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البعد األيديولوجي في الرواية الجزائرية

المقدمــــة



البعد األيديولوجي في الرواية الجزائرية
ال تقع عينا قارئ على عنوان كھذا )البعد األيديولوجي في الرواية الجزائرية رواية
الحريق لـ"محمد ديب"  -أنموذجا (-إال وتثيره أسئلة ثالثة ،ال بد من اإلجابة عنھا ،حتى أقر
لھذا البحث بشيء من الجدارة العلمية.
أول سؤال يتبادر إلى الذھن إزاء ھذا العنوان ھو :لماذا اتخاذ رواية )الحريق( موضوعا
للبحث ؟
ثم لماذا التأطير للرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية بھذا المعلم الزمني
)فترة الخمسينيات( ؟
وأخيرا لماذا اختيار )األيديولوجيا( بالضبط دون سائر الظواھر التي تنطوي عليھا
الرواية ؟
قبل اإلجابة عن ھذه التساؤالت ،ال بد من اإلشارة إلى أنني لم أتعرض لھذا
الموضوع من باب المصادفة ،وال مدفوعا باقتراح من غيري ،وإنما لما الحظته من شغور
الساحة األدبية والنقدية -يكاد يكون ظاھرة -من دراسات أدبية ونقدية تتناول الرواية
الجزائرية ذات التعبير الفرنسي من قبل قارئ يقرأ العربية ويكتب بھا ،والقليل ال يشفي
الغليل) ،في مقابل الدراسات العديدة التي كتبت بأقالم فرنسية( ،إذا ما قورنت بالدراسات
التي تناولت الرواية الجزائرية المكتوبة بالعربية ،على الرغم من الرصيد المعتبر لھذه
الرواية المكتوبة بالفرنسية ،إذ بنظرة إحصائية سريعة على األعمال الروائية الجزائرية
المكتوبة بالفرنسية في الفترة الواقعة بين ) (1964-1945ظھرت سبع وثالثون رواية ،وھو
رصيد يؤكد الحاجة إلى مزيد من الدراسات والبحوث التي بدا لي أننا أولى بالقيام بھا
كجزائريين .لذلك جاءت الرغبة ملحة في خوض ھذه المغامرة ،خاصة وأن األمر يتعلق
بكاتب كبير في حجم "محمد ديب".
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لقد خلصت من خالل اطالعي على تلك الدراسات–على قلتھا– والتي تناولت ھذه
الرواية إلى نتيجتين:
أوالھا :وتخص ھوية ھذه الرواية ،إذ اعتبرت تلك الدراسات أنھا تسير في فلك األدب
الفرنسي أو ما يسمى )مدرسة شمال إفريقيا( ،لذلك نجد تجاھال لھذه الرواية في
البيبليوغرافيا التي نشرھا "أحمد السكوت" للرواية العربية في مجلداته الستة التي استوعبت
أكثر من مئة وثالثين عاما عمر ھذه الرواية أي من عام ) (1865إلى) ،(1995وكذلك فعل
"سيد حامد النساج" في كتابه )بانوراما الرواية الحديثة( ،والدكتور السعيد الورقي في
كتابه)اتجاھات الرواية العربية المعاصرة( .وواضح أن ھذا التجاھل يعود إلى اعتبار تلك
األعمال أدبا أوروبيا باعتبار اللغة التي كتب بھا ،وأصحاب ھذا الرأي يلتقون في وجھة
نظرھم مع مقوالت مدرسة األدب المقارن الفرنسية التي ال ترسم الحدود القومية لآلداب
بالحدود السياسية ،ولكن بالحدود اللغوية.
ثاني ھذه النتائج :اعتبار تلك الروايات أدبا قوميا بالنظر إلى الروح التي كتب بھا والحقائق
التي عبر عنھا ،فھي كما جاء في مقدمة مترجم )الدار الكبيرة( ) (1رواية عربية مترجمة
إلى اللغة الفرنسية ،ال ألن أبطالھا عرب ،وال ألن أحداثھا تجري في أرض عربية ،وال ألن
مدارھا على اآلالم التي يتحملھا العرب في الجزائر ،وال على اآلمال التي تجيش في
صدورھم ،بل أوال وقبل كل شيء ألن العقل الذي أنجبھا عقل عربي له أسلوبه الخاص في
كل شيء ،في النظر إلى األمور ،في اإلحساس بالمشكالت في معاناة الحياة بل حتى في
تصور الزمان والمكان.
وأصحاب ھذا الرأي من الكتاب المغاربة وغيرھم كـ"ابن سالم حميش"
والدكتور"أحمد سيد محمد" يلتقون مع مدرسة األدب المقارن األمريكية فھذا األدب وإن كان
فرنسي اللغة ،فإنه يعبر في معظمه بصدق عن واقع الشعب الجزائري.
وإذا كانت مسألة نسبة األدب وانتمائه أثارت دارسي األدب المقارن وحفزتھم على
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البحث في الموضوع ،فإن تراثنا العربي القديم يضم نماذج من الكتاب مزدوجي اللغة مثل
"عبد الحميد الكاتب" ،و"عماد الدين األصفھاني" ،وحديثا "جبران خليل جبران" الذي كتب
باإلنجليزية واألديب الفلسطيني "أنطوان شماس" الذي كتب بالعبرية .ولدى األمم األخرى
نجد "ھنري ترويات" الروسي الذي كتب بالفرنسية ،و"يونسكو" الذي كتب أيضا بالفرنسية
و"كافكا" الذي كتب باإلنجليزية.
وعلى أية حال ،فإن اختلف الدارسون في مسألة إن كان ھذا األدب فرنسيا أم قوميا
فإنني أعتبره جزائريا خاصة أنه ارتبط في مرحلة من مراحل تاريخنا بالمقاومة والكفاح
المسلح.
البعض ممن يرفضون انتماء روايات "محمد ديب" ،و"مالك حداد" ،و"كاتب ياسين"
إلى األدب الجزائري يصفون ھؤالء الكتاب بنعوت العمالة لفرنسا ،وبشواذ اآلفاق ،تافھي
الفكر ،ويرون أنھم تسلموا من فرنسا صكوك الغفران ،ليس ألنھم أتقنوا اللغة الفرنسية ولكن
ألنھم نفوا كل ارتباط بثقافة الوطن األصلي أي الجزائر ،ويتساءلون ماذا قدم "محمد ديب"
؟وماذا قدم "كاتب ياسين"؟ وماذا قدم "مالك حداد" ؟
كنت أقرأ ھذه األحكام ،وكانت تمر بمخيلتي مشاھد من مسلسل الحريق الذي أخرجه
"مصطفى بديع" للـتلفزيون الجزائري وكنت آنذاك ال أعرف عن "محمد ديب" إال اسما
متداوال في "الجينيريك" ولم أكن قد قرأت الرواية بعد ،وأتذكر كيف أن األسرة وأظن أن
الجزائريين عموما كانوا يعيشون حالة انخطاف وھم يتابعون حلقات المسلسل الذي أشعل
النار في التلفزة الجزائرية لفرط صدقه في نقل الھوية الجزائرية ووصفھا.
أقارن تلك المشاھد من المعاناة بكل تجلياتھا وبين تلك األحكام "الشوفينية" لتتأكد لي
بعد االطالع على )الثالثية( حقيقة كاتب ملتزم بقضايا شعبه ،وملتحم بحركته الوطنية في
مسارھا المحتوم ،كاتب اختار المقاومة بالكلمة ،فجاءت كتاباته تعبيرا صادقا عن ھذا
االلتزام ،وتصويرا دقيقا للقطيعة الوطنية التي حدثت مع األيديولوجيا االستعمارية بأشكال
نضالية حادة.
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لقد جاءت رواية )الحريق( عمال أدبيا يحمل رسالة "أيديولوجية" تقول الحقيقة التي أرادھا
"محمد ديب" وأرادتھا "األيديولوجية" الوطنية في تكونھا مقابل الزيف الذي فرضته
"األيديولوجيا" االستعمارية.
يرجع اختياري لرواية )الحريق( ،فإنه إلى ما علق في تالبيب الذاكرة عن ھذا
العمل األدبي بكل ماينضح به من صدق في توصيف الواقع الجزائري تحت سيطرة
االستعمار ،وقد أتيحت لي فرصة البحث ألثبت الدور النضالي الذي جسدته الرواية في ظل
أوضاع سياسية مشحونة بالصراعات القاتلة ،ففي ھذا الزخم السياسي ولدت رواية
)الحريق( لتمثل لحظة مھمة في الحقل الروائي الجزائري ،انبثاق يلتحم عضويا
بـ"األيديولوجيا" الوطنية المرتبطة بطموحات الشعب الجزائري في الحرية واالنعتاق
لتصبح الرواية منبرا للشھادة والتنديد ،فالمطالبة ،خطابھا بنية لغوية دالة ،يصوغ عالم
القرية والفالحين في إطار زماني ومكاني دقيق ،يحاول أن يقنع القارئ "المتروبولي"
بحقيقة الوقائع التي سجلھا من خالل عنصرين فنيين يھيمنان على أطراف الجسد الروائي
ھما الوصف والحوار ،فيرتقي بھذا التوظيف الفني إلى مستوى الرمز والتنبؤ ،ويحمل
النص دالالت "أيديولوجية" تباغت ھذا القارئ في مقدمة الرواية ،فتحرضه على مواصلة
المسار السردي وداعية إياه إلى التھام كل النص.
وأما التأطير الزمني لموضوع البحث )فترة الخمسينيات( فإن ھذه الفترة من القرن
العشرين تعتبر من أخصب الفترات في الجزائر المستعمرة ،ليس ألنھا شھدت ثورة من
أعنف الثورات في العالم ،ولكن لبزوغ فجر الرواية الجزائرية والتي مثلت عمال مضادا في
إطار البحث عن انفالت من القبضة االستعمارية التي كانت تستھدف تشويه الثقافة الذاتية،
وإلحاق المستعمر بركب الثقافة الغازية .في ھذه الفترة راح الكتاب الجزائريون–استجابة
لحتمية تاريخية و"أيديولوجية" -يصورون واقع الشعب الجزائري ،والظروف القاسية التي
يعاني منھا ،لقد جاء أدبھم المكتوب بالفرنسية -كما يتجلى في أعمال "محمد ديب" ،و"كاتب
ياسين" ،و"مالك حداد" ،و"مولود معمري" -ممثال لألطروحة المناقضة لألدب االستعماري
المليء بالمغالطات ،واألحكام المسبقة ،و العنصرية المقيتة ليحمل
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ھموم اإلنسان الجزائري بجميع فئاته وطبقاته ،وال سيما الفئات الشعبية الفقيرة سواء التي
تعيش في المدن كسكان "دار سبيطار" أو تلك التي تعيش في األرياف كما ھو الحال في
"بني بوبالن".
وتفسيرا لظاھرة "األيديولوجيا" ،فإنني أعتقد أن رواية )الحريق( أطروحة تعلن عن
الرفض وتدعو إلى التمرد على النظام الكولونيالي وضد آلياته التي دأب أصحابھا على
تسويغ اآلخر على أساس من الدونية واالحتقار ،وھنا يكون البحث عن مواجھة ھذا الخطاب
االستعماري والظالل الفكرية التي يتوسل بھا لتحديد صورة اآلخر مشروعا من خالل ھذا
العمل األدبي الذي أعطى ألول مرة فرصة التعبير لإلنسان الجزائري ،كإنسان له انتماء،
وكشعب له كيان ،وله قيم وتقاليد ،وھموم ،وھو الشيء الذي ظل األدب االستعماري
يصرعلى نفيه ،باعتباره خطابا قائما على فكرة االستعالء وعقدة التفوق ،وھو ما يثبت
ارتباط الحقل األدبي آنذاك والفكري بالظاھرة االستعمارية .
يقوم مخطط بحثي ھذا على تمھيد نظري يتناول عالقة األدب بـ"األيديولوجيا" تليه
فصول ثالثة؛ يختص أولھا بدراسة نظرية حول الرواية الجزائرية و"األيديولوجيا" ،حيث
تناولت فيه مفھوم "األيديولوجيا" ،ثم المنحى "األيديولوجي" في الرواية الجزائرية ،وفي
ھذا المبحث تطرقت إلى فترة السبعينيات ومثلت لھا بنموذجين من الرواية العربية
الجزائرية للكاتب "الطاھر وطار")الالز( و)الزلزال( بعدھا رحت أتتبع ھذا المنحى في
شكله التنازلي حفاظا على تسلسل المباحث ،فتعرضت للرواية الجزائرية الناطقة بالفرنسية،
بدءا بفترة مابين الحربين العالميتين ،ثم التفاوت الطبقي والصراع الثقافي في الجزائر
المستعمرة وأخيرا فترة الخمسينيات وبداية تشكل الوعي الثوري لدى "محمد ديب" .بينما
تمحور الفصل الثاني وھو فصل تطبيقي حول النزوع "األيديولوجي" في رواية )الحريق(
وفيه انصبت الدراسة على العناصر الفنية التي تنطوي عليھا الرواية ،تناولت في المبحث
األول تأويل الحدث ضمن المنظور الروائي وفي الثاني الزمكانية وفكرة الصراع والثالث
الشخصيات والخلفية األيديولوجية ،وأخيرا الحوار وخصوصية السرد .أما الفصل الثالث
واألخير وھو أيضا تطبيقي فقد خصصته للغة ودالالت "األيديولوجيا" تناولت فيه بداية
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مأساة التعبير في الرواية الجزائرية الناطقة بالفرنسية ،ثم عرجت على اللغة واإلزاحة
و بعد ذلك الرمز وأخيرا دالالت التوظيف "األيديولوجي" .وكان ال بد أن أنھي بحثي
بخاتمة جعلتھا تلخيصا للنتائج التي توصلت إليھا.
وفيما يخص المنھج المختار ،فقد بدا لي أن طبيعة البحث تقتضي منھجا وصفيا
تحليليا ،غير أن ذلك ال يمنع من تطعيم الدراسة بالمنھج البنيوي والذي قد يكون له شأن في
إضاءة بعض الجوانب المظلمة من الدراسة.
والبد من اإلشارة إلى الصعوبات التي اصطدمت بھا أثناء بحثي ،بدءا بصعوبة
الحصول على المراجع العربية التي تناولت الرواية محل الدراسة ،وما حصلت عليه من
مراجع كانت بالفرنسية مما اضطرني إلى أن أركن إلى الترجمة ،ومن ھنا فھذا االجتھاد في
الترجمة سيصاحبه -حتما– خلل ما في التحليل أو الوصول إلى االستنتاجات.
ومھما يكن ،فالبحث مجرد محاولة إن أصاب القليل ،فقد أثار– على األقل-
الموضوع أمال في أن يأتي من يتناوله بشكل كامل ويصحح ما سقطت فيه.
ال يفوتني في األخير أن أرش أستاذي المشرف الدكتور عبد الرحمان تبرماسين
بعبير الشكر واالمتنان ألنه قبل اإلشراف على ھذا البحث واحتضنه بالرغم من انشغاالته
وظروفه الصحية ،كما أشكر قسم األدب العربي الذي أتاح لي فرصة البحث ،وكل من مد
إلي يد العون وساھم من قريب أو من بعيد في إنجاز ھذا العمل المتواضع ولو بدعاء لي
بالتوفيق.
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األدب و األيديولوجيا

يعتبر مفھوم األيديولوجيا من أكثر المفاھيم إثارة للخالف في الفكر الحديث .وقد أوجد
التقليد الماركسي عددا من المعاني لھذا المصطلح .ففي أبسط التعريفات ،تشير األيديولوجا
إلى أشكال من الوعي االجتماعي ،سواء كان وعيا سياسيا ،أو دينيا ،أو جماليا ،أو غير
ذلك ،ويضفي الشرعية على الطبقة الحاكمة ،ويعبر عن مصالحھا.إن السؤال عن العالقة
بين األدب واأليديولوجا

تم طرحه ومناقشته ،لعل أول من أشار إلى ھذه العالقة ،الناقد

األنجليزي "كولوريدج"∗ في مقولته) :األدب نقد الحياة() .(2يفھم من ھذا أن على األديب أن
يكون له موقف من الحياة ،أو تفسير له ،ووسيلته في ذلك وعيه ،وفكره أي ال بد له من
اإليمان بنظرية فلسفية ،تفسر الفعل البشري ،وبواعثه ،وتحدد مھمة اإلنسان في الحياة
وعالقاته).(3
ھذه العالقة ) بين األدب واأليديولوجيا( تعرضت لھا النظريات األدبية بالدراسة .من
ھذه النظريات :نظرية المحاكاة التي ركزت على المعايير األخالقية )أفالطون( ،والجمالية
الشكلية)أرسطو( ،وتلزم األديب بھا ،وھي بالتالي تنفي عليه كل انتماء أو فكر.
بعد التحوالت التي عرفتھا أوروبا ،وبروز الطبقة البرجوازية ،دعا األدباء والنقاد إلى
تمجيد الفرد والحرية الفردية ،فظھرت نظرية التعبير التي تلزم األديب انسجاما مع
الوضع الجديد .بضرورة األيمان بالفرد الخالق ،الذي أصبح جزءا من "أيديولوجية" الطبقة
البرجوازية.
أما نظرية االنعكاس فقد طالبت األديب بضرورة التعبير عن قيم إنسانية أصبحت تمثل
"أيديولوجيا" ،مثل العدالة االجتماعية ،والحرية السياسية واالجتماعية ،واالقتصادية،

     (18341772) (samuel taylor coleridge) 1
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وحق الشعوب في تقرير مصيرھا » .فاألدب ھو إنتاج "أيديولوجي" ،يتواجد في عالقة مع
اللغة ،ومختلف أشكال استعمالھا ،فھو إنتاج ال يوجد إال بالعالقة مع "األيديولوجيا" ،ومع
التاريخ «.

)(1

لقد استطاعت الماركسية تحديد الفضاء الذي يتموضع فيه األديب من خالل إيجاد
عالقة بين اإلنتاج األدبي و"األيديولوجيا" ،ومن ثم العالقات االجتماعية.
يتضح من ھذا أن "أيديولوجية" الكاتب تؤثر في رؤيته لألدب – انطالقا من إيمانه
بالفكر االشتراكي العلمي -الذي تلح النظرية على األديب بضرورة األيمان به ،وبالتالي فھذه
"األيديولوجيا" تنعكس على العمل األدبي مضمونا وبناء.
كل عمل أدبي) (2ينطوي على موقف -على رأي "سار تر") (3حتى األدب "التھويمي"،
يعبر عن موقفالالمنتمي ،بل إن تعدد مواقف األدباء ھو انعكاس لتعدد انتماءاتھم
االجتماعية ،و"األيديولوجية".
يظھر–مما تقدم -أن العالقة بين األدب و"األيديولوجيا" عالقة حميمة

وبتأكد ھذه

العالقة ،يلح سؤال جوھري ھو :ھل األھم في العمل األدبي الفكرة أم الموقف
"األيديولوجي" ؟أم اإلطارالفني؟
الممارسون للنقد "األيديولوجي" يرون أھمية الفكرة أو الموقف أولى من االلتفات إلى
الصياغة اللفظية .أما الممارسون للنقد الجمالي الفني ،فيھتمون بالتشكيل اللغوي ،ويھملون
الفكرة أو الموقف.
إن الذين يھتمون بالفكرة ،ويھملون الصياغة اللغوية ،يحولون العمل األدبي إلى أدب
دعائي ،ألنه أدب ال ينتج فكرته من داخله ،وال فلسفته من داخله ،وھو أدب يشبه كثيرا
أدوات التعبئة الحزبية ،يكون فيه األديب عاجزا عن تجسيد رؤيته تجسيدا فنيا .كما أن

.92 5 1984 &-2 34 $"! &-? & 2@ 8A  $#% : : ;< = 1
100.5 C<  78 $#% &' ( )* 2
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اھتمام األديب بالتشكيل الفني دون االھتمام بالفكرة أو الموقف ،يجعل عمله قاصرا ،ألنه
يفتقد إلى شرط أساسي من شروط التجربة األدبية المتمثل في التواصل مع القراء.
إن األديب )(1الذي يملك موقفا "أيديولوجيا" معينا ،يواجه تحديا صعبا ،يتمثل في
قدرته على إقامة توازن بين "األيديولوجيا" ومتطلبات الصياغة األدبية .فاألديب الناضج
ھو الذي يستطيع أن ينشىء عالقة صحيحة من االنسجام بين "األيديولوجيا" واألدب ،وتلك
من صميم مھمته.
ھناك قضية ينبغي التأكيد عليھا ،وھي مسألة استقاللية كل من األدب و"األيديولوجيا"
بالنظر إلى التطور الحاصل في كل منھما ،وفق نسق مختلف عن اآلخر ،وكل منھما يتفاعل
مع العالقات اإلجنماعية بطريقة خاصة .وإذا كان من خاصية األدب ،والفن عموما التمرد
على القواعد ،والقوانين ،فإن "األيديولوجيا" كنظام من المفاھيم ،والتصورات االجتماعية
محددة ،ومتعينة وعليه فالعالقة بين األدب ،و"األيدولوجيا" عالقة معقدة ،ومتداخلة.

)(2

ينبغي التمييز بين أمرين) :(3بين األديب الذي يملك موقفا "أيديولوجيا"

وبين

"أيديولوجيته" في األدب .ھناك أدباء كبار كانت لھم مواقف "أيديولوجية" ثابتة في
حياتھم السياسية ،ولكنھم كانوا يفرقون بين مواقفھم السياسية ،وبين أدبھم .فمثال الشاعر
)(3

البرتغالي "ساراماغو")( Saramago

الشيوعي الصارم والذي له مواقف سياسية

صارمة ،ھو في أدبه شخص آخر .ومن النماذج الواضحة التي تؤكد ھذه المسألة نموذج
"بالزاك" ) (4)(Balzacالذي كان مؤيدا للملكية ،والبرجوازية على الصعيد السياسي ،لكن
إنتاجه الروائي جاء مضادا للبرجوازية ،مما أدى بفالسفة الفكر االشتراكي إلى التنبؤ
بانھيار البرجوازية من خالل أعماله األدبية.

1015 C<2 78G $#% &' ( )*1
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ھذه النظرية التي ترفض تأطير األدب ،وتفصل بين األدب واأليديولوجيا أو بين
األدب والتصور الفكري ،تصور حادث على أدبنا ،وفكرنا ،وتاريخنا.

