيب ، 
لكن حين عرف و حقا لم يكن ينتبه إليه أحد ، وشيء غريب لقد كان يلتزم الصمت ، 

رب كيف لم في المنزل أنه آت من تركيا ، انصبت كل األعين عليه ، فكان كل فرد يستغ
لم يكن بالمرء من حاجة إلى مالحظة مرهفة حتى يدرك أنه ... يالحظ فيه ذلك من قبل 

   1".رجل رأى كثيرا ، و عاش كثيرا كما يقال 
بعد مجيء " حميد سراج " بدأ سكان الدار الكبيرة ينتبهون إلى وجود المسمى 

الذي نبه إلى الكينونة فكأنما هذا الجهاز القمعي االستعماري هو .  الشرطة بحثا عنه
  : يقول أحد رجال الشرطة.  كان مغيبا-  قبل ذلك–، فحضوره المادية لهذا الرجل

ال تخافوا ال تخافوا على أنفسكم ، فنحن ما جئنا لنؤذيكم و إنما نحن نؤدي " 
كأن دار سبيطار ل .و لم يجب أحد ... في أي غرفة يسكن حميد سراج ؟ .. واجبنا 

  2".لحظة واحدة ،  و لكن المرء مع ذلك يحس بأنها يقظى منتبهة خلت من سكانها في 
  .قالت عائشة بدون أي وجل...
ماذا كان يفعل الفتى ؟ إننا نعرفه مذ كان يجري في الشارع ما أخذنا عليه شيئا " 

  .في يوم من األيام، إنه ال يسيء إلى نملة، و بأي شيء يمكن أن يسيء
  :قالت العجوز

دمغة الناس باأللفاظ كما كان يفعل في كل ركن من أركان سيظل إذن يحشو أ" 
  ..الشوارع ، إن الذين يصغون إليه يضيعون أوقاتهم ، و ينفخون رؤوسهم هواء 

و إذا تحقق ما يقوله كانت هي السعادة .. لقد فهمنا أشياء كثيرة:"تجيبها عيني
    3.الفقراء لجميع

هو قدوة للجزائريين البسطاء ، ف حميد سراج في الثالثية وظائف كثيرة يشغل
ه حارس لحب الوطن في الوقت نفسه، فقد تعلم عمر االهتمام بالكتب بعد تواصله معو
المطالعة هما القراءة وت ، و تعلم منه أن لقيها في االجتماعالخطبه التي يبعد سماعه و

                                                 
  .J!56#� د�K ، ا�LMY�0 ، ص) 1
2( Mohammed Dib, La grande maison, p 44.  
3 (Ibid, p 45.   
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 رمز  هوفحميد سراج. فهم الواقع ولفهم تصرفات البشرنافذة على العالم تساعدان على 
ذه الوظائف ينجزها مع الفالحين و ه. للمرشد السياسي و للموجه الثقافي للجيل الجديد

 نظم يفهو . وده ضروري لكل حركة ترغب في التغييرـ، فوج في آن واحٍد مع العمالو
يهم عو، كما ي زام و التنظيم العماليـال خطوات االلتـعلم العم، و يالنقاشات الحرة 

 ، ويساهم  اسيةطرح المشاكل األسقنعهم و يساعدهم في في كيفية ، و ي قلةبتدخالته العا
هذه .  حدة بين المدينة و الريف بل و يطالب بهامن الويثّ وفي اليقظة السياسية للعمال

و هو بفكره الواعي حلقة من سلسلة . الوحدة التي كانت من المستحيالت في ذلك الوقت
، و هدفه األساس كان تحقيق هذا التالحم  لفالحينطويلة يشكلها مجموع العمال وا

  . التحالفو
، فهو بطل هذا العمل  برز حميد سراج كمرجع تاريخيفي رواية الحريق يف

يعد من أكثر و هو.  م بين شخصيات عديدةاألدبي، حيث نجد أن البطولة تقس 
ع مرات قبل ذكر سب، فهو ي الشخصيات المحاطة بالصناعة األدبية و األكثر خصوصية

" قارة"قضى عليه من منظور ن ي القائد الذي ينبغي أ، إنه أن يظهر ضمن أحداث الرواية
  . األجهزة االستعماريةو

  1." مجموع الفالحينإذا كان عدو اهللا المسمى حميد سراج ال يجر معه كل " 
إنه هو حميد سراج الذي وضع في : " ...  متذمرا و مضيفا" قارة  " قالها 

   2" .التجمع م فكرةرؤوسه
 . را في هذيانه منتِصه بقيال به و لكننكَّبا و معذَّ، م نلتقي به بعد ذلك في السجن

اص آخرين إلى المعتقالت الموجودة في قل مع أشخأنه نُإلى يشير النص فيما بعد و
  .    أقصى الصحارى

ات الطريفة من الشخصي، في الثالثية ،   "الال حسنة" مما الشك فيه أن شخصية و 
، فهي تمر على بيت عيني كل يوم خميس بعد زيارتها  التي تم التركيز على وصفها

 من تحت ، يتحول كل مجهود تقوم به إلى عرق يتصبب  امرأة سمينةإنها.  للمقبرة
 كانت و هي التي تهتم بالمظهر على الجوهر، و.  طي بها شعرهاالمناديل العديدة التي تغ

                                                 
1( Mohammed Dib, L’incendie, p 40.  
2 (Ibid, p 40.   
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 بين أصابعها تتالعب بحباتها بحركة آلية ال توحي بالورع بحةسطوال اليوم تمسك ب
فيتحول الموصوف ، جمع السارد في وصفها بين حاسة البصر وحاسة الشميو.  التدينو

  :  يقول في ذلكإلى كائن حي يتجسد أمام القارئ،
إن ... و جلست الال متلففة بحائكها الواسع المصنوع من صوف أبيض " ... 

   1."كرائحة الحمام تخرج من جسمها عرقا و تجتاح الحجرة رائحة ناعمة 
، متناقضة في  ، فهي نموذج لفئة من الجزائريين ر هذه المرأة تصوير غريباصوتُ

عمر أمام والدته شتم تَفمثال نراها ،  قحم نفسها في جميع األمور و المواضيعأحكامها تُ
، و ترفض  السياسةشؤون ها تناقش في كما أن.   في ذهابه إلى المدرسةبل ال ترى فائدة

أن هؤالء من الشيوعيينر الوضع في الجزائر و تعتقد ممارسيها أو من يحاول أن يغي .
 ، يقول في السابقإلى ذلك  ألمحنا  و قد واحدمتذبذبة ال تستقر على رأي كما أنها

  :السارد
ة ، و ما هي إن الال تبدأ باستنكار عمل من األعمال في حماسة قاطعة حازم"...

 أن يكَِذب :ن عمر يجد أن ذلك أمر غير معقول إ.  هي تنسى كل شيء اإال لحظات ، إذ
لقد كان عمر يالحظ هذا التذبذب . المرء نفسه دائما ، و أن يعيش في تناقض متصل 

  2."فيمن حوله من الناس طوال النهار 
كانت .   إلقامتهابنتها الذي تستعدزفاف و ب بمركز أسرتها تتباهي الال حسنة

بين ، ، فتتصدق عليهم  تتظاهر بمساعدة عيني و أطفالها على احتمال لحظات العوز
من االحتفاظ به لمدة رطوبة ومن عفونة ال يابسا أسودخبزا شفقة و ، الحين و اآلخر

   3. بأنها تسرقه من طعام الدجاجنما تعلنو هي ال تستحي حي.  ةطويل
يخيةًس تاريمتلك محمد ديب قوة حدتفق على تسميتها الرؤية المستقبلية أو ما ي  ،

ه ت ساعد ، كل تلك األمورفتحليله للموجود في الواقع و دراسته للماضي و تتبعه للحاضر
،  على التدقيق في جزئيات المجتمع المفككة ثم إعادة تقديم ذلك في واقع فني خيالي

  .استبق فيه األحداث و سابق الزمن المستقبلي
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 محمد ديب على المستوى الروائي و الجمالي و انطالقا من تبصر بعيد لقد نجح
اإلنسان كان .   الزمنالمدى أن يستشعر بأحداث سيتأكد منها تاريخيا بعد مضي

 أشبه، لقضية الوطن بتعاسته و حالة اليأس من عدم وجود حلول فورية ، الجزائري 
   :بقنبلة موقوتة ، و هذا ما تعكسه النصوص التالية 

إن كل رجل من هؤالء الرجال الذين تراهم حولك هو اآلن أشبه بالبارود ، يكفي " 
  1..."أن تسقط شرارة

  2."ال شك أنهم سيقتلون و ال شك أنهم سيرتكبون جرائم سياسية " .. 
 "و إن شيئا ما ...  في عمرنا ، فلسوف نرى أمورا جديدة كثيرة أسأل اهللا أن يمد

أنا لم أطف الجزائر كلها ، لكن قلبي يحدثني بكل شيء ، لقد .. قد تغير في هذا العالم 
زار قلبي جميع أرجاء البالد ، زار جميع المدن ، و جميع القرى ، و عاد من زيارته ، 

   3.."يبلغني أن ثمة شيئا جديدا 
قال المفتش نفناف شريك ماحي بوعنان في المصنع متهكما و ساخرا بأفكار " 
إننا لن نحصل : يقول ) الكالم موجه إلى حمدوش( هذا الرجل ؟ ماذا يقول: " عكاشة 

ر الموقع على شيء و لن تتبدل أحوالنا ما لم نقلب األمور عاليها سافلها ، يجب أن نغي
  4 ."الذي نحن فيه 

فهي كعمل إبداعي .  تكشف رواية النول النواحي المظلمة في المجتمع الجزائري
.  ، إحداهما أمامية و أخرى خلفية و على لوحتينتتأسس على قاعدتين أساسيتين، أ

 يتحقق عن طريق جعل بعض المضامين النصية في  "اإلبراز" فاللوحة األمامية أو 
 و جعل مضامين أخرى في الظل أي في مستوى ثان أو (Premier plan)مستوى أول 

 . (Arrière plan)  في الخلفي
، إذ نصادفه في هذا الجزء  بطل عمر لمشوار الاعرض اللوحة األمامية استمرارتَ

، و كأن الدراسة لم تكن  من الثالثية و قد التحق بمعمل النسيج بعد أن تخلى عن المدرسة
تتبخر معه ر حلم إكمال الدراسة ورواية يتبخّفي هذه ال.  ألمثاله من الجائعين و البؤساء
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.   الحل المعرفيكل األوهام التي تصورها القارئ عن إمكانية وجود مخرج عن طريق
،  " ماحي بوعنان" تابع ألحد األغنياء الجزائريين هو وفي معمل حقير أشبه بقبر ، 

، الشول و الطفل زبيش  ، حمزة ، حمدوش عكاشة( يلتقي عمر نماذج جزائرية متنوعة 
ن خالل النقاشات ثمر هذا اللقاء عن انفتاح إضافي لوعي هذا الطفل م، و ي )و آخرين
 يتبادلها العمال في أماكن عديدة تتراوح بين داخلية في ذلك الكهف أو ي كانالحادة الت

تعلن الرواية بشاعة االستغالل الذي يكابده العمال دون أن .  خارجية في المطعم والمقهى
، فالحل مفقود والبديل يتوصلوا إلى كيفية تساعدهم على مواجهة حالة الظلم التي ال تنتهي

  .ينأمام األع ال وجود له
 بداية الثالثية، دائما و في رواية النول يختفي الضمير السياسي الذي رافق عمر منذ

 كان يتنقل من المدينة ، لقد ل الحركية الوحيدة في العمل الروائي مثَّفحميد سراج هو من
 ، أو بين الفالحين ، محاوال بعث روح المطالبة بالحقوق وسط العمال حينا إلى الريف

الدار الكبيرة أو في "  سواء في قائد الروحي الذي لم يكن له مثيلذا الفه.  ينا أخرح
يختفي من مجريات األحداث بعدما ألقت السلطات االستعمارية القبض عليه ، "  الحريق

و رمت به في معتقل من المعتقالت "  الحريق" إثر اإلضراب الذي شنه الفالحون في 
، إذ ال يمكن أن تنتهي   الغياب بطرح البديلو لكن محمد ديب يستدرك هذا.  الصحراوية

، فقضية الجزائر هي قضية  المواجهة والمطالبة بالحقوق بوجود أو انعدام فرد واحد
شعب بكامله وليست قضية حميد سراج و أمثاله من المغامرين الشجعان رغم أن 

ده بل رية ال تموت بموت رجل أو بإبعافاألفكار التحر.  وجودهم ضروري ألية ثورة
،   كمركز للكون و من منطلق أال أحد ضروري بوجودهربما تزداد قوة من خالل البديل

ا إلى مقارب خطابهيبحيث )  عكاشة و حمدوش( فثمة رموز أخرى تطفوا إلى السطح 
رت إحدى ضقد حهذه الشخصيات ، فربما تكون  حد بعيد خطاب حميد سراج

خر  بحميد سراج آ، أو ربما التقتك السياسي ينظمها هذا المحر االجتماعات التي كان
  . كما قلنا  ،طالما أن الوطنية ليست حكرا على فرد واحد

،  تقترح اللوحة الثانية رؤية درامية و محزنة لزحف قوافل بشرية من المتسولين
 في المدن الكبرى بعض الفتات الذي يطرحه األغنياء من تْ الجوع و التمسفرت من
 التي تمد جروا األراضي اليابسة،ء لم يكونوا إال من الفالحين الذين هفهؤال.  المعمرين
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قد مألت هذه الموجة و.  هانة والنوم في الشوارعمفضلين الم، خيراتها للفرنسيين فقط 
، فكانت  من المتسولين الشوارع و الساحات العمومية و األحياء الفقيرة منها و الغنية

إخوانهم عا في األوساط الفرنسية و تعاطفا و إشفاقا بين النتيجة أنهم أحدثوا رعبا و هل
  . الجزائريين

تداخالن ت ، بل تقاربان من بعضهما البعضو الملفت للنظر أن اللوحتين ت
ي صورة مكبرة  ، فهفاللوحة الثانية تزيد الموضوع الروائي قوة و تأثيرا.  تالحمانتو

  . أساة الوطنيةلمعاناة الفرد الجزائري و تأكيد على شمولية الم
، فمن أجل توفير  ، تكشف رواية النول ظاهرة استغالل فئة األطفال إلى جانب ذلك

دون رحمة .  دفع ببعض األطفال الفقراء و اليتامى إلى العمل الشاق، كان ي لقمة العيش
رمى بمجموعات كاملة من ، حيث ي إنسانية يساق هؤالء مجبرين في ظروف ال شفقة ،أو

فتقد إلى أدنى حقوق  يأينورشات حرفية يتموقع أغلبها في األقبية و الكهوف، الصبية في 
بل هي الرطوبة الضاربة في كل .  و نظافة الحيز المكاني اإلنسانية من هواء نقي

ستغل هؤالء رغم ذلك يو.  األركان و العفونة التي تنبعث من انعدام شروط النظافة
يكفي أنهم يقومون بعمل الكبار و في المقابل ، و  استعبادستعبدون أسوأالصبية وي 

بعض الجارات و زبيش الذي فها هو عمر و عويشة و مريم و.  يتقاضون نصف األجر
، فهؤالء الصبية  قضى حتفه من جراء العمل في صمت وكأنه لم يكن موجودا كإنسان

عمارية بل في تلك المرحلة االستيمألون الثالثية كنماذج لهذه الظاهرة التي استفحلت 
  .بدت طبيعية ال غرابة فيهاو

مات ، لقد ذهب مرض التيفوس " زبيش " فلما وصل عمر إلى القبو علم أن "
برفيق عمله في المصنع ، صعق عمر ، إن زبيش قد انقطع عن المجيء منذ أيام فلم 

  1."يكترث لغيابه أحد 
  2."اليدينو قد أحل محل زبيش في العمل في المصنع فتى من الضواحي ثقيل " 

إذ يعتمد في إبراز .  يمتلك محمد ديب في الثالثية و كما أسلفنا قوة حدس تاريخية
رؤيته المستقبلية على قوة مالحظته للواقع الراهن و الحاضر ثم دراسته للماضي دراسة 
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فالمالحظة .  تاريخية و تحليل اآلليات التي تساعد على التنبؤ بما يمكن أن يتكرر مستقبال
 ه هذه العملية ، مكنت  للمجتمع بتفاصيله الدقيقة و تفكيك أهم العناصر المؤثرة فيهالشاملة

،  تقديم ذلك  في قالب روائيناحية الجمالية و الخيالية ومن تشكيل بناء جديد للواقع من ال
 في ، فهو يدقق  انطالقا من عناصره اإلبداعية انتقاال زمنياقق كاتبنا ،و بذلك ح

  . قدم صورة سابقة ألوانها لما سيجيء به المستقبلو ي،  ن يديهالمعطيات التي بي
 مالئما لتفعيل التصميم اإلجمالي لوعي ، باعتبارها فضاء معرفيا نجد السياسة

، من المقاومة السياسية من  بح في فلك الثالثيةس، و انطالقا من عناصر تَ الشخصيات
، و في  تلف التوجهات الطبقية، و من خالل الصراع الدائر بين مخ أجل االستقالل

استخدام القوة الردعية في حق المطالبين بحقوقهم و كذا من خالل اإلشارة إلى الحرب 
و كذا دخول األمريكان ضمن القوة المتحالفة على " هتلر" العالمية الثانية و الحديث عن 

 اليومية تم اإلشارة إلى كل هذه العناصر و تأثيرها على الحياةو يهذا ت.  النازية
  . للجزائريين

 Les") العاطفية التقييمية( و العبارات ، بصورة مكثفة المفردات ، يوظف الروائي 

termes affective_ axiologiques "و كل هذاتوضيح العالم السياسي للمجتمعو ذلك ل ،  
هذا يسمح و .  يعكس الحالة الشعورية  و االنسجام التام للسارد مع القضية المطروحة

من أجل التعبير ) بين قوسين(بالتدخل المباشر  ألسلوب الذي ينتهجه السارد في الثالثيةا
سيتمكن العمال المتحدون من نزع االنتصار من المعمرين ومن : "  عن أفكاره الشخصية

  1."الحكومة العامة ، فهم مستعدون للنضال
 ذا التدخل التقييمي  لقد اتخذ ه 2)؟  يستجيب للشكليات االداريةاو من شاهد عربي( 

، و كأن حواجز منيعة تفصل بين  ر الشخصيات و أفكارهشكل مقارنة ضمنية بين أفكا
  .نفسه  " محمد ديب"  الروائي و لكن الحقيقة أن المنطلق واحد إنه.  كينونة هذا و ذاك

و في كل األحوال فكثيرا ما تلجأ الثالثية إلى هذا النوع من التعليقات المتناقضة 
، و بالتالي من أجل بث ما يمكن أن ندعوه الشك   خلق فضاء تقييمي إشكاليبهدف

  . األيديولوجي في ثنايا النص

                                                 
1(Mohammed Dib, La grande maison , p120. 
2(Ibid, p 129. 
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.  ، يعكس أزمة في غياب الحيادية موضوع البحث،  إن الخطاب السياسي  ،أجل
ثمة ف،  فاالنطباع الذي يراودنا كقراء ال يجانب مضمون الخطاب الروائي في الثالثية

بل إن هناك تضامنا فكريا و اجتماعيا و لفظيا من قبل السارد مع ،  تعاطف واضح
و هذا ما يفسر .  الشخصيات الجزائرية اليائسة و البائسة ماديا و معنويا و مع خطابها

  . في نظرنا هذا االنسجام و التماثل بين صوتيهما
كالية ، فاإلش يعتمد محمد ديب في الثالثية الحوار أسلوبا لعرض األفكار األساسية

فكل صوت يحيل إلى  ، لعمل اإلبداعي تتكشف بمعيار تالقي األصواتبناء االمعمارية ل
فبداية  .  حاملة أليديولوجية معينةكّل واحدة تكون شخصية من شخصيات الثالثية ، إذ
نصادف حوارا بين متمدرسين هم "  الدار الكبيرة" من الصفحات األولى للجزء األول

  .ما أصواتهم التي ترتفع إال ألجل قطعة خبر يتنازعون عليهاو "  عمر"رفاق البطل 
، فإن الحوار  ، و هكذا يأتي في الثالثية تأكيد ألفكار عديدة اعتمادا على الحوارو 
، على تثبيت طرح الثالثية لموضوع الالعدالة و البؤس زمن  ، في الواقع ال يزيد

 إلى أن اإلشارة إلى الفرنسي ر المالحظة هناو تجد . الوجود الفرنسي في الجزائر
، األمر الذي يسمح  بوصفه مصدرا آلالم الجزائريين قد تكرر أكثر من مرة في الثالثية

؟ هل هي  عملية إبداء الرأيمن المسؤول األول و األخير عن : ال لنا بطرح السؤ
 ، أم هو السارد من مبدأ ف مستقل التفكير و التصرا ورقيا كائناالشخصية باعتباره

؟ ؟ أم أن البداية و النهاية ال تتعدى حدود قلم الكاتب تحكمه في مجريات أحداث الرواية
، أن المفاهيم التي يتوصل   ضمن إشكالية تعدد المصادر الخطابيةو مما تجب مالحظته ،

  . إليها القارئ تتعدد هي بدورها و لكنها تصب في وعاء المقصود بدرجة واحدة
لعملية "  معالم مضيئة" د من المظاهر الكالمية التي تصلح هناك بطبيعة الحال العدي

  : نذكر بعضا منها على سبيل المثال.  التقييم
 )موجود () أو علتهسالمة النطق(المظهر الصوتي  −
 )موجود(...)، غير فعال فعال،  مثير،  الكالم ممل:( المظهر التداولي −
 )ودموج (...)، ركيك معبر،  كالم بليغ: (المظهر البالغي −
، منخفض  كالم مرتفع: ( المظهر المتعلق باللهجة أو النبرة −
 )موجود()اللهجة
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 )موجود (...)، ، رصين كالم انفعالي: (المظهر النفسي −
 )موجود ()أو خروجه عليهاالتزام المتكلم بقواعد النحو : (المظهر النحوي −
غير / صحيح،  غير مفيد/ كالم مفيد: (المظهر الموضوعي −
 )موجود()صحيح
  1)موجود(...)غير الئق/الئق،  ال أخالقي/ كالم أخالقي( لمظهر األخالقيا −

فقد تدرب على كتابات .  و قلد أسلوبها" فرجينيا وولف" تأثر محمد ديب بكتابات 
و تقول  . الجمل القصيرة المتماسكة المحكمة حتى يتحرر من تأثير أسلوبها العاطفي

، جعله يشعر وكأنه  معاني بعض الكلماتعايدة أديب بامية أن تدقيق محمد ديب في 
 وبةـو ال يتحرر إال عندما يكتشف المعنى الكامن وراء الكلمات المكت.  يعمل في الفراغ

يعا ـرين جمـستحتوي األخ. مة واحدة ـي كلح في تهجـكلمة واحدة ، لو أنج" ... 
  2".و أنا، و أنجو تحييهم

 ،  يخطط لها أن تُكتبألولى من جملةإن ذلك التوق و الرغبة في اكتشاف الكلمة ا
، في اختيار الكلمة المناسبة،  عن الدقةالشديد حثه ، و ب  أسلوبه بصفاءتعكس اهتمام ديب

 لم  و واضح أن محمد ديب . الكلمة التي ال تترك أي مجال للمناقشة أو للتأويل أو التردد
، لكنه   القصائد الشعريةيلج الساحة األدبية عن طريق الرواية بل بدأ حياته من خالل

اكتشف أن أسلوبه الشعري المنمق لم يكن يصل إلى الجمهور و كان نوعا ما صعبا على 
به من هذا ما جعله يلجأ إلى المحاوالت القصصية و الروائية بأسلوب مبسط يقرو. إدراكه

  .   قلوب القراء السبيل تدريجيا ليصل إلى عقول و، و القصة فتحت له جمهوره
أحيانا، ":  و هو يشابه ما أشرت إليه سابقا" ستندال" حضرني هنا ما ذكر عن  و ي

و ال أضع نصب عيني إال قاعدة ) ما قبل أو بعد الكلمة( أفكر ربع ساعة لتحديد الصفة 
   3".أن أكون واضحا ، و إذا لم يتحقق ذلك ، فهو العالم الذي يتحطم أمامي: واحدة 

،   تصف المناظر الريفية حيث ستدور األحداثإن االفتتاحية في رواية الحريق
        و حينما تحلل رواية .  جد الحضارة قطن كقارة منسية حيث ال تولفالحي ا فضاءفيبرز

                                                 
�B �� ا��N ا��وا]� ،!H'08 ا��ري ، ط   )1�����  .53، ص1993، ����1 ز��د ا�1ف، ا��L ا
ر ا�دب ا���44 ا��Cا]�ي ، ص ) 2?� ، 0�!�  K255<���ة أد�  
3 (Georges Lukacs, Balzac et le réalisme français ,trad :P Laveau, Maspero, Paris1967 ,p81 .  
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 األنظار هي التوجه االجتماعي السياسي، ، فإن الميزة األساسية التي تشد "الحريق" 
  .ساسيةالقروي و الوجودي و هي تتطور سرديا ضمن محاور ثالثة أ

 .اليقظة السياسية للفالحين  . أ
 .الحياة العجيبة لألرض . ب
 . لذلكا، و زهور نموذج الصحوة الشهوانية للمراهقين . ت

، و السبب في ذلك العراقيل  و نالحظ أن الجانب المأساوي يقتحم العملية السردية
فالرواية يمكن أن تلخص في العرض السردي .  التي تهدد هذه المحاور السالفة الذكر

  :لتاليا
 .اليقظة السياسية للفالحين يهددها المعمرون  . أ

 .الحياة العجيبة لألرض تمتحن بالجفاف . ب
 1.زوج أختها" قارة"الصحوة الشهوانية لزهور هي مصدر طمع  . ت

إذن فهذه العالقات التي تؤسس للعملية السردية و التي تمنح في النهاية البناء 
". Todorov تودروف " تقنية ذكرها فق قواعد ، تنظمت و القصصي و الخطابي للحريق

 ، قاعدة الكائن ) ساعده فالن-ساعد فالن(، قاعدة السلبية )الكره-الحب(كقاعدة الضد
الرغبة (وأخيرا قاعدة التحوالت الشخصية ) الشجاعة التي هي في الحقيقة خوف(الظاهرو

 2)التي تشبع في الواقع تتحول إلى المباالة

داخل  قصيرةالكاتب لحكايات توظيف هو "  الحريق" و ما يلفت النظر في رواية 
 في لحمة الزمن التسلسلي ه يقحمها، التي تكاد تكون مستقلة و لكنسياق الرواية 

، فهي قصص تشكل بتالحمها اللوحة النهائية أو لفسيفساء الرواية و تمنح  الكرونولوجي
 - مثال–فالقارئ .  واحدةانفتاحا أفقيا لعوالم العمل كما أنها تصب في الرؤية النصية ال

جبر على مغادرة بني بوبالن مع الذي ُأ" سليمان المسكين"ـعايش الحياة المتشردة لي
  . زج به في السجنالوالدته و إخوته الصغار بعد اعتقال والده و 

التي استغلها "  ريم" الموت المفجعة البنته الكبرى" با ددوش"يسرد علينا كما 
  . حيث كانت تعمل خادمة عنده،  المعمر شر استغالل

                                                 
1 ( ����Najet Khadda, L’œuvre romanesque de Mohammed Dib, p21 . 
2 ( ����Tzvetan Todorov, Les catégories du récit littéraire, pp 139-141, L’analyse structurale du récit, 

Communications, 8, éd du Seuil 1981. 
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نجد  و، عن حادث مزرعة السيد مركوس ،  قريبة من حاضر الساردو هناك حكاية
  .أن كومندار يحكيها لعمر

فالسارد .   أكبر من الشخصيات"الكاتب/ السارد " الحريق تبدو معرفة رواية في ف
هذه ل علىعلى دراية بكل ما يخص الشخصيات دون أن يعرف القارئ كيف تحص 

، و األحاسيس األكثر انفالتا  فهو يسبر األفكار الحميمة لزهور و مامة.  المعلومات
داخل ، يلج داخل أحالم حميد سراج و النوايا الشريرة لقارةعن لعمر، يبحث و يكشف 

،  "صفرال التبئير " جرار جينتهذه الرؤية من خلف التي يسميها  . تأمالت كومندار
  . كل النصوص الكالسيكيةحيث يتعدد التبئير في 

.   يتكلم الفضاء قبل األفكار و قبل الخطاب الذي من المفترض أن يضاف لهها ،فيف
، حيث اللغة المانعة التي ترفض كل  ، و أيضا الجسد و هذا الفضاء هو األرض و األم

         1. شيء مع إشراك شفافية للداللة األيديولوجية
، ينبغي أن نعود إلى الخطاب الذي   رواية الحريقإذا دققنا في األيديولوجية داخل

، حتى و إن كان يفضي  يديولوجيا، فهو في البداية ليس خطابا أ جاء على لسان الفالحين
 حميد و"  بني بوبالن " فاالجتماع السياسي األول والوحيد الذي حضره فالحو ، إلى ذلك

ال نتيجة مالحظة الوضعية العامة سراج نجم عنه نقاش مثمر، فالتعابير الواردة لم تكن إ
  .  نتيجة وعي سياسي بصورة مباشرة، و ليست للفالحين

  :إن العالقة الغالبة في الحريق تقوم على المواجهة و المقابلة
  

  .المعمرون                        الفالحون
  

، كان من  إن هذا االنفصال الذي يجعل طرفا يقابل األخر كالطيب و الشرير
، فتمثيل الصالت االستعمارية  زات األساسية للرواية االستعمارية أو الكلونياليةالمي

، الخالف بين األنا  فلسانيا . خرلغوية لمختلف المراحل لألنا و اآليتأسس على المقاربة ال
أي أن الصلة ليست .  خر يتشكل من خالل التضاد بين موضع و موضوع الكالمو اآل

.  لهم را ما يعطىو نادمنع عن المعمرين عطى للفالحين و يي، فالكالم دوما  متساوية
                                                 

1 ( ���� éd l’Harmattan,1985, p 47. Charles Bonn, Le roman Algérien de langue Française,. 
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نجد الكاتب يبرز من   السيد مركوس و السيد فيار فيهماذين تدخللالحوارين الففي 
 صحة خطاب تأكيد و هو يريد بذلك ،   عنفهما و قسوتهما تجاه الفالحينخاللهما
  1. الفالحين
 أن هذه ناجدلو،  لفالحين في رواياتهمع ا"  بلزاك "لو بحثنا عن كيفية تعامل و 

 للفالح ا الذي يمثل نموذج "Niseron "نيسرو" ، فاألب 2الفئة ال تتحدث أو قليلة الحديث
هذا  و ،هو صورة صامتة، ف المسن الذي اشتعل رأسه شيبا بمزاياه وبؤسه و طيبة قلبه

، ألن الفالحين  ا، ال نتكلم كثير ففي الريف.  الصمت يعطي انطباعا فوريا بالواقعية
فالمؤامرات .   ثقيالا، و هذا ما يجعل في حضورهم تهديدا وعبء  في كالمهمأجالف

في نفس الوقت يتحدث و رغم ذلك و.  ، دون صوت أو كلمات الكبرى تحاك في الخفاء
فإذا كانت األغلبية من الفالحين .  ه عند بلزاكض من هؤالء الفالحين بشكل مبالغ فيالبع

،  وعةـاطق الرسمي لهذه المجمـ تحمل صفة الن، في المقابل تبرز فئة تفضل الصمتُ
المثال األمثل لهذا النمط يعطى لنا من قبل ، و  تمنح وظيفة تقديم خطاب الفالحينلهذهو

تقديم الواقع ،  مع بداية الرواية نح لهذه الشخصية ،، فقد مFourchou "  "فورشو" األب
  3. فيه  لنفسهاد مكانيحدعرض الواقع في القرى وي،  ، فهو يقوم بعمل ثنائي الريفي

 بعينيه ب في الظل ،راِق النموذج الذي ي، يعد ر الفالح عند بلزاكصوحينما يو 
لإلدراك البصري، ب الحاضر أو المخادع ئا ، فهو يمثل الغ يتخفى بهما عن الناسناللتي

و مهما كان : " في هذا الشأنيقول بلزاك .  فضح الذي ينبغي أن يالغامض و الخطر
، تكتشف أنك مقصد  ، و حينما تعتقد أنك وحيد الموضع الذي تقف فيه و أنت في الريف

، و قاطف العنب  ، فها هو العامل الذي يتخلى عن مجرفته عينين تحتميان بقبعة قطنية
 ، البقر أو الخرفان تتسلق شجرة ، أو الفتاة التي ترعى المعز يرفع ظهره المقوس

  .  الصفصاف لتتجسس عليك
، فهي تحيا  ها الثياب و الكلمات المناسبةإن فئة الفالحين التي توصف يخصص ل

، و لكن المالحظ أن بلزاك جعلها تفتقد  ، وتتعامل بأفكار من صميم بيئتها الحياة الريفية

                                                 
1 ( ����Najet Khadda,L’œuvre romanesque de Mohammed Dib, p61. 
2 ( 0J�4ا� �� Kد� �#J! م آ#� ��4حMSء ا�Mh  ن6M���� ، z��Jة �� ا���ه|� ا�# �@> �Y1�28 .  
3 ( ����Claude Duchet, Sociocritique , Histoire et roman dans Les paysans de Balzac, Pierre 

Machery,éd : Nathan 1979,p 139.  
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النمط فبلزاك الذي بحث عن إزالة .  للنشاط اإلنتاجي الذي يعد القاعدة الوضعية الريفية
، كمداومة الفالح على  ن روايته مظاهر العمل الزراعي، استبعد ع المتداول للفالح

القدوة محيت ببساطة من البناء ب  الموحيةفهذه الصورة المطمئنة و.  الزرع و الحصاد
ظهر بلزاك فئة الفالحين و هي في حقول و ربما ال ي . التقني للرواية التي كتبها بلزاك

، فهم  فالحين، حسب قناعته أو على األقل الذين يحملون الصدق ال يعملون، ألن ال العمل
 هنتج و لكنفالفالح ال ي.  مالك األرضوها من رقون و يعيشون من خيرات سلبيس

  1. يسرق
، إلى  انتقل محمد ديب بعد االستقالل و بعد التزامه بالخط الواقعي في الثالثية

كانت بداية .   بشكل نسبي غير مطلقتوى النفسي ،ت اإلنسانية على المسدراسة العالقا
 نهر على الضفة المفقودة ىمجر"  بنشر رواية )1964(النهج الفني الجديد في عام 

"Cours sur la rive sauvage " بينه وبين السياسة ،  -  في هذا العمل - و قد باعد الكاتب
 نتماء العربيالذي يذكرنا باالو ربما الرابط الوحيد ، بل كان بعيدا عن طابعه الجزائري 

على المستوى  للعالقة بين زوجين الرواية تحليالتعد و ".  راضية"هو اسم البطلة 
إيفن زوهر "، فالبطل  وك اإلنسانلالذي يوجه سالداخلي لعالم اعن تكشف و . النفسي

Iven Zohar " عملية، لكنه أثناء اهزفافطفت يوم التي خُ"  راضية "يبحث عن عروسه  
تولي على مكانة الزوجة التي حاولت أن تس"  Helléهيلى "هي البحث يلتقي بفتاة أخرى و

  ".  راضية "نجحت في األخير في سعيها مزيحة من طريقها الشرعية و
 La danse du"  رقصة الملك "، تألق محمد ديب في  بعد أربع سنوات من ذلكو 

roi "ح النفسية البشرية و أن يتعمق داعي أن يشر، فقد حاول في هذا العمل اإلب تألقا أدبيا
 جوهر الذات اإلنسانية متجاوزا المظاهر السطحية و ما يردد عن البطوالت الخارقة في

و تكاد الروايات التي غطت الحرب التحريرية الوطنية ال .  قهر عبر التاريخالتي ال تُ
، الحقيقة لم تكن كذلك  و لكن، ترى إال الجوانب المشرقة و اإليجابية لهذه البطوالت 

أسس محمد ديب بعد الثالثية لرحلة  . بذلك الوجه الذي يتفجر تضحية و فداء للوطن
، فقد  إبداعية جديدة مختلفة عن الرحلة األولى التي قاربت الواقعية بل والتصقت بها

                                                 
1 ( ����Claude Duchet, Sociocritique , Histoire et roman dans Les paysans de Balzac, Pierre 

Machery , pp141-144. 
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حتى .  أسلوبا متجددا مغايرا تماما للسابقخطه األول و اعتمد منهجا جديدا وانحرف عن 
ننا افتقدنا ذلك الكاتب المسكون باأللم الجزائري و عثرنا على كاتب مختلف يسافر إ

 ، يزول منه المنطق المنظم لألشياء و الحقائقلى عالم خيالي تضيع فيه الحكمة وبخياله إ
الرمز و الحلم و يبالغ في ذلك و يتعامل مع هو عالم روائي يوظف األسطورة و

يع في هذا الواقع الذي يعيشه الجم.  نا إلى الواقع المشابهالالمعقول الخيالي الذي يحيل
 Qui se souvient de la من يذكر البحر" ففي رواية .  بحقيقتهالجزائر دون االقتناع به و

mer ) "1962 (صياغة ، و حقق الكاتب انقالبا جماليا تولد عن خروجه من عباءة بلزاك
  .  كم القاسيكتابة جديدة قائمة على الرؤيوية و على الح

ها من إن األساليب و التقنيات التي وظفها محمد ديب في مرحلته الثانية استفاد في
وسط و . رواية الخيال العلمي و كذا من الرواية الجديدة و من قصص ألف ليلة وليلة

، ففي داخل هذا الضياع و هذا الهذيان  مشروعه الجديد نجد الكاتب يخادع ذكاء الجميع
الكلمة التي تتحدى الكل و تتجاوز الحدود للدفاع عن المشروع الوطني بحث عن سلطة 
ذي أضاع نفسه في تفاهات الواقع و بحث عن الفرد الجزائري ال، نجز األكبر الذي لم ي

  .فقد بذلك رسالتهو
) 1977" (هابيل"و رواية ) 1968"( رقصة الملك"  إلى رواية  "شارل بون" ينظر 

اغ يؤسس هذا الفر ، وغ المفزع و األساسيارمؤلمة نحو الفرهما تسجالن لرؤية باعتب
وجها لوجه بمالمح وجهه الغامضة " رضوان"كالبطل  ديبيقف . لكل عمل فني حقيقي

 بإلحاح أن يبحث من وراء حاول ديب . يف و مطلقا خطابات مزعزعةغموض الطّ
، إذن حاول أن  ات مع المخاطرة الدائمة بتضييع الذ، و مختلف الوجوه ، مختلف األقنعة

   1.الغوص في النبع" ، يبحث عن الزلزال األخير
اء ـوع قدمـ، رج في موضوعها العام"  رقصة الملك "ة ـتتناول رواي

 ، ، بعد االستقالل إلى الوسط االجتماعي الجديد.." عرفية و رضوان"  نـالمجاهدي
 صوت ، يدعو لالمباليةمة و ار الجديدة المستسِلعدم قدرتهما على االنسجام مع األفكاو

و في غمرة رحلتهما تنكشف .  لتخلفية إلى التصدي لالستغالل و للصمت و لعرف
 و سنوات الموت الذاكرة التاريخية، حيث تطفو سنوات التضحية بالنفس ألجل اآلخرين

                                                 
1 ( ����Charles Bonn, Le roman Algérien de langue Française, p16. 
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"  عرفية"، كما تسترجع  ، و سنوات الجوع و الخوف من الغد دون سبببسبب و
 نتهيو ي . رفاق دربها ألجل قضية آمن بها الجميعبشرفها و الماضي الذي ضحت فيه ب

، ألنها رفضت الصمت و أزعجت الجميع   مستشفى المجانينبها المطاف إلى
ألنها تشبه منطق التغيير ذلك تجنبها الجميع فإن كانت تنتهي وحيدة ب، بصراحتها، و هي 

نت تسير نحو منعطف خطير ، فالجزائر في تلك المرحلة كا في البداية الذي ليس مقبوال
  .السياسيةلتيارات التاريخية وتتقاطع فيه مختلف ا

استشعر الكاتب في الفترة التي كتب فيها هذه الرواية خطورة المرحلة التي تعيشها 
أما اآلن . ، فالعدو في المراحل السابقة كان واضحا و االختيارات كانت محدودة الجزائر

الدرب  رفيق متداخلة و أضحى غير مفهومة وفقد تغير الوضع و أصبحت األمور
و عدم الوجود إلى صراع فالصراع تحول من صراع على الوجود أ.   عدو اليومباألمس

 ،ع ديبتتب"  عرفية و رضوان " من ، و أمام اليأس الذي حاصر كال طبقياجتماعي و
عض  مرحلة من مراحل التاريخ الجزائري حيث تحولت ب ،بحسه اإلنساني و الفني

الطبقات الشعبية والنضالية إلى ضفة الجهة االنتهازية الباحثة عن مصالحها الشخصية 
  . على أنقاض الشهداء و األبطال
و هم يشكلون مجموعة " ، سليم، باسل و نميش  عرفية"رقصة الملك هي قصة 

، و هؤالء يحاولون   ما ال تعثر عليه، مجموعة تجوب الجبل بحثا عن مخبإ بةمحاِر
،   الذي ابتلعهم- الشبيه بالمتاهة -ر في ظلمة الليل قاطعين مسافات من هذا الجبل السي
ثم يفي و .   عنهعلَنجبرون على التوقف ببزوغ ضوء النهار خوفا من العدو الذي لم ي

تتعاقب عليها  ، تفقد هذه المجموعة المحاربة األمل و أثناء هذا السير الذي ال ينتهي
  . باليأسخيبات األمل و تصاب 

شريط  - حاليا -  تسترجع "عرفية "كل هذه األحداث وقعت في الماضي و 
ل ماضيها شِك، ألن الشخصية التي تحيا أمامنا ي لالسترجاع وظيفة بنيويةالذكريات، و

صوابه " سليم  "في ذلك الماضي فقد .    كأنه يعاش اآلنقدم لناحاضرها، فكل شيء ي
من حل " عرفية "سكاته لم تجد ، و إل  في الهلوسة صارخا، و بدأ نتيجة العياء و الجوع

و لكن حدث ما لم .  عثر عليهمفضح أمرهم و ي ضربه بحجارة على أم رأسه حتى ال يإال
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جهل و ي" باسل و نميش"يكن منتظرا فقد تساقطت حجارة من الجبل مات على إثرها 
  . تال نتيجة ذلك أم برصاص العدوالقارئ هل قُ

الحديث عن ب، لينتقل  ظ أن محمد ديب يقطع القصة بين الحين و اآلخرو ما يالح
فمحمد ديب  )عن طفولة رضوان ثم مشاركته في الثورة التحريرية(نهيرة رضوان أو 

  ."alternance" طبق هنا تقنية التالحم
و هما يتجنبان التفكير .  ربة ماء أو شيء يؤكلوحدهما دون شَيبقى سليم و عرفية 

  : ، وأثناء ذلك يقارب محمد ديب بين سليم و الجزائر قائال افي مصيرهم
 يشبهني إلى حد بعيد ، امتأل إلى درجة الموت ، تتملكني فكرة أن وطننا اليوم ،" 

أظن أن هناك جزائر البد أن تُقتل ، تُقتل لتَحل محلها ... ل إلى األبدإلى درجة أن يذلَّ
  1". إلى الوجود جزائر أخرى أكثر نظافة 

 . صعوبة التعايش مع مستجدات االستقالل"  رقصة الملك "تنقل رواية ، ذن إ
فبعد سنوات الدم  . تكمن الصعوبة في توالي خيبات األمل و ضياع األوهام أو األحالمو
،  ، عادت الحياة إلى طبيعتها بالنسبة للبعض سبع سنواتأكثر من  التي دامت الدمارو
، و لم يكن األمر بالسهولة التي  لم تتعود حياة الحريةلكن بدا أن القلة من المجاهدين و

  .يعتقدها البعض
فقد " رضوان"و " عرفية "  من خاللحلل محمد ديب شخصية فئة من المجاهدين

، مثل تفضيل السير مسافات  اكتسب هذان الشخصان عادات متأصلة من أيام الحرب
فهما لكنهما يجتمعان في فقدان و هما رغم اختال.  طويلة ليال و دون اإلحساس باإلرهاق

حدة متجنبا االختالط بالناس، يميل إلى الو" رضوان"فها هو .  السعادة و الرغبة في الحياة
، مفكرا في إنهاء حياته  ، يعيش داخل ذكرياته صامتا على طول الخط منطويا على نفسه

 تتردد في أما عرفية فهي صريحة ال.  أكثر من مرة و هو لم يتجاوز الثالثين سنة
جلبت لها صراحتها السجن ثم االعتقال في و قد ،  التعبير عن آرائها و إظهار مشاعرها

  .مصحة نفسية
   : موقف سكان القرية بعد انتهاء الحرب و عودتها هناك قائلة"  عرفية "وصفت 

                                                 
1 (Mohammed Dib, La danse du roi, éd du Seuil 1968, p 80.  
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هل تعلم ماذا حدث لي عندما عدت من القتال و رجعت إلى القرية ؟ لم يتعرف " 
نني أصبحت ال أحد ، حتى الكالب التي كانت تعوي لم تقترب مني  أحد، كأعلي .