بعض الباحثين

المعاصرين من األدباء ،والنقاد يشيرون إلى بعض أدبائنا القدامى من أمثال قاضي
الجرجاني الذي قال في الوساطة ،والدين بمعزل عن الشعر وقوله ذلك إنما كان نوعا من
التعليل لرفض الربط بين معتقد األديب ،وبين إنتاجه ،أن كون أديب ما غير متدين ال يطعن
في فنية أدبه ،فالفن موھبة ربانية لكن االلتزام بالفكر وااللتزام بالضوابط ھذا أمر آخر.
في أدبنا العربي ،ھناك كتاب كبار يستلھمون األيديولوجيا الشعبية ،ويعيشون على
مجموعة أفكار ،وھؤالء –دون وعي -ال ينتبھون أن أيديولوجيتھم الضمنية تتدخل في
كتاباتھم ،فتعيقھا ،وتتركھا تصل إلى نھايات سخيفة ،فعند قراءة رواية رائعة ،نحس فجأة أن
النص يتدھور ،ليس لعدم جدارة الكاتب ،وإنما

بسبب آخر ھو التدخل األيديولوجي

الضمني ،واألفكار البسيطة والساذجة عن العالم.
ھذه االلتزامات األيديولوجية ھي عبارة عن منظومة أفكار بسيطة ،وشعبية ،والى حد
كبير ركيكة ،وغالبا ما تؤدي إلى تدمير العمل الروائي.

)(1
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المبحث األول

"األيديولوجيا" ) ( L'idéologieمصطلح يعني نظام من األفكار ،والتصورات التي
تھدف إلى وصف ،وشرح حالة مجموعة اجتماعية ما .وقد استخدم المصطلح كمرادف لعلم
األفكار ،أو األراء .لعل أول من وظف مفھوم األيديولوجيا بمعنى علم اآلراء ،ھو الفيلسوف
الفرنسي "أنطوان تراسي" (1836-1757) (Antoine destutt de tracy).المنتمي إلى
المثقفين الفرنسيين ذوي النزعة "التنويرية" ،و التي ترتبط بدراسة أصول اآلراء ،وطبيعتھا
وتطورھا ،ثم استعمله بعد ذلك "نابليون" ) (Napoléonبشحنة قدحية حتى يحط من قيمة
ھؤالء المثقفين األحرار أصدقاء تراسي أمثال الفيلسوف "كوندياك"
(17802-

1714

والطبيب

"كابانيس")(Cabanis

)) (Condillac
واألخالقي

)(1808-1757

"فولني") (1820-1757) (Volneyوقد ارتبط معظم ھؤالء بالثورة الفرنسية وتأثروا
بالتقليد التجريبي في المعرفة ،وبفلسفة األنوار ،ومناھضة الفكر "الميتافيزيقي" وكانوا
مولعين بتقدم العلوم الطبيعية ،ومن الداعين ألقامة نظام سياسي تربوي جديد.

)(1

لكن – ومع الماركسية -أصبح ينظر إلى "األيديولوجيا" انطالقا من "األيديولوجيا
األلمانية

لماركس"،

وصوال

إلى

"األيديولوجيا

وأجھزة

الدولة

األيديولوجية"

أللتيسير) (Althusserبصفتھا "الوعي الزائف" أو المغلوط الذي يتكون للفعلة االجتماعيين
تحت تأثير السيطرة الطبقية ،والنفوذ السياسي للذين يملكون الثروة والسلطة ،فيبرر لھم
االندماج في النظام االجتماعي أو القبول به أو التعايش معه .إنھا تعادل االستالب ،ويكون
لھا أثر في وعي الناس بحساب أن البنية الفوقية ليست سوى انعكاس للبنية التحتية.
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في تعريفه "لأليديولوجيا" يقول "غرامشي")  »:(1)Gramcciإن األيديولوجيا ھي
تصور للعالم ،يتجلى ضمنيا في الفن ،والقانون ،والنشاط االقتصادي ،وفي جميع تظاھرات
)(1

الحياة الفردية والجماعية «.

يفھم من ھذا المعنى ،أن "األيديولوجيا" تصبح االنعكاس

الممارس لمختلف العالقات التي يقيمھا اإلنسان مع سائر الناس ،ومع الطبيعة ،فكل سلوك
ونشاط بني البشر يحمل تصورا للعالم ،ويتجسد في قيم ،ومعايير ،وسلوكات ،ومواقف بشأن
الحياة ،والمجتمع ،والوجود .إنھا العنصر الذي يؤطر ،وينتج ويفرز كلية الممارسات
التاريخية للبشر ،سواء كانت في األشكال األدبية ،أو القانونية ،أوالسياسية ،أو االقتصادية.
ولما كانت "األيديولوجيا" تصورا للعالم ،وتعبيرا عن طبقة اجتماعية ،فإنھا تتمظھر
في سلوكيات ھذه الطبقة ،وتتجسد في فلسفة ،وأخالق ،وعقائد ،وفلكلور ،ھي ما يشكل حقل
األيديولوجيا.

)(2

أما "كارل ماركس" ) (Carl Marxفيرى أنه إذا كانت "األيديولوجيا"  -بطبيعة الحال
 إعادة بناء ،وتفسير للعالم ،فھي إعادة بناء ،وتفسير خاطئين ،فـ"األيدولوجات" – كما يقول"ماركس" – "أفكار خاطئة" ،معتبرا أن العائد من راس المال ھو مثال لھذه
األفكارالخاطئة ،والتي تسود العالم .ھي إذن "أيديولوجيا" الطبقات المسيطرة ،ألن رأس
المال له الدور المميز في التبادل غير العادل ،والذي ھو العائد ،الذي سيكون بإمكانه فرض
تصوراته التي تبرر سيطرته .إن أفكار الطبقات المھيمنة كانت في كل
المسيطرة .بمعنى أن الطبقة األقوى ماديا ھي المسيطرة على المجتمع.
يعتبر "لويس ألتيسير")Luis Althusser

)(1

العصورھي

)(3

أفضل من طور ھذه النظرية ،بتحديد
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على مداخيل اإلنتاج الرأسمالي ،ومنه حفظ النظام .إن المدرسة ،العائلة ،وسائل األعالم،
وأيضا النقابات ،والنظام السياسي ،ھي بعضھا وسائل "أيديولوجية" تابعة للدولة التي تضمن
نشر "األيدولوجيا" المھيمنة بواسطة مجموع أفراد المجتمع.
أما "كالوس ميللر") ( Claus Mullerفيعرف "األيديولوجيا" »:ھي أنظمة اعتقاد
متكاملة تكفل تفسيرات للواقع السياسي ،تؤسس أھدافا جمعية لطبقة ،وجماعة ،أو للمجتمع
ككل في حالة "األيديولوجيا" المسيطرة ،لھذه األنظمة عنصر تقييمي الذي تربط
)(2

"األيديولوجيا" األحكام اإليجابية ،وتصلھا بأحوال المجتمع ،أو األھداف السياسية«.

ويعرف عالم االجتماع األلماني "مانھايم"( ) (Manheimاالديولوجيا قائال »:إن
مفھوم "األيديولوجيا" يعكس اكتشافا واحدا ،ينبثق من الصراع السياسي ،وأقصد بذلك أن
الجماعات الحاكمة تستطيع أن تصبح من خالل تفكيرھا ،شديدة االرتباط المصلحي بموقف
بحيث ال تعود-ببساطة-قادرة على إدراك حقائق بعينھا قد تقوض معنى الھيمنة لديه«(3) .
إن الفكرة التي يتضمنھا مصطلح "األيديولوجيا" ھو االستبصار في مواقف

معينة،

أن الالوعي الجمعي لجماعات معينة يعتم على الحالة الحقيقية للمجتمع ،سواء لنفسه ،أو
لآلخرين وبذلك يثبت الحالة على ما ھي عليه.
من الناحية الوظيفية ،فـ"األيديولوجيا" في خدمة الجماعة الحاكمة ،تثبت وضع

المجتمع ،وتضلل الجماعات التي تتحكم في مواقفھا ،وامكاناتھا ،واھتماماتھا الحقيقية.
بالرجوع إلى تحليل "مانھايم" لـ"أليديولوجيا" ،نجده ينطلق من التمييز بين مفھومين:
مفھوم جزئي ،وآخر كلي .فـاألول؛ يتعلق بتلك الشكوك ،وذلك التردد الذي ينتاب نفوسنا
إزاء األفكار ،والتمثالت التي يقدمھا خصمنا ،حيث نعتبرھا تزويرا ،تزداد درجة الوعي به
103> 2002 &L /MN OB 5P &%  1)6%  *Q R/% S, &$MN <M :70J# K6#2
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أو تقل.
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أما المفھوم الثاني)الكلي( الذي ھو أكثر منه شموال فيقصد به "أيديولوجيا" عصر
معين ،أوجماعة تاريخية معينة ،حيث تتجلى لنا مميزات البنية الكلية للفكر في ذلك
)(1

العصر ،أوعند تلك الجماعة.

إن المفھوم الواسع لكلمة "أيديولوجيا" واالستعمال المتنوع إلى حد التضارب
وااللتباس لھا ھو الذي حال دون تحديد مفھوم جامع لھا ،وھي تتصادى مع كثير من
المصطلحات كالذھنية ،والعقيدة ،ورؤية العالم ،والرؤية الكونية ،فضال عن تراوح معنى
"األيديولوجيا" بين الداللة المجردة الواسعة ،التي تكاد ترادف مفھوم الثقافة بالمعنى
"األنثروبولوجي" ،كل مظاھر النشاط ،واإلنتاج الفكري ،والروحي في المجتمع ،وبين
المعنى الحصري الضيق الذي يحيل على مجموعة حاالت الشعور ،والوعي المرتبط بالعمل
)(2

السياسي ،أوھي جملة التمثالت المصاحبة للعمل السياسي

في مجتمع

معين،

والھادفة إلى االستيالء على السلطة أو الحفاظ عليھا ،فھي من ثم تشكيلة قولية سجالية
وظيفتھا تكريس ممارسة السلطة في المجتمع.
وفي ھذا اإلطار عمل "ألتيسير") (Althusserعلى التمييز بين "األيديولوجيا" الكلية
و"األيديولوجيا" الجزئية؛ فاألولى أقرب ما تكون إلى الثقافة أي اإلطاراالعتقادي أو الفكري
العام المؤطر للمجتمع .أماالثانية فتعني "األيديولوجيا" الطبقية أو الجزئية العاملة في المجال
السياسي ،والثقافي .فالمفھوم العام لـ"أليديولوجيا" بوصفھا ثقافة يماثل ما يدعوه "دوركايم"

)" ( Dorkheimالوعي الجماعي" ).( la conscience collective

)(3

من خالل ما تقدم فإنه يتعسر تحديد مفھوم واضح لـ"أليQديولوجيا" ،وبالتQالي فQإن تتبQع
التعاريف لن يفيد في شيء.

.11 > &1992 A[+ &R) G 6< &aF $MN J.+ & , _ `  7  <8 :] G! <2^ 1
Gaston Bachler: qu’est ce que l’idéologie ? Gallimard,Paris, France 1976, p 21-2
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الفصل األول :الرواية الجزائرية واأليديولوجيا
إن مQQQا يمكQQQن التأكيQQQد عليQQQه ،أن "األيQQQديولوجيا" ظQQQاھرة تتعلQQQق بمسQQQتويات الوجQQQود
11

االجتماعي كافQة) (1؛ المسQتوى االجتمQاعي ،والمسQتوى السياسQي ،والمسQتوى "السQيكولوجي"
والمسQتوى الفكQQري ،بحيQث أن "السوسQQيولوجي" يمكنQه أن يكشQQف عQن الوظيفQQة االندماجيQة
لQQQـ"أليQQQديولوجيا" ،وعQQQالم السياسQQQة بمقQQQدوره أن يحلQQQل الوظQQQائف األساسQQQية لQQQـ"أليQQQديولوجيا"
بوصفھا مصدرا للمشروعية ،وإطارا مرجعيا للعمل السياسي ،وعQالم الQنفس يمكنQه أن يحلQل
وظائھQQا السQQيكولوجية لQQدى الفQQرد ،وارتباطھQQا باسQQتعاراته السQQيكولوجية الخاصQQة .أمQQا العقلQQي
فبوسعه أن يحلل آليات التفكير "األيديولوجية" في كل ھذه المستويات األساسية.

مفھوم الأليديولوجيا في الفكر العربي الحديث:
في إطار سيولة الداللة الخاصة بھذا المفھوم على ھذا النحو ،ال بQأس مQن البحQث عQن
معنى المصطلح لQدى الباحQث المغربQي "عبQد  RالعQروي" فQي كتابQه )مفھQوم األيQديولوجيا(،
حيث يقترح الكاتب تعريب كلمة "أيديولوجيا" ،وإدخالھا في قالب

صرفي ،فيستعمل كلمة

"أدلوجة" على وزن "أفعولة" ،ويصرفھا حسب قواعQد العربيQة فيقQول»:أدلوجQة جمQع أدالQيج

`  7  <8 1
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الفصل األول :الرواية الجزائرية واأليديولوجيا
وأدلوجات ،وأدلج إدالجا ،ودلج تدليجا ،وأدلوجي جمع أدلوجيون .يقال أن الحزب الفالنQي
12

يحمQل أدلوجQة ،ونعنQي بھQا -كمQا يقQول – مجمQوع القQيم ،واألخQالق ،واألھQداف التQي ينQQوي
)(1

تحقيقھا على المدى القريب ،والبعيد«.

يميز "العروي" في كتابQه )مفھQوم األيQديولوجيا( بQين ثالثQة معQان كبQرى للمفھQوم تبعQا
للمجاالت االجتماعية العامة التي يبرز فيھا ،وذلك على النحو اآلتي:
أوال:مجQQال الصQQراع السياسQQي ،حيQQث تعنQQي "األيQQديولوجيا" كQQل تفكيQQر خQQادع ،أو تضQQليلي
فاأليديولوجيا ھھنا تتخذ شكل القناع.
ثانيا:مجQQQQال االجتماعيQQQQات ،حيQQQQث تعQQQQرف "األيQQQQديولوجيا" باعتبارھQQQQا حصQQQQيلة األفكQQQQار
والقQQيم ،والمثQQل والتصQQورات الت Qي تتبناھQQا جماعQQة مQQا ،وھQQي التQQي تحQQدد لھQQا رؤيتھQQا للواقQQع
االجتماعي ،والتاريخ فـ"األيديولوجيا" ھنا تعني رؤية كونية.
ثالثا :مجال "اإلبستمولوجيا" أو نظرية المعرفة ،فليست "األيديولوجيا" في ھذه الحQال سQوى
المعرفQQQة الظQQQاھرة السQQQطحية ،فQQQي حQQQين أن العلQQQم ھQQQو المعرفQQQة الموضQQQوعية العميقQQQة بكنQQQه
)(2

األشياء.

فQQالمفھوم األول) (3ميدانQQه المن Qاظرة السياسQQية ،وتحديQQد سQQلبياته ،أو إيجابياتQQه متوقQQف
على ھوية المستعمل .يرى المتكلم أدلوجته الخاصة عقيدة تعبرعن الوفاء ،والتضحية
والتسQQامي ،ويQQرى فQQي أدلوجQQة الخصQQم أقنعQQة تسQQتتر وراءھQQا نوايQQا خفيQQة ال واعيQQة يحجبھQQا
أصQحابھا حتQى علQى أنفسQQھم ،ألنھQا حقيQرة لئيمQة .إن "أدلوجQQة" المQتكلم تنيQر الطريQق فتھQQدي
الخلق إلى دنيا الحق والعدل .بينما أدلوجة الخصم تعمي الناس عن سبيل الحقيقة والسعادة.
أما مجال االستعمال الثاني) ،(4فھو المجتمع فQي دور مQن أدواره التاريخيQة .فQالمجتمع
يدرك ككل حينئذ ،القاسم المشترك بين أعضائه ھو الوالء للقيم ،واستعمال المنطق الواحد.
.09 > &@ 97+ &  7  <B \ =H 1
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الفصل األول :الرواية الجزائرية واأليديولوجيا
تحQQدد "األدلوجQQة" أفكQQارا ،وأعمQQال األفQQراد ،والجماعQQات بكيفيQQة خفيQQة ال واعيQQة،
13

ويتوقف رسم معالمھا على تحليل ،وتأويل الباحث ألعمال أولئك المعاصرين.
مجQQال االسQQتعمال الثالQQث ،ھQQو مجQQال الكQQائن ،كQQائن اإلنسQQان فQQي تعاملQQه مQQع محيطQQه
الطبيعQQي ،والبحQQث في Qه ھQQو مQQن قبيQQل نظريQQة الكQQائن .بQQين المعرفQQة "األيديولوجيQQة" ،والعلQQم
الموضوعي ال يوجد اتفاق في الماركسية ،وھQي حQين تحQدد "األيديولوجيQة" ،فإنھQا تحQدد فQي
الوقQQت نفسQQه الواقQQع ،والكQQائن ،ولھQQذا السQQبب ال تنفصQQل فيھQQا نظريQQة التQQاريخ عQQن نظريQQة
المعرفة ،والكائن.
مما تقدم فإن كل استعمال لمفھQوم "األدلوجQة" مQرتبط بمجQال ،بعلQة ،وبوظيفQة ،ويقQود
حتما إلى نظرية ،ويخلق نوعا من التفكير .كما ھو واضح في الجدول البياني اآلتي:

األدلوجة

التفكير

المضمون

الوظيفة

المرجع

المجال

النظرية

قناع

وھمي

المجتمع

اإلنجاز

المصلحة

المناظرة

النسبية

رؤية كونية

نسبي

الكون

اإلدراك

التاريخ

اجتماعات الثقافة

التاريخية

معرفة

آني

الحق

تظاھرة الكون

الجدل

نظريةالمعرفة
والكائن

الجدلية

يظھر في الجدول البياني أن "األدلوجة" استعملت بمعان مختلفة ،فالمعنى

الفصل األول :الرواية الجزائرية واأليديولوجيا
األول)القناع( يكون استعماله في مجال المناظرة السياسية ،تخلق تفكيرا وھميا ،تتضمن
14

تقريرات ،وأحكاما حول المجتمع ،تنبع من مصلحة ،وتھدف إلى إنجاز عمل معين ،وتقود
إلى نظرية نسبية فيما يتعلق بالقيم.

)(1

في المعنى الثاني )رؤية كونية( تتضمن "األدلوجة" مجموعة من المقوالت واألحكام
حول الكون ،ويكون مجال استعمالھا اجتماعات الثقافة ،إلدراك دور من أدوار التاريخ.
وتقود إلى فكر يحكم على كل ظاھرة إنسانية ،بالرجوع إلى التاريخ كقصد يتحقق عبر
الزمن.
أما داللتھا على معنى المعرفة الظاھرة اآلنية ،والجزئية في مجال نظرية المعرفة
ونظرية الكائن ،فإن وظيفتھا ھو إظھار الكائن لإلنسان الذي ھو جزء من ذلك الكائن ويقود
)(2

ھذا إلى النظرية الجدلية.

وفي كتابه اآلخر )األيديولوجيا العربية المعاصرة( الذي أعاد صاحبه نشره
سنة))(1995نشر أول مرة سنة (1967يرى األستاذ "العروي" أن ھذه "األيديولوجيا"
تكونت تحت تأثير عامل واحد ال أكثر وال أقل ،ھو المواجھة مع الغرب .ثمة لحظات ثالث
في ھذه "األيديولوجيا":
اللحظة األولى ھي لحظة "لشيخ" ،وكنموذج له يأخذ "العروي" "محمد عبده" .يرى
"الشيخ" السر في تقدم الغرب ھو تقديمه للعقل ،وتخلص دينه من خرافات الكنيسة ،وھو
يرى أن السر في تخلف الشرق ھو ما ورثه من خرافات شابت العقيدة الصحيحة التي
رفعت من شأن العقل.
وفي اللحظة الثانية" ،الليبرالي" ،وكنموذج عنه يأخذ العروي "لطفي السيد" ،وھو
يرى أن تقدم الغرب ھو الديمقراطية البرلمانية ،بينما سر تأخرنا ھو االستبداد.
وتأتي اللحظة الثالثة ممثلة في التقني "سالمة موسى" ،وھو يرى أن سر تقدم الغرب

12 > @ 97+ & 7  <B \ =H 1
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الفصل األول :الرواية الجزائرية واأليديولوجيا
ھو الصناعة ،والقوة المادية.
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ھذه اللحظات الثالث يراھا "العروي" مراحل ثالث من تطQورالغرب ،وحQين تتصQدى
"األديولوجيQQا" العربيQQة إلQQى زرعھQQا فQQي المجتمQQع العربQQي ،فإنھQQا ال تفعQQل أكثQQر مQQن تشQQكيل
المجتمع بالتدرج على صورة المجتمع اآلخر.

)(1

ومن المفارقات أن "العروي" الذي ھو على طريقته الخاصة داعية لتبني
الماركسية ،يرى أن المفاھيم التي استعارتھا "األيديولوجيا" العربية من الغرب ذات معان
طبقية ،ولكن ھذه الطبيعة الطبقية للمعنى لم تنتج عن البنية االجتماعية العربية ،بل عن بنية
المنشأ ،المعنى الطبقي للمفھوم عنده ھو أثر البنية االجتماعية التي نشأ فيھا ،ذلك األثر الذي
يالزمه حتى عندما يحتضنه مجتمع آخر .صحيح أن المجتمع ال يستورد
اعتباطيا المفاھيم بل يستورد ما يحتاج إليه ،لكن المفھوم الدخيل ال تربطه بالبنية المستعيرة
عالقات مباشرة.
يضيف "العروي") (2أنه بمجرد ما تتم استعارة عنصر واحد ترتسQم فQي أفQق المجتمQع
المستعير مجموع البنية التي ينتمي إليھا ذلك العنصر ،وھذه البنيQة ال يمكQن اعتبارھQا داخليQة
أو خارجية تماما ،فھي غير حاضرة كليا ،ولكنھا فاعلة .يسمي ھذه العملية
"تمايزا" ،عملية يتشكل بمقتضاھا مجتمع ما على صورة مجتمع آخر ،وھي بطيئة واحتماليQة
ال تتحقQق دائمQQا بالكامQQل ،فقQQد تتوقQQف فQQي الطريQQق ،وتسQQتبدل بغيرھQQا ،وعنQQد تحليQQل المسQQتوى
الثقافي خصوصا في المجتمع ال يمكن اعتبQار ھQذه العمليQة ال واقعQا قائمQا ،وال مجQرد تخيQل،
ووھم.
إن ھذه النظرية من منظور المادية التاريخية المعروفQة ،نظريQة مثاليQة ،تقلQب التQاريخ
على رأسه ،ولكن ال يمكن طرحھا بسھولة ،إذ تبدو الوقائع وكأنھا تؤكQد مQا فيھQا ،فقQد حصQل
أن اسQQتقطابات اجتماعيQQة علQQى أرضQQية ھQQذه المفQQاھيم التQQي اسQQتعارتھا األيديولوجيQQة العربيQQة
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الفصل األول :الرواية الجزائرية واأليديولوجيا
المعاصQQرة مQQن الغQQرب .ففQQي وجQQه "محمQQد عبQQده" ثQQار المتصQQوفة ،وكثيQQر مQQن األزھQQريين،
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ألQQQيس ذلQQQك تمQQQايزا خلQQQق مQQQن الخQQQارج يماثQQQل ذلQQQك الQQQذي قQQQام مQQQرة بQQQين الكنيسQQQة و"مQQQارتن
)(1

لوثر" )(Martin luther

واإلصالحيين.