       1 ."لكن كنت وحيدة . عثت من جديد كأنني بو
و قد اعتمد محمد ديب في روايته األسلوب الشعري و كذا تفعيل الوقائع التاريخية 

ة ، كما غاب تفعيل العقد لقد طغى الغموض عليها.  عن طريق الهذيان وأسلوب التجلي
.  ، فكل حادثة تصلح ألن تكون عقدة فال يتمكن القارئ من التقاط أنفاسه.  الموجودة

،  ، و كذلك عدم الرغبة في الحياة والتفكير في االنتحار تثير اهتماما كبيرا" سليم" فنهاية 
د من صعكل هذه األحداث تُ.  و اتهامها بارتكاب جريمة قتل" عرفية "و حادثة اعتقال 

كأن و في لحظات أخرى يشعر القارئ و، معرفة المزيد و ارئ لمتابعة الرواية تشويق الق
، و يخلق هذا غموضا في مقاطع عديدة و خاصة الجوانب  الحركة السردية متوقفة

، أو كأن  قحم في الرواية دون أن يكون له دور كبيرو كأنه ُأ، " رضوان"ـالمتعلقة ب
.  " رضوان "طعت أجزاء للحديث عن مامها قُالرواية كتبت للحديث عن عرفية و بعد إت

و طبيعة " نهيرة"والدليل على ذلك خلو العمل األدبي من توضيحات تبين طبيعة شخصية 
و يبدو أن أسلوب تيار الوعي هو المسيطر هنا و خاصة في . "رضوان"عالقتها بالبطل 

  . ت إليهو عن رجوعه إلى ذكرياته أو رجوع الذكريا " رضوان"لحظات الحديث عن 
وقد عفقد غلب عليها   عن الرواية التقليديةةبعيد  ،عامبشكل ،  هذه الرواية تد ،

كما .  مسرحيةاستخدام تقنيات ال، إضافة إلى  الحوارات القصيرة والمنولوج الطويل
تحدث ، فإما عرفية التي ت ، فاألحداث تسرد من قبل بطلي الرواية يطبعها غياب السارد

الذي يسترجع  " رضوان "أو هو .  قع الجديداصعوبة احتمالها للواحي وعن ماضيها الكف
هنري جامس "و هي مقاربة حديثة مارسها كل .  يتأمل الحياة الحاضرةذكرياته السابقة و

Henry Jamesو سارتر  Sartre   ".  
نحت َأأما المسرحية فقد مو ربما هي براعة من  ها لبعض شخصيات الروايةدوار ،

" رقصة الملك" و قد ملئت رواية .   أن يجمع بين الفن المسرحي و الفن الروائيالروائي
 و وردت هذه االنتقادات  . بانتقادات كثيرة لألوضاع الجديدة في الجزائر بعد االستقالل

 و بذلك اختلفت هذه الرواية عن ، من منطلق الحالة التشاؤمية التي كان عليها الروائي
                                                 

ر ا�دب ا���44 ا��Cا]�ي ، ص )  1?� ، 0�!�  K195- 194<���ة أد�.  
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 ، ، كما أنه خرج من دائرة الروح العربية لكاتب عن بساطة األسلوب، إذ ابتعد ا الثالثية
و المقصود بذلك أنه جعل شخصيات هذا العمل يتحدثون لغة الشعب الفرنسي و ليس 

ف من ف و المؤلَِلَؤ، فلو تبدلت األسماء من عربية إلى فرنسية العتقدنا أن الم الجزائري
  .موطن أوروبي

وائية أن صعوبة األفكار انعكست على التعابير التي تم و ما يالحظ في الكتابة الر
كما أن انتقاد الكاتب كان مباشرا ال تلميح فيه يؤكد على جرأة .  انتقاؤها انتقاء دقيقا

 ، التي والرواية تقف وقفة صدق و تطرح األسئلة الحقيقية .  و صدقه الشديدصاحبه
 وربما ال أحيانا ليواجه المرء الحقيقة،  فقد يكفي السؤ ال يهمها اإلجابةتبحث عن الحل و

  . يعثر عليها
لقى القارئ صعوبة في من الروايات الغامضة التي يHabel " هابيل"إن رواية 

، فاألحداث في مجملها غير  فهي بعيدة عن أسلوب الرواية الكالسيكية.  إدراك معانيها
ى سمالشاب الذي ي"  هابيل "تصور هذه الرواية حالة من الضياع يعيشها  . مفهومها
يبرز تذبذب هذه الشخصية  1" .اسمي أنا هو اسماعيل: "  يذكر هابيل"  اسماعيل "حقيقة 

"  هابيل "يبحث .   عمراانطالقا من رغبتها في تغير الزمن و تغيير سنها حتى تبدو أكبر
 و هو بحث" .  Sabineسابين" و تارة أخرى عن  "Lily ليلي"طوال الرواية تارة عن 

، معتقدا   على بعض األمكنة- في أوقات معينة - هابل كما يتردد .  يتواصل و ال ينتهي
و هذا األمر سيكون في بلد غريب و .  أن أمرا ما قريب الحدوث وهو في صدد انتظاره

  .هو الغريب
تتحدث الرواية عن لقاء بين هذا البطل الغريب مع رجل مسن يتحول في بعض 

، و نقصد  ، ظاهرة الوقوف ما يلفت النظر من الناحية الشكليةو .  األحيان إلى امرأة
  : بذلك أن الكاتب يترك صفحات بيضاء فارغة يكتب عليها فقط جملة واحدة

 Suis-je le gardien de                هل أنا حارس أخي؟   )60  (الصفحة −

mon frère ? 

 Regarde.      ابيل               انظر إلى المالك، يا ه )112( الصفحة  −

l’ange , Habel 

                                                 
1 (Mohammed Dib,Habel,éd Seuil 1977,p50. 
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  Le     .                       الجريمة هي بداخلي )149( الصفحة  −

meurtre est en moi.  
 

 ستشفى األمراض العقلية حيث تعالجفي األخير يبحث هابيل عن عمل له في م

يبقى مع المجانين و فعال يختار هابيل أن .  هناك ليحقق قربه من المرأة التي يحب" ييِلِل"
، و رغم ذلك يقف مصمما على التواجد  مع احتمال أن يفقد عقله كما حذره بذلك الطبيب

  .  بالداخل
تخلى محمد ديب عن استخدام الكلمات العربية "  صيف إفريقي "في رواية 

، فالشخصيات العربية  المكتوبة باألحرف الفرنسية كما تخلى عن التفكير بالروح العربية
حسب العديد من الدراسات ، و النص قريب .  ثها عن البيئة الجزائريةيعد في أحادتتبا

   1.من المسرح المجرد للمأساة الكالسيكية القديمة
أما .  ، فالبداية و النهاية كانت عن قصة عائلة الراعي تجمع الرواية ثالث قصص

تشعره  القارئ وفهي تربك . ة دون تمهيداألخيرتان فتقتحمان القصة الرئيسالقصتان 
فالقراءة الواحدة غير كافية لتفهم البناء المنطقي .  بنوع من التفكك في مجموع الرواية

لكنها تشترك في ، و حدة بين القصصفثمة غياب للتماسك والو.  للنص و للخطاب
، و تطرح المشاكل التي هي من صميم المجتمع  التعرض إلى مرحلة حرب التحرير

غريب المستمد من الواقع أن جميع الشخصيات تجهل وجود بعضها و لكن ال. الجزائري
و لكن لو فكرنا قليال .  ، فهي تحيا حياتها و تجهل وجود الشخصيات األخرى البعض

،  تعيش جنبا إلى جنبوفآالف العائالت تشكل الوطن .  أليست الحياة بهذه الصورة
، ثم إننا   وجودها، و لكننا نجهل هاتتحمل الحياة بسعادتها أو تعاست.  قريبة أو بعيدة عنا

ه يبتعد بيتُنلتقي باإلنسان الذي سكن قربنا و، و ال  نعيش أمدا و نموت في آخر المطاف
، فكرة تقدم طرحا جديدا   قدمها محمد ديبجديدةهي إذن فكرة .  عنا بضعة خطوات

  . االلتقاءتقاء و عدم لاال و لطبيعة الحياة و للقدر
، و تمأل الفترة الزمنية هي عائلة  التي تأخذ الحيز األكبرة إن القصة الرئيس

ألنها ،  لوضع السياسي في الجزائرالتي لم تكن تهتم كثيرا با"  راعي "البورجوازي 
، و ترغب في  هذه االبنة التي تغيرت بفعل األحداث األخيرة.  انشغلت بمستقبل االبنة

                                                 
ر ا�دب ا���44 ا��Cا]�ي، ص) 1?� ، 0�!�  K����258<���ة أد�.  




�                                          :  ا�#ا�Aا���� ;(�����   ا�#وا(�� ا��

372 
 

" مرحوم"، فالعجوز  ب القارئ من الحربقرتُفالثانية أما القصة .  أن تتغير من الداخل
ي رجال الشرطة حر، يتحدث عن مرحة االعتقاالت و تَ الذي خرج ابنه محاربا

وفيها نقف على . و القصة الثالثة تصور الشخص الحائر في فترة الحرب.  الفرنسيين
مقصود و ال.  الفقيركما نجد مفارقة بين الغني و.  مقابلة بين الوطنيين و غير الوطنيين

  . المساندة التي لقيتها الثورة من قبل الطبقة الفقيرةمن ذلك تأكيد
قرنيكا " ، ثمة مقاربة بين هذا العمل األدبي ولوحة  " من يذكر البحر" في رواية 

فتقد إلى العناصر الواقعية أو سمت يففي هذه اللوحة الفنية التي رGuernika . " لبيكاسو
ر عن هول الحرب و لكن ال أمر يعب. وجود للدماء أو للجثت ، فال  المحيلة إلى الحقيقة
.  فقد اكتفى بيكاسو بنقل فظاعة الموت في الحرب من خالل لوحته.  من هذا الرسومات

خَفما تجسد في هذه اللوحة من أشكال مرعبة كان قبل أن ترتبه فرشاة الفنان منا في ز
معيالالوعي الج.  

،  ممارسة أدبية إلثبات القدرة اإلبداعية في الكتابة"  بحرمن يذكر ال" لم تكن رواية 
، و هي كذلك التزام و مواجهة كلية و لهذا السبب كان من  شةو لكنها تجّل لتجربة معي

عثر في النص و ليس من المستغرب أن ي.  ى باألسلوب الكالسيكيالصعب أن تحكَ
 ذا اللقاء ورد صدفة كما يبينوه.  إيقاع يرجعنا إلى رواية علم الخيالعلى الروائي 

  1. محمد ديب ألنه لم يطالع كتبا عن علم الخيال
، الفتقادها لجميع  درج الرواية ضمن الجنس العلميد الناقدة أديب بامية أن تُع تستب

نتج عن الرؤية البعيدة من تأسس على الخيال الجامح الذي يو التي ت.   وشروطهاجوانبها
فما يربط هذه .   و ما وصلت إليه المعارف التكنولوجيةبتطوراته، الزمن الحاضر 

الرواية بالجو العلمي الخيالي هو المعنى العام و كذا تلميح الكاتب بذلك في نهاية 
و تستند هذه الناقدة إلى الموسوعة البريطانية التي ترى .   كما أشرنا في السابق،الرواية

.  نسانية و صراعاتها وكذا المغامراتأن الرواية العلمية هي التي تعالج المآسي اإل
، تراها ممكنة التحقق  يكون فيها إشارة إلى اكتشافات علمية ال وجود لها في الحاضرو

                                                 
1 ( ����Mohammed Dib, Qui se souvient de la mer, éd Seuil 62, p 190-191 . 
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و لهذا ال تعتقد أن االكتشافات العلمية هي التي تسببت في حرب .  في المستقبل
  1.التحرير

لفرنسي، فكلمة ات ال وجود لها في القاموس اـاخترع المؤلف في هذه الرواية كلم
 "iriace" و هناك رموز أخرى هي جزء من .   إلى الطائرات الحربية الفرنسية تشير

  .  االستعارات والشخصيات التي تدل على حرب التحرير
دمت منذ و قد قُ" من يذكر البحر" تعد شخصية نفيسة هي المحركة في رواية 

الرواية لم يكن التركيز عليها بل ففي بداية .  البداية كعنصر مقاوم في صفوف المحاربين
مبالية بالحرب إلى شخصية مهتمة على ذلك الزوج الذي تحول من شخصية غير 

و قد تتبع السارد مراحل هذا التحول .  " نفيسة "، خاصة بعد اختفاء الزوجة  مشاركةو
ذي ، ال و كان لوجود الزوجة دور بالغ في التأثير على تفكير الزوج.  خطوة فخطوة

و يمثل هذا الزوج شريحة كبيرة من .  حضورهادى بها بعد غيابها و ليس في اقت
، لجهلها حيثيات هذه القضية  هات، فئة ترددت في ولوج الثورة و مساند الجزائريين

  2. و لخوفها من المجهول الذي تحمله مآسي الحروب مطالبهاو
و حسب  -مدينة كارثة أرضية تحاملت على القدم لنا السارد في الرواية ، إذن 

 أسماء الشوارع و أسماء األشخاص والعادات االجتماعية فإن المقصود ، تخطيط المكان
تم القضاء رد منها السكان وككت و تفسخت و طُ فالمدينة تف- مدينة جزائريةهي هنا 

و لم . ل البشر إلى حجر، و بين خيار التصدي أو الزوال تحو عليهم من طرف وحوش
انطالقا من العالم ،  ر إال الهروب نحو العالم السفلي أو االنقراضيملك هؤالء البش

  . ذتنفّّوط تخطّسلحة ضد البنايات الجديدة ، كانت العمليات الم السفلي
 النشاطات المخربة ، بل وشاركت في تلك أقامت نفيسة عالقة مع العالم السفلي

بعدها تمكن الزوج السارد من و .  حق به، و في النهاية اختارت أن تلت التي كانت تنفّذُ
  . اللحاق بها قبل أن تنفجر المدينة كلية

                                                 
ر ا�دب ا���44 ا��Cا]�ي، ص )1?� ، 0�!�  K259- 258 ����<���ة أد�.  
ر ا�دب ا���44 ا��Cا]�ي،) 2?� ،0�!�  K259ص  ����<���ة أد�.  
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تها بل اهتم و يبدو جليا أن الخطاب في هذه الرواية لم يكن ليهتم بالقصة و تقنيا
، و من المبادئ اإلنسانية الرائعة التي نقف عليها  بالكتابة الروائيةبالجانب السردي أي 

  . في هذا العمل
− Nul n’aurait la force de vivre sans croire à quelque chose. 

 1. ال يمتلك اإلنسان قوة الحياة دون التمسك بأمل ما −
− Je redoute d’en oublier mon but, et j’ai déjà dévié de mon chemin. 

 2. ، فأحيد عن الطريق أخشى أن أنسى هدفي −

− …nulle voie ne s’ouvre devant moi. Peut être parce que je ne cherche 
pas là ou il faut, et qu’il me manque… je ne puis dire quoi.  

− ال أبحث في المكان المناسب ، و ربما يحدث ذلك ألنني فتح أماميال سبيل ي 
 3.ال أدري ماذا ... ينقصني أو ألنه 
− Il faut jamais laisser échapper le bon moment. 

  4. ناسبةيجب أال تنفلت منا اللحظة الم −
  

  كاتب ياسين
 ، فالحداثة األدبية من كتاب الحداثة" كاتب ياسين"لقد اعتبر العديد من النقاد 

، "  Maurice Nadeurموريس نادور" زمتان عند هذا الكاتب حسب الحداثة الفكرية متالو
 فهذا المبدع األدبي تجاوز القواعد التي قيدت الرواية الكالسيكية و رفض التعامل باللغة

  5. العربية الفصيحة ألنه لم يكن يتقنها ببساطة
، فنصوص كاتب ياسين  هناك صلة متينة تربط الرواية الحديثة بالتفكك السردي

فعنده تتغير داللة البناء .  زها غياب التواصل السردي الذي يراعي النظام و الترتيبيمي
ا النوع يشدد على ، رغم أن هذ السردي المفكك عما هو موجود في الرواية الحديثة

، و لكن  االستالب و االغتراب عند اإلنسان المعاصر و العالقات الشيئية بين البشر

                                                 
1( Mohamed Dib, Qui se souvient de la mer, p 136.  
2 (Ibid, 159.  
3( Ibid, p172.  
4 (Ibid, p109.  
5 (  ����Jacqueline Arnaud , Sur Nedjma de Kateb Yacine,  p38, Œuvres et critiques, revue 

internationale, 1979  . 
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كاتب ياسين وقف على مرجعية مناهضة للسيطرة االستعمارية و عن طريق الوعي 
  .  اليائس استطاع أن يتصور موضوعا للقصة

 1945 ماي  8  (تركيزا على أحداثالروايات أكثر من  ♣" Nedjmaنجمة"رواية 
 (العديد من أفراد عائلته في هذه األحداث الدامية بمدينة سطيف و قالمةألن الكاتب فقد   ،
 )1945( النص من آالم الثامن ماي إذن ولد 1. امتلك بكلماته فرض الحقائق كما هيو
، فتجربة  و هذا ما يؤكده كاتب ياسين.  من القهر الذي عاشه الجزائري في ذلك اليومو

السجن شكلت الكاتب المميز رغم األشعار التي كان يكتبها قبل تلك المرحلة و لكن 
في هذه الفترة : " ففي حوار معه ذكر ما يشابه .  لالفارق كبير بين المعايشة و التخي

و يضيف . " تمكنت من تجميع طاقة شعرية ال حدود لها في خزان روحي متواصل 
  2.")1945(را مغمورا لو لم تقم أحداث الثمن ماي أعتقد أنني كنت سأبقى شاع" أيضا 

الموجودة حاليا في المكتبات و األسواق و بين أيدي -تعرضت رواية نجمة 
، فقد  ، فلم يوافق الناشر على نشرها إال بإزالة صفحات كاملة  إلى حذف ثلثها-الطالب

واية عدد ل بعد ذلك إلى رصفحة و تحو)  400  (كان المخطوط قبل النشر يصل إلى
   3.) 256(صفحاتها 

  رواية - نجمة–واية رهذه النفى العديد من أهل االختصاص أن تكون و قد 
 ، و ترتيب ، كما أنه من العبث البحث عن المنطق و العقل فيها االنتماءفرنسية التوجه و

، إذ يمكن قراءة فصولها كنصوص شعرية   أنها رواية شعريةهووالسبب ، عناصرها 
 هذه الرواية األكثر تدريسا و تعد . بل أن نرى دالالت معينة تطفو على السطحمستقلة ق

  4 .كما أنها كانت موضوعا للعديد من األطروحات الجامعيةعندنا في البرامج الثانوية 
 Autobiographieأن رواية نجمة هي سيرة ذاتية تعددية " جاكلين أرنو" ترى 

au plurielإذ تتقاسم    في مجلة ناطقة بالفرنسية ياسين كما جاء ذلك على لسان كاتب ،
، فهو كل  ممزوجة بتجارب األقارب و األصدقاءالمختلف الشخصيات تجاربه الخاصة 

                                                 
 ♣  U�� 7 '�0 256 ا��وا�0 �� �6ود�  j20، و ه� آ�J�a  1946  �2<�ة ، ����وا�0 1955و�! b6و #�ا U?��! �Cر��� bS&  

رة ا��6 ، 0����J��C� 5 ا�12��#ن أن !��U3 ![#0 �&�ت '�0 1954 ��b2A j21�2# آ�Yع ا�fا�� b2A ، 1953.  
1 ( ����Charles Bonn, Le roman Algérien de langue Française, p p 51-52. 
2 (Charles Bonn, Le roman Algérien de langue Française,, p 52.(Le nouvel observarteur, Paris, n 

114 , 18 janvier 1867 et une conférence à Alger la même année cités par Déjeux, Littérature 
Maghrébine op- citp 212. 

3 (   ����. Jacqueline Arnaud, La littérature Maghrébine de la langue française, p 314  
4 ( ����Charles Bonn, Le roman Algérien de langue Française, p 13. 
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 الصديق ، مصطفى هو ، و كان له جد يشبه محمود فلخضر هو ذلك الزميل.  هؤالء
خذ مالمحه من رشيد يأو .   قاسم الكاتب مغامرات مدينة عنابةالحامل لنفس االسم ، و قد

 الشخصية التي أما مراد ؟ فهو. م كاتب ياسين هو كذلك نجمة ابنة ع، أحب قريب له
، فحياته العاطفية تجري  ، فدوره كان كاتم األسرار و كبش فداء ضحي بها في الرواية

لكن لألسف ينتهي إلى  ، وفي الوقت الذي تدخل فيه الشخصيات األخرى مسرح األحداث
الحياتية بعد و هو شاب في العشرين من الفرص شغال الشاقة ، فلقد ُأالسجن و إلى األ

بشموليتها المرحلة ،  بمساعدة الشخصيات األربعة، يكشف فكاتب ياسين  .الكثيرة 
  . المصير الذي ينتظرهمبالمطروحة أمامهم و ة مختلفالالسبل ب بجيلها وو

سين إلى تأثره بالنظرة  الزمن الدائري الذي اتبعه كاتب ياأرجع بعض المتخصصين
، بمزج   إلى الوراءارجوعزمنية تتبع الفكر العربي في كل دورة لقد ،  العربية للزمن

و ليس  ، حلزونيال هبشكلم دوما فالتاريخ يقد . الماضي مع المستقبل في أبدية اللحظة
 أن خر يتحقق دونهني إلى مشهد آاالنتقال من مشهد ذ ف .السائر بأحداثه إلى األمام

و هذه .  قل الفكر بأسلوب سلس على طول حلزوني ال ينتهيتين و ، تحدث قطيعة
،  الفرضية تكون صحيحة إذا قدمنا شواهد من أعمال عربية تمثلت نفس المنهجية الزمنية

كد أن طبيعة هذا أي تأثير إسالمي على أعماله و يؤو لكن بالعودة إلى كاتب ياسين ينفي 
   1.مرجعه طبيعة القصة و الظروف التي اشتغل فيهاالزمن الدائري اللولبي 

، إذ لم يكن هدفه  الرمزية في روايته نجمةجمع كاتب ياسين بين الواقعية و 
د خلقها من ن نعي، ال يكفي أن نصف األحداث بل ينبغي أ الواقعية ، فإلعادة خلق التاريخ

 على إرجاع الداللة إلى فنص نجمة يمتلك كل العوالم االفتراضية و يمتلك القدرة.  جديد
،  ، قدرة تفوق الخطاب التوصيفي الواقعي ويستعين في ذلك باألسطورة و التاريخ الواقع

فإذا كانت األسطورة محاولة تزييف التاريخ و تحريفه وإضفاء نوع من الضبابية على 
ر  تأتي لمساعدة التاريخ بتحويلها إلى عنص-   بدرجة ثانية-فاألسطورة  ...الجو العام

.   إلى اندالع الثورة)45(فهو ممتد من أحداث ياسين أما التاريخ عند كاتب .  تاريخي
، بسب انفجار  فنصه المكتوب يشكك في بعض األحيان و يفتح أبوابا من الحيرة

                                                 
1 ( ���� Jacqueline Arnaud, La littérature Maghrébine de langue Française, p 314.  

citée par Mohammed  Aziz Lahbabi, confluent n 14 juillet 1957. 
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 ،إذن.  الحكايات الصغيرة و بسبب تعويض الزمن التسلسلي الخطي ببناء دوري متكرر
حدة القبيلة هم كلها في إيجاد و األساطير بحيث تساموز و و الرهناك مداومة بين الواقعية

كل التناقضات التي  وسيلة لحل تالب و هي كذلك رواية االغتراب واالس1.تفككها و
إن .  )ن الجزائرالوطقة الكاتب باألرض وعال هي وجود نجمة و عالقته معها.(  تحدثها

 ،ررـ الجزائرية  المطالبة بالتح المأساة ،بلغة واحدة، ها بمزجها الرواية تُدهش قارء
 فالخطاب السردي فيها تقريري يؤكد حقائق 2 . األسطورة العاطفية التي تتجذر في القدمب

 هبتعدد مستوياتو، ا أنهك تمامهلك  و الذي استُالنصداخل ، و هو كذلك من  موجودة
  . التي تنتج الداللة

 أديبا مليئا بالغضب دون أن كاتب ياسين" Jean Sénacجون سيناك  "  الباحثبراعتَ
و هو العربي .  يتحول ذلك إلى كره فهو غضب مزدوج موجه لالستعمار و اإلسالم

  3. ي قلب العدو فهالذي يستخدم اللغة الفرنسية كسالح يصوب
 

، فهي تشابه اللوحة  من الفن التشكيلي الحداثي "نجمة " يقترب الشكل الفني لرواية 
مل فيها لنتوصل إلى ربطها بالعنوان و باألجزاء القريبة من التجريدية التي نطيل التأ

، أعضاء موجودة  فاأليدي و األرجل و الرأس.   الحقيقي و البعيدة في تشتتهاالواقع
يشكل هذا العمل الروائي .  وشكلها المعروف لكنها ال تقدم كما هي في ترتيبها المعهودو

ب الروائي فهي ترسي اتجاها في الخطا،  نتاج الروائي الجزائريعالمة فارقة في اإل
تؤسس منهجا في السرد القصصي ال مثيل له في الشائع و المتداول في النصوص و

،  جدت فعال، و لكنها امرأة حقيقية و وليدة إبداع الخيال" نجمة"و لم تكن .  الجزائرية
ة دفينة ، فنجمة إسقاط لرغب فاألمر يتعلق بحب مستحيل كما ورد في اعترافات الكاتب

، ألنها  ، فنجمة هي كل هذا بل أكثر تجسيد لشغف حقيقي و انشداد نحو حب لم يتحققو
   4. لوطن يبحث عن كينونتهتحولت إلى رمز للجزائر و

                                                 
1 ( ����Charles Bonn, Le roman Algérien de langue Française, p p 13-14. 
2 ( ���� Jacqueline Arnaud , Sur Nedjma de Kateb Yacine,  p39, Œuvres et critiques, revue 

internationale, 1979  . 
3 ( ����Ibid, p 39. 
4 (  ����Marc Gontar, Nedjma de Kateb Yacine essai sur la structure formelle du roman,éd 

l’Harmattan,Paris 1985, p10. 
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 من سنة كاتب ياسين في الفاتح جانفيكانت قصيدة نشرها "  نجمة" بداية رواية 
 Nedjma ou le poème »    نجمة أو القصيدة أو السكين" ، تحت عنوان) 1948(

ou le  couteau »  التي أعطت الحقيقية ، فهذا النص الشعري كان بداخله البذرة
 و كان Alger Républicain "1"، و في هذه المرحلة كان الروائي صحفيا في  الرواية

صية ولكن الحديث عن الحياة الشخهو  -كما اعترف الروائي  -الدافع من كتابة الرواية 
 -تنبه الروائي .  بمرور الوقت شعر بأنه لم يفرغ ما بداخلهو. لة في العمل مع المواص

    2.  إلى أن األسلوب األول ال يفضي إلفراغ كل األفكار-نتيجة قراءة الكتاب المحدثين

اجتماعا ،  بحاضرها و ماضيها و مستقبلها  ،" نجمة "تجتمع األزمنة في رواية 
سترجع ي.  ة مع الذكريات السابقة في تناخم و انسجام، فتتداخل اللحظة اآلني انصهاريا

 من الراحة و المواساة ا، فتجد هذه الشخصية نوع الماضي في لحظة القبض على لخضر
 ، ، يفضل لخضر االنتقال إلى ماضية إلبعاد الحاضر نتيجة قسوته،  بالعودة إلى ذاكرتها

الذي أودع فيه  ل في السجنفهو يعيش الحدث األخير بقوة مستمدة من حدث مشابه ممث
بسبب شجار وقع فكان  أما دخوله السجن في الحاضر  ،1945في  أحداث الثامن ماي 

 ،الداخلي فهو استرجاع يجمع بين الخارجي و، بينه و بين صاحب العمل في ورشة البناء
ي  قد تأخر تقديمه فيعود إلى ماض الحق لبدايتهاأي يعود إلى ما قبل بداية الرواية كما 

فمعرفة الشخصية " ليست هذه المرة األولى " ) 51 (سنجده يقول في الصفحة.  النص
فعن طريق تفعيل الذاكرة .  لتجربة االعتقال والسجن أكسبته قدرة على تجاوز المحنة

إعادة بناء مواقف سابقة يتمكن الفاعل في الرواية أن يمنح لنفسه خصوصية و هوية و
، خاصة حينما تفرض فرضا على   السجن تجربة مريرةصحيح أن.  منبثقة من التاريخ

السيد "  فضرب المعمر الفرنسي.  ل أشد مرارةولكن احتمال الهوان و الذّ.  لالمعتقَ
، و لهذا السبب ال يحرك لخضر ساكنا عند  كان انتقاما للكرامة التي أهينت" رنست إ

، متحمال مسؤولية  رهمصييا ب، راض ، بل يبقى جامدا في مكانه رؤيته لرجال الدرك
فليس من االعتباطي في هذا اإلطار أن تتميز العودة إلى حادثة اعتقال .  تصرفه األخير

.  ، إلى جانب أشكال التفصيل و التعليق لخضر في المرة األولى أثناء أحداث الثامن ماي

                                                 
1 ( ����Marc Gontar, Nedjma de Kateb Yacine essai sur la structure formelle du roman , p13 . 
2 ( ����Marc Gontar, Nedjma de Kateb Yacine essai sur la structure formelle du roman,, p85. 
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فهذه الحادثة هي القطب المركزي الذي تتوزع منه أو تنتمي إليه خيارات الحاضر 
و االعتماد على الذاكرة لعرض االسترجاع من التقنيات الناجحة في النص . قصصي ال

قها فجاء برع في استخدام هذه التقنية و نم"  كاتب ياسين" ، ومما ال شك فيه أن  الروائي
مرتبطا ارتباطا وثيقا ملونا بعواطف سترجاع ملتحما بمستوى القص األول اال

نتقل بين عناصر الزمن من ماض و حاضر في فالقارئ ي.  الشخصيات ومشاعرهم
  .   حركة طبيعية إلى حد ما

قد  ، وأمسك كاتب ياسين شخصيات عمله الورقية فأحاط بها من الداخل و الخارج
السيد "ساهم ذلك في تفكيك اآللية النفسية و االجتماعية للتمييز العنصري عند المعمرين 

 كتعويض من عقدة الفقر المتأصل في فهؤالء الرجال هم عنصريون"  ارنست نموذجا
، فاالعتراف بتفوق  ، و بسبب خوفهم الدفين ألنهم يدركون تفاهتهم هؤالء الفرنسيين

فحياة هؤالء المعمرين كلها رعب .  خر سيرجعهم نزوال لمكانتهم الحقيقيةالطرف اآل
ذا القلق فه.  خر منهمسسرقوا أو ي، أن ي قلق كامن من أن تنتزع االمتيازات منهمو

رنست يتذبذب فالسيد إ.   من موت عنيف ناتج عن االضطهادا متستراالبارز يخفي رعب
  . إبقاء على سلطته في معاملته لعماله بين الرفق و العنف

هذا   لجو الشك و الريبة بين العمال و الرئيس المسؤول عنهملمح كاتب ياسيني ،
يقاومون ؤالء العمال الذين يقفون وو ه.  خدع و لكنه متأكد من ذلكالذي يرفض أن ي

راف ـ األط، و بالعدوانية الصامتة من كل اسلـبقوة عن طريق الخمول والتك
 نجد كاتب . أبسط شرارة لتنفجر عنفا ال نهاية لهالجزائرية و الفرنسية التي تنتظر 

    1. ياسين يسترجع ذلك و يعيد بناءه فنيا ألنه عايش هذه التوتر
.  سيط يختفي و يأتي البديل مكانه و هو لخضر السياسيفلخضر العامل الب

منذ أكثر من " :  فالماضي ينتزع الحاضر من زمنه و موقعه كما يؤكد بذلك السارد
يرى لخضر نفسه في السجن قبل أن يصل إلى الزنزانة ، هو يمتلك انطباعا ... عام

  2 ... "بأنه عاش اللحظة في السابق

                                                 
1 ( ����Jacqueline Arnaud, La littérature Maghrébine de langue française, éd Publisud 1986, p 273. 

2  (�� ،0#C� ،7�'�� K0: آ���1!�Cت ا��> 01 ، د�ان ا�#?2A �#J!198752، ص.  
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، فاللحظة الحاضرة توقظ اللحظة الماضية   باستمرارتعمل الذاكرة في النص، إذن 
هذه التقنية من .  ، و يحدث هذا حينما يكون الواقع عنيفا و قاسيا زنة في الذاكرةالمخّ

  .التقنيات التي يدركها القارئ ويستخدمها العديد من الروائيين كما أسلفنا سابقا
، فهي تستعير من  عا لهاالذاكرة موضو"  كاتب ياسين "تتخذ كتابة الرواية عند 

سترجع بسيول كبيرة أو بشظايا فالذاكرة تُ.  الذاكرة آلية عملها وتدرجها في التطور
 عنصر قد يعطي إشارة فكل.  مشتتة، كما أنها تتقدم بصورة انتقالية و فجائية أو عشوائية

ن ، أل و استرجاع الذكريات ال يتقيد بالترتيب الزمني التسلسلي.  خرليقظة عنصر آ
إن عودة الذكريات تعاش جسدا وفكرا، فالذاكرة تتحول إلى .   دورا كبيرااألحاسيس تؤدي

أبعاد، فهذه الذاكرة ضر ألنها تتحول ماديا إلى فضاء وعالم ثان يقابل العالم الواقعي و الحا
  . ليست فقط بضعة كلمات تعود ألنها تخضع لقانون التماثل و التشابه

 د أن شخصية لخضر تحمل معها دفترا،، إذ نج  الروائيقحم الكتابة في الخيالتُ
  .    لها والصفحات الالحقة) 79 (كما أن مفكرة مصطفي ستعرض في صفحة

، فتنعدم البداية و النهاية فالكل يتداخل  من ترتيب الفصول" نجمة  "تتحرر رواية 
،  ى الوراء، فالقارئ في الرواية يتقدم عن طريق التراجع إل و يفترق شكال ومضمونا

، وتكمن الصعوبة في الفوضى  ولهذا يجد هذا المتلقي صعوبة في استكشاف النص
تتداخل  ، فنفس األحداث تتكرر والعامة التي يقود بها كاتب ياسين العملية السردية

، و تمتزج أصوات الشخصيات إلى درجة أن الخطاب الصادر عنهم  األماكن و األزمنة
، مراد  ، رشيد لخضر "م قدفمع بداية النص ي.  مليبدو غير منسجم و غير مكت

،  رنست البناء نفسها تحت سلطة السيد إكمجموعة أصدقاء تعمل في ورشة"  ومصطفى
و مع .  رنستالسيد إوقع بين لخضر ويتفرق األصدقاء األربعة بعد الشجار الذي ثم 

نهاية الفصل الثاني يو بذلك ينتقل الحدث . م األصدقاء و كأنهم يلتقون ألول مرةقد 
و نتيجة . للذاكرة و الذكرياتللماضي وضر هو عودة فالحا.  الثاني ليحتل المكانة األولى

  . االنفصال األولرقة فيذلك تتسبب الفُل
فالسارد الذي .  ، و هذا من ميزات الذاكرة بالتراجع العكسي" نجمة  "قرأ تُ، إذن 

آلياتهما مع التماثل بين الشكل  إحدى ، استغل سعى إلى توظيف الذاكرة والذكريات
كتابة نجمة و هذا النظام المتبع في .  ، فكل مستوى يزيد وضوحا للثاني المضمونو
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را من قبل القارئ لربط األحداث  التي تحتاج مجهودا كبييعكس ضبابية الذاكرة
ة فنجمة كما يقال هي رواية الذاكرة و االنقطاعات الزمني.  الشخصيات بعضها ببعضو

ن الحركية ، إذ إ ة متواجدة في الذاكرةيفالكثافة الحقيق"  Faulknerفولكنر "كما نعثر عند 
تميل إلى الرجوع زام بالزمن الموضوعي و الحسابي والداخلية للخطاب تبتعد عن االلت

  1. من الحاضر إلى الماضي حسب الوتيرة النفسية الخاصة بالذكريات
" Joyceجويس "إلى تقنية "  Structure circulaire "و يحيلنا النظام الدائري فيها 

حيث نجد الكاتب ينهي نصه بمساحة مكتوبة تطابق ما ورد في بداية العمل، و بذلك يتم 
 -Robbeروب قريي "و العديد من روايات .  انغالق الزمن و إعادته بصورة سرمدية

Grillet "الممحاة " ، ففي رواية  تظهر مسارا مماثالLes gommes " يبدأ النص بجريمة
لكنها ناجحة تمت جريمة نفسها و في الظروف نفسها وكما ينتهي بال، قتل ال تنجح 

  .    مجهوللقات رصاص صوبها قاتلبط
كذا ل من قبل الكاتب و السارد و تفع امتحان للذاكرة التيهي"  نجمة "إن قراءة 

 يفترض أن يكون كاتب ، في ذاكرة أمة كاملة منظور إليها من قبل شخص واحد القارئ
 مختلف -  كما يعتقد شارل بون–مثلوا إن األصدقاء األربعة في النص يمكن أن ي .ياسين

فكاتب ياسين مقسم إلى نوازع متباعدة كتلك القبيلة .  الجوانب الشخصية للكاتب المبدع
حيح أن ـص.  ن عن الرواية النفسية ، بعيدورغم ذلك، و لكننا .  التي يتحدث عنها

هم أوجه متكاملة لشخصية الكاتب " ، رشيد و مصطفى  لخضر ، مراد" من  الـك
و ما يالحظ أنهم .  ولت إلى أحداث الرواية، فكل هذه العناصر المتعلقة به ح لتاريخهو

إن تعدد وجهات النظر من الناحية السردية من .  لم يسلط عليهم الضوء من الداخل
 و رغم ذلك 2.مة والفعل للشخصيات في مكانهطرف كاتب ياسين هو أسلوبه لترك الكل

، فصوته الحيادي و الالشخصي  ن الكاتب في عمله هذا اختفى تمامامن الخطأ أن نقول إ
ظيفته تختصر في تقديم فو. يتداخل مع مجموع األصوات الموجودة في الخطاب

  .  تنسيق األحداث مثلما يحدث في الفن المسرحيالشخصيات و

                                                 
1( ���� Jacqueline Arnaud, La littérature maghrébine de langue française , p258. 
2( ���� Charles Bonn , Le roman Algérien de langue Française, p 72 . 
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، فهي  يةرية تراجع، بل هي تطو ية مستقيمةلرواية ليست خطّإن القراءة لهذه ا
، فيتم اإلعالن عن  فالسارد يوظف االستباق.  تنتهج وثبة إلى األمام وثانية إلى الخلف

و هذا أقرب إلى .  حدث باختصار ثم يرجع إليه بجميع التفاصيل في مراحل الحقةال
ل عاد إليه لتحم، ثم ي صورة محتشمةم بع لكشف الممنوع أو المحرتباستراتيجية تُ

، و مباشرة يتوجه إلى مقهى عربي  تبدأ الرواية بهروب لخضر من زنزانته.  مسؤوليته
  . حيث يباع الخمر و القهوة

  . لقد فر لخضر من السجن" 
  ؟ رنست و انهال عليه ضرباهل أحدكم تشاجر مع السيد إ... 
   1 ." ببساطة القائد المحنك.   أنا:  لخضرقال

مما الشك فيه أن البداية كانت بهروب لخضر من السجن لكن دون تحديد طريقة و 
بمجرد  ثم ؟ الهروب فهل كانت نتيجة مهارة شخصية أم بمساعدة عنصر خارجي

له الحماية ن ؤميكان ، هذا السالح الذي   بنصف قيمتههسكينخروجه من السجن يبيع 
  .كأن المتعة أضحت أهم من الدفاع عن النفس و ، االحتفاللشراء الخمر و يستغني عنه
. و قدم الجماعة السكين لرجل موشوم ، فعرض عليهم خمسين فرنكا ثمنا له"... 
  .بل خمسة و سبعون : فقال مراد 