يبدو العروي مقتنعا بھذه العمليQة التQي يعيQد فيھQا تQاريخ أوروبQا نفسQه مQرة أخQرى فQي
غير أوروبا" ،محمد عبده" يتمثل "لوثر" ،و"لطفQي السQيد" "مونتيسQكيو") ((2)Montesquieu
و"سQQالمة موسQQى" "سبنسQQر") Spence

 ،(3) ( HerbertفالمQQدلول الطبقQQي خQQارجي ،وھQQذا

المدلول الخQارجي ھQو الQذي يسQاعد المجتمQع العربQي – مQع عوامQل أخQرى -علQى أن يتمQايز
وتتبلور فيه الطبقات.
يقول "العروي"»:إن األيدولوجيا العربية وظفت حتى اآلن كقنQاع يسQھل علQى العQرب
اجتيQQاف مQQا يشQQيده الغQQرب فQQوق أرضQQھم ،لقQQد حQQان الوقQQت لكQQي تسQQابق األيQQدولوجيا العربيQQة
ممارسQQة ذلQQك الغQQرب وتسQQبقھا «.ثQQم يقQQول »:أن ال مبQQرر لھQQذه الQQدعوة إال فرضQQية واحQQدة
مستخرجة من واقع التاريخ ذاته ،وھي أن الدور التاريخي الغربي الممتد من عصر

النھضة إلى الثورة الصناعية ھو المرجع الوحيد للمفاھيم التي تشQيد علQى ضQوئھا السياسQات
الثورية الرامية إلى إخراج البالد غير األوروبية من أوضQاع وسQطوية مترھلQة إلQى أوضQاع
)(1

صناعية حديثة«.

المالحQQQQظ علQQQQى نظريQQQQة "العQQQQروي" ،وخياراتQQQQه أن المفھQQQQوم الغائQQQQب فQQQQي "تحليQQQQل
األيديولوجيا" العربية المعاصرة ھو االستالب ،فھQذه االيQديولوجيا تكونQت علQى قاعQدة األخQذ
اآللي للمفاھيم التي صاغتھا الحضارة الغربية .وإذا كان مفكرو الغرب بدؤوا يعيQدون النظQر
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الفصل األول :الرواية الجزائرية واأليديولوجيا
في مبدأ صالحية األسQلوب الغربQي فQي الحيQاة ،وفQي رؤيQة الكQون لكQل زمQان ،ومكQان بQل
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يعيدون النظر في صالحيته للغرب بالذات .فعلى "العروي" أن يعيد حساباته في ھQذا الخيQار
التغريبي الذي وان ساد بالفعل في كل بقQاع العQالم الفقيQر ،فمQاذا كانQت النتيجQة إال مزيQدا مQن
الفقر ،والذل ،والتبعية؟
كتQQاب آخQQر يحيلنQQا عليQQه "العQQروي" وھQQو )األيQQديولوجيا األنقالبيQQة()" (1لنQQديم البيطQQار"
الQQذي نشQQر سQQنة ) .(1964ينفQQي "البيطQQار" حQQدوث أي انقQQالب يكQQون قQQد حصQQل فQQي الQQوطن
العربQQQي منQQQذ ظھQQQور اإلسQQQالم ،وأن الحQQQال التQQQي يعيشQQQھا اآلن ھQQQي حالQQQة انتقQQQال تسQQQتلزم
"أيديولوجيا" انقالبيQة تحQل محQل "األيQديولوجيا" التقليديQة التQي ھQي فQي طريQق االضQمحالل.
"األيديولوجيا االنقالبية" ال تنشأ من ال شيء ،ال بد لھا من التمھيد لھQا بدراسQة "األيQديولوجيا
االنقالبية" التي ظھQرت فQي التQاريخ خاصQة فQي الغQرب السQتخراج مظاھرھQا المالزمQة لكQل
انقالب ناجح.
يحكQQم "البيطQQار" علQQى الكيQQان العربQQي باالنھيQQار ،وأنQQه تQQرك فراغQQا مقلقQQا فQQي األذھQQان
والنفوس ،فال بد من ملء ھذا الفQراغ "بأدلوجQة" يفتQرض فيھQا أن تكQون انقاليبQة ،لكQي يالئQم
الوضع الحالي .كما يرى أن الوضع العربي انقالبي ،وأن النفسQية العربيQة غيQر

انقالبيQة،

وان التسامح مع "األدلوجة" التقليدية يقود حتما إلى الھزيمة .بعد استطالعه

للتاريخ ،وجد أن كل ثورة ناجحة كانت نتيجة شعارات ثورية انتشQرت فQي أوسQاط الشQعب،
وأن تلك الشعارات كانت تترجم في عبارات سھلة جذابة أدلوجة انقالبية ھي عصQارة فلسQفة
اجتماعية سابقة لھا ،ثم يصف شروط "األدلوجة انقالبية":
 .1تنسف الفلسفة التقليدية ،وتبدلھا بنظرية ثابتة ،ومطلقة عن طبيعة اإلنسان.
 .2تتجQQQاوز الحاضQQQر إلحيQQQاء الماضQQQي ،وتحمQQQل تصQQQورا لمسQQQار التQQQاريخ يقضQQQي علQQQى
التصور الديني التقليدي.

.30 > &@ 97+ &_eF+ F  7  <B 1
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 .3تنفQQي كQQل مQQا يخالفھQQا فQQي جميQQع الميQQادين ،وتقQQدم أخالقيQQة جديQQدة لتعQQوض األخQQالق
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المنھارة.
 .4تشكل البداية الحق للحرية في المجتمع اإلنساني.
إذن "فالبيطار" ال يدعو إلى "أدلوجة" محددة ،بل إلQى "أدلوجQة انقالبيQة" ،مسQتقاة مQن
تجارب التاريخ الغربQي ،و"األدلوجQة" المطلوبQة فQي ظQروف العQرب الراھنQة ھQي "ادلوجQة"
الQQرفض وبمجQQرد م Qا يQQرفض العQQرب أوضQQاعھم الحاليQQة يصQQبح تفكيQQرھم انقالبيQQا ،ويكتشQQف
الصفات المذكورة من حتمية تاريخية ،وحرية ،وسلوك كلي.

المبحث الثاني

      

  :
في العربية مQادة :روى ،ھQو جريQان المQاء ،أو وجQوده بغQزارة ،أو ظھQوره تحQت أي
شكل من األشكال ،أو نقلQه مQن حQال الQى حQال .يطلقQون علQى البعيQر الراويQة ألنQه كQان ينقQل

الفصل األول :الرواية الجزائرية واأليديولوجيا
المQQاء ،فھQQو ذو عالقQQة بھQQذا ،كمQQا أطلقQQوا علQQى الشQQخص الQQذي يسQQتقي المQQاء ھQQو أيضQQا
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الراوية) .(1ثم جاؤوا الى ھذا المعنى فأطلقوه على ناقل الشعر فقالوا :راويQة؛ وذلQك لتQوھمھم
وجود عالقة النقل ،ثم لتوھمھم وجود التشابه المعنوي بين الري الروحي الQذي ھQو االرتQواء
المعنوي من التلذذ بسماع الشعر أو االسQتظھار باالنشQاد ،واالرتQواء المQادي الQذي ھQو العQب
في الماء العذب البارد الذي يقطع الظمأ ،ويقمع الصدى).(2
إن تعريQQف الروايQQة كجQQنس أدبQQي حQQديث لQQيس بQQاألمر الھQQين ،يقQQول الQQدكتور مرتQQاض:
)(3

»والحق أننا بدون خجل وال تردد نبادر إلى الرد عن السؤال بعدم القدرة على اإلجابة«.

والسؤال الذي يعنيه "مرتQاض" ھQو :مQا ھQي الروايQة؟ وقبQل ذلQك رأى "بQاختين")(4أن
تعريف الرواية لم يجد جوابا بعد بسبب تطورھا الدائم.
تبدو مشكلة التعريف واحدة من المھام التي تعترض الدارس ،والناقد في مجال الفنQون
األدبية الحديثة ،ألن تمردھا الدائم وحركتھا السريعة تحQول دون تحقيQق ھQدف الوصQول الQى
التعريف الجامع ،ومع ذلك فال بد من محاولة التصQدي لتعريQف الروايQة .وممQا أورده بعQض
الدارسين:
»الرواية جنس أدبي ظھر مع بداية التشكل البرجوازي للمجتمع األوروبي الحديث )رواية
دون كيشQQQوت( يمتQQQاز باعتمQQQاد النثQQQر أداة فQQQي عرضQQQه وقQQQائع الحيQQQاة ضQQQمن سQQQياق حكايQQQة
)(5

متخيلة«.

من ھذا التعريف يمكن مالحظة اآلتي:
 .1أن ظھور الرواية تزامن مع تشكيل اجتماعي جديد فQي أوروبQا وھQذا يعنQي وجQود عالقQة
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بينھما.وقد وصل "لوكاش") (Lukacsمن خالل تتبQع نشQأة الشQكل الروائQي ،أنQه يQرتبط
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بظھور التنتظQيم المجتمعQي "البرجQوازي" الجديQد ،الوريQث لإلقطاعيQة ،ويؤكQد ذلQك حQين
يشQQير إلQQى أن السQQمات النموذجيQQة للروايQQة ال تبQQرز إلQQى حيQQز الوجQQود إال بعQQد أن تصQQبح
الرواية ھي الشQكل التعبيQري للمجتمQع "البرجQوازي" (1).وقQد اسQتفاد لوكQاش مQن تصQور
ھيجل في مقاربته بين الرواية والملحمة.
وھكذا تكون الرواية عند" لوكاش" في كتابه )نظرية الروايQة( ھQي مسQار تQاريخي للQروح
التي تعبر العالم لتكشف ،وتتعلم معرفة نفسQھا ،عبQر اختبQارات ومغQامرات تعيQد لھQا الثقQة
)(2

في ذاتھا وتتيح لھا إظھار قدراتھا ،واستكشافات جوھرھا.

 .2تخلي ھذا الجنس عن الشQعرية ،وذلQك باعتمQاد النثريQة كQأداة خQالف الملحمQة التQي كانQت
تتخذ الشعرية أداة لألدب وھي الجنس الحكائي السابق للرواية.
 .3الرواية »:سرد قصصي نثري يصور شخصيات فردية من خالل سلسلة من األحداث
واألفعال والمشاھد ،والرواية شكل أدبي جديد لم تعرفه العصور الكالسيكية والوسطى
نشأ مع البواكير األولى لظھور الطبقة البرجوازية وما صاحبھا من تحرر الفرد من

ربقة التبعيات الشخصية«). (3
يظھر في ھذا التعريف عدد من المصطلحات؛ أحداث ،أفعال ،مشاھد ،سرد
شخصيات تصلح أن تكون مواضيعا للبحث .صاحب التعريف ربط ظھور الرواية بظھور
الطبقة البرجوازية التي عملت على تحرير الفرد.
لقد حاولت المعاجم العربية الحديثة إقامة عالقة بين المعنى القديم والمعنى الجديد
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والذي يعني) (1نقل الروائي ال الراوية لحديث محكي ،تحت شكل أدبي يرتدي أردية لغوية
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تنھض على جملة من األشكال واألصول كاللغة والشخصيات ،الزمان ،المكان الحدث
تربط بينھا طائفة من التقنيات كالسرد والوصف والحبكة والصراع.
ھذا وقد ظل العرب إلى الثالثينيات يصطنعون مصطلح "رواية" لجنس
المسرحية ،كما يالحظ ذلك في كتابات "عبد العزيز البشري" الذي يقول» :وأخيرا تقدم
)(2

) (...أحمد شوقي فنظم روايتين :كليوباترا وعنترة«.

لإلشارة فإن المفھوم األول للرواية)  ( Romanفي اللغة الفرنسية أطلق في القرن
الحادي عشر على النصوص المكتوبة بلغة الرومان وھي اللغة الدارجة .ولما كانت القراءة
غير متيسرة للجميع فقد اضطلع بھا المثقف فدلت الكلمة على القراءة ،ثم أطلقت على المادة
التي تحكى .ھذا الحكي الذي أعطاه المؤلف فيما بعد من خياله فظل مقترنا به حتى أخذت
الرواية في االتجاه نحو الواقع  ،فكان ظھور الرواية الحديثة.

)( 3

والمذھب الرومانسي

مأخوذ من ھذا المعنى الخيالي الذي ظل مرتبطا زمنا طويال بكلمة ).(Roman
وفي ھذا العصر تعددت أشكال البناء الروائي بتعدد المذاھب والتيارات الفكرية بحيث غدا
من العسير حقا أن يعرف الباحث ھذا اللون األدبي المتجدد دوما.

وعن أنواع الرواية األوروبية ،يرى "لوكاش" أنھا عرفت في القرن التاسع عشر
ثالثة أشكال ھي:

)(4

أ -الرواية المثالية التجريدية :المميزة بنشاط البطل ،ووعيه الضيق في مقابل تعقد العالم،
ومثالھا رواية )دون كيشوت( لـ"مغويل دي سرفانتس" ،و)األحمر واألسود( "لستوندال"
).(Sthendal
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ب -الرواية النفسية :الموجھة لتحليل الحياة الداخلية ،المتميزة بسلبية البطل الحامل لوعي
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واسع يقنعه بما يستجديه من الواقع ،ومثال ھذا النوع رواية )التربية العاطفية(
) (L'éducation sentimentaleلـ"فلوبير" )(Flaubert
ت -الرواية التربوية التعليمية :وھي رواية تناقض الحالتين السابقتين ،والتي ال يرفض فيھا
البطل الواقع اإلشكالي ،كما ال يتقبله على مستوى القيم ضمنيا ،ومثالھا رواية )ويلھالم
مايسر( لـ"غوتة" . (Goethe

الرواية الجزائرية واأليديولوجيا
تندرج الرواية كجنس أدبي ضمن األدب الذي ھو أحد مظاھر "األيديولوجيا" ،وأحد
حقولھا .وبما أنھا تحتوي على شخصيات ،فإنھا تحتوي على "أيديولوجيا" ،غير أنھا ليست
كلھا "أيديولوجيا" ،كما أن البشر ليسوا كلھم أيديولوجيا مجردة.

الفصل األول :الرواية الجزائرية واأليديولوجيا
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(

يقول "جورج لوكاش" ) »: 1)( George lukacsإن أي مؤلف أدبي أو روائي ال
يظھر من العدم ،بل تفرزه ظروف تاريخية  -سوسيولوجية ملموسة .فال بد إذن لفھم ھذا
العمل من دراسة الفترة التاريخية التي شكلت السياق التاريخي إلنتاجه كعنصر ،وفھم
)(2

العالقات االجتماعات التي عالجتھا ،والتي سادت في تلك الفترة«.

إن الرواية ال تعكس "أيديولوجيا" الواقع ،ولكنھا تندرج ھي نفسھا في الحقل
)( 3

األيديولوجي ألنھا مغامرة فكرية في خضم الصراع اإلنساني

"األيديولوجيا" السياسية ھي جزء أساسي في النص الروائي يعمل على بنائه
فنيا ،بل جزء من العالم المتخيل الذي يوھم القارئ بالواقعية ،والحقيقة اإلنسانية.
تتمظھرالرواية في الخطاب "األيديولوجي" من خالل زاويتين؛ األولى اعتبار
"األيديولوجية" في الرواية أمرا كائنا ال محالة ،تقوم الشخصيات المختلفة بالتعبير عن
الرؤى األيديولوجية" المختلفة .والثانية ھي "الرواية كأيديولوجيا" تستخلص بعد االنتھاء من
قراءة كل الخلفيات المشكلة للشخصيات.
إذا كانت "األيديولوجيا" عنصرا من عناصر المتخيل ،فان قيمة العمل الروائي ال
تتوقف على الجانب "األيديولوجي" الذي ال يخلو منه أي نص ،ولكنه يقوم أيضاعلٮالصياغة
الفنية التي تقدم البعد "األيديولوجي" بطريقة جمالية تحقق أدبية

الرواية).(1
ارتبطت الرواية في الوطن العربQي بQـ"األيQديولوجيا" السياسQية ارتباطQا وثيقQا ،ويمكQن
تبQQين ذلQQك مQQن مسQQتوى التطQQور التQQاريخي الQQذي ميQQز الروايQQة ،فقQQد مQQرت بظQQروف تاريخيQQة
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جعلتھا تنتقل من فترة إلى أخرى ،حاملة معھا "أديولوجيات" ،ورؤى متباينة.
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)(1

إن المرحلة األكثر اھتماما باأليديولوجيا السياسية فQي الروايQة الجزائريQة ذات التعبيQر
الفرنسي ھي مرحلة االستعمار ،ذلك أن الواقع الثقافي كان خاضعا للواقع السياسي ،ومن ثQم
فقد حمل الروائي الجزائري في داخله كل تناقضات الحركة الوطنية ،األمQر الQذي شQعب مQن
اتجاھاته الفكرية ،و"األيديولوجية" ،وأدواته التعبيرية ،فاستغلت الفرنسية إلى جانب العربيQة
كسQQالح فQQي وجQQه المسQQتعمر ،وھQQذه حالQQة انفQQردت بھQQا الجزائQQر عQQن غيرھQQا مQQن األقطQQار
العربية).(2
قبل الحديث عن التوجه "األيديولوجي" للرواية الجزائرية ذات التعبير الفرنسي يجدر
بنا أن نعرج على الرواية العربية الجزائرية وإن كنا في ھذا سنتخطى التسلسل الزمني الذي
تفرضه منھجية الدراسة فاألصل أن نبدأ بفترة الخمسينيات ثم إلى السيعينيات وليس العكس.
محاولة الربط ھذه يمليھا علينا اعتقادنا بأن كل من الروايتين كانت نتاج مرحلة فعلية من
الظھور ،والنھوض الروائي ،أبان فيھا الروائيون الجزائريون على اختالف مشاربھم
الفكرية ،والسياسية عن اتجاھاتھم الفلسفية واأليديولوجية ،معبرين عن الواقع الجزائري بكل
مآسيه وانكساراته ،وأفراحه وطموحاته.
علQQى الQQرغم مQQن حداثQQة التجربQQة الروائيQQة فQQي الجزائQQر ،إال أن شQQھرة الكثيQQر منھQQا قQQد
تعدت الحQدود المحليQة ،وقQد مكنQت ھQذه التجربQة مQن تبQوء األدب الجزائQري مكانQة الصQدارة
ضQQمن اآلداب األفروأسQQيوية .إن الظھQQور المتQQأخر للروايQQة العربيQQة الجزائريQQة لQQه مايبررھQQه
فاألمية التي كانت تضرب بأطنابھا فئات المجتمع الجزائري أثناء االحتالل ،يضاف اليھا
تمدرس الفئة المتعلمة وإلى غاية االستقالل بالفرنسية ،قد ساھم بشكل مباشر في ذلك .إال أن
ھذا ال ينفي وجود أجناس

)(3

أدبية قبل االستقالل ،كالمقال واألقصوصة كانت موجھة إلى

حلقة ضيقة من القراء كما وجھت إليھم أولى الروايات الجزائرية باللغة العربية) :غادة أم
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الفصل األول :الرواية الجزائرية واأليديولوجيا
القرى( ) (1947لـ"أحمد رضا حوحو" ،و)الجزائر بين األمس واليوم( ) (1958لـ"عبد
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الحميد بن ھدوقة" ،وإن كان "عبد الكيبر الخطيبي" و"عبد الحميد عقار" ينفيان أن تمتلك
ھذه األعمال مقياس الشكل الروائي واعتبراھا قصصا ذات نفس طويل .
بعد االستقالل دخلت الجزائر في جو من التغيرات ،وقد مكنت العشر سنوات األولى
الجزائريين من االنفتاح الحر على اللغة العربية المعاصرة ،وجعلتھم يلجؤون إلى الكتابة
الروائية للتعبير عن تضاريس الواقع بكل تفاصيله وتعقيداته ،سواء أكان ذلك بالعودة الى
مرحلة الثورة المسلحة ،أو الغوص في الحياة المعيشية الجديدة ،التي تظھر مالمحھا في
التغييرات الجديدة التي طرأت على الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية.
وھكذا شھدت فترة السبعينيات ظھور أعمال روائية تباعا مثل) :ما ال تذروه الرياح(
و)ريح الجنوب( و)الالز( إضافة إلى )الزلزال( .وتعتبر

)(1

أعمال "الطاھر وطار" نموذجا

للتجربة الروائية الجديدة حيث لم يعد الحديث عن الرواية العربية في الجزائر ينطلق من
موقف الشفقة ،باعتبارھا تجربة ھشة تحتاج إلى المؤازرة ولكنھا أصبحت مثار إعجاب
ينظر اليھا بجدية .
أغلب الروايات العربية الجزائرية تشترك في كونھا تعالج نفس موضوعات الثورة
التحريرية ،أو اآلثار النفسية واالجتماعية الناجمة عنھا ،إضافة إلى معالجة األوضاع
االجتماعيــة .فرواية )الالز( "للطاھر وطار" مثال تركز على الثورة وأحداثھا ،وإن
كانت الثورة في آخر األمر إنما ھي إطار زماني ومكاني واجتماعي يعالج الكاتب من خالله
موقفا "ايديولوجيا" .رواية "محمد عرعار" )ما ال تذروه الريح( اھتمت بآثار الثورة

االجتماعية والنفسية التي عانى منھا الشغب الجزائري .أما )الزلزال( للـ"طاھر وطار"
و)ريح الجنوب ( لـ"حبد الحميد بن ھدوقة" فكان موضوعھما األوضاع االجتماعية في
المدينة والريف من خالل محاولة تجسيد التحوالت االقتصادية واالجتماعية التي عرفتھا
جزائر مابعد االستقالل.
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الفصل األول :الرواية الجزائرية واأليديولوجيا
وعن المتكأ "االيديولوجي" الذي يصدر عنه األديب الجزائري ،سنسلط الضوء
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على روايتين ھما) :الالز( و)الزلزال( ،مع العلم أن الموقف "األيديولوجي" للرواية العربية
في الجزائر موقفان أساسيان؛ موقف الواقعية االشتراكية الذي يمثله "الطاھر وطار"،
وموقف الواقعية النقدية الذي يمثله الكتاب اآلخرون.