  .حسنا −
  2."إذنمسين فرنكا دونما شك، نصف الثمن و كان ثمن السكين يساوي مائة و خ

، فالكتابة يطغى عليها  لمرحلة التاريخيةو التفكك في رواية نجمة ناجم عن طبيعة ا
 من  بالحرب التحريرية كانت ساخنةالتكسير و الجزئية ألن األحداث التاريخية المرتبطة

المسافة إن . األحداث مستقبالإليه ل و، فالسارد يجهل ما سوف تؤ و قريبة زمنيا جهة
ومن جهة . ا تاريخيا  ، و عادة تتطلب الكتابة بعدالسارد متواجد بالداخل ألن مفقودة

 أي في  )1956  (نشرت في سنةقد فالرواية .  عناصر ماضيةأخرى هناك جهل ب
، و لكن  ش يوما بيومفاليومي مزج بالتاريخ المعي.  غمار الحرب الجزائرية الفرنسية

                                                 
1 (Kateb Yacine, Nedjma , pp 9-10. 
ر ا�دب ا���44 ا��Cا]�ي، ص) 2?� ،0�!�  K195- 194<���ة أد�  




�                                          :  ا�#ا�Aا���� ;(�����   ا�#وا(�� ا��

383 
 

 كان قيمة كبرى ممثلة في الحرية كفكرة حام الخيال ألن الهدف المنشودهذا لم يمنع إق
  .  هو استرجاع األرضة و لكن ثمة هدف ثانمجردمطلقة و

، فهي منتجة  إن رواية نجمة حاضرة كمعنى أسطوري عن طريق غياب الكالم
  .        إال ما ينسبه السارد لهاية في الروالدالالت رمزية ألن القارئ ال يسمع لها صوتا

تَتميز تَتجسد و" نجمة " بينما كنت أحرر مخطوطاتي ، كانت "  :يقول كاتب ياسين
و تُحدد من خالل الجزائر ، و ترتبط بها ، ها هنا يجب أن يفهم معنى الرمز ، إن 

نجمة ، نعم ، انتهت إلى تجسيد (...) الرمز فيما يحمله من عمق لم يكن مقصودا أبدا 
حتى ال نقزمه داخل حقيقة لكن ال يجب أن نحفر كثيرا هذا الرمز ، ... الجزائر 

بدون شك فإن المرأة ترمز للجزائر، (...) حالة ال يصبح رمزا ، ألنه في هذه المبسطة
  1 ."لكن الرمز ال يلقى سوى أضواء داللية 

هذا العمل "   Denise Brahimiدنيس براهيمي  "فسر فت " نجمة "أما عن داللة 
ر تفسيرا فلسفيا و هندسيا بالعودة إلى األشكال و الرسومات و المنمنمات القريبة من الفك

   : قولفكير العربي و االسالمي فتو الت
هما من األشكال  - في التقاليد الفنية العربية -إن النجمة و النجمة المضلعة  

سهالن تطوير تداخالت تضمن الزخرفية الرائعة ، متجددة التفرعات ، فهما شكالن ي
، أما الدائرة فهي على العكس منهما تعطي صورة منغلقة تماما ...التواصل و التجدد 

فالدائرة كصورة تالزم داللة . فالدائرة ال تترك مجاال لالنفتاح أو للتحرر أو التجدد 
   2 ."السجن و العدوان و الحكم بالموت كنهاية حتمية 

بالهوية وطن ووعي بالالبتبني حثيثة طالبة ، هي م " شارل لبون  "عند" نجمة  "إن 
حدد ضمن الروايات التي تتعرض تُ، و لهذا السبب فهذه الرواية  الوطنية الجزائرية

   3. لألزمة و لألمل في الوقت نفسه
، لجيل  ، سيرة متعددة لجيل كامل من الجزائريين هذا العمل األدبي هو كذلك

،  لجيل عاش المأساة التي لم تكن من خياراته  .)1945 ماي 8  (عايش أحداث مجازر

                                                 
1 (Déjeux Jean, La littérature Maghrébine de langue Française ,éd Naaman 1978 , p230.  7�!7 أ>

0�8�����  0 �S#ا]��0 ا��Cا��اوي، ا��وا�0 ا�. 
2 (Boukhelouf Sabiha, Instances énoncantes dans l’œuvre de Kateb Yacine,Paris 13, 1998, p 53. 
3 (Ibid, p38. 
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ة الوطن و األمة الجزائرية  فكر)1954 (جيل وجد في الحركة الثورية ألول نوفمبر
  . بفضل القوة المحركة لتوظيف األسطورة و كذا بفضل توالي خيبات األمل

 ، ل به من كل النواحيعن طبيعة الجزائري المنكَّ"  عالوي عبد اهللا" تحدث 
فرسالة كاتب ياسين .  و المتألمة صورة للجزائر المعذبة"  نجمة " رواية مستخرجا من

 من التحليل الطويل و الدقيق تستقي قوتها -بالدرجة األولى  -ة كانت رسالة سياسي
 على الشكل المدمر الذي اد االستعماري على الجزائريين ، إضافة إلى استنادهالالضطه

جلية عنبصورة ، و كان ذلك للكشف  حدث قطيعة مع المتداول في الكتابة الروائيةي 
  .مأساة شعب منسي يسمى الشعب الجزائري

إنها ،  الرفض الشامل  و االعتراض الكليهي رواية"  نجمة "شك فيه أن مما ال
اعتراض على التواجد الفرنسي و اعتراض على انعدام العدالة و اعتراض على مستوى 

 و رفض لرواية المعمول بها في ذلك الوقت ،التقديم لشكل النص الذي خرج عن قواعد ا
، فثمة عراقيل توقف  حققون أهدافهم يشامل من منطلق أن الفاعلين في هذا العمل ال

هنا و، يغيب الفعل الملموس حيث ،  في انجاز عمل معينالقوية للشخصيات اإلرادة 
و الفشل ، و ال يبقى إال آلية فضح عجز ات الـ و تتوالى صدمتظهر خيبات األمل

  1. عـلواقا
عكس على ن ، فهي تالة اليتم التي عاشتها الجزائر حيستشعر القارئ لهذا النص

فنجمة .  أسماء الشخصيات و كذا على الفضاء الجغرافي الممثل في األحياء و األنهار
ويتها تبقى لغزا فه.  المرأة البطلة مجهولة النسب بل هي وليدة عالقات غير شرعية

السارد يزرع و حتى   غامضة حياتها، و تفاصيل منغلقا من بداية الرواية إلى نهايتها
.   يتحدث عن االبنة المزعومةمنه و ذلك حينرئ و يزيل عنصر الثقة الشك في فكر القا

حبة للعالقات البعيدة عن الشرعية و للمغامرات ففي عالم الرواية تتحول المرأة إلى م
  . جهل نسبهم الحقيقي، كما يتحول األطفال إلى لقطاء ي التي تتحرر من مراقبة الزوج

ستعمار الذي يتأسس على ب فضح االيقارفهذا الطرح الذي يقارب المضمون و
و صعوبة الفردية هنا تكمن إشكالية الهوية  ، والتزوير على األصعدة جميعهاالتزييف و

 بعضهم  فاإلخوة يجهل. نتيجة ارتكاب زنا المحارمالعائلية تحديد طبيعة العالقات 
                                                 

1 ( ����Boukhelouf Sabiha, Instances énoncantes dans l’œuvre de Kateb Yacine,Paris 13, 1997,p66 . 
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من ر تغيب وتختفي خوفا  واألسرا فهم يفتقدون للشجرة األصلية ألسرتهم ،البعض،
بعنا الخط السردي و لكنهما إن كمال و نجمة هما أخوان إذا ات.  من العارالفضيحة و

إن سي مختار يقارب أن يكون :"  ، يقول رشيد هما مرتبطان  بعالقة زوجيةينفسوجدا 
  .1 ."قد يكون بدوره والد نجمة، و والد كمال

، فسي مختار هو  اتنقلب المفاهيم و العالقات الصحيحة بين األجيال انقالبا عكسي
شيخ الرشيد الشاب و سي مختار ورغم الفرق السني الشاسع بين .  الوصي على رشيد

و نفس الوضعية نجدها في . دائمايفرض إرادته رشيد ننا نجد أن جاوز السبعين ، فإالذي 
فالشكل التخطيطي الذي يعود دائما حينما يتعلق األمر بعالقات .  عالقة مصطفى بالبائع

  . ل هو انقالب األدواراألجيا
جهون مختلف المسؤوليات الكبرى، بالفعل يفاجأ القارئ بأن الشباب هم الذين يواو 

خل هؤالء بدورهم المناط في عالم ، ففي الغالب ي من هنا تفسر الصورة السلبية لآلباءو
ى ، يتكفل األبناء بالمسؤولية و يأخذونها عل وبإهمال اآلباء لواجباتهم.  كاتب ياسين

، فهو وجود المستعمر و لكن إذا دققنا في أصل المشكلة نجد أنها تكمن في . عاتقهم
و من هنا تولدت المرارة الممزوجة .  الوحيد الذي جعل األوضاع على ما هي عليه

  . بالكره و الحقد نحو هذا المحتل
ن لم تتجاوز  من الشباب الذي2- كاتب ياسين بينكما  -إن شخصيات نجمة 

يطابق فيها ، فالجزئي  متكاملة فهي شخصيات روائية مختلفة و3.سن العشرين أعمارهم 
إذا دققنا نجد أن كاتب ياسين لم و. ، إذ تتنوع طباعها لتلتقي و تتشابك فنيا و واقعيا الكلي

 الواضح أننا حينما نتابع خيوط و. و هي طفولته  يرسم بالتفاصيل إال طفولة واحدة
 ، فهي تكشف عن تماثل  في حياتهما، نلفي توازي ال األربعةاألحداث لكل بطل من األبط

، فهي تفاصيل  و من خالل االختالفات.   حيث نجد االختالف يكمن التكامل وو تشابه ،
   4. ، بل هي حياة واحدة الحياة نفسها التي توصف

                                                 
1 (Kateb Yacine, Nedjma, p103. 
��ة )2�J! ��  ) �[ا�C1967ا� (    
3(  ����Jean Déjeux, La societé Algérienne avant l’indépendance dans la littérature,p 156   
4( ����Jacqueline Arnaud, La littérature Maghrébine de langue Française ,p 287 . 




�                                          :  ا�#ا�Aا���� ;(�����   ا�#وا(�� ا��

386 
 

مل أربعة  أراالذي تركقتل والده م بعد،  الذي عرف اليتم قبل والدته" رشيد"ـف
، و انتهى إلى   بالمدرسة العربية لفترة طويلةوالده معلماكان .  هن عائشة والدتهأصغر

 . هم بمناصرة لجنة طالبية تأسست تحت راية المؤتمر اإلسالميالفصل من عمله ألنه اتُ
 ادعت أنه مدمن للخمر و كثير مارية لم تصرح بهذا السبب بلولكن السلطات االستع

  . لالمتثال للقوانين اإلدارية و أخيرا متعدد الزوجاتاألسفار إلى الخارج و رافض 
ع أن ي، أمه التي لم يكن يستط كان رشيد و هو في العاشرة يعشق امرأتين

، التي لم يكن يستطيع أن يتصورها  ، السيدة كليمان ، و معلمة المدرسة يتصورها أرملة
  . متزوجة

،  من شابه الكاتب ما أذنب نقول  و"من شابه أباه ما ظلمإن " و كما يقول المثل 
 معلما في إحدى المدارس عملفبدوره ، عدم االستقرار و الثبات هو فالطبع العام لرشيد 

بعد ذلك وجد له سي مختار عمال في الصيدلية لكنه طرد  ، والعربية الحرة لكنه طرد
انصرف بعد ذلك و .  مرة أخرى ألنه رفض أن يضع الشاشية و يلبس الصدار األبيض

ثم التحق بالخدمة .   الفن المسرحي بعد أن أصبح عاطال و حقق نجاحا مقبوالإلى
  .قل إلى تونسالعسكرية و انتهى إلى التخلي عن هذا االلتزام بعد أن نُ

، و هنا  فكر رشيد بالهجرة إلى فرنسا لكنه تخلى عن هذه الحلم بعد التقائه بنجمة
أخيرا عاد من عنابة إلى قسنطينة بعد و .  بدأ ينتقل مع سي مختار من مدينة إلى أخرى

  .جريمة القتل
فقد حكم عليه باألشغال الشاقة "  صديق رشيد " ، و كان الناس يسمونه أما القاتل"

   1)إشارة إلى القاتل مراد و المقتول السيد ريكار( لمدة عشرين سنة 
.  ، محامي الفقراء و الشبان المارقين والده هو محمد غريب: مصطفى غريب

، فقد درس سبع سنوات  رص كاتب ياسين على الوقوف على تاريخ هذا الوالدح
، ثم أدى  ، فأصبح على إثرها كاتبا مترجما في محكمة قالمة بالمدرسة العربية بقسنطينة

  على شهادة المحاماة ليصبح وكيال)1919 (، و تحصل بعد ذلك سنة الخدمة العسكرية
  . أما والدته فاسمها وردة ...

                                                 
  .����177 آ��'�� K�C� ، 7#0 ، ص )  1
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.  كان قد بلغ السادسة)1937(سنة و في . سة مع لخضرادر هو صديق المصطفى
، رفض تسليم ورقة امتحانه تضامنا مع ) 1944(و في فترة االمتحانات في خريف سنة 

  .كاتبا داخل الورقة.  زمالئه المسلمين الذين تغيبوا
إن . ..فاليوم يوم المولد النبوي ... أستاذي العزيز ، لن أسلم ورقة امتحاني "

لقد كنت ... مكم ، لقد أحسن الرفاق صنعا إذ لم يأتوا يأعيادنا غير مسجلة في تقاو
أحب العلوم ... ولكنني أخ مزيف ... واثقا من أنني سأكون األول في االمتحان 

سأسلم . افقني على المجيء إلى المعهد ، فجئت وحدي  يولكن األخضر لمو. الطبيعية 
و ألحس بما يبعثه ...  ألعرف موضوع االمتحان لقد جئت فقط... ورقتي بيضاء

   1".م الورقة بيضاءأحب العلوم الطبيعية و لكني سأسلّ... االمتحان في النفس من رهبة 
 فثمة أدباء مثل محمد ديبلكل كاتب عالمه الخاص هو عالم عمله األدبيإن ،  ، 

 همتبو هذا ما يجعل كُ،  تاب صلتهم بالعالم الماضي بتناول عالم جديديقطعون مع كل ِك
ر شعو هناك فئة ثانية من الكتاب تَ.  قرأ بشكل منفصل دون الرجوع إلى الكتب السابقةتُ

، و ربما يكون الدافع هو الالوعي أو نتيجة التأثير  بحاجة إلى خلق عالم متواصل
  .   التعبيري

،   حيةمع شخصياته الروائية بحب و كأنهايتعامل  كاتب ياسين الملفت للنظر أن
، و هو هنا يشبه  بانتهاء العمل الكتابي بل تستمر معهأو تنفصل عنه فهي ال تغادره 

سر تسلط من قبل هذه الشخصيات الورقية فياسين كمبدع يتحول إلى حالة من اَأل.  بلزاك
، يوضح الفكرة  جدت حقيقة في عالمه الواقعي بذاكرته و كأنها والتي تلتصق بذاته و

، فهو يشعر من صميم نفسه بأن  صنع شيء اإلنسان كتابا مثلما ينهي نهيال ي " :  قائال
  2 "... ، فمن الصعب قتلهاإذا كانت شخصية ما على قيد الحياة...  عمله لم ينته بعد

، فإذا كان استخدم قصيدة  يتداخل عالم النثر و عالم الشعر في أعمال كاتب ياسين
 في النجمة انجد الوضع مختلففإننا ،  واحدة في رواية نجمة هي من الشعر المرسل

هي  -، إضافة إلى مسرحية   قصيدةة عشرىحدعة، إذ وصلت القصائد إلى إالمضلّ
بنا او المعروف أن كاتب ياسين كغيره من كت.   بين النثر و الشعرا مزج فيه-بدورها

                                                 
  .232آ��'�� K�C� ، 7#0 ، ص)  1
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أسرع ، فالرواية  الجزائريين شاعر تحول إلى العالم الروائي ألسباب مرتبطة بالقراء
حبا بداخله ، مسيطرا عليه بل لكن حبه للشعر بقي و . وصوال إلى الجمهور الواسع

إغراء الشعر كان ف . تغلب على الواقع االجتماعي الذي كان يحبذ الرواية على القصائدو
   1.أقوى من أن يقاومه الكاتب

Les êtres se traversent. 
Se taire ou dire l’indicible.2 

   
، فهو يفتقد إلى  كاتب ياسين الروائي عالم يتعايش فيه الشعر مع النثرو ألن عالم 

،  محكمةالخطة ال، هذا النظام الذي يراعي   في الروايات الكالسيكيةهصادفذي نالنظام ال
بحيث يالترتيب المنطقي واالنسجام الروائي المعهودن فيهثم  ، ق مبدأ األجناس فهو يطب

يشرح الكاتب و.  مح هذه التقنية تحقيق مقاربة لغوية للواقعالدخيلة في الرواية ، و تس
فيما يتعلق بنجمة ، فقد قضيت ما يقرب من عامين و أنا أعيد " :  طريقته كما يلي

  3 ."تجميع مقاطع متعددة و إدماجها مع مواد أخرى حتى تبينت معالم الرواية 
 من قبل الناشرين - يةفي البدا -فضت ر"  نجمة "إن رواية "  جان ديجو" و يقول 

، تمت الموافقة على  ، بإدخال تعديالت عليها و بعد أن صححها و نقحها المؤلف
ه ـاتب رشيد بوجدرة و خاصة في روايتـر في الكدو أن كاتب ياسين أثّـ و يب4."نشرها

  "فوضى األشياء" 
" لعةالنجمة المض"  رواية ذكر بشكل مبالغ فيه عني " نجمة "و ما ذكر عن رواية 

و ربما . الموضوعيم الشكلي و للتالحم و التناغمن غياب للتسلسل المنطقي و افتقاد
ر من د، إذ هناك قَ قاربت الرواية األولى القالب التقليدي من الرواية الثانية بصورة نسبية

، تستدعي ربما من القارئ جهدا  الوحدة في تطور األحداث و كذا نوع من التماسك
األحداث تجد ، حيث  هم و إدراك هذه الفوضى و استنباط النظام الكامنفكريا إضافيا لف

  . التفاعالت المشتتة هنا و هناك تالحمها فيما بينهاو

                                                 
ر ا�دب ا���44 ا��Cا]�ي، ص )1 ?� ،0�!�  K����272 <���ة أد�.  
2 (Jacqueline Arnaud, La littérature maghrébine de langue française, pp 601-602. 
ر ا�دب ا���44 ا��Cا]�ي ، ص) 3?� ،0�!�  K270<���ة أد�.  
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متمثل في الصعوبة التي "  النجمة المضلعة "و هناك عيب إضافي في رواية 
فال .  يالقيها القارئ في تتبع الموضوع و األحداث وسط الفوضى العارمة في النص

الخيط الذي يمسك به متلقي فيها ، إذ تأتي فترة ينفلت  لتتبع أهم األفكاريكفي التركيز 
فشخصيات جديدة تبرز في كل مرة دون تمهيد أو تقديم مسبق و تحاول هذه .  النص

لنص الروائي جاذبته وعناصر فقد ا، و هذا ما ي الشخصيات أن تقحم نفسها مع األحداث
 التي كان من المفترض أن تحيل إلى أشياء موز المستخدمةلركما أن ا.  التشويق فيه

  . في إنتاج غموض إضافي في النص و زرع ارتباك لدى القارئتداز، قد  حقيقية
، قريبة أو  تبدو القصص التي تسرد في نجمة و كأنها تكرار لقصة سابقة أو الحقة

يتداخل  هنا و.  للحدثو ينتج عن هذا التكرار في كل مرة إنتاج لدالالت جديدة .  بعيدة
يعود ، و يبدو أن الصور التي تتولد  فصل بينهماالفضاء و الزمان بل يصعب أن ي

ُ تمنح ا.  المتنوع للكاتبتعدد الخطابإلى مرجعها   الرواية أبعادوبتواصل هذه الصور
  . أسطورية

فعن طريق .  فالتكرار يرسم تدرجا و تطورا للخطاب بحيث يصبح مزدوج األبعاد
، أي يتحاور مع الذكريات  كرار يفتح حوار مع الذاكرة المكانية و الزمنية للقارئالت

 يمنح للخطاب قوة تأثير كبرى هكما أن.  المترسبة من خطاب سابق في نفس الرواية
  1.تفوق قوة الخطاب األيديولوجي

  
  دادـالك حـم

خيال الكاتب سكن في من أولها إلى آخرها على ما ي  مالك حدادبنى الرواية عندتُ
، و لهذا ال يحتل الهيكل  من أفكار وهواجس و مشاعر و ذكريات و آمال بالمستقبل

. المبدعين ، فال نجد مكانا للتقنيات المتعارف عليها بين  الروائي التقليدي مساحة كبرى
فكاتبنا يولي األلفاظ الشعرية و التأمالت الوجودية األهمية الكبرى على حساب 