الالز :يبدأ الكاتب روايته بتوطئة يبين فيھا أسباب تأليف ھذه الرواية ،وممQا جQاء فيھQا
»:انني لست مؤرخQا ،واليعنQي أبQدا أننQي أقQدمت علQى عمQل يمQت بصQلة كبيQرة إلQى التQاريخ
رغم أن بعض األحQداث المرويQة وقعQت أو وقQع مQا يشQبھھا ...إننQي قQاص وقفQت مQن زاويQة

الفصل األول :الرواية الجزائرية واأليديولوجيا
)(1
معينة  ،أللقي نظرة –بوسيلتي الخاصة -على حقبة من حقب ثورتنا«.

27

الرواية تعالج موضوعا في غاية األھمية ،إنه موضوع الثورة التحريرية واإلشQكاالت
التي صاحبتھا ،وطبيعة التحالفات التي طرحت على مختلف القوى التQي كQان يھمھQا اسQتقالل
الجزائQQر أوال ».قمQQت بQQبعض التحريQQات لQQيس كمQQؤرخ ،ولكQQن كمتنQQاول للعالقQQة بQQين المثقQQف
والسلطة ،والسلطة ھنا ھي قيادات الثورة«).(2
المرحلة األولى من الرواية خصھا الكاتب بإعداد الجو المناسب لتمرير األفكار التQي
يQQQؤمن بھQQQا فQQQي إطQQQار "األيديولوجيQQQة" الشQQQيوعية ،فقQQQد كQQQان ھمQQQه أن يعلQQQم النQQQاس مشQQQاركة
الشQQيوعيين فQQي الثQQورة وھQQؤالء المناضQQلين تحملQQوا أكبQQر التضQQحيات بسQQبب أفكQQارھم التQQي لQQم
يفھمھا قادة الثورة .يمثQل ھQؤالء زيQدان الشخصQية محQل اھتمQام الكاتQب ،فھQو الممثQل للعقيQدة
الشQQQيوعية لQQQذلك يQQQذكر الكاتQQQب بأصQQQوله الفكريQQQة و"األيديولوجيQQQة" ،يعتبQQQر مثQQQاال للتضQQQحية
واإلخالص تكوينه كان بفرنسا ،ھناك عرف الحركة الشيوعية و آمن بھا إيمانا ال حدود له،
يQQرى فيھQQا الخQQالص للشQQعوب مQQن االحQQتالل والتقQQدم .ھQQذه الرؤيQQة وجQQدت مQQن يرفضQQھا بQQل
ويناصQQبھا العQQداء إنQQه المسQQؤول الكبيQQر المQQدعو الشQQيخ الQQذي يختلQQف عQQن "زيQQدان" مQQن حيQQث
التفكير.ھذا الشيخ يمثل في الرواية كل العيQوب التQي يجQب علQى الحQزب محاربتھQا ألنQه بكQل
بساطة يعمل في غير مصلحة الثورة حين يستبد برأيه ،ويسيء استعمال السلطة .
شخصQQية "الQQالز" باعتبارھQQا الشخصQQية المحوريQQة فQQي الروايQQة ،يمثQQل فئQQة كبيQQرة مQQن
الناس أثناء االحتالل كانوا ضحايا الممارسات االستعمارية فقد عاشوا بال أمل" .الالز" الذي
جلب لنفسه الكراھية بسبب سفاھته ،يدعو الكاتب إلى محاولة تفھم تصرفات مثل

ھQؤالء الشQQباب والتعQQاطف معھQQم ،فقQQد أثبتQQت التجربQQة الثوريQQة أن ھQQؤالء الشQQباب قQQد ضQQربوا
أروع األمثلة في التضحية والبطولة .يعتQرف "الطQاھر وطQار") (3فQي ھQذا السQياق أن زيQدان
في روايQة )الQالز( ھQو المحQامي "العيQد العمرانQي" الQذي ينحQدر مQن منطقQة "خنشQلة" عضQو
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الفصل األول :الرواية الجزائرية واأليديولوجيا
اللجنQQة المركزيQQة للحQQزب الشQQيوعي الجزائQQري) (P.C.AالQQذي ذبQQح مQQن طQQرف زمالئQQه
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ورفاقه في الكفاح رفقة مجموعة من الفرنسيين مQنھم "مQوريس البQان" )(Maurice Laban
وھو من منطقة "بسكرة".
)الالز() (1إذن في اتجاھھا "األيديولوجي" تQؤرخ لظھQور الروايQة السياسQية فQي األدب
الجزائQQQري ،حيQQQث اسQQQتطاع مQQQن خاللھQQQا "الطQQQاھر وطQQQار" أن يطQQQرق موضQQQوعا فQQQي غايQQQة
الحساسية ،فترة مھمة من تاريخنا الحديث.
وعلQQى الQQرغم مQQن التشQQاؤم الQQذي طبQQع نھايQQة الروايQQة إال أنQQه يمكQQن فھQQم الروايQQة مQQن
زاويتين؛ زاوية الثورة وفيھا تبدو نظرة الكاتب المتشائمة ،وزاويQة "األيQديولوجيا" الشQيوعية
التي يظھر فيھا نوعا من التفاؤل نحو المستقبل .

الزلQزال) :(2الروايQQة ھQQي محاولQة لتجسQQيد التحQQوالت االقتصQادية التQQي عرفتھQQا جزائQQر
االستقالل خاصة منھا الثورة الزراعية ،وقد شحن لھا الكاتب كل امكاناته الفنية للكشQف عQن
الصراع الذي كان يدور آنذاك ،محاوال التعبير جماليا عن الواقع بكل تناقضاته .
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الفصل األول :الرواية الجزائرية واأليديولوجيا
تلتقي رواية)الزلزال( مع رواية )الالز( في "األيديولوجيا" التي يؤمن بھQا "الطQاھر
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وطار" وھي "األيديولوجيا" االشتراكية ،وتختلف معھQا فQي الموضQوع .اختQار الكاتQب مدينQة
"قسنطينة" مكانا تجري فيه األحداث ،تلك المدينة القابعQة علQى صQخور وادي

الرمQال،

بمعالمھا الدينية والتقليدية ليكون ) ( 1الوصف أكثQر عمقQا ،ويكQون الحQل أكثQر ضQرورة وأشQد
إلحاحا.
يظھر الكاتب في ھذه الروايQة التحQوالت الثوريQة فQي حيQاة الجزائQر ،وموقQف فئQة مQن
البرجوازية اإلقطاعية من ھذه التحQوالت ممثلQة فQي شخصQية الشQيخ "عبQد المجيQد بQولرواح"
بطل الرواية إنسان خطير ،مستغل ،قاس ،منQافق ،حQاذق ،سQادي ،تسQيطر عليQه فكQرة واحQدة
ھي إنقاذ أراضيه من المصادرة في إطQار اإلصQالح الزراعQي .ھQذه األراضQي كQان قQد حQاز
عليھا بطرق غير شرعية .وتظھر في الرواية) (2صور معبرة للتجار والمرابين والجواسQيس
السابقين للسلطة االستعمارية ،وآخرين كنسھم الشعب الجزائري إلى مزبلة التاريخ ،لكن كQل
ھؤالء الناس ال يستطيعون مساعدة "بولرواح" ،ألنھم يمثلون أمس الجزائر وليس غدھا .غQد
الجزائر ھQم العمQال والشQباب فQي شQوارع "قسQنطينة" ،التQي يصQورھا الكاتQب بإسQھاب .ھQذه
المدينة التي بھت "بولرواح" من حشودھا الھائلة والنشيطة والمحبQة للحيQاة ،نفQر مQنھم حاقQدا
على كل ما ھو جديد وتقدمي في الواقع الجزائري .
ھQQذا اإلحسQQاس ھQQو الQQذي يريQQد أن يعبQQر عنQQه الكاتQQب فQQي الروايQQة "بQQالزلزال" ،فلQQيس
"الزلزال" إال إحساس الطبقQة "البرجوازيQة" ممثلQة فQي "بQولرواح" بالكارثQة التQي حلQت بھQا
بعد صدور قانون الثورة الزراعية وجعلھا تتصرف تصرفا عشوائيا يزيد من عمق مأساتھا
» الزلزال يحدث مرة واحدة يا سي "بولرواح" ھناك مQن يحQس بQه قبQل حدوثQه ،وھنQاك مQن
يحQQس بQQه أثنQQاء حدوثQQه وھنQQاك مQQن يحQQس بQQه بعQQد حدوثQQه بQQزمن يطQQول أو يقصQQر ،الزلQQزال
)(3

إحساس«.
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الفصل األول :الرواية الجزائرية واأليديولوجيا
فQQي حQQوار أجQQري مQQع الكاتQQب) (1أجQQاب عQQن سQQؤال حQQول شخصQQية "بQQولرواح" مQQن
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تكون؟ ولماذا ظھر معارضQا لھQا؟ أجQاب بQأن» شخصQية "بQولرواح" أخQذت تقريبQا  %5مQن
سيرة شخص معروف لم أتھمه ولQم أقتلQه إنQه رمQز إلقطQاع يسQتعمل الQدين ،ولQه وجھQة نظQر
عكستھا بأمانة حتى أن بعض الحاملين لفكر بولرواح يثنون علQي كQونھم يظنQون أنQي خQدمت
معتقQQدھم أكثQQر مم Qا خQQدمت معتقQQدي ،ولQQم أقتلQQه ألننQQي كنQQت واثقQQا أن اإلقطQQاع والرجعيQQة ال
ينتھيان بمجرد اإلصالحات«) .(2وھQي رسQالة مشQفرة إلQى المسQؤولين آنQذاك لينQبھھم بوجQود
أعQQداء للثQQورة الزراعيQQة داخQQل مجلQQس الثQQورة .وھQQذا الQQذي فھمQQه الQQرئيس الراحQQل "ھQQواري
بومدين" حين ھدد زمالءه في مجلQس الثQورة بأنQه لQيس وحQده ،وأن معQه قQوة أخQرى مضQادة
لھQQم فعلQQيھم أن ينتبھQQوا .كتابQQات "الطQQاھر وطQQار" إذن صQQورة عQQن الجزائQQر قبQQل االسQQتقالل
وبعدھا ،صورة موثقQة للمجمتمQع وتحوالتQه الفكريQة والثقافيQة والسياسQية .فھQو يخQوض–كمQا
قQQال عQQن نفسQQه– معركQQة أيديولوجيQQة ومعركQQة فكريQQة فQQي الجزائQQر .لھQQذا فالتجربQQة الروائيQQة
"للطاھر وطار" تفھم فQي خضQم التحQوالت الفكريQة والسياسQية التQي عاشQھا ،فلQم يكQن شQاھدا
عل Qى زمنQQه السياسQQي واالجتمQQاعي بQQل كQQان فQQاعال ومشQQاركا فQQي ھQQذه الحيQQاة العامQQة األدبيQQة
والسياسية.

الرواية الجزائرية ذات التعبير الفرنسي
إن التمسQQك بالسQQياق التQQاريخي ،والموضQQوعية يحQQتم علينQQا الرجQQوع قلQQيال إلQQى الQQوراء
للبحث في األصول األولQى لھQذه الروايQة فQي الجزائQر المسQتعمرة ،كيQف ظھQرت؟ ،ومQن ھQم
كتابھا؟ وھل كان ھذا الجنس األدبي كله يسير في خط مناقض أليديولوجية االستعمار؟
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الفصل األول :الرواية الجزائرية واأليديولوجيا
بعد أن أخضع الجزائر لسيطرته ،سQعى االسQتعمار الفرنسQي إلQى تشQكيل "متحQف"
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فQQQي الجزائQQQر يتوافQQQد عليQQQه الQQQزوار لرؤيQQQة ھQQQذه "السQQQاللة البدائيQQQة" التQQQي ھQQQي فQQQي طريQQQق
االنقراض ،إنھم يتحدثون عن األھالي بنفس الطريقة التي يعتمدھا بحQار غربQي عQن "البQابو"
) (1)( Papousأو"الھنود".
الكتابات األولى) (2اھتمت بداية بالعادات ،والتقاليد ،إنھا رؤية أسQطورية عQن "الشQرق
اإلفريقي" وھي عبارة عن مذكرات كتبھا القادة ،ونشروھا في فرنسا ،فانبھر الفرنسQي بھQذا
السQQحر ،وھQQذا الجمQQال .ثQQم جQQاء الجيQQل الثQQاني بعQQد القQQرن التاسQQع عشQQر مQQن

جQQامعيين،

وباحثين وانتشرت تلك الدراسات في بالد القبائل حيث أسسوا "لألسطورة القبلية" mythe

) (Le kabylieالتQQي تعQQد بمثابQQة مQQيالد نزعQQة بربريQQة اسQQتعمارية فQQي صQQورة "نزعQQة قبائليQQة
تافھة" ). (Kabylisme de pacotille
وفي نھاية القرن التاسQع عشQر وبدايQة القQرن العشQرين ،بQدأ ينشQط األدب االسQتعماري
مع كتاب آخرين حيث تطورت لديھم الصورة ،ولكنھا لم تفقد معالمھا األساسQية ألنھQا تعكQس
تطور "أيديولوجية" االستعمار الفرنسي والتي كان ينشرھا كتاب تلك الفترة.

يمكن أن نميز بين نوعين من ھذا األدب االستعماري) (1؛ أدب متعاطف مع األھالي
يمثله بعض األدباء الرومانسيين ،وبعض الرسامين من أمثال "اتيان ديني")(EtienneDinet
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) (2و "أوجين∗ دال كروا" ) (Eugène Delacroix)(3والQذين وجQدوا روحQا جديQدة لإلبQداع،
فQQاعتنق بعضQQھم اإلسQQالم كالرسQQام دينQQي الQQذي أصQQبح يسQQمى ناصQQر الQQدين" واتخQQذ مQQن مدينQQة
(

"بوسQQعادة" مقQQرا لQQه ،و"ازابيQQل ابربQQورا" ) 4)( Isabelle EberhardtصQQاحبة كتQاب )تحQQت
شQمس اإلسQالم الدافئQة( ) ، (Sous le soleil chaud de l’islamإضQافة إلQى كتQاب آخQرين
كتبQQوا فQQي ھQQذا النQQوع مQQن األدب ك Qـ"أندري Qه جيQQد" )  ،(5)(André Jideو"موباسQQان"
(6

)(7

)(Maupassantو"الفQQونس دودي"

)

) ،(Alphonse DaudetوكQQان يطلQQق علQQى ھQQؤالء

"المتعQQاطفون مQQع األھQQالي" ) ،( Les indigènophilesوھQQؤالء الكتQQاب لQQم يكQQن لھQQم وعQQي
سياسQQي بنوايQQا االسQQتعمار ،فاھتمQQامھم كQQان منصQQبا علQQى جمQQال الطبيعQQة التQQي فتنQQوا بھQQا ،وال
يرون غير بالد بدون بشر.
النوع الثاني لھذا األدب االستعماري يمثله جيل من األدباء الفرنسيين الذين أسسوا ما
يسمى بالرواية "الكولونيالية" ،والتي تحقق القتل الرمزي للجزائري ،ومن ھؤالء األدباء:
"ھيغ لورو) (Hughes Lerouxو"روبير راندو")  (Robert Randauو"فرديناند دوشين"
) ( Ferdinand Duchenneو"لويس برتران" ) (Louis Bertrandعضو األكاديمية
الفرنسية .ھؤالء أعطوا صورة خاطئة عن الجزائر ،بل كانت كتاباتھم عنصرية صرفة،
تتغنى بفضائل ،ومزايا الرجل األوروبي ،وھي في مجملھا كتابات تعكس "أيديولوجية"
االستعمار الفرنسي ،تمدھا بالشرعية .يقول "لويس برتران" »:فنحن حينما دخلنا إلى شمال
أفريقيا لم نعمل شيئا سوى استعادة والية فقدناھا منذ عصور الرومان ...ونحن كورثة لروما
نطالب بحقوقنا التي وجدت قبل دخول اإلسالم ھذه البالد ،واألثر الرمزي لھذه البالد ليس
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الجامع ،وإنما "قوس النصر").(1)« (L’arc du triomphe
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وقد استندت "أديولوجيا" االستعمار الفرنسي على نظرية العنصرية ،وعدم تقبل
المساواة االجتماعية ،ورفض تام للديمقراطية .وھكذا حاول كثير من الكتاب ،والفالسفة أن
يؤيدوا ضرورة وشرعية العدوان االستعماري ،مما حدا بكاتب ھو "إدمون ستين"
) (Edmond Steinإلى حد وصف االستعمار بأنه أصل شرعي لممثلي األمة المختارة في
السيادة ،والسلطة.

)(2

إن الرواية االستعمارية التي يمثلھا ھؤالء ،تشبه الروايات األمريكية عن "الغرب
البعيد" ) (FarWestالتي تمجد الرجل األبيض ،وتدعو إلى إبادة الھنود.
يالحظ "رفائيل بركيسو" ) (3على ھاته الرواية الحلوة الخاطئة ،أنھا ارتعاشة روتينية
وحزينة لحساسية عميقة وقريبة إلينا في احتكاكنا بالحضارات األجنبية المظلمة ،إنھا
الشكوى األدبية وأنانية الفكر اإلنساني .ويرى "الحجمري عبد الجليل" أن ھؤالء الكتاب ال
يھتمون إال بتقديم أنفسھم حين تقديمھم للعالم ،تقديم من طرف واحد ،ألنه بدل البحث عن
اآلخر في حقيقته ،يسقط عليه مميزات مخالفة للتي يمنحھا لنفسه ...مقدما إياه للشيء غير
الطاھر ،غير العادل والشرير ،ألنه يريد نفسه رمزا للطھارة وللعدل والخير.
بطل الروايات االستعمارية ھو "المعمر" ) (Le colonالذي يؤسس لملحمة جديدة في
األرض ،أما عدو الحضارة فھو "العربي" ،ويتم قتله شكال ،ومضمونا ،والعربي ليس له

الحق في الكالم ،وال في إبداع الحدث ،فھو عبارة عن ديكور ،فمثال أبطال )دم األجناس(
) (Le sang des racesو )بيبيت المحبوب()  ( Pépète le bien aiméھم فرنسيو
الجزائر:الصيادون ،والفالحون ،أو سائقو العربات.
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ھذا الموقف األدبي نفسه ،وتلك المثل "األيديولوجية" ،وھذا البطل المثالي ذاته،
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البعيد عن الواقع ،وعن حقيقة الحياة ،ھو الذي ساد أدب أولئك الكتاب الفرنسيين الذين
ظھروا في النصف األول من القرن العشرين ،وسموا أنفسھم "مدرسة الجزائر" (L’Ecole
) d’Algerوضمت ھذه المدرسة "عمانويل روبلس"

) ،(Emmanuel Roblèsو"ألبير

كامي") (Albert Camusو"جيل روا" ) ،( Jules Royو"ادموند بروا" )(Edmond Brua
وقد ادعى كل منھم جزائريته ،ولكن لم يستطع واحد منھم أن يصور الجزائر في

الواقع،

فقد شاھدوھا من السطح ،من مكاتب اإلدارة االستعمارية ،وصوروا فيھا حياة تلك الفئة
األوروبية.
لقد أعطى أولئك الكتاب صورة خاطئة عن الجزائر ،إذ وقفوا منھا نفس الموقف الذي
وقفته اإلدارة في المستعمرة).(1
وإجماال تبرز "أيديولوجية" الرواية االستعمارية تاريخيا في محاور ثالثة):(2
 -1البحث عن شرق جديد 1900 -1830
 -2االستقالل الجمالي 1935 -1900
 -3المدرسة الجزائرية .1950 -1935

الرواية األثنوغرافية
"االثنوغرافيا" مأخوذة من الكلمة اليونانية ) (Ethnosالتي تعني العرق ،أو الجنس
وھو فرع من فروع "األنثروبولوجيا" ) (Anthropologieمن كلمة ) (Anthroposالكلمة
يونانية وتعني اإلنسان .و"االثنوغرافيا" ھي عمل ميداني ،أو ھي وصف للشعوب البدائية،
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وتلك السالالت ،حيث تقوم على رصد ثقافاتھا ،وكأنھا تضع ثقافة الشعوب في متحف.
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تصف المسكن واللباس و المعامالت ،الحياة اليومية ،أو وصف المظاھر الخارجية للثقافة
) (Les manifestations extérieures de la cultureيقوم بھذا العمل – طبعا  -األوروبيون
عن طريق المستشرقين ،علماء الجغرافيا .وھذا األدب يقوم على

العجائبية ،والغرائبية

"نظرة األنا األوروبي لآلخر") ،(1ھذا األوروبي ينظر إلى اآلخر بنظرة العرفان،
والسلطان ،والقوة )(sens/ puissance) (savoir/ pouvoir
بدأ األدب "االثنوغرافي" في الجزائر مع االستعمار فقد بعث بجواسيسه قبل االحتالل
لتدوين وتسجيل كل ما تقع عليه أعينھم فيسمح بالتدخل .بعد إخضاع الجزائر اتجه المستعمر
إلى إدخالھا متحف التاريخ ،قبل أن تموت ھذه األجناس .فقد قدمت الجزائر في صورة
منحطة ،وظھر القتل الرمزي للجزائري ،أي إفراغ ھذا األخير من الحياة ،والديناميكية ).(2
وبعد مرور عقد من الزمن على نزول الجيش ،أقدمت الحكومة الفرنسية على
"تحر") (Enquêteواسع النطاق ،وقد تم جمع معطيات قرابة أربعين مجلدا بين )(1844
و) (1867و اضطلع العسكريون بنصيبھم من ھذا "التحري" وكان على رأسھم كاريت
وبوليسي) (Carette et Pélissierوقد استدعيت أغلب التخصصات العلمية

كالتاريخ،

والجغرافيا ،والعلوم الطبية ،والفيزيائية ،والحفريات لكي توفر نظرة "أمينة" ما
أمكن عن اآلخر ،أي ھذا العربي أو ھذا البربري بما أنھم ينكرون عليه أية تسمية.
كان إصرار العسكر على معرفة الجزائر "علميا" واضحا من خالل جملة من
البحوث والدراسات الميدانية خاصة في المناطق التي أبدت مقاومة شديدة ،واستعصاء ومن
ھذه البحوث والدراسات" :مشاھد من طبائع العرب" ) (Scènes de mœurs arabesللقائد
"ريتشارد"" ،دراسات جزائرية" ) (Etudes Algériennesللنقيب "فييو" و"دراسة حول
اإلسالم في الجزائر" )  (Etude sur l’Islam en Algerieللكاتب "رين" ).(1) (Rynn

( L’occidentalisme)O2  *% & B. vz g* 6=8 n ; F  %^ *  1
.09 > &@ 97+ &n 7  %N B :J7  2
20 > &@ 97+ &n 7  %N B :J7 1

الفصل األول :الرواية الجزائرية واأليديولوجيا
فQي القQرن التاسQQع عشQر انتقلQQت "االثنوغرافيQا" مQQن العسQكر إلQQى المQدنيين  ،الQQذين
36
)(1

كانت الجزائر تمثQل بالنسQبة لھQم فرصQة لتعQاطي القصQة ،والتصQوير ،والتجميQل ،فقQد أقQدموا
على الحديث عن أنQاس ال يQرونھم أو قلQيال مQا يQرونھم ،أو ينظQرون الQيھم بشQكل سQيء ،فھQم
يسQQQافرون ويظھQQQرون انطباعQQQاتھم مشQQQفوعة بQQQآرائھم التQQQي فQQQي كثيQQQر مQQQن األحQQQوال تجانQQQب
الصواب .يكفQي الوقQوف علQى عQدد المQرات التQي اسQتعمل فيھQا مصQطلح "اثنوغرافيQا " فQي
"فھQQQارس القصQQQص" ) (RécitsالبسQQQيطة ،و"التطQQQواف" ) (Pérégrinationsو"االنطباعQQQات"
) ( Impressionsو"األسQQQفار" و"مالحظQQQات الطريQQQق") ( Notes de routeلمعرفQQQة مQQQدى
اسQQتھجان المصQQQطلح ،ومحتQQQواه .لقQQQد اسQQQتولت اللغQQQة العاديQQQة علQQQى مصQQQطلحات المالحظQQQة
"االثنوغرافية" ،وسخرھا بعيدا عن سQياقھا فھQي لQم تعQد تصQدق إال علQى بضQاعة مزيفQة.مQن
الكتQQب التQQي كانQQت شQQاھدا علQQى تلQQك الفتQQرة ":تكQQون األحيQQاء لQQدى سQQكان الجزائQQر" (La
) formation des cités chez les populations de l’ Algérieلألستاذ "إميل ماسكري".
ثم جاء دور األدباء بعد ذلك الذين أسسوا لألدب "األثنوغرافي" في المرحلة الالحقة
حيث انتقلت االثنوغرافيا إلى الجزائريين.
أفضل من يمثل ھذا االتجاه ،مجموعة من الكتاب الجزائريين الذين تخرجوا من
المدرسة الفرنسية ،وأصبحوا بإمكانھم منافسة الفرنسيين في التعبير باللغة الفرنسية وأغلب
ھؤالء األدباء ينحدرون من أسر ميسورة الحال ،أسر متعاونة مع اإلدارة

الفرنسية،

وصفوة من أبناء األعيان ممن نجحت فرنسا في إقناعھم برسالة فرنسا "الحضارية" في
الجزائر .ولكن مع األسف الشديد فكتابات ھؤالء تسير في ركاب المستعمر ،وتعبر عن
طروحات تتفق ،وتتطابق مع طروحات االستعمار

السياسية ،والفكرية .وكان ھؤالء

األدباء يطلقون على أنفسھم "المتطورون") ( Les évoluésمن أمثال "عبد القادر حاج
حمو")" ،( 1953-1891أحمد شكري خوجة" ) (1967-1891و "محمد ولد الشيخ"
)" ،(1938-1906رابح زناتي")  .(1952-1880النماذج األولى لھؤالء الكتاب ظھرت
سنة ) (1920بعد الحرب العالمية األولى ،وقد حملت الرواية األولى عنوانا خاصا يوحي
21 > & H 97+ 1
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بخضوع الكاتب لـ"أليدولوجية" االستعمارية )أحمد بن مصطفى رئيس القوم ( (Ahmed
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) Ben Mustapha goumierكتبت من طرف القائد "ابن الشريف" ) (1921-1879ويعد
"ابن الشريف" ممثال خالصا للنظام االستعماري ،فقد كان يذيل كتاباته بعبارة "ابن الشريف
قائد القواد" )) (Ben Chérif caïd des caidesإضافة إلى رواية ابن الشريف ھناك أيضا:
— ) مريـم فـي حقل النخيـل ( ) (Myriam dans les palmiersلـ"محمد ولد الشيخ".
— ) بولنQQوار الشQQاب الجزائQQـري ( ) (Boulanouar le jeune Algérienل Qـ"رابQQح
زناتي".
— ) زھQرة زوجQة عامQل المنQاجم ( ) ( Zohra la femme du mineurلQـ"عبQد القQادر
حاج حمو".
— ) مQQأمون مشQQروع مثQQل أعلQQى ( ) (Mamoun l’ébauche d’un idéalل Qـ"أحمQQد
شكري خوجة").(1

تعتبر رواية )مريم في حقل النخيل( نموذجا مثاليا لصب تلك األفكار في قالب أدبي،
وتتلخص فكرتھا قي تطبيق دعوة االندماج بين الجزائريين ،والفرنسيين عن طريق الزواج
المختلط على شكل تقارب ال شكل صراع بين األمتين .وھكذا وبعد مغامرات كثيرة ،وحبكة
شديدة التعقيد ،تتزوج "مريم" ابنة الضابط "دبسي" بأحمد ،ويتزوج أخوھا "جون"ب
"زھرة " ،علما أن "مريم" و"جون" ھما – أصال -ثمرة زواج الضابط الفرنسي "دبسي"
من"خديجة " الجزائرية.
نموذج آخر يمثل ھذا االتجاه ،رواية ) العلج أسير البربر()(El Euldj captif des .(2

1

D, Taib bouderbala :Archéologie du roman Algérien de langue française, revue des sciences

humaines,UN .de Biskra 2004, p 21.
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) barbaresquesلـ"شكري خوجة" ،وھي من أوائل الروايات التي كتبھا الجزائريون
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باللغة الفرنسية وصدرت سنة ) (1929بالجزائر العاصمة .تدور أحداث ھذه الرواية في
مدينة الجزائر العاصمة في بداية الحكم التركي للجزائر على عھد الباشا "خير الدين
بربروس" أي في الربع الثاني من القرن السادس عشر ،ويصور فيھا صاحبھا حياة األسرى
األوروبيين في سجون الجزائر .بطل الرواية ھو األسير الفرنسي "برنار لوديو" الذي
اعتنق اإلسالم تخلصا من جحيم األسر ،وطمعا في اإلمتيازات التي حصل عليھا بإسالمه،
وتحصل على تلك اإلمتيازات بالفعل ،فأعتقه الرجل الذي كان يملكه ويدعى
حاجي" وزوجه ابنته ،ومع ذلك فقد ظل أصله ،وتاريخه يالحقانه على

"إسماعيل

الدوام ،حتى عده

بقية األسرى مرتدا ،وكافرا ،وبائعا لنفسه ،ولدينه لألعداء.
يقول "جان ديجو" ) 2( Jean Dejeuxعن ھؤالء الكتاب» :إن روائيي ،وشعراء ھذه
الفترة كانوا يتوجھون باللغة الفرنسية ال ليقولوا بعض الحقائق المرة – كما سيفعل
المناضلون في صحف األحزاب السياسية– ولكن ليحوزوا رضاھا« ويضيف قائال  »:لم
تكن األعمال األدبية تكتسي إال أسلوبا سطحيا مطموس المعالم  ،إذ كان ھم المؤلف أن يقدم
للقارئ الفرنسي عمال يعتقد أنه كامل وخال من األخطاء النحوية من أجل أن يعترف به
كفرنسي كامل«) ،(1ونشير أن بعض ھؤالء الكتاب قد شاركوا في االحتفال بالذكرى المئوية
الحتالل الجزائر ،وألقوا خطبا بالمناسبة أشادوا فيھا بفضل فرنسا على الجزائريين،
وبدورھا الحضاري في الجزائر ،ولم يكونوا في آخر األمر يلقون ترحيبا ال من
الجزائريين ،وال من الفرنسيين ،وقد اشتكى بعضھم بمرارة من ھذا الجحود ،ومن السخرية
التي كانوا يقابلون بھا.

)(2

عمومQQا فQQإن أدب ھQQؤالء الكتQQاب وإن أظھQQر بعQQض النقQQد فھQQو ال يم Qس أسQQس النظQQام
االستعماري ولكن تعسفه ،وتناقضاته .في المقابل يسعى إلQى التعبيQر عQن االندماجيQة وغيQاب

Jean Dejeux: Situation de la littérature maghrébine de langue française OPU Algerie 1982 p27 1
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الفصل األول :الرواية الجزائرية واأليديولوجيا
الوعي ،واالنتماء الطبقي إذ ھناك "أيديولوجية" واضحة .في نفس الوقQت تطQرح روايQاتھم
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إشQQكالية ،ذلQQك أنQQه ينبغQQي التفريQQق بQQين "أيديولوجيQQة" األدب ،و"أيديولوجيQQة" الكاتQQب ،فھQQذا
األخير له "أيديولوجية" كمQواطن )يسQار ،يمQين( ،أمQا فQي الكتابQة ففQي الغالQب ال تكQون مQرآة
لQQQـ"أيديولوجيتQQQه" ،وھQQQو مQQQا يفسQQQر مQQQوت أبطQQQال تلQQQك الروايQQQات فQQQي النھايQQQة .إذن ھنQQQاك
"أيديولوجيQQة" مضQQمرة مQQا بQQين السQQطور ،وغيQQر مباشQQرة وھQQي البحQQث عQQن الQQذات ،وعQQن
)(1

الھوية.

األدب النضالي:
عرف "فرانز فانون")  (Frantz Fanonأدب النضال في كتابه )معذبو األرض(
» ھو أدب يبقي كل شيء أداة للكفاح الذي يخوضه الشعب المستعمر في معركة ضد
العدو«.

)(2

يفھم من ھذا التعريف أن أدب النضال أدب تستخدمه األمم المسQتعمرة سQالحا لتحطQيم
قيود االحتالل ،وبالتالي تغيير واقعھا المر .أما دوره ،فيمكن تحديده في ثالث خصائص:
الخاصية األولى :يقوم بدور التعبئة وبث الوعي ،وھو يسبق االلتحام العسكري.
الخاصية الثانية :يعبر عن الثورة المسلحة ضد العدو الغاصب.
الخاصية الثالثة :يقوم بدور المحلل الذي يستخلص نتائج المعركة )أدب التجربة
النضالية(.

Ibid p25 1
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الفصل األول :الرواية الجزائرية واأليديولوجيا
إن المتتبع لحركة األحداث التي ميزت الفترة الممتدة بين ) (1945و) (1962في
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الجزائر المستعمرة ،يقف على تطابق ھذه الراحل مع تلك التي ذكرھا "فانون" في كتابه
السالف الذكر ،حين درس تطور األدب في البلدان المحتلة لتشابه األوضاع ،سواء في
إفريقيا أو آسيا.
لقQQQد ظھQQQر االرتبQQQاط بQQQين الثقافQQQة ،والنضQQQال منQQQذ أن وطQQQأت أقQQQدام المسQQQتعمر أرض
الجزائر ،فالثقافة تمثل أداة كفاح في البلدان المستعمرة .يقQول "فQانون"» :فQي الجزائQر توجQد
)(1

عالقة بين الثقافة والنضال السياسي منذ «.1830

فبعد أن تم احتالل الجزائر ظھرت مقاومة ثقافية تجلت في العQودة إلQى الھويQة

و

الQذات عQQن طريQQق "غريQزة البقQQاء" ) (L’instinct du survivreفقQد كQQان المثقQQف يستحضQQر
رموز المقاومة ،ھQو صQراع علQى مسQتوى المخيلQة التQي قQوت روح المقاومQة ،ولمQا ظھQرت
األحزاب فيما بعد خرجت المقاومة من المخيلة إلى التاريخ.
تعتبQQر فتQQرة الخمسQQينيات مQQن القQQرن العشQQرين فتQQرة ظھQQور القصQQة الجزائريQQة الحديثQQة
الناطقQQة بالفرنسQQية والتQQي عبQQرت عQQن اللحظQQة التاريخيQQة مQQن التحQQول السياسQQي ،واالجتمQQاعي
واالقتصادي للمستعمرة ،كما عبQرت عQن "أيديولوجيQة" ولQدت مQع الصQراع ،فھQو أدب يQدين
بQQـ"أيديولوجيQQQة" الكفQQاح الطبقQQQي ،والسياسQQي ،ومبQQQادئ الحريQQة ،والعدالQQQة ،ومفQQاھيم الQQQوطن
والحرية .يقول "مالك حداد" »:إن الكتاب الجزائريين الذين ظھروا في ھذه الفترة قد أدركQوا
أن التاريخ ،واألدب شيء واحد ،وليس علينا أن نختار نحQن الكتQاب الجزائQريين فلقQد اخترنQا
)(2

وانتھى األمر ،والتزمنا ،بالثورة ،والتحقنا دون أي وجل«.

حQQين جعQQل ھQQذا األدب مسQQألة الQQوطن أولQQى أولوياتQQه ،وصQQدارة انشQQغاالته ،ف Qإن كQQل
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الفصل األول :الرواية الجزائرية واأليديولوجيا
الكتابات التي أنتجتھا تلك الحقبة التاريخية كانت تتمحور حول تلك القضية.
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أول مQQن كتQQب روايQQة جQQديرة بھQQذه الفتQQرة "مولQQود فرعQQون" ) (1962-1913بعنQQوان
)نجل الفقير( ) (Le fils du pauvreوھي رواية تنتمQي إلQى السQيرة الذاتيQة ،والالفQت لالنتبQاه
أن ھذه الرواية تختلف عن السير الذاتية في الغرب ،فاألديQب يفQرض نفسQه بكتابQة الروايQات
ثم يكون التتويج اإلبداعي بكتابة حياته أو سQيرته ،بينمQا "مولQود فرعQون" بQدأ مسQاره األدبQي
اإلبداعي بكتابة سيرته الذاتية ،وھذا يتناقض مع ھذا الجنس األدبي .
بطل ھذه الرواية ھو "فورولو" منراد الذي يعيش في وسQط فالحQي ،عQالم خQاص كQل
شيء فيه مقدر ،ومكتوب .إن الفكرة التي استحوذت على عقل "فرعون" ،وفرضت نفسھا
عليه ،وھو ذلك الكاتب المتألم من ظلم االستعمار ،ومن الحرمان ،تلك الفكرة ھQي أن يبQرھن
بأن أبناء قومه -حتى وان كانوا عميانا -بشر كسائر الناس ،لھم كرامتھم ،وقدرھم.
"فورولو" ھذا ھو "مولود فرعون" ،ففي رسالة بعث بھا إلى صديقه "روبليس"
) (Roblèsبتاريخ  1953/01/21قال »:وعلى أية حال أرجوك أن تنصحني ماذا أعمل؟
فأنا على استعداد أن أختصر الكالم عن نفسي في خمسة عشر سطرا عوض المئتي صفحة
التي كتبتھا«).(1
الحظت الباحثة

)(2

"فاني كولونا" )( Fanny Colonnaأنه يوجد بين بداية كل رواية

من روايات "فرعون" ،ونھايتھا فرق في اللھجة التي يتحدث بھا ،فـ"فرعون" سواء عن
قصد أو بدونه ،يضع النظام االستعماري وجھا لوجه أمام كل ما فيه من متناقضات .ففي
الصفحات األخيرة من رواية )نجل الفقير( يتبين أن بطل الرواية "فورولو" مسحور بما
لمسه في دار المعلمين من روح سخية ،ولكن أوضاع المجتمع الذي منه انحدر ،تتضارب
مع الفكرة "األيديولوجية" التي تعلمھا في بوزريعة .فأولئك المتعرضون

لالحتقار،

المتخبطون في الجھالة ،المصنفون في النخب الثانية من اإلنسانية ،يكفي ما يعانونه من
تعاسة للتنديد بما في تلك المبادئ الجمھورية من زيف ،ومخادعة.
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الفصل األول :الرواية الجزائرية واأليديولوجيا
وھكذا أخذ فرعون يبرز ما في النظام االستعماري من نشاز يتمثل في التضارب
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بين النوايا األخالقية ،والممارسة السياسية.
أما "مولود معمري") (1989-1917فتشھد قصصه على تطور الوعي القومي،
والوصول إلى الثورة .فقصة )األفيون والعصا() ( L’Opium et le bâtonتترجم الحياة
اليومية في خضم الثورة التحريرية ،حيث تبدو المأساة ،و التجربة التي مرت بھا الجزائر
إبان تلك الحقبة العصيبة .صور "معمري" في ھذه القصة المعاناة النفسية للطبيب "بشير"
الذي درس في فرنسا وھناك تلقى مبادئ الغرب التي تبدو نبيلة .في القصة مشاھد للخراب،
والدمار ،والموت التي عاشتھا قرية "تالة" .يتعاون أخوه "بلعيد" مع السلطات بينما يلتحق
أخوه اآلخر "علي" بالمجاھدين ،أما أخته "فروجة" فھي األرملة الضحية.

أمام ھذا الوضع وانطالقا من التزاماته اإلنسانية ،يقرر "بشير" االنضمام إلى
المجاھدين ويصبح مسؤوال على الجانب الصحي في الوالية الرابعة.
قصة )األفيون والعصا() (1إذن تصQوير للمعانQاة ،والصQراع النفسQي ،والفكQري اللQذان
ظال يحتدمان في نفس المثقف "البرجوازي" الصغير ،بسبب ما كQان يQراه ممQا يتعQارض مQع
مبادئه ،ومفاھيمه التي آمن بھا.
النمQQوذج الثالQQث الQQذي نمثQQل لQQه ألدب ھQQذه المرحلQQة روايQQة )نجمQQة( ل Qـ"كاتQQب ياسQQين"
) (1989-1929الQQذي يعتبQQر مQQن أبQQرز الكتQQاب الQQذين عبQQروا بصQQدق عQQن معانQQاة الشQQعب
الجزائري ،حيث وصف بشاعة حرب األبادة ،والتعذيب في السجون ،كمQا عبQر عQن

آالم،

وآمال شعبه بقوة.
رواية )نجمة( التي نشرھا صاحبھا سنة ) (1956ولقيQت نجاحQا منقطQع النظيQر ،وعQد
كاتبھا أحسن من يمثل مدرسQة إفريقيQا الشQمالية األدبيQة ".نجمQة " بنQت امQرأة فرنسQية ،ولكQن
أباھQQQا الجزائQQQري غيQQQر معQQQروف ،يالحقھQQQا أربعQQQة شQQQبان" :رشQQQيد"" ،األخضQQQر""،مQQQراد"،
"مصطفى" ومغامرات ھؤالء في البحث عنھا تشكل إطار الرواية.
178 > &@ 97+ &eF+ b:J A0B :)v <2^ 0F!1

الفصل األول :الرواية الجزائرية واأليديولوجيا
الروايQQة تمثQQل نقQQدا للمظQQالم السياسQQية ،واالقتصQQادية التQQي كانQQت تمارسQQھا السQQلطة
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االستعمارية على البالد.فقد "كتب ياسين"» :عشرون ألفا مQن تجQار الكQروم يتقاسQمون
األرباح ،بينما نحن نشرب الماء ...ونحQن نركQب الحميQر رغQم أن مQوارد الحديQد فQي الQونزة
تنتج أجود أنواع الصلب لصناعة الطائرات النفاثة«).(1
تمثل "نجمة" الجزائر الجديدة .قال "ياسQين" فQي اسQتجواب لQه بQأن" نجمQة" ھQي روح
الجزائر الممزقة من البداية المھدودة بشتى التوترات الداخلية).(2
تلك ھي "نجمة" التي ترمز إلى كل مدينة من مدن ھذا الوطن الفسيح ارتوت أرضھا
بدم األبطال ،ودموع الثكلى .ھي المرأة التي يحاول الرجال إثبات أبوتھم لھا ،كما لو أن
أمھا الفرنسية قد دفعتھا إلى ھذا المصير .أن تكون وردة ال يشمھا ،مھددة دائما إلى أعمق
أعماق جذورھا).(3
إن النماذج المقدمة تثبت انغماس أصحابھا في حياة الشعب بمختلف طبقاته ،فأبطال
تلك القصص من فئات ھذا الشعب ،جنود ،الطفل اليتيم ،المعركة ذاتھا ،الوطن ،السجن
ومما الشك فيه أن الظروف الخاصة التي عايشتھا الجزائر ،وھي ظروف

الحرب،

ومبادئ الثورة و"أيديولوجيتھا" ھي التي حددت اتجاھات ھذا األدب الجزائري المكتوب
بالفرنسية اتجاھات األدب القومي الثوري ،الذي لعب دورا ھاما على مستوى الوعي
"األيديولوجي" للكاتب).(4
لقQQQد حQQQاول االسQQQتعمار -مQQQن خQQQالل أسQQQاليب اإلغQQQراء -اإليقQQQاع بھQQQؤالء الكتQQQاب فQQQي
"أيديولوجيته" ،فقQد تكاتفQت عQدة عوامQل علQى رأسQھا واقعھQم االجتمQاعي ،والطبقQي ،فھQؤالء
الكتQQاب ينحQQدرون مQQن عQQائالت فقيQQرة ،ومھضQQومة الحقQQوق" .فكاتQQب ياسQQين" الطفQQل الفقيQQر
احترف الصحافة وعمل في الموانئ ،وفي الزراعة ،و"محمQد ديQب" عمQل فQي النسQيج ،وفQي
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الفصل األول :الرواية الجزائرية واأليديولوجيا
أقبيتھا الباردة ،كما اشتغل في التدريس ،والمحاسبة ،ثQم الصQحافة ) .(1ومQن نفQس التركيبQة
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عموما كQان الكتQاب اآلخQرون ،لQذا جQاء أدبھQم صQادقا ،يحمQل ھمQوم الشQعب ،وآالمQه ،فكQانوا
شھودا على إثم االستعمار ،وإجرامه ،وموته في النھاية.