ني هو الشعر و ليس يإن ما يعن" :  عترف بذلك قائالو هو ي.  واقفالشخصيات و الم

                                                 
1 ( ����Charles Bonn , Le roman Algérien de langue Française, pp 59-60. 
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القصيدة ، و في مجال الرواية ، ما يهمني هو األثر النهائي و ليس البناء و المواقف 
  1".والشخصيات 

 

 ترجمة و ادة الطبعـالك حداد بين إعـال اإلبداعية لمـتراوحت منشورات األعم
بإمكان و. ا منشور)22(إثنين و عشرين لي لهذه األعمال جماو يبلغ العدد اإل. و دراسة

    2.القارئ أن يالحظ قلة المنشور الجزائري ألدب مالك حداد
، فهذا   شاسعمحيطروايته بقطرة ماء في "  سأهبك غزالة" في روايته األولى شبه 

اية كان ينبغي لتحقيق هذا الذي يسمى رو:" يذكر، يقول  ال يمثل شيئا العمل اإلبداعي
  3 ."من مجهود كبير ، فهذا النص ال يمثل إال قطرة في المحيط

 ، فنصوصه قصائد تفوح منها في رواياته من أسلوب الشعراء يقترب مالك حداد
لمات على حساب األفكار بالك فيه يهتم ، ، فبناء النص هو بناء شعري األحاسيسروائح 

ويضيع الحركة التي تطوضحي بالحدث و ردية ور سير العملية الساالنفعاالت النفسيةي  .
و يهتم بختام الرواية . الذاتية كما أنه ينسى الشخصيات الروائية و يركز على أفكاره 

 الخاصية للغة و المواقف و الشخصيات و تطغىاألثر النهائي على حساب البناء و او
منة على كل تبدو ذات الكاتب مهيكما .  الشعرية في رواياته على الخاصية الروائية

 ، فالبطل سعيد  موظفة في أغلب الرواياتشخصيتهأن  فهناك شواهد تشير إلى  ،رواياته
و شخصية المؤلف " الدرسالتلميذ و"و الدكتور صالح إدير في " ألخيراالنطباع ا" في 
 الشخصيات فهذه"  رصيف األزهار ال يجيب"و شخصية خالد في " هبك غزالةسأ"   في

  . السيرة الذاتية للكاتبصفاتها معجميعها تتقاطع في 
بين قناعات ا ممزقاإنسان -وال كل الرواية  طَ-"إدير" الطبيب الكاتب صور ي 
مقتنع من كفاح ابنته مع جهل مبتغاه الحقيقي و غير ، ي ، يعايش صراعا مريرا عديدة

حوار ، بين الطبيب و االبنة و لكنه  هناك حوار بالفعل بين جيلين . ي تحبالشخص الذ
  .بعيد عن التكافؤ

                                                 
1 (Malek haddad, Pourquoi des romans ? les lettres françaises 10-11 décembre1965 , p4 

2 ( ���8B�! 0��'0 ا��@��، ر���#B ر  .77، ص ����99 <#�رة آJ@�، آ�� x��! 0 �6اد !7 !��
3 (Malek Haddad, Je t’offrirai une gazelle,SNED 1959, p 12. 
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ال تمتلك الشخصيات في الرواية أي  عين الكلمات الذي ال ينضبو أمام م ،
، هي نتيجة  ، فتسقط في ضبابية و رخاوة وضوح، فهي تختفي خلف اإلنشاءات الكالمية

و هي شخصيات ليست .  منطقية للضبابية الفكرية و الغموض السياسي لدى الكاتب نفسه
، و كثيرا ما تخطط  بل تعيش في منطقة متوسطة بين الحياة و الموت،  محطمة تماما

 و العقدة الروائية واية الواحدة بل بين رواية وأخرى ، ليس بين الردون أن تبلغ التشابه ،
ر اإلنشاء أكثر منه عبر الحياة ، فمالك حداد يدعو قارئه إلى السفر عب  جدامختزلة

ب عنه و من خالله لكن أسفاره ليست على الطريقة ديناميكية تغيرات الواقع الذي يكتو
    1. السريالية التي تحرك المخيلة تحريكا منهجيا

 

سأهبك " في إبداعه األول ـف الروائية، ه كل أعمالسيطرت النظرة الشاعرية على
فالقصة عن .    بشخصه أنه ابتعد عن االلتزام، فالكاتب أقر تأكدت هذه الميزة" غزالة 

لم التردد في َأمؤلَف و معاناة الكتابة و ف وولى عن مؤِل، فاُأل  في الروايةرواية تكتب
 .  والثانية عن عالقة حب بين سائق شاحنة و فتاة شابة من الصحراء .اختيار الموضوع

و قد وعد موالي المرأة التي يحب أن يجلب لها هدية متمثلة في هما موالي و يمينة 
/  كلم)80(رد منبها لسرعتها القوية التي قد تصل إلى و لكن السارد يستط.  غزالة حية

و لهذا فالقبض على غزالة واحدة ليست بالمهمة السهلة ، بل الغزال أشبه .  ساعة
    2. في البحر الواسعةعربالشَ

في المرة القادمة التي تعود فيها أريدك أن تُحضر معك غزالة ، غزالة حية، " ... 
  3."ذا كان حيا فالغزال ال يكون غزاال إال إ

قد و . دم كمخطوط لينشر في إحدى دور النشر كانت هذه القصة مشروع كتاب قُ
أثيرت اعتراضات عديدة و تساؤالت متعددة ألن المحتوى لم يكن يستجيب لفترة الحرب 

هذا المخطوط الذي بقي مشروعا مشكوكا في االنتهاء منه .  التي كانت تعيشها الجزائر
، و المالحظ أن البداية لم تكن تشجع  العام و الخاص ول و الرفضبألنه كان بين القَ

  . كشخصية روائية يقف بين أن يكون أو ال يكون ، فهوعلى المواصلةالكاتب 

                                                 
  .����92 <�2 ا�2S�� ا�h?��2 ، �� ا���S 0 و ا���C 0 ، ص ) 1
2 ( ����Malek Haddad, Je t’offrirai une gazelle, SNED 1959,p42.  
3 (Ibid, p 25 
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اضطربت اضطربا شديدا و ضاق نفسها، " جيزال دوروك"فحينما قدم المخطوط ل
  .  أحكاما نقدية، من الصعوبة أن تصدر عنه بل اعتبرت العمل مناجاة

ما هو دور الشخصيات الداخلية في روايتك ؟ إن شعبنا المقاتل ال يهمه أمر " ...
  1..."الغزال و حكايات حول الهارمونيكا و النبيذ و األمير الذي يعمل في الحانة

، ألنه ال يؤدي دائما إلى  و نجد مالك حداد يرفض االنحياز إلى األدب المناسباتي
 في قيمة -على لسان المؤلف-يشكك بل هو  ، إلى الحقيقةاإلبداع و الجمال الفني و كذا 

  2. حين يوجه كالمه إلى المسؤولة عن النشر األدب
و أنِت هل تؤمنين باألدب، أما زلت تؤمنين به ؟ لقد كان ينبغي عليك أن "...

  ." سيما و قد بلغت من السن ما بلغتتتركي اإليمان باألدب أيتها الصديقة العزيزة ، ال
إن " : يات الروائية هي الوحيدة التي تملك حق المحاسبة ثم نجده يجيب فالشخص

األصدقاء الذين يعتقدون أن بعض شخصيات روايتي دخيلة و أن قصص الغزالن ال تهم 
شعبا مقاتال، هم على حق، وربما هم مخطئون، ألن اإلنسان في نهاية األمر، يحارب 

  3".من أجل الغزالن و آالت الهرمونيكا
 أبدعه ذلك الكاتب المثقف ا فنيا أن الغزالة عند مالك حداد لم تكن إال اختراعالمؤكد

فحبيبات الرمل التي تتسرب .  بعدما أصبحت الصحراء حاجزا بينه و بين باقي الناس
هذا الكاتب .  في الوقت ذاته بين األصابع كانت هي دليله الوحيد للوجود و لليأس كله

تعاطي  النسيان بالكتابة وحاوال ، مش في المنفىالذي حكمت عليه الظروف أن يعي
محب لها ، فهو يكره باريس و لكنه ، فمشاعر هذا المثقف البطل متناقضة .  الخمور

و داخل مخيلة هذا البطل الكاتب .  جميلها ألنه يتنفس فيها هواء الحياة و الحريةمعترف ب
، رواية  لموت كنهايةتظهر إرهاصات رواية شاعرية تتغنى بالحب و بالتضحية و با

  .   اتخذت لنفسها عنوان الرواية األم
" يامينتا "، ف إال في الفصل الرابع " Yaminata" ال تبدأ قصة موالي و يمينتا 

الفتاة التاسيلية من الطوارق و موالي الشاب األمير الذي فقد واحات والده و انقلب من 
إن مالك حداد و هو .  في شركة للنقل، و اضطر إلى العمل  حالة الغنى إلى حالة الفقر

                                                 
ر ا�دب ا���44 ، ص  )1?� ، 0�!�  K178<���ة أد�.  
ر ا�دب ا���44 ا��Cا]�ي،  )2?� ،0�!�  K78ص����<���ة أد�.  
ر ا�دب ا���44 ا��Cا]�ي)3?� ،0�!�  K179 ص  ، <���ة أد�.  
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برز دور اإليمان الذي يمكن أن يحقق المعجزات في ي "  موالييامينتا و"  قصة يكتب 
 الموت عطشا في  منربانيقت"  علي "و "  موالي " ـالظالم، فلحظات اليأس و

يد هو ذ الوح ، لكن الكاتب يرى أن المنقيفكران في االنتحار كحل للمعاناة الصحراء، و 
 و التطلع إلى المعجزة االستسالم لعظمة اهللا وانتظار الخالص و النجاة منه دون غيره

  .   ، و لهذا ينبغي على اإلنسان أن يتضرع دون انقطاع آمال بالفرج القريبالربانية 
، إذ يصادف القارئ مقاطع  ال ينسى مالك حداد في هذه الرواية حبه األول للشعر

يبدأ كاتبنا في نسج روايته انطالقا من الكلمة فالجملة .  م الشعريكاملة أقرب إلى النظ
أي يخطط بداية لهيكل قصصي  ، و ال يحدث العكس صوال إلى البناء النهائي للعملو ،

الشاعر روح ف.  يشتمل األحداث و الشخصيات و باقي العناصر ثم يوسعه بالكلمات
نص سردي في فصول عديدة  القصائد و تقارب الرواية ك.  بداخله يسيطر على الروائي

  .  الشعرية أو القصائد القصصية
  ؟ ، بالنسبة للغزالة و ما الجديد" 

، هذه  المتهاطلةفمع هذه األمطار الذهنية و.   ناشز وسط القاروراتكلمةإنها 
 تشعر كلمة، هي   منفيةكلمة، هي   يتيمةكلمةهي .  ، و السحب القلقة السماء الخبيثة

  1" . تنزف دماكلمة، إنها   جائعةكلمةي ، ه ببرودة
بعض الكلمات التي يراد إبرازها و مالمح النظم الشعري تبدو من خالل تكرار 

  . التأكيد عليهاو
  .  حامال مخطوطة معه المؤلفو انصرف"... 

  .  في اجتياز عتبة المكتب المؤلفو لم يتردد
  2 ". غلق اإلنسان الكتاب الباب كما يالمؤلفو أغلق ...

، و قد تنبه   األدبيةل الشعر و النثر واضحة في أعمال مالك حدادإن ميزة تداخ
، فعايدة أديب بامية ترى نصوص مالك حداد  إليها العديد من الدارسين والمتخصصين

 هذه قرأ، و لهذا تُ ، لكنها اتخذت القالب السردي لباسا قصائد أكثر منها روايات
  . س بل و تحلل كذلك على هذا األساالنصوص الروائية

                                                 
1 (Malek Haddad, Je t’offrirai une gazelle, p35. 
  .97ص  u��a ا���!�دي،:  !��x �6اد، '�ه�T x2ا�0 ،  ��)2
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لهذا ، و قر بغلبة الروح الشعرية على هذا الفن الروائي عندهو مالك حداد نفسه ي
إذن تسيطر الكلمات على  1.فن الروائيالالسبب من العبث أن نؤكد اهتمام مالك حداد ب

يظل إنتاجه : " معلقا" خطيبيعبد الكبير " ، و هذا األمر وقف عنده هاألفكار في روايات
، و تصبح الرواية آنذاك عبارة عن محادثة و مجموعة من  تبطا بزخرف لغويمر

  2."التعليقات حول هواجسه
تطرح فكرة التمسك "  La derniére impression ♣ االنطباع األخير"  في رواية 

 في غمار الحرب  "سعيد" يبرز المهندس الجزائري ف. ول أو األخيرباالنطباع األ
ف زعزع حياة هذا المهندس الذي أِلتُ". Lucia الوسي "بالفرنسية ا شغفالتحريرية متعلقا 

بدونها تتحول ، فمعها تحلو الحياة و التي تمثل له الحياة بجمالها وروعتها"  الوسي "وجود 
 لقد الزم حب . ، فال طعم و ال لون للوجود دون هذه الفتاة الفرنسية إلى الجحيم بعينه

  .سعادتهفي س مأصبح ينغهذه الفرنسية خيال البطل ، و 
قالت ف أحد الجسور التي أصبحت تسهل تن يكلف سعيد بمهمة فدائية متمثلة في نس

 ةتابعلم و ا لرسم تخطيط الجسرمهندسياره  اختفيقا ابالقدر س، وكان  القوات المعادية
ديد دقيقة تساعد على تحمداد المجاهدين بمعلومات تقنية و إيدلب من سع طُلقد.  دهتشي

ألم يختصر هذا .    الذي اختصر الزمن و المكاننقاط الضعف لتفجير هذا الجسر
، فهو يرى أن  التردديمر هذا البطل بحالة من التأمل و . من الطريق )كلم(االنجاز ستين 

، ألن الجسر هو امتداد له و هو صورة مشرقة للحضارة  بل مستحيلة المهمة ليست سهلة
، و صلة تربطه بمهنته التي ه الفعالة في الحياة المدنية  و تأكيد على مشاركتوالتقدم

فكما أنه من الصعوبة .  س الفلسفة منذ ثالث سنوات، التي تدر " لوسي"ـيعشقها و كذا ب
إنجاز صنع  طلب منا تحطيمنجازا بالبناء لكن الصعوبة تصبح أكبر حينما يأن نحقق إ

 بعد تردد ،  ،جسر إيمانا بقضيته الوطنيةنسف سعيد الفي النهاية يو .  روحناببأيدينا و
برصاصة طائشة في اليوم الذي " لوسي "م الجسر بعد مقتل حطَّقد قرر القدر أن يو

مبرزا على قبرها  ، فيسافر واضعا باقة من الزهور باريس قررت فيه أن تسافر إلى
 و الفرنسي للحقيقة الكامنة بداخله ومميزا بذلك بين الفرنسي اإلنسانإخالصه لذاته و

                                                 
ر ا�دب ا���44 ا��Cا]�ي، ص ص)1?� ،0�!�  K284- 283<���ة أد�.  
ر ا)2?� ،0�!�  Kا]�ي ����<���ة أد��Cدب ا���44 ا��  .287 ، ص 
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لم تكن إال امرأة أحبها بعيدا عن كونها فرنسية أو ألمانية أو " لوسي " ـف، الممثل للدولة 
يلتحق سعيد بالثورة ، و يختار أن يموت ر الجسر وفجو في النهاية ي. عربية اإلنتماء
مع هذه المرة لنفسه ، فسعيد لم يكن إال شخصا عاديا صادقا في خالصا ، إ لتحيا الجزائر

  . مبادئه
إذا كان سعيد ، و  كذلك و الملفت للنظر أن عالم الشعر ال يغيب عن هذه الرواية

تحرك من حالة التقاعس والالمباالة وانتقل من ضفة التردد إلى ضفة التصميم في إنجاز 
  . تلك المهمة النضالية فألن أبياتا شعرية هزت كيانه و تغلغلت إلى أعماقه

  . جز و ال أشارك، ال أن ال أفعل شيئا"
  :؟ يا لها من أبيات لعينة و هل باإلمكان أن أكون في الحدث. أنا لست في الحدث

  . ، أضعت الحماسة إذا احتفظت باإليمان ... "
  . ، يعني أننا ال نحب أن نفهم و نتفرج "

  1" . ، فلن أتقدم إلى األمام  الخطوات أعدإذا بدأتُ"...

  :عري ، يعتمد تكرار بعض الكلمات أسلوبا، يقولإن أسلوب الكاتب كما ذكرنا شا
 qui se Des phrases.  au souliers cirésDes phrases.  amidonnéesDes phrases

2. à vous donner la chaire de pouleDes phrases. mettent du rouge à lèvres   
هي جمل منمقة، جمل بأحذية جميلة ، جمل بأحمر شفاه ، جمل تشعرك "

  ."  الضطراب با
ل على كتفيه ـحمهو ي:" ، يقول السارد فكرة رائعة متحدثا عن الطبيب الفرنسيو 

  3." ألفي سنة من القيم -و في عينيه-
ظ ، و لهذا السبب يالح تشكل العواطف التي مر بها سعيد محتوى النص السردي

تباط بمن أو ما ، و يبدو أن التركيز كله وقع على فكرة االر أن الحركة قليلة وضعيفة
 كارثة فهو  سواء بالموت أو التفجير أما تحطيمهم . ) المرأة و العمل و البناء (نحب 

  .  كبرى ينبغي أن يتغلب عليها المرء
 الجدران سنة  على إلى كتاباتاشير ، ميبرز السارد متكلما بضمير الغائب

  : العنوانتم اإلشارة إلىو ت. ان األحداث هي مدينة قسنطينة و مك،) 1954(
                                                 

1 (Malek Haddad, La dernière impression, éd Bouchene Alger1989, p 149. 
2(Ibid, p 92. 
3(Ibid, p27. 
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Cette génération était la dernière impression de la légende des siècles.1 

  . كان هذا الجيل آخر انطباع ألساطير القرون
jكقانون منع التدخين على الجزائريين بين سنتي  تم اإلشارة إلى أحداث تاريخية ، 

  2.ة كل مخالف بقطع أذنيهو معاقب)  1955و  1954(
 هي أقرب إلى القصة الطويلة  "L’élève et la leçon 3 التلميذ و الدرس"   رواية 

لكن قراءة هذه الرواية تجعلك تكتشف األفكار و المعاني الجديدة التي  منها إلى الرواية
و ابنته "  إدير "، و النص عن مواجهة في زمن ضيق بين الطبيب صالح  توقفك للتأمل

فهذا .  4."واحدة من اثنتين وعشرين سنة  نتي هي دقيقةاب: "التي يصفها قائال" فضيلة "
الطبيب الذي ييقيم بمدينة فرنسية منذ أحداث  ،منذ الصفحات األولى ، ف بنفسه عر

، الذي  على شهادته و تمكن من إكمال دراسته بعد تضحيات والدهتحصل . ) 1945(
على " إدير " لم يجرؤ لهذا السببو . باع بعض القطع األرضية لتوفير تكاليف الدراسة

"  فضيلة " ـو قد رزق ب"  سعدية " حينما عرض عليه الزواج منمقترح والده رفض 
 من ،" جارمين" ـ القديم لهحبلكن ذلك الزواج لم ينجح بسبب .  بعد مرور خمس سنوات

" ان على ـفما ك. ةـي تهربت منه بحجة أنها مخطوب، الذطرفه هو الجزائري العربي 
فهجر الطفلة و الزوجة التي انتهى بها المطاف بمستشفى األمراض ،  المغادرة إال" إدير 

  .    توفيتحيث العقلية
  5".بالمظهر فقطأنا غربي من الخارج و بالمظهر، نعم " 

 الخاطئة حينما فضل االنتقال  وفهذا الطبيب كما يتم توضيحه اختار الحلول السهلة
و فرارا من تشابك حياته و تأخيرا للوضع  إلى ما وراء البحر هروبا من المواجهة

الإنتمائه و عن  يكشف هذا النفي اإلرادي عن أنانيتهو . الراهن المرفوض و المكروه 
  . يمثل فئة من الجزائريين، فهو الوطني 

. يالحق الشعور بالندم هذا الجزائري ألنه فضل االستقرار بفرنسا بعد وفاة زوجته
، السالم  ه هو البحث عن السالم، و لكن عزاء حيحةفالخطوة التي خطاها لم تكن ص

                                                 
1(  ���� Malek Haddad, La dernière impression,, p 137. 
2 (Ibid , p 70-71. 
5120<@� 3ل "ا��@#�| و ا��رس"  إذ �#�� روا�0 )3J�a   
4 ( ����Malek Haddad, L’élève et la leçon, éd Julliard1960, p 12. 
5 (Malek Haddad ,L’élève et la leçon, p 20. 
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، فاللجوء إلى فرنسا هو التوجه إلى   عن الحلول السهلةو في كل هذا بحثٌ.  الذاتي
الضفة األخرى من التاريخ حيث يغزو النسيان مساحات الذاكرة و يصبح المرء ال يفهم 

  . ة في صمت و تمعن و يكتفي بالمشاهدأبناء جلدته سواء الكبار منهم أو الصغار
م ِدلقد ص.   فاألحداث في هذه الرواية تتحرك في اللحظة نفسها و في المكان نفسه

، فهل هناك أم تضحي   أن يساعدها على اإلجهاضبطلب ابنته التي أرادت منه"  إدير "
فاجأ ي.  بصورة فطرية  المزروعة بداخلها بجنينها األول و تحارب رغبة األمومة