المبحث
الثالث

التفاوت الطبقي والصراع الثقافي في الجزائر المستعمرة

جوھر األيديولوجية االستعمارية:
اقترنQQت والدة الغQQرب الحQQديث بظQQاھرة التأصQQيل العرقQQي ،أي القQQول بوجQQود طبQQائع
محددة وخاصة تقف سببا وراء الحضارة الغربية.
ظھرت نظرية العرق القائلة بتفوق الجنس اآلري على خلفية من الممارسات
المدفوعة بھاجس التفوق ،وذلك قبل أن تتبلور أطرھا النظرية على يد "غوبينو" و"فولتمان"
و"عومبلونكس" ،وغيرھم من الذين وجدوا دعما مباشرا من البحث "الفيلولوجي" الذي
)(2

أشاع منذ القرن الثامن عشر

تمايزا في الكفاءة األدائية بين اللغات اآلرية ،والسامية،

ورتب عليه تفاوتا بين عقليتين ،ودعما ال يقل أھمية من البحوث "العلمية" حول "أصل
األنواع" التي بلغت ذروتھا عند "داروين" ).(Darwin
اكتسبت نظرية "الطبائع العرقية" نوعا من الشرعية ،حين اجتمعت لھا أسباب عدة،
فقد استطاع الغرب فرض ھيمنة اقتصادية ،وترك جزءا كبيرا من العالم مرتبطا به في
عالقة تبعية دائمة وظھر إلى جانب ذلك مبشرا برسالة "حضارية– دينية" تبدو في الظاھر
73% 72> &@ 97+ : :J $ F % E*f 1
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الفصل األول :الرواية الجزائرية واأليديولوجيا
أخالقية ،إال أن ھدفھا الحقيقي ھو إخضاع العالم والسيطرة عليه .حينما كان الغرب
45

يتوسع ،ويتمدد على كامل الكرة األرضية ،كان "الرجل األبيض" يحمل انتماء عرقيا،
ودينيا ،وثقافيا يضعه في مرتبة أعلى على اعتبار أن القوة ،والھيمنة ،والسيطرة والتوسع
تولد لدى الجماعات العرقية شعورا بالتفوق ،واالستعالء والترفع ،حيث تلجأ إلى تثبيت
حدود فاصلة بينھا ،وبين الجماعات العرقية األخرى تحول دون عملية االندماج.
فھي تعمل على تقويض التشكيالت السياسية ،والدينية ،والثقافية للمغلوب ،وال تسمح
بظھور تشكيالت أصيلة.
ھذا السلوك المزدوج أدى إلى ظھور صورتين) :(1صورة للذات تتصف

بالنقاء،

والصفاء ،والشفافية وھذا يقتضي إعادة كتابة تاريخ الذات منظورا إليه من واقQع حQال الQذات
كما وصلت إليه ،مما يبرھن على قوتھا ،وفعاليتھا .وصورة لآلخر ممثلة في جميQع الصQفات
المكروھة ،والمنبوذة وإلصاقھا باآلخر على أنھا حقيقة.
إن النظQQQرة الدونيQQQة لQQQـ"آلخQQQر" اسQQQتمدت مضQQQمونھا مQQQن "أيديولوجيQQQة" التفاوت،ھQQQذه
"األيديولوجيQQة" التQQي تQQؤمن بQQالقوة ال تقQQف عنQQد اختQQزال اآلخQQر ،بQQل تتجQQاوز أحيانQQا ذلQQك إلQQى
الرغبة في القضاء عليه .وھي الفكرة التي كانت الھيجلية قد أقامتھا استنادا إلQى أسQس عقليQة
مجردة.
أقام "غوبينو" جملة أحكامه مQن خQالل معاشQرته للشQرقيين فQاعتبرھم جنسQا منحطQا ال
يمكن أن يحدث إال الضرر باألوروبيين ويقرر أنه ال يمكن أن تنشأ حضارة من جQنس متQدن
قوامه الوضاعة واالنحطاط.
إن فكرة التفاوت تحولت إلى فلسفة لھQا بعQد اجتمQاعي) ،(2وسQلوكي ،كQان مQن نتائجھQا
انقسام عميق في الفكر اإلنساني .فتلك "األيديولوجية" كرست لمدة طويلة فكQرا
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واجتماعيQQQا ،وسياسQQQيا اختQQQزل عرقQQQا إلQQQى الحضQQQيض وأدى ذلQQQك إلQQQى مزيQQQد مQQQن اليQQQأس
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والخQQذالن ،وإفQQراغ األنسQQاق الثقافيQQة مQQن مضQQامينھا واإلجھQQاز عليھQQا ،وغزوھQQا بمضQQامين
أنتجتھا ظروف تاريخية مختلفة.

التفاوت الطبقي
من دعائم تلك "األيديولوجية" االستعمارية أنھا ترى ضQرورة ارتبQاط األمQن ،والنظQام
في المستعمرات بحضور الدول االستعمارية وھي القادرة وحQدھا علQى تسQيير شQؤون الQدول
المستعمرة لمؤھالتھا ،وكفاءاتھا ،وبدونھا ستكون تلQك الQدول حبيسQة الفوضQى ،واالنقسQامات
الطائفيQQة واالضQQطرابات ،وسQQيؤدي قلQQة وعيھQQا إلQQى ضQQعف األداء االقتصQQادي ،واالجتمQQاعي
والنتيجة تفكك أجھزة الدولة.
ھQQذه المھمQQة التQQي تQQدعيھا "االيQQديولوجيا" االسQQتعمارية ظھQQرت فQQي الجزائQQر بدايQQة فQQي
تحطQQيم البنيQQات األساسQQية ،واالقتصQQادية ،والثقافيQQة للمجتمQQع الجزائQQري .قضQQى) (1االسQQتعمار
علQQى كQQل مقومQQات الدول Qة الجزائريQQة ،وأقQQام بالمقابQQل نظامQQا رأس Qماليا اسQQتعماريا قائمQQا علQQى
العنف ،واإلبادة ،واالستغالل والعنصرية.
لقد أدت التطورات التي عرفھا االقتصاد الجزائري منQذ االحQتالل إلQى تفكQك المجتمQع
الجزائري ،وانحالل أسسQه االقتصQادية ،واالجتماعيQة مQن جھQة ،وإلQى إقامQة نظQام اقتصQادي
رأسQمالي تھQQيمن عليQQه أقليQQة أوروبيQQة محظوظQQة تسQQيطر علQQى أھQQم وسQQائل اإلنتQQاج ،والتمويQQل
وھQQي تملQQك أھQQم األراضQQي ،وتحتكQQر البنQQوك ،والنشQQاط الصQQناعي ،كمQQا أنھQQا تحتكQQر اإلطQQار
اإلداري ،والتقني للبالد وكذا قطاع التصدير ،واالستيراد.
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استولى الكولون على األراضي في إطار فرنسQتھا ،وبلQغ مجمQوع مQا اسQتولوا عليQه
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سQQنة ) 2.462.537) (1934ھكتQQار( ،كمQQا بلQQغ عQQدد القQQرى االسQQتيطانية بمQQا فيھQQا المراكQQز
والضيعات نحو ) (928وقد ساعد على تطور االستيطان الشكلي ،والخاص "قQانون ورنييQه"
) (La loi Warnierالصادر سنة)  (1873المعروف "بقانون الكولون" الذي كQان يھQدف إلQى
تفكيك وحدة الملكية األھلية  ،وتمكين المعمرين منھا ،وكذلك قانون ) (1887والذي حـل

محل "قانون سيناتيس كونسيلت" )( 1)(Senatus consulteلسنة ).(1865
وبالرجوع إلى المعطيات األساسية قبل ) (1954بالنسبة للقطاع الزراعي يمكن
مالحظة اآلتي:

)(2

السكان األوروبيين 175 :ألف نسمة.
المساحــة2.320.000 :ھكتار.
عدد المزارع21080 :
المعدل الوسطي لكل مزرعة  125ھكتارا.
يسيطر  %30من المالكين علQى حQوالي  %87مQن المسQاحة الكليQة ،فQي حQين تتQوزع
المسQQاحة الباقيQQة  %13علQQى حQQوالي  %70مQQن المالكQQين  34فيھQQا تقQQل عQQن  10ھكتQQارات
)( 3

وتتركز ھذه األراضي في شمال البالد على النحو اآلتي:

 %35في الساحل الوھراني %18 ،في المتيجة %14 ،في سھل عنابة ،وھي المناطق
األكثر خصوبة ،واألكثر إنتاجية.
أما عن متوسط دخل الفرد األوروبي يساوي  9371فرنكا جديدا ،أي  1874دوالرا.

o.   / jGL 1# *B  21 + @  & 5 - >v *% 1865  7 14 $ 6<e &l  . 5 , ! 1 ;  1
(.E ! ]K _< :J -;Q lGK# 7# o.% &)# 0 =   B% & M
72 > &1982 &3%B RJ &3%B <P & :J & F E G + 1 0 &1%<*P =% 2. 2/ d @   2
104 > &97+ 5H  3

الفصل األول :الرواية الجزائرية واأليديولوجيا
في المقابل نجد اإلحصاءات اآلتية قبل  ،1954وھي تخص السكان األصليين :
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السكان حوالي  5000.000نسمة
المساحة حوالي  7.349.000ھكتار
عدد المزارع 630.730

المعدل الوسطي لكل مزرعة  11ھكتارا موزعة على النحو اآلتي:

)(1

 %4يسيطرون على حوالي  %38.5من المساحة %26 ،يحوزون  %43منھا بينما
ال يملك  %70سوى  %18.5أي أراضي فقيرة ال تتوفر على المياه ،والوسائل الحديثة ،يقQع
معظمھQQا فQQي الQQداخل ،وال تنQQتج إال قمحQQا أو شQQعيرا ،وبعQQض الثمQQار الجافQQة ال تكQQاد تغطQQي
احتياجات أھلھا.
ويبلغ متوسط دخل الفرد في ھذا القطاع  136فرنكا جديدا أو  32دوالرا ،وھذا
التدني في نصيب الفرد يمس  %70من المزارعين الصغار الذين يضطرون للبحث عن
عمل إضافي لدى المعمرين أو لدى كبار المالك الجزائريين وخاصة أثناء المواسم.
ھQQذا فQQي المجQQال الزراعQQي فقQQط ناھيQQك عQQن المجQQالين الصQQناعي والتعليمQQي واللQQذان ال
يمكن وصQفھما إال بالكQارثي .وقQد آثرنQا التركيQز علQى المجQال الزراعQي باعتبQار مQا تطرحQه
الروايQQة )الحريQQق( تحQQت الدراسQQة م Qن مشQQكالت بسQQبب سياسQQة االغتصQQاب و التوزيQQع غيQQر
العادل لألراضي ،وافرازاته السQلبية علQى المسQتويين االقتصQادي ،واالجتمQاعي .والسQتكمال
الصورة القاتمة للوصفية االقتصادية ،واالجتماعيQة لحيQاة الجزائQريين قبQل انQدالع الثQورة ،ال
بأس من استعارة األرقام األساسية اآلتية للتQدليل علQى سياسQة التھمQيش ،واسQتئثار األوربيQين
بالمناصب:

104> &@ 97+ :2/ d @  1

الفصل األول :الرواية الجزائرية واأليديولوجيا

49

جدول يبين الفارق في توزيع الوظائف بين المعمرين والسكان األصليين
نوع الوظائف

الجزائريون

األوروبيين

المجموع

موظفون

%07

%93

%100

إطارات متوسطة

%17

%83

-

موظفو المكاتب

%21

%79

-

عمال يدويون

%95.2

%4.8

-

عمال عاطلون

%91

%9

-

لقد أدت سياسات القھر ،التسلط ،االستغالل ،والعنصرية إلى نتائج جد وخيمة على
مجموع الشعب الجزائري الذي أجبر على العيش على ھامش المجتمع األوروبي الدخيل
فكان ھؤالء المضطھدون يشكلون أحط طبقة ،وأحوجھا ،وأجھلھا في الجزائر ،بالرغم من
أن حالتھم االقتصادية واالجتماعية كانت جيدة قبل االحتالل) .(1ففي الوقت الذي كان ھذا
الشعب يعاني ويالت الفقر والمرض ،والجھل بعد أن سطا المعمرون على أخصب
األراضي ،ودفع بأصحابھا األصليين إلى األراضي الجدباء ،أو حولھم إلى

خماسين،

وعمال ،وعاطلين ،كانت طبقة البرجوازيين ،واإلقطاعيين تشكو الكظة ،والبطنة بعد أن
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ضموا إلى األراضي الزراعية الخصبة امتالكھم ألضخم المصانع التي كانت تتحرك
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برؤوس أموالھم الضخمة).(1

ھذا التفاوت الطبقي الرھيب كانت نتائجه وخيمة بالنسبة للجزائريين ،تمثلت في
الھجرة الريفية نحو المدن أو الخارج )فرنسا  400ألف عامل( ،وفي انتشار األمية 5/4
األشخاص الذين تفوق أعمارھم ست سنوات ال يعرفون القراءة ،والكتابة ،وفي نقص
وتدھور قطاع السكن ،وتدھور الحالة الصحية ،وتكاثر المدن القصديرية ،واألكواخ ،وقلة
أو انعدام المنشآت الصحية في األرياف الجزائرية ولكن العواقب االجتماعية تتجلى كذلك
في تدني أجور العمال الجزائريين بالمقارنة مع أجور العمال األوروبيين ،وفي طبيعة
األعمال التي تسند إليھم). (2
ھذا التفاوت الطبقي ،وتفاقم الوضع االقتصادي ،االجتماعي ،والثقافي أدى إلى نوع
من االستنكار والرفض حتى لدى فئة من المثقفين الفرنسيين ،وإلى نمو نضاالت سياسية
عند الشعب الجزائري يقود تطورھا الحتمي إلى ثورة تحريرية.
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الصراع الثقافي في الجزائر المستعمرة:
كان ال بد أن تنعكس تلك األوضاع المزريQة لQدى طبقQة الشQعب الجزائQري نقمQة علQى
المحتل ،وتعبر عن مواقف الQرفض ،فقQد أدى تفQاقم الوضQع إلQى تشQكل الQوعي الQوطني لQدى
أبناء ھذا الشعب ،إذ فQي أحضQان ھQذه الظQروف المأسQاوية تربQى ،وترعQرع جيQل كامQل مQن
المناضلين الطالئعيين متشبعا باألفكار الثوريQة ،ومؤمنQا بQـ"األديولوجيQا" الوطنيQة فقQد منحتQه
المآسي ،والمحن صالبة ،وصمودا.
ھذا الرفض تبنته نخبة مثقفة في فترة الخمسينيات على اختالف مشاربھا و التي آلمھQا
مQQا وصQQلت إليQQه أوضQQاع الجزائQQريين ،وأبانQQت صQQراحة أو ضQQمنيا عQQن رفضQQھا للممارسQQات
االسQQتعمارية ضQQد الشQQعب الجزائQQري األعQQزل مQQن ھمجيQQة ،ووحشQQية حيQQث تحQQول الجQQيش
الفرنسQQQي بوسQQQائله القمعيQQQة إلQQQى "قسQQQطابو" ) (GestapoيمQQQارس "النازيQQQة الھتليريQQQة" .ھQQQذه
الممارسQات االسQQتعمارية الوحشQQية وجQQدت فQي بعQQض المثقفQQين الفرنسQQيين مQن يبQQرر لھQQا ھQQذه
الشرعية فQي ممارسQة الفعQل اإلجرامQي ،فكانQت أفكارھQا "األيديولوجيQة" تتفQق وتتطQابق مQع
"األيQQQديولوجيا" االسQQQتعمارية التQQQي تجلQQQت فQQQي العQQQداوة ،والعنصQQQرية ضQQQد حريQQQة الشQQQعب
الجزائري.
سنركز في ھذه الدراسة على "فرانسيس جونسون" ) ، (Francis Jeansonو"فرانتQز
فQQQانون" ) (Frantz FanonمQQQن جھQQQة ،و"البيQQQر كQQQامي" )(1) (Albert CamusمQQQن جھQQQة
مقابلة ،والھدف من ھذه العرض ھو إظھار موقQف ھQذه النخQب الفرنسQية المثقفQة مQن أحQداث
الجزائر ،ومعرفة توجھاتھا ،وكذا أفكارھا الفلسفية.
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مQQQن المثقفQQQين البQQQارزين الQQQذين أعلنQQQوا عQQQن أفكQQQارھم ،وفلسQQQفاتھم المعاديQQQة للثQQQورة
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الجزائرية ،وضد حرية الشعب الجزائري ،واستقالله "البير كامي"∗.

كان "كامي" يعتز بالثقافة ،والحضارة الفرنسية ،ومعجبا بالمناظر الطبيعية الخالبة
في شواطئ الجزائر ،ألف مجموعة من الروايات أشھرھا) الغريب( )(L’Etranger
)) (1942الطاعون( )) (1947) (La Pesteالمنفى والمملكة( )(L’Exil et le Royaume
وھي روايات تمثل فلسفة "األقدام السوداء" ).(les pieds noirs
إن اختيار "كامي" الجزائر كإطار جغرافQي ،واتخQاذه سQياقا لرواياتQه لQيس بريئQا علQى
رأي "كونQQور كرويQQز اوبQQرين" ) (Conore Cruise O’ brienفكثيQQر مQQن عناصQQر ھQQذه
القصص والروايات كمحاكمة "ميرسو") (Meursaultفي )الغريب( تشكل تبريرا خفيQا ،وال
شعوريا للسيطرة الفرنسية أو محاولة أيديولوجية لتجميلھا) (1كما أن القراء يربطون مQن أول
وھلQQQة رواياتQQQه بالروايQQQات الفرنسQQQية حQQQول فرنسQQQا لQQQيس بسQQQبب لغتھQQQا ،وإنمQQQا ألن إطارھQQQا
الجزائري يظھر عرضيا ،بدون عالقة مع المشكالت األخالقيQة الخطيQرة التQي

تطرحھQا،

صحيح أن ميرسو يقتل عربيا ،لكQن ھQذا العربQي ال يسQمى ،ويظھQر بQدون تQاريخ ،وبQالطبع
بدون أب وال أم .أكيد أنھم أيضا عرب أولئك الذين يموتQون بالطQاعون فQي "وھQران" لكQنھم
ال يسمون كذلك ،بينما يتم إبراز "ريو")  ( Rieuxو "طارو"). (Tarrou

)(2

الممتبع آلثار "كامي" يالحظ ارتباطھا بظاھرتين تاريخيتين :المغامرة االستعمارية
الفرنسية و الكفاح المستميت ضد استقالل الجزائر .ھذا الموقف ظھر بعد اندالع الثورة
التحريرية المباركة ،خاصة بعد عملية "ملعب سكيكدة" )  ( 1955حيث كتب للحزب
الشيوعي الجزائري قائال ":بأنه يائس من الوضع" .بعد) (1956رفض التعليق على الثورة،
مما أدى بالطبقة اليسارية المثقفة إلى االحتجاج على سياسة السكوت

المنتھجة من
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طرف "كامي" الذي خرج عن صمته بعد ذلك قائال ":أنه ال حكم
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لحكومة

"المتروبول" ) (La métropoleعلى الجزائر ،وال حتى "روبير الكوست"
)(Robert Lacosteوال ألي كان") ،(1فـ"كامي" الذي نال جائزة "نوبل" لآلداب يصرح بأنه
ال توجد أمة جزائرية ،فاليھود ،والترك ،واليونان واإليطاليون ،والبربر قد يكون لھم كلھم
حق المطالبة بتوجيه ھذه األمة االفتراضية .إن العرب راھنا ال يشكلون لوحدھم كل
الجزائر .فأھمية ،وقدم التعمير الفرنسي بالخصوص يكفيان لخلق مشكلة ال يمكنھا أن تقارن
بال شيء في التاريخ ،إن فرنسيي الجزائر ھم أيضا ،وبالمعنى القوي للكلمة أھالي ،ويجب
أن نضيف بأن جزائر عربية خالصة ال يمكنھا أن تصل إلى االستقالل االقتصادي الذي
بدونه لن يكون االستقالل السياسي إال مجرد وھم خادع

).(2

موقف "كامي" من العمليات

الفدائية للجبھة كان واضحا ،حيث وقف ضدھا فقد كتب في ھذا الشأن قائال »:في حالة قيام
إرھابي برمي قنبلة في سوق "بلكور" أين تقوم أمي بقضاء حاجياتھا ،ويترتب عن ھذا
الرمي وفاة أمي ،فسأكون مسؤوال في ھذه الحال للدفاع عن أمي قبل الدفاع عن العدالة
وإني أحب العدالة كما أحب أمي«.

)(3

وقد رد عليه صديقه "جيل روا" الذي ينتمي أيضا

إلى "األقدام السوداء" في كتابه "حرب الجزائر" ) (La guerre d’Algérieسنة)( 1960
»فالسؤال المطروح ھنا لم يكن في تفضيل أمك على العدالة بل السؤال ھو أن تحب العدالة
كما تحب أمك«.

)(4

كتب "جون جاك بروشيه" ) (J.J.Brochetفي كتابه )البير كامي فيلسوف األقسام
النھاية( أن "كامي" اتخذ موقفين متمايزين ،ومتناقضين حيث أنه قبل الثورة كان يشجب في
مقاالته تصرفات المستعمرين الفرنسيين ،وتعرض للطرد من عمله ،بسبب موقفه
لكن ھذا الموقف تغير بعد اندالع الثورة ،حيث أوضح "بروشيه" أن "البير كامي"

ھذا،
قد

تعاطف مع الجزائريين فقط ضمن المقياس الذي ظھروا فيه أغبياء ،ويمكن استغاللھم
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فيما بعد من الرصاصات التي انطلقت بين الجانبين ،وأسالت حمامات الدم ،وقدمت الجزائر
مليونا من الشھداء قربانا لالستقالل".
أما "أحمد طالب اإلبراھيمي" فقال عن "كامي"» :ال شك أن كامي قد كتب صفحات
رائعة حول جمال شواطئنا ،وبھاء شمسنا ،ولكننا نجده قد غير رأيه حتى بالنسبة إلى ھذا
الموضوع .فھو يقول لدى عودته إلى تيبازة بعد عشرين سنة " :من الحماقة التي ال يجني
اإلنسان من ورائھا سوى الندامة أن يعود اإلنسان إلى مرابع صباه ،وأن يحب  -وھو في
األربعين -كما كان يحب وھو في العشرين«).(1ثم يستطرد اإلبراھيمي »:رأيناه محققا
صحافيا ينزع إلى التحرر في جريدة "الجزائر الجمھورية) (Alger républicainعام
) ،(1939وصحافيا منتميا إلى حركة المقاومة في جريدة "كفاح" ) (1945) (Combat
ومعلقا معبرا عن آرائه الخاصة في جريدة "االكسبريس") (1956) (L’expressويحق لنا
بعد ھذا أن نستخلص بأن "كامي" قد تغير كثيرا ،وأن ما قيل من أنه كان متعلقا ببالدنا ،إن
ھو في الواقع إال تعلق بأصله ،وفصله من بني جنسه ،ولألسف الشديد لم يكن "كامي" في
مستوى ھذا المثل األعلى وال شك أن الجزائريين كانوا على استعداد لمنحه لقب "كامي
الجزائري" ) (Camus l’Algérienلو استطاع أن يتغلب على استجاباته الفطرية
وارتباطاته ببني جنسه ،وأن يعترف بكفاحنا البطولي ،وأن يرضى بالحل الوحيد لقضيتنا
وھو االستقالل،
ينالھا«.

لو فعل ذلك لكان لقب "كامي الجزائر" بمثابة جائزة نوبل أخرى

)(2

المثقف الثاني الذي كان على النقيض لـ"كامي" في آرائQه الفكريQة ،والفلسQفية ومواقفQه
المؤيQQQدة للثQQQورة الجزائريQQQة ،وحQQQق الشQQQعب الجزائQQQري فQQQي الحريQQQة واالسQQQتقالل "فرانسQQQيس
جونسون" ) ( Francis Jeansonأستاذ الفلسفة ،والمفكر السياسQي الفرنسQي الQذي وصQل إلQى
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العالمية الثانية ،وقد كان لھذه الظروف آثارھا النفسية ،والصحية عليه.
في الجزائر تعرف على شخصيات وطنيQة فQي الحركQات السياسQية ،كمQا مكنتQه إقامتQه
بالجزائر من اإلطالع على سياسQة فرنسQا االسQتعمارية عQن قQرب (1).وحQين عQاد إلQى فرنسQا
حذر الشعب الفرنسي من أن فرنسا استوطنت أرضا بركانية وھي مسQتعدة لالنفجQار فQي أيQة
لحظة.
في سنة ) (1955نشر كتابه األول باالشتراك مع زوجته ) (Colette Jeansonبعنوان
)الجزائQر خQارج القQانون( ) (L’ Algérie hors la loiوالكتQاب نقQد شQديد لسياسQة فرنسQا
االسQQتعمارية ،ودفQQاع عQQن حقQQوق ،وحريQQة الشQQعب الجزائQQري ،وھQQو أول كتQQاب يتطQQرق إلQQى
الثورة الجزائرية ،وأبعادھا السياسية ،وقد واجه الكاتب انتقQادات كثيQرة خاصQة وأنQه لQم يكQن
معروفا كسياسي في األوساط اليسQارية ،بQل كQان مشQھورا كفيلسQوف وجQودي متشQبع بفلسQفة
صديقه "سارتر" الذي اشتغل معه عدة سنوات في مجلة "األزمنة الحديثة"

Les

) ،( temps modernesوعند اندالع الثورة انفصل عنه لتردد ھQذا األخيQر فQي تحديQد موقفQه
من القضQية الجزائريQة .أسQس "جونسQون" جبھQة عمليQة تQدافع عQن حريQة الشQعب الجزائQري
يقول» :أنت أيھا الفرنسي ،تطلب من القوات العسكرية لبالدك أن تواصل عملھا فقط ،وذلQك
باتفاق مع بعض الشروط األساسية ال للتعQذيب المسQتمر ،والطويQل للمناضQلين المشQبوھين ال
للتجمعQQات ،واإلبQQادة المسQQتمرة للشQQعب الجزائQQري إن وجQQودك يبقQQى رسQQالة ميتQQة  ...فأنQQت
تتحمل األسباب ،والنتQائج سQواء أردت ذلQك أو لQم تQرده (2)«.موقQف "جونسQون" واضQح مQن
القضية الجزائري يناقض تمامQا موقQف "كQامي" فكQرا ،وعمQال ،وممQا يجسQد ھQذه الحقيقQة أن
"جونسون" استطاع سنة)  (1957من أن يشكل مع أنصاره منظمة سQرية تعمQل علQى مQد يQد
المسQQاعدة للمھQQاجرين الجزائQQريين فQQي فرنسQQا عامQQة ،والفQQدائيين خاصQQة .أطلقQQت الصQQحافة
الفرنسية عليھا "شبكة جونسون" ) (Network Jeansonأو) ( Réseau Jeansonوكان ذلQك
سنة ) (1960حين حكمت عليه المحكمة غيابيا ،وعلى متعاونيه .لم يقتصر عمل ھذه الشبكة
80> &@ 97+ & /MN _6 N dQ 62F-!i HL,   1
Francis Jeanson Notre guerre Edition de minuit Paris France 1960 p 60 2

الفصل األول :الرواية الجزائرية واأليديولوجيا
في جمع األلبسة ،واألغطية ،واألدوية من المھQاجرين ،والفرنسQيين المتعQاطفين مQع الثQورة
56

وإنما تعدى األمر إلى تھريب الفQدائيين مQن فرنسQا وتسQليحھم حسQب مQا ذكQره "جونسQون"»:
)(1

نعQQم فاألسQQلحة الممولQQة قQQد تكQQون مصQQوبة لطعQQن الجQQيش الفرنسQQي ..مQQن الخلQQف«.

اسQQتمر

عمل "جونسون" ثالث سنوات إلQى جانQب الجبھQة ،واسQتطاع فQي سQنة واحQدة أن يھQرب مQن
فرنسا عشرة ماليين فرنك فرنسي مع ستة جزائيين إلى البنوك السويسرية.
قQال عنQه الفيلسQوف األمريكQي "روبيQر سQتون" ) (Robert StoneوھQو أحQد الفالسQفة
المھتمين بالفلسفة "الفينومينولوجية" الظاھرتية" »:أعظم جھQده الQذي كQان جQديرا بالمالحظQة
ال يتمثل في أعماله الفلسفية ،وال في أدواره ...بل في سياسته العملية أثنQاء حQرب الجزائQر )
)(2

«. (1962-1954

وجQQQدت فرنسQQQا نفسQQQھا أمQQQام حQQQربين :حQQQرب فQQQي الجزائQQQر ،وحQQQرب نقلتھQQQا جبھQQQة
التحريرعلى أراضيھا ممQا جعQل األمQر أكثQر تعقيQدا علQى الحكومQة الفرنسQية التQي كثفQت مQن
عمليQQات المداھمQQة ،والبحQQث لتطويQQق الوضQQع فتمكنQQت فQQي فيفQQري سQQنة)( 1960مQQن اكتشQQاف
"الشQQبكة السQQرية" وألقQQت القQQبض علQQى معظQQم أعضQQائھا دون قائQQدھا جونسQQون وكQQان عQQددھم
تسQQQعة عشQQQر) (19فرنسQQQيا ،وسQQQتة ) (6جزائQQQريين .بQQQدأت المحاكمQQQة فQQQي الخQQQامس سQQQبتمبر
) ،(1960ودامQQQQت حQQQQوالي شQQQQھرا ،وقQQQQد تصQQQQدى للQQQQدفاع عQQQQن الشQQQQبكة األسQQQQتاذ "جQQQQاك
فيQQرجيس") (3) (Jacques VergesواألسQQتاذ "روالن ديمQQا" ) (4)(Roland DumasوتحولQQت
المحاكمQQQة إلQQQى مسQQQألة سياسQQQية للمثقفQQQين الفرنسQQQيين) (3كمQQQا جQQQاء فQQQي رسQQQالة "جQQQون بQQQول

1
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سارتر") ...»:∗( J.P.SartreفالتضQامن مQع الجزائQريين المقQاتلين لQم يQأت إمQالء علQى ھQذه
الشبكة السرية في مبادئ سامية أو في إدارة عامة لمحاربQة الظلQم ،والطغيQان أينمQا

كQان،

)(1

فھو ينبثق من التحليل السياسي للوضعية في فرنسا نفسھا«.

من المثقفين الذين كانوا يسعون إلى نفس الھدف الQذي سQعى إليQه "جونسQون" الطبيQب
"فQرانس فQانون") (1960 -1925) ( Frantz FanonالQذي كQان قQد تعQرف علQى "جونسQون"
قبQل الثQورة أي سQنة ) (1952حيQث قQدم لكتابQه )سQود البشQرة بQيض األقنعQة( (Peaux noirs
 (Masques blancsتشQQجيع ألفكQQاره الثوريQQة" .مولQQد فQQانون" كQQان سQQنة )" ( 1925بجQQزر
المارتنيك" ) ( Martiniqueكمواطن فرنسي من الدرجة الثانية ،ثم أصQبح جزائريQا فيمQا بعQد
باالختيار.
جاء "فانون" إلى الجزائر فQي ديسQمبر)  (1953وبقQي فيھQا مQدة سQنتين ،حيQث اتصQل
بأعضQQاء مQQن جبھQQة التحريQQر الQQوطني واقتQQرح علQQيھم خدماتQQه المتمثلQQة فQQي العQQالج ،والQQدواء
باعتبار طبيعة عمله كطبيب لألمQراض العقليQة بمستشQفى "البليQدة" فQي سQنة ) (1957أصQبح
مكلفQQQQا بQQQQاإلعالم ،وطبيبQQQQا للمقQQQQاتلين فQQQQي

)(2

الحQQQQدود التونسQQQQية

ولمQQQQا أصQQQQيب بمQQQQرض

"لوكاميا" ) (Leukaemiaأرسل للعالج مQن طQرف جبھQة التحريQر إلQى المستشQفى األمريكQي
العسQQكري "بواشQQQنطن" فQQي السQQQادس مQQن ديسQQQمبر ) (1961تQQQوفي "فQQانون" وعمQQQره سQQQتة
وثالثون سنة.
كان "فانون" يقول عن الثQورة التحريريQة التQي عايشQھا فعQال علQى الحQدود التونسQية:
»إن الثورة في عمقھا ،وحقيقتھا ھي التي تحول اإلنسان ،وتجدد المجتمع فھي متطورة
)(3

جدا ،وھذا األكسوجين الذي يبدع ،وينظم األفراد وتلك ھي  ...الثورة الجزائرية«.

لقد آمن "فانون" بالثورة وكانت مشاركته فيھا فعليQة ،بQل عمQل علQى إنجاحھQا كمثقQف

Frantz Fanon : L’A. N de la révolution Algérienne, François Maspero, Paris France 1959 p1403
Simone de Beauvoir: La Force de l’age, Gallimard, Paris france 1966 p5972
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)(5
ثQوري ،وفQي ھQذا السQياق قالQت عنQه "سQيمون دي بوفQوار")»: (Simone de Beauvoir

من أجل الصداقة التي كانQت بيننQا ،لقQد شQعرنا نحQوه ،وكQذلك مQاذا يسQتطيع أن يقQدم لمسQتقبل
)(1

الجزائر وإفريقيا ...حقيقة أنه كان رجال فذا«.

كان لتلك المواقف تقدير عظيم من طQرف الجبھQة التQي رأت فيھQا مسQاھمة فQي فلسQفة
الثورة ،حيث التزم بالدفاع عن الشQرعية التاريخيQة للشQعب الجزائQري فكQرا ،وروحQا وعمQال
لذلك عينته الحكومة الجزائرية المؤقتة سنة ) (1960في"أكرا")غانا( (2) .كان تأييQد "فQانون"
للثورة ،والوقوف بجانبھا ھو كسب مئات المثقفQين إلQى جانQب القضQية العادلQة .وعنQدما كتQب
"سارتر" تمھيدا لكتاب "فQانون" )المعQذبون فQي األرض() (Les damnés de la terreأوضQح
بأن "فانون" أكد تضامنه الكامل مع الشعب الجزائري كفرد فرنسي.
قQQال "كQQريم بلقاسQQم" عنQQد تشQQييع جنQQازة "فQQانون" وھQQو ممثQQل الحكومQQة الجزائريQQة
المؤقتة » :فرانس فانون مثالك يبقى دائما حيQا ،نQم ،واسQترح فQي سQالم فQالجزائر لQن تنسQاك
)(3

أبدا«.

المبحث
الرابع

تشكل الوعي الثوري في أدب محمد ديب

« C’est sur le terrain de la littérature que j’ai choisi de combattre en faisant connaître
les réalités en faisant partager par ceux qui me liront les souffrances et les espoirs de notre

Frantz Fanon : Les Damnés de la terre François Maspero, Paris france 1961 p611-3
Belkacem Krim : Frantz Fanon, El moudjahid n/ 88 21/12/1964
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» patrie.

Mohamed DIB.
عرفت الجزائر نشاطا سياسيا مكثفا ،وبعثا ،روحيا عظيما عاصره محمد ديب صبيا
وشابا كما شھد فترة عصيبة من تاريخ الجزائر في عالقتھا مع المستعمر ،فقد جاءت أزمات
الحرب العالمية الثانية بعد األولى لتزيد بؤس البائسين ،ولعل أبرز ھذه األحداث مجازر
الثامن من شھر ماي ) (1945أو "الثالثاء األسود" ،تلك المذابح التي صنعت بركا من الدم،
وجباال من الجثث رسمت حدودا فاصلة جديدة بين الشعب الجزائري واالستعمار إلى األبد
فكان اإلعدام النھائي لفكرة التعايش ،أو االندماج مع مصاصي الدماء من المستعمرين.

)(1

كانQQت ردود الفعQQل علQQى تلQQك المجQQازر عنيفQQة سQQواء داخQQل الجزائQQر أو خارجھQQا ،فقQQد
التفQQQت األحQQQزاب الجزائريQQQة الفاعلQQQة علQQQى اخQQQتالف مشQQQاربھا حQQQول الشQQQعب تنQQQدد بھQQQذه
المجQQازر ،وتبحQQث السQQبل الكفيلQQة لحمايQQة المQQواطنين العQQزل مQQن القمQQع المسQQلط علQQيھم ،بQQل
ظلت تبحث الوسائل المتاحة  -وخاصة حزب الشQعب الجزائQري– إلشQعال فتيQل الثQورة ليلQة
الرابع والعشرين من شھر ماي).(1945
وإذا كQQان ھQQذا حQQال األحQQزاب الوطنيQQة التQQي رغQQم العنQQف ،واإلرھQQاب االسQQتعماريين–
ومQQن خQQالل إطاراتھQQا الطالئعيQQة– تصQQر علQQى اسQQتنھاض الھمQQم ،ونشQQر الQQوعي فQQي أوسQQاط
الجمQQاھير الشQQعبية ،وأن تحQQافظ علQQى تقاليQQد النضQQال بسQQائر أنواعQQه ،وأن تضQQمن تواصQQل
حلقQQات المقاومQQة المسQQلحة فQQان حزبQQا ظQQل يعمQQل تحQQت المظلQQة االسQQتعمارية ،ويسQQير عكQQس
التيار الوطني ،وھذا الحزب ھو الحزب الشيوعي الجزائري )( PCAالذي انضم إليه "محمد
ديب" وعمل صحفيا في "الجزائر الجمھورية") (Alger républicainذات التوجQه اليسQاري،
ونشر مقاالته على صفحات جريدة "الحرية" )( Libertéاللسان المركQزي للحQزب الشQيوعي
الجزائري (2) .في سنة )  (1952راجع "محمد ديب" وضعه السياسي فتحول عن نشاطه في
ھQQذا الحQQزب ،ورأى أن مثاليQQة بعQQض أعضQQائه مظھريQQة فقQQط ،ولQQم يكQQن ھQQذا الح Qزب ثوريQQا
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إن ھQQذا التحQQول مQQن النشQQاط الحزبQQي إلQQى الكتابQQة يطQQرح سQQؤاال ملحQQا عQQن فلسQQفة ھQQذا
الحزب ،وأدبياته ،و"االديولوجيا" التي ينطلق منھا في تفسQير األحQداث التQي ميQزت الجزائQر
فQQي الفتQQرة الممتQQدة)  (1954 -1945ويمكQQن– إجمQQاال– حصQQر مواقQQف الحQQزب الشQQيوعي
الجزائري المعبر عنھا في ذلك الوقت:

)(1

• تحقيق االستقالل ضمن إطار "أيQديولوجيا" تنطلQق مQن كQون الجزائQر أمQة فQي
طور التكوين.
• رفض اللغQة العربيQة ،والعروبQة ،واإلسQالم .فاللغQة العربيQة ال يمكQن أن تكQون
ھي اللغة الوطنية ألن مليون أوروبي يجھلھا أو يتجاھلھا ،وألنھا لغQة القQرآن،
وأما العروبة ،واإلسالم فانھما صنوان للتخلف ،والرجعية.
• الدعوة إلى إلحاق الجزائر باالتحاد الفرنسي.
•

االنحياز إلى االتحاد السوفياتي ،وملحقاته.

• االعتQQQQراف بالكيQQQQان الصQQQQھيوني علQQQQى أرض فلسQQQQطين باعتبQQQQار أن اإلتحQQQQاد
السوفياتي ،واألممية الشيوعية تعترف بذلك.
• رفQQض فكQQرة المغQQرب العربQQي الموحQQد ألنھQQا تتعQQارض مQQع قناعات Qه الخاصQQة
بالجزائر أمة في إطار التكوين.
أما موقفه ) (2من مجازر الثامن من ماي فقد حمل "الحزب الشيوعي الجزائري"
إطارات حزب الشعب مسؤولية إراقة الدماء ،ووصفھم بأنھم يعملون في ركاب

النازية،

وكتب األمين الوطني للحزب "عمار أوزقان" في جريدة الحرية يصف فيھا قادة حزب
الشعب بالمجرمين عمالء الفاشية ،والمغامرين الذين أسقطوا قناع
والوطنيين والمزيفين .من ھذا المنطلق نفى ھذا الحزب الطابع الثوري ألحداث

المسلمين،
ماي،

ورأى أنھا تندرج ضمن التظاھر من أجل الخبز ،وبرر جرائم "أشياري" نائب عمالة قالمة
233231 > &@ 97+ &eF+ :J 6,  1
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اختالف وحداتھم لم يتجاوزوا حدود ما كان مطلوبا منھم.
لھذه المواقف ،وغيرھا انتقل "محمد ديب" من النشاط الحزبي ،وراح يمارسه في
األدب– بصورة فردية -بعدما أحس بخيبة أمل ،وإحباط شديدين خاصة بعد مجازر الثامن
ماي)  ،(1945وأدرك أن الشعارات التي كان يتغنى بھا "الحزب الشيوعي الجزائري"،
والطروحات الثورية التي تدعو إلى التحرير من اإلمبريالية لم تكن إال قناعا يخفي نية ھذا
الحزب في الدعوة إلى االندماج ،ورفض كل الدعاوى االنفصالية .لقد كان "محمد ديب"
مؤمنا بأن كل إبداع فني ال بد أن يكون مسخرا لخدمة إخوانه المستضعفين وأن الثقافة،
ودورھا عظيم في شحذ الطاقات ،وأنھا سالح أكيد لنيل الحرية.

)(1

ال شك أن نشاط "ديب" السياسي في إطار "الحزب الشيوعي الجزائري" ساھم في
تكوينه،

) (2

وتبنى العنف الثوري كسبيل للتخلص من المستعمر ،وظھر ذلك في مقاالته

النارية المنددة بالظاھرة االستعمارية ،قبل أن يسلك طريق الكتابة اإلبداعية وحده عندما
تيقن بأن النشاط الحزبي غير كاف لبلورة المشروع الكفاحي ،ونشر الوعي الوطني ألن
اإلبداع األدبي يخاطب الشعور قبل العقل .ھذا الشعور في أمس الحاجة إلى من يزحزحه
ويمده باألمل ،والرغبة في االنعتاق.
حين كتب "محمد ديب" )ثالثية الجزائر( أو "ثالثية الجنوب"

) (3

كان يفكر في

تجاوز حدود اإلدانة باتجاه تشييد عالم أدبي استثنائي يقول الثورة ،والجمال معا .لقد شيدت
شخصيات "عيني"" ،عمر"" ،كومندار" .عالما يكاد ينضح بتفاصيل الحقيقة المتاخمة
للحرب العالمية الثانية.
العظيم في )الثالثية( أنھا رأت ما لم يره اآلخرون ،في الوقت الذي كانت فيه الحركQة
السياسQQية تبحQQث عQQن مسQQالكھا وسQQط شQQعب كQQان يبQQدو ميتQQا مستسQQلما .كانQQت الثالثيQQة تQQرى
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)(1

أحد كان ينتظر.

نشر "محمد ديب" الجزء األول من ثالثيته )الدار الكبيرة( في نفس الوقQت الQذي نشQر
فيه "مولود معمري" )الربوة المنسية( أي عQام ) (1952ولكQن الروايQة "الديبيQة" كانQت أكثQر
صQQراحة ،وكQQان صQQاحبھا أكثQQر جQQرأة فQQي طQQرح قضQQيته بخQQالف "معمQQري" الQQذي أكثQQر مQQن
التلمQQيح ،وفQQي ھQQذا يقQQول »:ممQQا ال جQQدال فيQQه أننQQي عنQQدما نشQQرت فQQي عQQام)  (1952قصQQتي
األولQQى ،لQQم أكQQن أسQQتطيع أن أصQQف الحقQQائق الجزائريQQة كمQQا كانQQت عليQQه فQQي الواقQQع ،وذلQQك
ألسباب مادية ال تخفى على أحQد فقQد كنQت مضQطرا السQتعمال أسQلوب

الكنايQة،

)(2

والغموض«.

تركQQت روايQQة )الQQدار الكبيQQرة( ردود فعQQل عنيفQQة مQQن طQQرف اإلدارة الفرنسQQية التQQي
أظھرت غضبھا اللتزام صاحبھا بالنھج الثوري ،فبالرغم مQن نجاحھQا تجاريQا )ففQي اقQل مQن
شھر نفدت الطبعة األولى( إال أنھا أھملت نقديا ،والذين كتبوا عنھQا لQم يكونQوا منصQفين ،فقQد
كتQQQب "راؤول أوديبQQQار" بتQQQاريخ)  »:(1953إننQQQي أتQQQرك  -ونفسQQQي آسQQQفة – جQQQو البQQQؤس
والشقاءالذي وصفه "محمد ديب" في )الدار الكبيرة( .ويبدو لي أن ھذا األخير أكثر عنفا
)(3

وشدة من "مولود معمري" ألصعد إلى )الربوة المنسية(«.