ية هذه االبنة التي جمعت بين الجمال و الوقاحة و العنف وكأنها رمز الطبيب بشخص
، الضعيفو لهذا الكائن القوي  و تفهمهللجزائر الوطن و األرض و يكشف عن عدم فهمه

لكن الوقاحة قد نفهم جمال هذه البنت و . فمالمحها الداخلية و الخارجية دائمة التغير
  . ستوعب بالعودة إلى هذا المقطعتُ

و خاصة إذا كانت . ال أحب المرأة التي تدخن . نت فضيلة تدخن بعد عودتي كا"
  1" .ئرية هذه المرأة جزا

، فتفلسف  ، و تحاول أن تقنع والدها تصر فضيلة على قرارها بالتخلص من الجنين
  . التي تتبنى العبث كائنا و التمرد حال" كامو "القرار بمبادئ وجودية تقارب أفكار 

  .لراهنة ، ليس في اإلمكان الحفاظ بهذا الجنينفي الظروف ا"
  :ثم تعلق

  2 . " الحياةر المجيء إلىأنا نفسي، لم اخت
ال تنسى فضيلة أن تطلب من عرض الرواية تأمالت عن البطولة و األمومة ، تَ

من العلوم الثالثة (، ذلك الطالب التلمساني الذي يدرس في السنة  والدها مساعدة عمر
تخلى  بعد استشهاد ثالثة من إخوته في ميدان الشرفو   ممارسته السياسة، فبعد )يةطبال

،  ترغب من التخلص من ابنههذا المناضل الذي تحبه فضيلة و. عن دراسته الجامعية 
الزوال، بقاء الحب و الكفاح ، البقاء و فالشخصية البطلة تجمع بين رغبتين متناقضتين

  :  الوالد يقول.متداد و إزالة االالمغامرة بالمستقبلو

                                                 
1 (Malek Haddad,L’élève et la leçon, p18. 
2 (Ibid, p 22. 
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أما الجزائر فتصلح للشكل العام أو هي . في البداية، األولوية البنها و لعمر " 
  1". فهنا الوطن هو الذريعة و الفرصة . أشبه باللوحة الخلفية 

،  شخصية متطورة رغم انعدام حركتها"  إدير" و واضح أن شخصية الطبيب 
و لهذا .  ل أسلوب تيار الوعيفالكاتب يتابع تطورها عن كثب و بصدق من خال

فمن .   نهايتهارواية ليس هو الشخص الذي نتركه معفالشخص الذي نلتقي به في بداية ال
الحب ، إلى سنوات الدراسة و خالل تقنية االسترجاع و العودة بالذاكرة إلى الماضي

ينتقل ف.  و األلم ، على منطقة النسيان سلط األضواء على منطقته المظلمةتُ، األول 
ته يترك وطنه و أهله و يتعلق بفرنسا و ثقافتها إلى إيجابية لالبطل من السلبية التي جع

التلميذ " مما يحثنا على القول إن رواية . المواجهة وتحمل مسؤولية الذات و الوطن
  .     هي رواية الشخصية الواحدة" الدرسو

حمل معاني إنسانية تتجاوز يهتم مالك حداد بالكلمات التي تهز كيان القارئ ألنها ت
  . الحدود الوطنية أو اإلقليمية

 2. يناسبني الشعر كما يتناسب القفاز مع يد اإلنسان −

 3.ن نسارع بالعالج ، للتعافي ال بد أاألمر كله ببساطة −

 4.  مريحةالضمير المرتاح هو أشبه بوسادة −

 5. و رغم ذلك أحببت الليل ألنه يجلب لي الوحدة و التأمل −

 6.  ال تتجاوزها إال التفاهةالتفاهة −

 7. الشريط التصويري هو ذاكرة األغبياء −

يقدم مالك حداد فقراته النثرية بروح الشعراء الذين يتمتعون بكل حرف و بكل 
فحديثه عن بعض المفاهيم كاألنانية يالمس .  كلمة، مخاطبين العقول و القلوب معا

  . الجوانب المنطقية و العاطفية معا بأدوات فلسفية

                                                 
1 (Malek Haddad, L’élève et la leçon, p49. 
2 (Malek Haddad, L’élève et la leçon, p 47. 
3 (Ibid, p 49. 
4 (Ibid , p 58. 
5 (Ibid, p63. 
6 (Ibid, p 230. 
7 (Ibid, p 150. 
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هتمام  في الغالب إال الشكل األقصى لالاما يصطلح على تسميته األنانية ليس" 
 من حقيقة اجد أنا حساس. د عدم اهتمامي من عجزي في أن أحيا تولّ. والالمباالة 

و لكن اهللا . مع الضياع و الزوال حينما ندنو من الغرق ، ال يبقى لنا إال اهللا. كينونتي
إن . للوصول إلى األرض الموعودة أو لنخرج من الجحيم  به  نتشبثهو اللوح الذي

لقد اكتشفت أنني أمضيت نصف قرن في . الصمت رفيقي ، و الموت صديقتي أيضا 
  1 ."الملل، فحياتي كانت خاوية 

 و يقف ، ق بأجنحة الخيال و التأملو تطفو روح الشاعر في هذه الرواية و تحلّ
.  لتي ال تشبه النثر إطالقا بل تقارب التعابير الشعريةالقارئ حائرا أمام الفقرات النثرية ا

  .فلنستمع إلى ملك حداد حينما يتحدث عن الليل
 و أنا في القرية -لقد أحببت . كان الليل بالقرب من ديارنا أشبه بشيء سحري "

لقد أحببت النظر إليه .  أن أتأمل قدومه -رت القرن وتحت شجرة التين التي عم
. تمع فيه الحب مع الصلواتقد كان جميال ، و كنت أؤمن بالليل الذي يجل. ه واستكشافَ

 ضوء القمر لقد غسلتُ. خترع القمر، سأصبح متشككا فلي. لقد أضاء الليل فكري 
، و أرغب أن أقاسمها  فأنا انظر إليها بتأملهذا المساء سأستمع إلى ابنتي ،. بحزني

  2. "فعمري هو عمر الليل . أرغب أن أكون بعمرها . اضطرابها و حيرتها 
العبارات ، و ، أننا نرى غيابا للكلمات العربية و األلفاظ المحلية و الملفت لالنتباه

ي خالفا لما عليه الحال لدى أمثاله من المستوحاة من الثقافة الشعبية أو التراث اإلسالم
  .  غة الفرنسية، رغم أنه من أكثرهم معاناة من مشكلة التعبير بالل  الجزائريينالكتاب

إن إحساس مالك حداد بالزمن و الدقيقة هو إحساس ال مثيل له في الروايات 
، فهو يعكس حالة من األسى و الحزن و من القلق و عدم القدرة على  الجزائرية
، فهي ثقيلة ال يسهل تحملها بل يبحث عن  فالدقيقة بالنسبة إليه تتمدد و تطول. االنتظار

 أما الليل فيتمدد 3.  على الزمناسيطر م-عنده–وما يبدو الحاضر فد.  وسيلة لتجاوزها
  4.الدقيقة فيه كأنها الليل بتمامه، و بدوره

                                                 
1 (Malek Haddad, L’élève et la leçon, pp 120-121. 
2 (Malek Haddad, l’élève et la leçon, pp 63-64. 
3 (Ibid, p 10.  
4 ( ����Ibid, p 22. 
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وحي بانعدام الثقة إذ نكتشفها إن خصوصية عالقة مالك حداد بالماضي و المستقبل ت
 لم يكن يتصور 1 " . ، و المستقبل يحاكمني إن الماضي يرفضني"  : من خالل قوله

، و ذلك ألن المستقبل ال يحمل افتراضات أو  ب أن تتحقق سعادته في المستقبلالكات
هو ف، ا  إنسانيلهذا السبب فالمستقبل ليس، و فقيمته هي قيمة ميتافيزقية.  احتماالت عديدة

  2.خاصة ماضيه هوب و  و يعايشه الماضي يتحملهيب منقرهذا فهو ول.  ملك هللا
لتي ستتولد من الكلمات و يبحث عن االنفالت من يخشى السارد اللقاء و الكلمات ا

ما ينبغي أن  فهذا السارد يعيش حالة من القلق الوجودي و الرؤية المأساوية ِل.دقيقة اللقاء
مسك بقارئه بخيط أساسه اإلحساس  السارد ي/ و الغريب أن الكاتبم يتحقق؟ ليكون و لم

األحداث ال تتنامى تصاعديا بشكل  فعند مالك حداد تتوالى الصفحات و لكن .المتبادل
و إنما هي حركة بطيئة و أفقية تترواح في مكانها . نحو تأزم ما أو حبكة ما  عمودي

  .ذهابا و إيابا
عن "   ♣Le Quai aux fleurs ne répond plus  رصيف األزهار ال يجيب"رواية 
، فيتوجه  يريةيسافر إلى فرنسا في غمار الحرب التحر"  خالد بن طوبال"  أديب مثقف

، و كان من المنتظر أن  من مرسيليا إلى باريس على متن قطار كبداية للعملية السردية
،  بذاكرته إلى الوراء" خالد"وهنا يعود .  لكنه لم يحضر"  سيمون" يقابله صديق الدراسة
، حينما كانت تجمعه مع هذا الفرنسي   في المرحلة الثانوية)1945(إلى أحداث أكتوبر 

لى ما إ و هذا االسترجاع الخارجي . قبل زمالة مقاعد الدراسة لة حب الشعر و نظمهزما
  .، أثناء الدراسة الثانوية أكتوبر من نفس السنة هذه األحداث ، يتموقع في قبل

أن تحرق كل ،  قبل ذهابه إلى المنفى، "  وريدة"  من زوجته"  خالد "التمس البطل 
 و رغم ذلك يشعر بتأنيب الضمير ألنه في ديار سالمة في . القصائد التي تركها في البالد

  . حين أن غيره من الجزائريين يعذبون و يخطفون من بيوتهم
لكنه  ، وعجب به و بأفكاره تُو"  خالد "بكتابات "  مونيك "عجب زوجة الصديق تُ

في التي تركها  "  وريدة" يمتنع عن مجاراتها إخالصا لنفسه و لصديق طفولته و لزوجته
تلت في عملية قرأ خبرا نشر في إحدى الصحف أن هذه الزوجة قُلقد صدم حينما .  البالد

                                                 
1 ( ����Malek Haddad, L’élève et la leçon, p 67. 
2 (���� Ibid , p 137. 

 .�Bء0J�a 29، و ه� !�8#0 إ�� ��124 �6ود ."  رa�q ا�زه�ر C� f�U�� "K روا�0  ♣   
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رفقة أحد ت من أنصار الجزائر الفرنسية و ضبطت ها بعض الجنود ألنها كانفدائية نفذ
، إذ يرمي بنفسه من القطار،  و في لحظة يأس كبرى ينتحر خالد.  العسكريين الفرنسيين
، ماعدا موت وريدة التي   الدوافع العميقة لذلك السلوك الجنونيدون أن يفهم القارئ

، فهو الرجل الجزائري  فهو يقرر إنهاء حياته ألنه كان وفيا لماضيه.  خانته مع فرنسي
ال :  يقول خالد.إغراءات مونيك الفرنسية، إخالصا لها و ألجل حبه لها ، الذي رفض 

صورة صورة زوجته ب جواره ليقارب يملك االنسان الشجاعة  و ال يقف الحظ إلى
   1."الوطن

ية في الجمال تحرك التأمل و المالحظ في هذه الرواية استعانة الكاتب بأقوال غا
  . في رصيف األزهار ال يجيب:  ، نذكر منها التفكير في القارئو

− Un mot de Gide lui revient à l’esprit : « Ne prépare pas 
tes joies… »2 

 .حضر أفراحكال تُ" : جيد"ـهنه قول ل ذلقد عاد إلى −
− L’orsqu’ une femme devient injuste, C’est qu’à coup sur elle perd du 

terrain. 3  

، هي المرأة التي بدأت تأخذ في بسط سيطرتها على  المرأة التي تصبح ظالمة −
 . مساحة أوسع

− L’exil, cest une mauvaise habitude à prendre…Paris , c’est une 
mauvaise habitude à prendre.4 

 .، و باريس كذلك هي عادة سيئة تؤخذ ، عادة سيئة تؤخذ المنفى −
− « Ce qui peut arriver de pire à l’homme , c’est la satisfaction de ses 

désirs. »5 

 .رضي رغباته، أن ي  ما يمكن أن يحدث للمرءأسوأ −
− Il n’aimait pas la vie . Mais il la souhaitait aux autres.6 

 . هو ال يحب الحياة و لكنه يتمناها لآلخرين −
− Il n’est rien d’etre un homme . Rien , absolument rien. Mais , etre 

humain , voila le difficile, voilà l’essentiel .1 
                                                 

1( Malek Haddad, Le quai aux fleurs ne répond plus, p 48. 
2(Ibid, p8. 
3 (Ibid, p 16. 
4(  Ibid, p 18. 
5(Ibid, p 22. 
6(Ibid, p 28. 
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، و لكن اإلنسانية هي  ، مطلقا الشيء أن يكون أحد رجال ال يمثل شيئا −
 .، نعم األصعب و األساس  عباألص

− Et quand l’amour parle en arabe , on pourrait croire qu’il se surpasse.2 

 .، نعتقد و كأنه يتجاوز نفسه حينما يتحدث الحب بالعربية −
− Les gens qui ont toujours raison ne sont jamais raisonables. Ceux qui 

ne doutent pas ne se doute de rien. Alors que le fait de marcher est lui-
meme une forme d’hésitation .3 

ذين ال يشكون ال فال.  ن دوما ليسوا عقالء على الدواماألشخاص المحقو −
 .فمجرد المشي هو شكل من أشكال التردد.  يفهمون شيئا

− « La vie , pour moi, n’est qu’un phénomène littéraire. »4 

 . ظري ال تعدو أن تكون ظاهرة أدبيةالحياة في ن −
− La mére de Khaled lui disait toujours :  « Les oiseaux ne peuvent pas 

construire quand le vent souffle. »5 

إن الطيور ال تتمكن من بناء عشها مع الرياح : "  كانت والدة خالد تردد −
 ."العاصفة

− Pour certains , il peut faire très beau dans le malheur.6 

 . عند البعض قد تحلو الحياة وسط التعاسة −
− …A un moment donné de l’Histoire, le bonheur est une insulte, un 

blasphème, un véritable désertion.7 

 ا، تصبح السعادة إهانة و شتيمة و هروب في لحظة ما من لحظات التاريخ −
 .  من الواقعاحقيقي

− Et bien ! mon cher, dans une seule page, vous faites réfléchir votre 
lecteur une dizaine de fois.8 

، تدفع  ، في صفحة واحدة حسنا يا عزيزي: "  و جاء على لسان أحد الناشرين −
 . قارئك إلى التفكير عشرات المرات

                                                                                                                                                       
1( Malek Haddad, Le quai aux fleurs ne répond plus , p 29. 
2( Ibid ,p 31. 
3(Ibid, p 56. 
4(Ibid, p 73. 
5(Ibid , p 75.  
6(Ibid, p76. 
7(Ibid, p76. 
8(Ibid, p 90. 
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− Il aimait les fleurs parce qu’il croyait aux miracles et que les fleurs 
sont des miracles.1 

 . معجزات هيرزهااأل ، و من بالمعجزاتكان يحب األزهار ألنه آ −
 جسرا فكريا –عند هؤالء الكتاب – و من هنا يبدو لنا أن النص الروائي قد شكل 

بين العالم الحقيقي المعيش و العالم الخيالي ، بغية عرض التناقضات االجتماعية 
شغالت الذات نة تفاعل و ترابط بين هذه األشكال الفنية و افثم. والسياسية و الثقافية

لقد اتخذ هذا التفاعل مستويات . الجزائرية من جهة ، و مآسي الوطن من جهة ثانية
ارب التقنية ،التي تستند إلى الذكريات و الذاكرة ـعديدة في استخدام مختلف التج

وبانا نفسيا و ثقافيا نجم عنها كانت الكتابة الروائية ذو بذلك . أو األسطورة و الشعر
 .   أروع النصوص

 

                                                 
1( Malek Haddad, Le quai aux fleurs ne répond plus  , p 100. 
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  :الخاتمــــة
  

تختلف نقطة البداية عن نقطة الوصول، و ذلك أن الرحلة رافقها شغف البحث 
فهو عالم نلجه بقلق و شوق ، عالم الرواية المكتوبة . وحب االستفادة من أفكار اآلخرين 

 تولدت نتيجة حالة - كما تشير كتب التاريخ–ال و إذا كانت هذه األعم. بالفرنسية 
و ذلك ألن الطبقة األولى للكتاب ) . 1945 ماي  8(االحتجاج و االنفجار بعد أحداث 

" و رابح زناتي " محمد ولد الشيخ "  في معظمها – قبل هذا التاريخ –الجزائريين 
أما .  والثقافية تشبعت بمبادئ و شعارات فرنسا األم و أقرت بأفضال فرنسا المادية

فكانت نتيجة التطور و االستمرار الطبيعي " مدرسة الجزائر"الطبقة الثانية الممثلة في 
لألدب الكولونيالي و لهذا السبب ، نجد أن  تميزها انحصر في اختالف معايير التقييم 
 والحكم وزاوية الرؤية لديها ، و المالحظ أن كتابات هؤالء أبرزت رؤية إنسانية معترف

بها عالميا لكنها تجاهلت اإلنسان الجزائري و همشته على حساب الفرد الفرنسي الذي 
  . في أدوار البطولة- دون غيره–كان ينتقى 

 فالواضح أنها اختارت الرواية جنسا – المقصودة بالدراسة –و أما الطبقة الثالثة 
انطالقا من رؤية لمكتوبها ، لقد أوجدت هذه النصوص الروائية واقعا اجتماعيا جديدا 

فكانت . خاصة ، حاولت أن تجمع بين الخطابين المكتوب و المقروء و الوعي الجماعي 
وليدة التلقائية و الصدق و نتيجة رغبة ملحة في إيصال الصوت العربي و التعريف 
بصورة إفريقيا للمتلقي األوروبي، و كان هذا األمر ضرورة ملحة و لهذا السبب نجد من 

 للمدونة أن أجمل ما أبدعه هؤالء يحصر زمنيا في المرحلة الممتدة بين خالل تتبعنا
  .الحرب العالمية الثانية و الحرب التحريرية 

و على الرغم من أن الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية كائن استثنائي ، ال 
ظيت فقد ح. يمتلك شبيها إال أنها تميزت بأفكار و آراء شجاعة المست جوهر الحقيقة 

هذه النصوص بحضور محاورة مع القراءة اإلشكالية و اتسعت لفضاء مزدوج حسب 
لقد تالعب هؤالء الكتاب في اللقاء النسقي بهدف استخراج . التلقي العربي و األوروبي

كان الكَاتب الجزائري رسوال للحقيقة ، فقد وقف . الدالالت و المعاني المفاجئة للقارئ 
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االستالب الثقافي و الحرب التحريرية و قسوة الحياة زمن شاهدا وفاعال على حالة 
. فكانت أعماله بداية للوعي الوطني و مساهمة للحراك االجتماعي. الوجود االستعماري

فالتقارب اللغوي تحول تدريجيا إلى كره لالستعمار و لبقائه، عبرت هذه النصوص عن 
  . ي اكتفى بالكلمة سالحا ثورة شاملة من الكائن الثابت و عن حالة احتجاج سلم

لقد زعزعت هذه األعمال معاقل االستيطان الفرنسي من جذوره كما واجهت 
مختلف المؤسسات العسكرية و الثقافية في فترة تاريخية حساسة ، ألن شجاعة هذه 
األقالم تكمن في لحظة المواجهة  و في يقينها بشرعية قضيتها و في مغامرتها بمصيرها 

قد تم إبراز مغالطات االستعمـار ووعوده الكاذبة بسالح لغته وبمنطقه ل. و مستقبلها 
وفكره الغربي ، في مرحلة كان يجهل فيها لمن سيؤول النصر ، لم تنتظر هذه األقالم 
انتهاء المعركة لتشارك فيها كما تصرف بعضهم و لكنها اختارت أن تشارك من دقيقة 

  . صدق مع ذاتها الجزائرية  األلم األولى التي استشعرتها  و من لحظة 
إن فضح هذه الكتابات لسياسة التفقير و سياسة سلب األراضي و سياسة محاربة 
الثقافة العربية تكفينا لتأكيد عروبتها ، فاألدب الجزائري المكتوب بالفرنسية عربي 

لقد افتقد هؤالء الكُتاب قرارهم اللغوي ، فهم لم . وجزائري االنتماء ألن روحه كذلك 
يدرسوا اللغة العربية و لم يتقنوها لدرجة اإلبداع فيها ، فإتقانهم الَمس لغة اآلخر ، اللغة 
الفرنسية ، و من هنا فهل من العدل و المنطقي أن نطالبهم بما افتقدوه ؟ فخيارهم الوحيد 
انحصر في محاربة المبـادئ الفرنسية و كشف شعـاراتها المزيفة بلغتـه دون سواها 

 عن -في مرحلة ما بعد االستقالل-  و قد تبنى هذا الصمت مالك حداد .أو الصمت 
قناعة وطنية و يقينا منه بانتمائه العربي ، و الكاتب بهذا االنتحار األدبي يؤكد على 

و هو خيار يكشف عن مبادئ يتشارك . تفضيل االنتماء الوطني على المصلحة الخاصة
 ، فإذا كان محمد ديب يعيش متعففا عن فيها هؤالء جميعا ، مبادئ تتنوع  و تتقاطع

." حتى الجوع لن يدفعني للسرقة " : "عمر" المغريات ناقال تصوره بلسان بطله الطفل 
إلى االنتحار يتنبأ بانتحاره األدبي حين " خالد بن طوبال" بطله ، دافعافإن مالك حداد

  .      اكتشاف خيانة الزوجة أو الوطن 
ذه األعمال الروائية ال يعود إلى إتقان اللغة الفرنسية  أن نجاح هو مما الشك فيه

محمد ديب، مالك حداد، مولود فرعون ، ( فقط ، ألن اإلتقان تجاوز عدد هؤالء المبدعين
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 بالدرجة –يكمن ، هنا، ، فالفرق ....) مولود معمري ، كاتب ياسين ،  آسيا جبار
النقطة الفاصلة هي اإلحساس إن . صيقة بالواقع للالروائية ا في المضامين -األولى

إذن ، لم يمارس هؤالء الكتابة ألجل الجمال الفني و الشهرة . العميق بالجزائري البائس 
  . األدبية ، بل كانت مشاركتهم شهادة للتاريخ عن الموجود في الحقيقة و الواقع 

و الملفت للنظر أن الكتابة عند محمد ديب حررت األصوات الممنوعة كأصوات 
حين و النساء و األطفال ، بل حررته هو نفسه ، إذ لم ينقطع عن الكتابة طوال الفال

حياته، فهو المبدع الذي نشر الكتاب تلو الكتاب مركزا فيها جميعا على مأساوية الحياة 
لقد ساوى هذا الروائي بين امتالك األرض و الحياة . الجزائرية بين الماضي و الحاضر 

و ال حياة هنية يمكن أن يجدها . لموت، فال بديل عن الوطن كما ساوى بين فقدانها و ا
  .الجزائري خارج حدود أرضه ، فاألوطان كثيرة لكنها تضيق بالغرباء 

    
فهو الحصان : للوطن  مكننا من العثور على صور كثيرةإن تتبعنا لهذه األعمال ي

 المتاهة الذي يضيع األسطوري و البيت العتيق و األم المكافحة في الثالثية و هو الجبل
و هو المرأة اللغز الصامتة ، النجمة في علوها ". رقصة الملك"فيه الجميع دون أمن في 

  . و الوطن هو الصمود و المواجهة عند مولود معمري. عند كاتب ياسين
                           

 مؤسس على ركائز  عند مولود فرعون بفتح فضاء سرديال تكتفي الرواية
. ية و لكنها تطرح مساءلة للتقنية التي تمارسها بحثا عن الحقيقة و تعريفا للواقع موضوع

كانت الكتابة دوما عنده حوارا يتأسس على تبادل األفكار واآلراء بينه وبين كتاب آخرين 
 الذي يتجاهل الوطنية –و برغم طغيان الخطاب األتنوغرافي " . كامو و روبليس" كـ

دية و العادات اللصيقة بالوسط الجزائري و الفولكلور الخصوصي ويقارب المظاهر التقلي
و المالمح المحلية و الحياة اليومية للمواطن في مكان العمل أو المسكن فإن الكاتب بذلك 

  .حاول تأكيد أن الواقع ال يعاش إال فوق أديم الوطن ، فالحياة ، تبدأ و تنتهي هنا 
  



 

408 
 

 نتيجة – المكتوبة بالفرنسية حققت لنفسها و من هنا نعتقد أن الرواية الجزائرية
 مكانة في الساحة األدبية العالمية ، فقد ترجمت إلى لغات –صدقها و جودة تقنياتها 

  :متعددة كما اعترف أكبر النقاد بروائييها و نذكر منها 
− Djebar Assia, Women of islam( femmes d’islam) , 

traduction de Jean Mac-Gibbon( Londres :Deutsch, 

1961) 

− Kateb Yacine, Nedma, traduction de Richard Howard( 

New York :Braziller, 1961) 

− Mammeri Mouloud , The sleep of the just ( le sommeil 

du juste), traduction de Leo Ortzen( Boston : Beacon 

Press, 1958)   
 

 

  
 
 

          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   



 

409 
 

 
  

  

  

  

  

  
  

  ادرالمص♣♣♣♣
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8. Mohammed Dib , La grande maison , éd , du Seuil 1952. 
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 .1970رف القاهرة ، غالي شكري ، أدب المقاومة ، دار المعا .25
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    :الرسائل الجامعية -2
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  .1980-1979الدراسات المعمقة ، جامعة وهران 



 

422 
 

الفرنسية ، دراسة علجية مرحوم ، القضية الجزائرية في الرواية الناطقة باللغة  .4
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  :مولود معمريالتعريف ب

  المؤلفات الروائية   المؤثرات الثقافية والسياسية   حياة مولود معمري 



 

427 
 

 بتوريت 1917 ديسمبر 18ولد 
 .ميمون بالقبائل الكبرى

  
 أمضى مرحلة المراهقة عند 1928

 .عمه ثم عاد بعد أربع سنوات 
  

 Bugeadأكمل دراسته بثانوية 
حاليا ثانوية األمير عبد القادر 

 .بالعاصمة
  

 مع بداية الحرب العالمية 1939
الثانية جند و شارك فيها لغاية أكتوبر 

1940. 
  

سجل في كلية اآلداب بالجزائر 
العاصمة ، ثم جند مرة أخرى سنة 

 بعد التحاق األمريكان 1942
 .بالحرب العالمية الثانية 

  
بعد نهاية الحرب العالمية ، التحق 

بامتحان األستاذية بباريس و عاد إلى 
 . 1947أرض الوطن سنة 

  
  
  
  

  .أستاذ اآلداب بمدية ثم ببن عكنون
 أثناء حرب التحرير، انتقل 1957

 .1962إلى المغرب إلى غاية 
 
 
 
 
 

  
 درس اللغة 1972 و 1965بين 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
الهضبة "نشر روايته األولى 1952
      "المنسية
 . سبات العادل1955

  
  
  
  
  
  
  

 . األفيون و العصا 1965
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 :التعريف بمولود فرعون

 .األمازيغية 
 

  
  أستاذ بجامعة الجزائر1969

  .العاصمة 
  

 أسس بباريس ، مركز 1982
الدراسات و األبحاث األمازيغية 

CERAM أوال"  ومجلة"parole. 
  

 نال درجة الدكتوراه الشرفية 1988
 .من جامعة السربون

  
 توفي بعد حادث 1989 فيفري 26

  . سير بعين الدفلى 

 
 
 

  
   

   الجولة1982
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 بتيزي هيبل 1913 مارس 8ولد 
Tizi Hibel  بالقبائل العليا .  

  
  . بفضل منحة بتيزي وزو1928

  
 التحق بمدرسة المعلمين 1932

  .سببوزيعة ، أين تعرف على روبلي
  

  . عين معلما بتيزي هيبل1935
تزوج بابنة عمه ذهبية وأنجب سبعة 

  .أوالد
  

 تم نقله إلى توريت عدن 1946
Taourit Aden.   

  
  

 عين مديرا بمسقط رأسه 1952
Fort National.  

  
  
  
  
  
  
  

 عين مفتشا للمراكز 1960
  .االجتماعية

 قتل من قبل 1962 مارس 15
L’OAS.  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

 

  
  
 

  . مع ألبير كامو يتراسل1951
"  ، ينتهي من روايـة 1951جويلية 15

التي تنال جائزة الرواية " األرض و الدم 
 سنة  Roman populisteالشعبية 
1953.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

" ابن الفقـير "  بدأ رواية 1939 
 على 1950و لم تنشر إال سنة 

  .حسابه الخاص
  
  
 

  
  
  
" ابن الفقير " نشرت رواية 1954

   .Le Seuilمن قبل 
  
  

" Le Seuil  نشرت1957
  " . الدروب الوعرة 

  
  

 Seuil Le   نشرت1962
 و 1955يومياته التي كتبها بين 

1960 .  

  
    
  
  
 

 :التعريف بمحمد ديب
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  المؤلفات  المؤثرات الثقافية  حياة محمد ديب 
 1920 جويلية 21ولد بتلمسان في 

  .وسط عائلة متواضعة
درس بتلمسان ثم واصل بوجدة 

   .بالمغرب
  
  
  
  

اشتغل معلما قبل الحرب العالمية 
 قري 1940 و 1938الثانية  بين 

ثم ) زوج بغال(الحدود المغربية 
  .محاسبا بوجدة 

  
 اشتغل 1944 و 1943بين 

) الفرنسية واإلنجليزية(مترجما 
  .للقوات المتحالفة

  
 مصمم أشكال 1947 و 1945بين 

  .الزرابي 
  
  

   .1950اشتغل صحفيا إلى غاية 
  
  

 Alger ب 1952

républicain في نفس فترة 
  .كاتب ياسين 

  
  
  

 عمل محمد 1959إلى غاية سنة 
ديب في المراسلة والمحاسبة 

  .التجارية 

  .نهاية الحرب العالمية الألولى
  
  
  
  . توفي والده 1931

  
  . بدأ ينظم القصائد ويرسم اللوحات 1934

 Roger Bellissantروجي بليسون" التقى ب

  .الذي شجعه على الكتابة ) حماه مستقبال (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  . تعرف على ألبير كامو و جون سيناك1948

  
 Coletteكليت بيليسون "  تزوج من 1951

Billissant  أوالد 4 الذي أنجب منها . 
تعرف قراءة على األدب الفرنسي الكالسيكي 

  .والكتاب أمريكا و الكتاب الروس وإيطاليا 
  
  
  

أندي مالرو " تدخل كل من 1959بعد نفيه سنة 
André Malraux و ألبير كاموAlbert 

Camus و جون كيرولJean Cayrol "
-Alpes)  ليستقر بفرنسا عند عائلة زوجته

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 نشر أول قصائده في 6194
 Les lettresمجلة اآلداب 

التي تصدر بجينيف تحت اسم 
   )Diabiديابي (مستعار 
  
  
  
 صدور روايته األولى 1952

 . éd Le Seuilالدار الكبيرة 

 éd Le الحريق 1954

Seuil   
  éd Le Seuil النول 1957

  
  
  . صيف إفريقي1959
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 نفي من الجزائر بسبب 1959

  .نشاطه السياسي 
  
  
  

  .تجول بعدة دول شرقية وبالمغرب 
 استقر بنواحي باريس ثم 1964

  . انتقل قرب فرساي1967سنة 
  
  
  

  .1974عة كليفورنيا سنة أستاذ بجام
  .1975انتقل إلى فيلندا سنة 

  
 أستاذ مشارك 1984 و 1982من 

بالمركز الدولي للدراسات 
  . الفرونكوفونية 

  
  
  
  
  
  
    .2003توفي سنة

maritimes).  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . جائزة جمعية الكتاب باللغة الفرنسية1978
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 . إشاعات رشحته لنيل جائزة نوبل2003

  
  
  . من يتذكر البحر1962

  
  
  
  
  
  . رقصة الملك 1968

  
  . الرب في بالد البربر1970
  . سيد الصيد 1973

  
  . هابل 1977

  
  
  

   أسطح دورسول 1985
  . سبات حواء1989
  . ثلوج الرخام 1990
  . الصحراء دون عودة1992
  . الصبية العربية1994
  . الليلة المتوحشة 1995
  . إذا شاء الشيطان 1998
  . الهلوسة2003
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  يف بكاتب ياسين التعر
المؤثرات الثقافية و السيـاسية   حياة كاتب ياسين

  واالجتماعية
  المؤلفات الروائية

 1929 أوت 6 أو 72ولد يوم 
  .بقسنطينة من عائلة شاوية بربرية 

  
 التحق بالكتاب أو بالمدرسة 1934

  .القرآنية بسدراة 
  

 التحق بالمدرسة المدنية 1935
نتقال الفرنسية بضواحي سطيف بعد ا

  .عائلته هناك
  

ألبرتين " تلميذ داخلي بثانوية 1941
Albertin بسطيف والتي تحولت

  .بعد االستقالل إلى ثانوية القيرواني
  

 كان في القسم الثالث و يقبض 1945
عليه بعد ثالثة أيام من هذه األحداث 

  .لمدة شهرين و يطرد من المدرسة
  .نقله والده بثانوية بعنابة 

ابنة عمه ( مة يلتقي هناك بنج
  )المتزوجة

  
  
  
  
  
  

  . انتقل إلى باريس1947
  
  
  

والده كان محاميا و جده باش عادل 
  )نائب القاضي(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ومجازرها  1945 ماي 8أحداث 
  .الدموية 

إصابة والدته بالجنون نتيجة حبها 
  . الشديد له و اعتقادها بفقدانه 

بودلير  "يكثر من قراءة 
Baudelaire  و لتريمون 

Lautréamont"  
  

  PPAالتحق بحزب الشعب 46-47
  " .مسالي الحاج"الذي كان يترأسه 

  
  

 ألقى محاضرة عن 1947ماي 
  .األمير عبد القادر 

الحزب الشيوعي انخرط في 
  .الجزائري

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  . ينشر قصائده األولى1946
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 صحفي 1951 و1949بين سنة 

  Alger républicainبيومية 
  " . محمد ديب" كان زميله في المهنة 

  
  
 

 اشتغل عامال يدويا 1952
Dockerالجزائر العاصمة .  

  
  
  
  
  
  

 1959ومن هذه الفترة إلى غاية 
 مالك انتقل إلى باريس وعمل مع

  .حداد
  
  
  
 عاد إلى الجزائر بعد جولة 1962

قادته إلى القاهرة و دول أوربية و 
ميالن ، بروكسيل، (إفريقية عديدة 

بون،ستكهولم، بروكسيل، تونس 
  ...)برلين

 Algerرجع يكتب بجريدة 

républicain .   

أول روبورتاج له كان بالسعودية 
والسودان يكشف فيه االحتيال بالبقاع 

سعيد " المقدسة باسم مستعار هو 
   "Said Lamriالعمري 

  
  
  
  
  
  
  

  . توفي والده1950
  
  
  
  
  
 تواصل مع برخت طوال 1954

  .  الثورة التحريرية 
تنقل بين فرنسا ، بلجيكا ، ألمانيا ، 

 ، يوغوسالفيا ، االتحاد إيطاليا
  .السوفييتي

ارتبط في هذه الفترة بالرسام محمد 
  .اسياخم

  
  
  
  
  

  
جون " التقى بـ 63-62بين سنة 

  ".بول سارت
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 éd Le "نجمة "  نشرت 1956

Seuil Paris.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

434 
 

 تجول بين 1967 و 1963بين 
  .موسكو ، ألمانيا وفرنسا

  
  

  .  زار الفيتنام1967
  

 استقر بالجزائر وترك اللغة 1970
الفرنسية والتفت إلى كتابة المسرح 

  .العربية الدارجة 
  

 بدأ العمل مع فرقة المسرح 1971
بالقبة و قام بجوالت لعرض 

المسرحيات التي ألفها بكل المدن 
  .الجزائرية لمدة خمس سنوات

  
 نقل من قبل السلطات 1978

  .الجزائرية إلى مدينة سيدي بلعباس
  

 كتب مسرحية عن المناضل 1986
  "نيلسون مانديال "

  
  . نال الجائزة الوطنية لآلداب1987

  
 Vercheny استقر بفرنسا 1988

(Drome) وسافر إلى الواليات
  .المتحدة وتردد على الجزائر 

  
  .1989 أكتوبر 28توفي 

 Rimbaudتأثر بكتابات رمبو  
" األنا هو اآلخر" صاحب مقولة 

ونصوصه المليئة بالهلوسة و مواجهة 
القصائد للجنون و الثورة والحرية 

أشعار  و . المطلقة
 الزاخرة Baudelaireبودلير

  .بالرومنسية
  .و بكافكا الذي تاه في متاهات العبثية

الذي يتالعب مع " مالرمي "و 
  . االبداع كما يتالعب بقطع النرد

و بلزاك صاحب الكوميديا االنسانية ، 
حيث الشخصيات ال تنتهي من العودة 

والظهور و دوتوفيسكي  اإلخوة 
سرحي كرامزوف ، وشكسبير الم

  .العالمي بشخوصه المتقاربة المتباعدة
أما من الكتاب العرب فقد تأثر من 

الكتاب العرب بعمر الخيام و الصوفي 
و اعجب الرحالة ابن " ابن العربي"

  . بطوطة و ابن خلدون

  
 Leالنجمة المضلعة "  نشر 1966

polygone étoilé , éd Le 
Seuil Paris. 
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  : بآسيا جبارالتعريف

  
المؤثرات الثقافية والسياسية   حياة آسيا جبار

  واالجتماعية 
  .المؤلفات الروائية 

إمليان فاطمة " االسم الحقيقي 
  " الزهراء 

 جوان 30 ولدت بشرشال في
1936.  

درست بالمدرسة الفرنسية ثم 
  .بالمدرسة القرآنية الخاصة 

  
  

 سنوات درست ببليدة 10من سن 
  .)الالتينية ، اليونانية و االنجليزية (
  

  . نالت شهادة البكالوريا1953
  

 ENS de التحقت ب1955

séveres  لدراسة التاريخ .  
  

 في 1956توقفت عن الدراسة سنة 
  .لجزائريين إضراب الطلبة ا

  
  

 تزوجت من الكاتب الجزائري 1958
  )وليد قرن( 

  .صحفية بجريدة المجاهد بتونس
  .في التاريخPES أستاذة 

 

  . أستاذة بجامعة الرباط1959
  
  

  . أستاذة بجامعة الجزائر1962
  

هي من عائلة مثقفة فوالدها كان 
  .معلما فقد درس مع مولود فرعون 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1957 La Soif, éd 
Julliard. 

  . العطش
1958 Les impatients 

, éd Julliard. 
 

 .القلقون
 
 
 
 
 
 
 
1962 Les enfants du 

nouveau monde, éd 
Julliard . 

 .أطفال العالم الجديد 
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 استقرت بفرنسا 1975 إلى 1966

  .دون االنقطاع عن الجزائر 
  
  
  
  
  
  
  

 مديرة مركز 2001- 1995
 الفرنسية والفرنكوفونية البحوث

  .باللويزيان الواليات المتحدة 
 اختيرت عضو لألكاديمية 1999

  .الملكية للغة واألدب الفرنسي ببلجيكا
  . أستاذة بنيويورك2001

  
  
  
  
  
  
  

 أخذت كرسي 2005 جوان 16
  .األكاديمية الفرنسية 

1967 Les Alouettes 
naïves , éd Julliard. 

 .القنابر الساذجة 
1985 L’Amour ,la 

fantasia , éd J.Clattes. 

 .الحب و الفنتازيا 
1987 Ombre 

sultane, éd J.Clattes. الظل
 الملكي         

 
1991 Loin de 

Médine , éd Albin 
Michel. 

 بعيدا عن المدينة

 

 
 
 
 
 
2002 La femme 

sans sépulture , éd Albin 

Michel .المرأة دون دفن 
2003 La disparition 

de langue française , 
éd Albin Michel.  

  .زوال اللغة الفرنسية 
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  :التعريف بمالــك حداد
  

المؤثرات الثقافية واالجتماعية و   المؤلفات الروائية
 السياسية

 حياة مالك حداد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
 يتابعه والده وينصحه بقراءة 1933

موبسان ، ديكنز، دودي ،فلوبير ، "
  .بلزاك ، ستندال

  
  
  

 18 مالك شاب عمره 1945 ماي 8
  ".برغسون "سنة ، و يكثر من قراءة 

  
  
 Roland مالك يصادق 1947

doukhan و يقرأ للكتاب الروس 
  ..."دوستوفيسكي ، تولستوي غوركي"

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 مالك ينظم إلى حزب جبهة 1954

  .التحرير الوطني
  
  

  .1927جويلية 5ولد بقسنطينة يوم 
  . الدخول المدرسي1933

Aumale )  ثانوية رضا
  )حوحو حاليا

  
  
  
  
  
   يتابع دراسته بثانوية 1945

  
  
  
  
  
  
  
  
شعبة  النجاح في البكالوريا ب1948

  .الفلسفة آداب
  

اشتغل معلما و شارك بمقاالته 
Alger Républicain et 

Liberté.  

  .1952مالك يتزوج ثم ينفصل سنة 
  

" أكس أبروفانس "درس الحقوق ب 
  .1954ثم تخلى عن ذلك سنة 

 التقى مع كاتب ياسين 1954بعد 
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  . االنطباع األخير1958
 

  
  . سأهبك غزالة 1959

  
  . التلميذ و الدرس1960

  
 .يف األزهار ال يجيب رص1961

 

  
  
  
  
 يتعرف على 1962 و 1954

  "جورج مونى"و" لويس أرغون "

وعمل معه كمزارع ثم عمل بمحطة 
  )1961 و1958بين (الراديو  

  .اتهكتب رواي
 مالك يقضي 1962 و 1954بين 

  .أيامه في المنفى
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 استقر بقسنطينة و أصبح 1962بعد 
" النصر " مسؤوال عن إدارة يومية 

  .1968 إلى 1965من سنة 
  

 عين مديرا 1972 إلى 1968بين
للثقافة بوزارة االتصال و الثقافة 

  .بالجزائر
  

 عين أمينا إلتحاد الكتاب 1974
  .الجزائريين

  
 يشتد المرض عليه 1978 و 1977

  .و يجري عملية جراحية 
  

 بعد مرض 1978 جوان 2توفي في 
  . عضال
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