بإنجQQازه ) الثالثيQQة( جعQQل "محمQQد ديQQب" اللغQQة الفرنسQQية "غنيمQQة" كمQQا سQQماھا "كاتQQب
ياسين" ومن الكتابة باللغة الفرنسية كتابة وطنية ،ولم تكن اللغة عائقا تعبيريا كبيرا .لقد بQدت
صورة الجزائر كبيرة ،وواضحة وھي تخرج من حرب عالمية أولى إلى حرب عالمية ثانيQة
أكثر ضراوة ،وقسوة وجعلت من شخصيات الرواية تؤسس قناعاتھا النضالية ليس فقط على
خيارات ظرفيQة ،ولكQن مQن صQلب التجربQة اإلنسQانية التQي ال حQدود لقوتھQا) .الثالثيQة( مثلھQا
مثQQل) نجمQQة( "لكاتQQب ياسQQين" أو )رصQQيف األزھQQار ال يجيQQب( "لمالQQك حQQداد" أو) الھضQQبة
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الھQQQQزائم،

واالنكسارات ،وھي ذلك اللھب المقدس الذي كان يشتغل في الخفاء.
اللغة لم تكن فقط ھنا وسيلة تعبيرية ) ،(1وغنيمQة ولكنھQا كانQت الحQرب ذاتھQا التQي ال
تموت ،حرب على الجھل ،وعلى الظلم حتى ولو كان ذلك بوسائط تعبيرية مستعارة.
ظل "محمد ديب" بمواقفه الجريئة يعيش الحياة النضالية ،واألدبية متشبثا بوطنه الذي
كان يخوض حربا لم يغادره إال مضطرا منفيا من طرف اإلدارة االستعمارية التي اتھمته
بأنه "فالق" على حد تعبير أحد محافظي الشرطة االستعمارية" :ھذا الكاتب تجاوز الحدود
إنه فالق" .كان ذلك سنة ) (1959حيث اختار "ديب" الدول الشرقية منفى له

ثم

"المغرب" الذي استقر به حتى االستقالل.
ومما يثبت وفاءه للنھج الثوري أنه رفQض الخضQوع لطلQب الQدار التQي اعتQادت نشQر
أعماله دار)(Le Seuil

)(3

∗حين رفضت أعماله بحجة أنھا غير مربحQة ،وحتQى تلقQى أعمالQه

تلك قبوال لدى القراء عليه أن يغير طروحاته الفكرية .قال عندئذ ألحد أصدقائه »:بقي لھم
أن يطلبQوا منQي تغييQر اسQمي ،أنQا اعQQرف أن اسQم محمQد أصQبح يقلQق الغQرب (2)«.فكQQان رده
على تلك الدار أن غير دار النشر بدل تغيير فلسفته.
في رواية )من يتذكر البحر( )? (Qui se souvient de la merالتي دشنت عصرا
جديدا في الكتابة "الديبية") ،(3)( L’écriture Dibienneرسمت مالمح بلد على حافة استقالل
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ھنا ھي عوالم المقاومة السرية ،والجيش الفرنسي الذي يشبه في قوته ،وتكاثر أعداده مدينة
تنمو بسرعة نمو الفطريات ،أما المخلوقات البشرية فھي أشبه بالتماثيل ألن الخوف،
والخطر يجعل منھا قوى آلية في أعمالھا ،وانعكاساتھا .الرواية بطالھا نفيسة المقاومة،
وزوجھا الذي كان موقفه سلبيا ألنه لم تكن له قناعة ثورية إال أنه وبعد تردد ينضم إلى
صفوف جيش التحرير .ھذا الزوج يمثل شريحة من الشعب الجزائري الذي تردد في
االلتحاق بالثورة ،أما نفيسة فتمثل األمومة في طبيعة المرأة ،في حين أن الزوج يمثل درجة
أدنى من المرأة السيما من حيث روح المبادرة ،والفھم الواضح للموقف.
فتح محمد "ديب" بقلمه جبھة صراع صريحة ،ومباشQرة مQع االسQتعمار ممQا جعلQه
عرضة للتھديQد فكQان أول صQدام مQع الشQرطة الفرنسQية التQي رأت فQي تلQك األفكQار الوطنيQة
التي تضمنتھا رواياته تجاوزا للخطوط الحمراء واتھمته بانتمائه إلQى الفالقQة فاضQطرت إلQى
إبعاده عن الجزائر ،فظل متنقال بين دول أوروبا الشرقية والمغرب األقصQى الQذي اسQتقر بQه
حتى االستقالل.
وحسب "لويس أراغون" )(4)(Louis Aragonفإن جرأة "محمد ديب") (5أنه أسس
مغامرة "الرواية الوطنية الجزائرية " التي عاصرت تاريخا مليئا باألحQداث ،تاريخQا متجQذرا
فQQQي ثقافQQQات شQQQعب ممQQQزق .عملQQQه الروائQQQي يصQQQاحب كQQQل مراحQQQل المقاومQQQة االسQQQتعمارية
) الQQQدار الكبيQQQرة( ))،(1952الحريQQQق( )(1954

)النQQQول() (1957وھQQQي تمثQQQل وعQQQي

"البروليتاريا" وأما )من يتذكر البحر؟()  (1962فتمثل تراجيديا حرب التحرير.
إن الظQQروف السياسQQية) (3الصQQعبة التQQي مQQرت بھQQا الجزائQQر كQQان البQQد أن يكQQون لھQQا
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موقفه ،أو في حسه الوطني ،خاصة أحداث الثامن ماي ) (1945التي كشQفت سياسQة الQبطش
و الذبح الجماعي الذي مورس على شعب أعزل .فمن الطبيعQي أن يكQون التعبيQر بقQدر حجQم
المأساة عنيفا ،ففي مثل ھذه الظروف يتعمق الشعور بالوطنية.
إن الرواية الجزائرية ذات التعبير الفرنسي التQي ولQدت مQن رحQم األحQداث العصQيبة
التي سادت الجزائر في الخمسينيات ،وعبرت بصدق عQن تلQك المرحلQة ،بQل واسQتطاعت أن
تنقل صورة الجزائر الحقيقية إلى القارئ خارج حدود الجزائر ،وخاصة القQارئ الفرنسQي،
ھذه الرواية أثبتت تنامي الحس الوطني ،والثقافي ألصحابھا الذين صھرھم النضال السياسQي
للحركة الوطنية والذي توج بثورة ).(1954
مزية أخرى تحسب لھؤالء الكتQاب ومQنھم "محمQد ديQب" أنھQم أوقفQوا احتكQار الروايQة
الكولونيالية للساحة األديبة والتي راھنت عليھا اإلدارة االستعمارية ،ھذا األدب الQذي كQان
غرائبيا يرى الجزائر فقQط مQن خQالل جمQال طبيعتھQا ،وسQحرھا كأنھQا بQالد بQال بشQر وصQف
شبيه بالبطاقات البريدية) (les cartes postalesفالجانQب المظلQم مQن معانQاة ھQذا الشQعب كQان
مغيبا تماما.

البعد األيديولوجي في الرواية الجزائرية

الفصل الثاني :النزوع األيديولوجي في رواية الحريق
المبحث األول
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تعد رواية )الحريق() (1لمحمد ديب)(2مقياسا لألعمال الواقعية التي ميزت فترة
الخمسينيات ،في الجزائر المستعمرة وإن كان البعض قد صنفھا ضمن الرواية
اإلثنوغرافية ،ففي اعتقادنا أن العوالم التقليدية التي حاولت رواية )الحريق( توصيفھا-
المدنية والريفية -تعد)ثانوية( ،ألن األساس ھو تحليل وعي الفالحين ،ومنه الشعب
الجزائري أمام االستعمار الفرنسي.
إذن فالرواية تصنف ضمن الواقعية ،حيث تصف للقارئ الفرنسي والجزائري
الوضع المأسوي لمجتمع يعيش في ليل استعماري دامس .يمكن اعتبار الواقعية )الديبية(
واقعية اشتراكية قائمة على العمل الثوري .الواقع ھنا واقع مختار يتحكم في اختياره
)(3

دافعان:

األول :يكمن في طبيعة العمل األدبي ذاته باعتباره عمال محركا ،وباعثا للثورات وذلك من
خالل تجسيد الظلم ،وتكبير أحجام البؤس.
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الثاني :ويرجع إلى موقف الكاتب األيديولوجي ،حيث ينطلق من مؤثرات الحزب الشيوعي
الجزائري ).(PCA
)الحريق( ھو الجزء الثاني من ثالثية "محمد ديب" ،ينقلنا فيه الكاتب -من خالل
بطله عمر -من "دار سبيطار" في "تلمسان" إلى الريف حيث الفقروالبؤس والحرمان،
ويكون شاھدا على تنامي الوعي السياسي ،واستيقاظ روح المقاومة والتي تمثل
االرھاصات األولى للثورة التحريرية.
ملخص الرواية
"عمر" شاب من مدينة "تلمسان" في الثالثة عشر من العمر ،يمضي بعض األيام في
قرية "بني بوبالن" رفقة زھور حيث حياة العوز والشقاء ،ولكن الطفل "عمر" يالحظ
شعورا بالسخط وعدم الرضى والثورة على األوضاع المعيشية المزرية لدى سكان القرية
الذين يتطلعون إلى مستقبل أفضل .إنھم يتعلمون شيئا فشيئا كيف ينتظون في صفوف
واحدة لمقاومة أولئك المعمرين المستغلين.
يعقد ھؤالء الفالحون أولى اجتماعاتھم السياسية مع" حميد سراج" ھذا المناضل
الشيوعي القادم من المدينة .ينضم إليھم بعض المزارعين ،ويشاركونھم المعركة
االجتماعية ،فيما يتأكد انحياز "قاره علي" للسلطة االستعمارية كمتعاون.
الحديث عن الحرب الكونية الثانية يتأكد ،وتتأكد معه عملية التعبئة ،وتتضاعف
عمليات توقيف النشطين السياسيين .يلقى القبض على حميد "سراج" فيعذب ،ولكن رغم
ذلك يعلن الفالحون عن إضرابھم .وفي ليلة من الليالي يدوي صراخ" :النار" لقد تم حرق
أكواخ العمال في مزرعة" فيار")  (villardانتقاما من المضربين ،ولكن الفالحين يصرون
على مواصلة اإلضراب.
في ھذا الوقت وفي" تلمسان" ،بدأ الناس يتعودون على حالة الحرب .الحياة تزداد
قساوة ،الشتاء قاس .البطالة في تفاقم .البسطاء من الناس يلجؤون إلى السفر والتنقل بحثا
عن لقمة العيش" .عيني" والدة عمر تحاول أن تكسب بعض النقود من تھريب القماش عبر

الفصل الثاني :النزوع األيديولوجي في رواية الحريق
الحدود شبح المجاعة يخيم على المدينة ،ومالحقة الوطنيين والشيوعيين مستمرة في المدينة
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والريف على حد سواء.
في الوقت الذي يواصل فيه "قاره" حساباته كمتعاون ويالحق برغبة حيوانية
المراھقة "زھور" ،الحظت زوجته ماما نيته الخبيثة فاتھمته بأنه وراء الحريق الذي شب
في أكواخ العمال وحذرته وبكل ھمجية يلجأ إلى ضربھا ضربا مبرحا أفقدھا الوعي  .في
ھذه األثناء تحلم "زھور" وتداعب جسدھا.

الحــــــدث:
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تدور أحداث )الحريق( حول حالة البؤس الذي يعيشه الفالحون في قرية "بني
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بوبالن" وما صاحب ذلك من أفعال أھمھا اإلضراب الذي قام به ھؤالء الفالحون احتجاجا
على وضعياتھم ورفضھم لھذا االستغالل من طرف المعمرين .لقد أسھمت ھذه األفعال في
تشكيل عالم الرواية المتمثل في الصراع القائم بين فئتين؛ فئة الفالحين الذين يسعون
إلسماع كلمتھم ،وبالتالي تحسين معيشتھم ،وفئة المعمرين المستغلين ومن كان في صفھم
من الخونة من أمثال "قاره علي".
والسؤال الذي يلح علينا ھنا كيف يمكن أن نقرأ ھذا الحضور للعالم الريفي
بانكساراته وطموحاته في الخطاب الروائي الجزائري؟ وكيف يمكن تفسير حضور
األرض بدالالتھا الفالحية والرمزية)الخصب ،األمومة ،الحرية ( كفضاء ضاغط في ھذه
الرواية ؟ إن ما يعززھذا االنشغال ما قاله الكاتب الجزائري "الطاھر وطار" في ھذا
الصدد »:لقد عبراألدب الجزائري قصة ورواية عن الحرب التحريرية أحسن تعبير ،لكن
وفي عالم واحد ،ھو عالم الريف ،حتى لكأن الريف وحده ھو الذي خاض الثورة ،ولكأن
المدينة ظلت طوال تلكم الفترة نائمة ،ال تحيا سلبا ،وال إيجابا ،وقد ظل ھذا نقطة ضعف
(1).

أدبنا«

لمحاولة فھم ھذه الظاھرة نستأنس برأي األستاذ "مصطفى األشرف" الذي يرى و
أن الفئة التي وقع عليھا الجرم االستعماري أكثر ھي فئة الفالحين وذلك باستنزاف
األراضي بداية ،ثم تھجير أصحابھا وإرغام الباقين على الخضوع للعناصر الجديدة
)الكولون( .ھذا الظلم وھذا التعسف أدى الى ميالد وعي سياسي ثوري بين فئة الفالحين
لشدة تمسكھم باألرض.

)(2

كما أننا النعدم في ھذا االختيار )الريف كفضاء( أثر اآلداب األوروبية في أدب
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"محمد ديب" فقد أورد األستاذ "فرنسوا ديبالنك" )( F.Desplanquesاألستاذ بكلية اآلداب
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جامعة "قسنطينة" -سابقا -في دراسة بعنوان ) ( aux sources de l 'incendieأن "محمد
ديب" كان يبحث عن صوت قابل للتعبير عن عالم ظلت فيه الكلمة مصادرة ،وقد وجد ھذا
الصوت بعد أن استلھم بطريق مباشر أو غير مباشر من بعض كتاب الواقعية الجدد في
جنوب ايطاليا من أمثال "كارلو ليفي") ( Carlo Leviو"انيازيو سيلون")Silone Ignazio

( وخاصة "اليو فيتوريني")  (Elio Vittoriniوھم كتاب ثائرون على الفاشية ،كما ھو ثائر
على الكولونيالية.إن ھذه األصوات التي وجدھا حقيقة ھي أصوات الفالحين؛ أصوات
)(1

بطيئة ،خافتة ،مثابرة ،مسلوبة ،لكنھا مھتزة ،غنائية ولكن في سرية.

ھذا دون أن ننسى أثر األدب الفرنسي ممثال في "رواية الريف" (Le Roman
)paysanمن خالل الكاتبة الفرنسية "جورج ساند")  ( Georges Sandخاصة في افتتاحية
كتابھا فرانسوا اللقيط(François le champi).
ديب االشتراكية أن يكون قد قرأ
)(Jacqueline Arnaud

)(3

)(2

وليس غريبا ونحن نتحدث عن واقعية

األدب الروسي،

فقد ذكرت

"جاكلين أرنو"

أن أحد أصدقاء ديب أخبرھا بأن ھذا األخير تأثر كثيرا برواية

األديب الروسي "غونتشاروف")  (Gontcharovالمسماة "أوبلوموف" ) (Oblomovكما
قرأ ألعمدته الكبار "بوشكين")" (Pochkineتورغينيف" )" ،(Ttourguenievتشيخوف"
) ،( Ttchekhovوطبعا "غوركي")  .(Gorkiوال شك أن ھذه القراءات شكلت لدى "محمد
ديب" رؤية واضحة عن واقع الريف وأوضاعه التي قد تكون متشابھة ،وعن" الفن
البروليتاري" الذي يرتكز على نضاالت الطبقة العاملة ،طبقـة الفالحــــــي
وعن المؤثرات ،يجدر بنا أن نضم عامال آخر كان له كبير أثر في رسم عالم "ديب"
الروائي ،وابداع شخصياته النموذجية  ،ھذا العامل ھو عمل ديب كمراسل في
جريد"الجزائر جمھورية" )Republicain

1

( Algerالتي أسسھا" ھنري عالق"

Deplanques (Francois) :Aux sources de l’ Incendie, revue de la litterature comparée, Paris France

octobre1971 p612
Charles Bonn :Lecture Présente de Mohamed Dib, Entreprise Nationale du livre, Algérie 1988 p 36 2
Jacqueline Arnaud : La literrature Maghrébine de langue française, Publisud, France 1986 p 1943
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) Henri Allegوھي ذات اتجاه يساري .فقد ذكر "جون ديجو" )( Jean Dejeux

)(1أن

رواية )الحريق( في جزئھا األكبر مأخوذة من أحداث حقيقية ،والتي جرت سنة) (1937
بنواحي "قسنطينة" ،وأخرى سنة )" (1945بابن باديس" )ديكارت سابقا( بين "سيدي
بلعباس" وتلمسان" ،وأيضا اإلضراب الذي شھدته "عين طاية" سنة ) (1951والذي
كتب عنه "ديب" تباعا في  27 ،26 ،25أفريل في الجريدة المذكورة سنة ) (1951تحت
العناوين اآلتية:
""ils en ont assez de gagner 150 francs(2)pour 14h de travail
"

" un millier d’ouvriers agricoles en greve dans la region d’ain taya

لقد استطاع الكاتب ببراعته أن ينقل ھذه األحداث من ضواحي العاصمة

إلى

ضواحي "تلمسان" ،ومرد البراعة تعود في رأينا الى معرفة الكاتب للمنطقة ،وعمله
النقابي أيضا )نقابة الفالحين( لذلك جاء الواقع الذي رسمه الكاتب ينضح

بالحرارة،

والصدق ،والدقة.
إن الميزة األساسية لرواية )الحريق( أنھا ترتكز على ثالثة أنواع من المغامرات:
-1سوسيوسياسية
-2ريفية -3وجودية
وھذه المغامرات تدور على محاور ثالثة رئيسية :
ا-الوعي السياسي للفالحين
ب -حياة األرض
ج-االستيقاظ الجنسي للمراھقين خاصة زھور

Jean déjeux: A l’origine de l’Incendie de Mohamed Dib, présence francophone,Edition Naaman-1
sherbrook,Québec, Canada 1975 p3et8
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إال أن ھذه المغامرات تتأزم ألنھا تصطدم بعوائق تجعلھا في خطر .إذن يمكن
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للرواية أن تختصر في ملفوظات سردية ثالثة آتية:
-1الوعي السياسي للفالحين مھدد منطرف الكولون
-2حياة األرض يھددھا الجفاف
-3االستيقاظ الجنسي" لزھور" يثير رغبة العجوز "قاره علي"
إن منطق األحداث يخضع في )الحريق( لما أسماه "تودوروف"

)(1

النزوع نحو

التكرار ،وھو أحد األشكال األكثر انتشارا ،ويطلق عليه عادة "التوازن
الخطوط") .(Parallelismeھذا التوازن يخص خيوط العقدة ) ،(L'intrigueوالخيوط الثالثة
للصراعات الجزئية تمثل الصراع األساسي.
أ-المقاومة السياسية :وھي التي تمثل العقدة األساسية للرواية ،ويمكن إيجازھا في أربعة
مراحل متسلسلة منطقيا وزمنيا.
-1انتظام الفالحين
-2بداية االضراب
-3القمع :الحريق الذي شب في أكواخ الفالحين
 -4مواصلة االضراب
ب-حياة األرض :وقد طبعتھا الدوائر الفصلية وھي الصيف ،والشتاء ،وقد قدما بشكل
متناظر بالنسبة لمحور مكون من خريف قصير .المقاطع التي تظھر زمنيا ھي:
)(2

•الصيف» :الشمس تمد وھجھا على الريف«
)(3

•الشتاء »:القاسي المظلم«

Najet khadda : L'œuvre Romanesque de Mohamed Dib, Office des Publications Universitaires, Algerie2002  1
p21
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)(1

•الخريف»:المرحلة األكثر روعة في السنة«

75

إذا كان كل من الصيف ،الخريف ،والشتاء يمكن أن يظھروا كأزمنة ال داللة لھا
ألنھا طبيعيا منتظرقدومھا دون مفاجأة ،فإنھا ال تمثل –ھنا -نقاط تعاقب في الرواية ،بما
أنھا تعمل على تفعيل المعركة السياسية.وھكذا يمتد الصيف ،بعد أن تكون مواسم الحصاد
قد حانت كما لو أنه يتواطأ مع القوى المعادية للفالحين.
»نحن في األيام األخيرة من شھر سبتمبر .ما يزال الجو صحوا إلى اآلن .الحقول
اصطبغت بلون كلون اآلجر .انھا تقسو ،ولوقع األقدام عليھا صوت مشؤوم .أينما تتوجه
ببصرك ال ترى إال قشا أحمرا ،العشب الينبت .الشمس الجزائرية الحمراء تقرض ھذه
األرض حتى العظام ،وتحيلھا ترابا ناعما«).(2
الخريف ،فصل معتدل ،لم يكن فقط عابرا ،ولكنه أيضا غير المكان إلى

تلمسان،

كما لو أن الفالحين كانوا محرومين جراء توقفھم عن العمل ،وأن األرض تتملص من
حركتھا النفعية.
» ...كان ضرام مسعور ما يزال يتابع سيره المظفر من شجرة إلى شجرة فكل
شجرة من األشجاراآلن مشعل يھتز ويتموج ،ثم ذابت النار في احتدامھا وھبطت ،فكل شئ
قد تطھر في ذلك التوھج ،ومالمح البلد ترتسم منذ اآلن في جو ناعم من وضوح مضئ،
)(3

ولون ساكن«.

»لم يكن الشتاء أقل قسوة من الصيف ،ولكنه كان مقلقا كثيرا .فالمطر الذي الكل
ينتظره لم يأت«) .(4إنه قحط الشتاء.
المحور الثالث :االستيقاظ الجنسي يكمل توازن البناء باتباع نفس الحركة التي رأيناھا في
المحورين السابقين :صعود نحو القمة ،ثم انحدار .وھكذا تمضي يفاعة "زھور "في ھدوء
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وبراءة ،مع شئ من االثارة ،حتى ذلك اليوم الذي كشف فيه "عمر" عريھا وھي حينئذ
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تستحم في النبع .عندھا فر "عمر" ھاربا أمام ھذا السر .تصطدم يفاعة "زھور" برغبة
"قاره" الحيوانية .إذن فنحن أمام ثالثة مراحل:
-1

المرحلة السعيدة التي تسبق اليفاعة.

-2

االستحمام

-3

اليفاعة المطاردة

)(1

النظام العام لألحداث يمكن تقديمه وفق المخطط اآلتي الذي يمثل منحنى األحداث
من خالل محاورھا الثالثة ،صعودا نحو القمة ،ثم انحدار .فاالستحمام يمثل الذروة بالنسبة
لزھور حين يكتشف "عمر" يفاعتھا ،لكن ھذه اليفاعة يتھددھا خطر يتمثل في" قاره علي".
الحريق أيضا يمثل التحول السياسي في حياة الفالحين ،فاالجتماعات السياسية تمخضت
عن ذلك اإلضراب ،فكان الحريق الذي يمثل تھديدا للفالحين .الخريف الذي أتى بعد صيف
قاس ،إنه الفصل الذي انتظره الفالحون ،قمة الفصول إذن ،ولكن ھناك الشتاء القادم ،فصل
أكثر قساوة من الصيف ،حيث القحط ،قحط الشتاء .إذن ھناك انتقال من حالة توازن إلى
أخرى تتم من خالل حالة التوازن األولي ،ھذا التوازن يختل بتدخل قوة أخرى ،غير أن
وضعية التوازن تعود بفضل قوة معاكسة ،بما يعني أن النص يعيش ثالث حاالت ھي :
أ-حالة توازن

ب-اختالل

)(2

ج-حالة توازن

غير أنه من المالحظ أن حالة التوازن الثانية مخالفة في نوعيتھا لألولى ،لذلك
يمكننا إعادة صياغتھا وفق مخطط تجريدي يكون كما يأتي:
وضع ابتدائي ــ تحول ـــ وضع نھائي
الخيوط الثالثة للعقدة

Najet khadda : L'œuvre Romanesque cité p 23 -1
Tzevtan Todorov: Poétique de la prose, Edition du Seuil, Paris France 1968 p50 2
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ـــ المرأة
ـ ـ السياسة

إذا أسندنا رمزيا إلى الخطوط الثالثة للصراع ھذه المسميات

 --األرضھناك حكايات تدخل في النظام العام ،وذلك من خالل حكايات خاصة والتي عملت
على تطوير مخطط قبل/بعد.
فحكاية سليمان "مسكين" تتلخص في النحو اآلتي :حياة بائسة ← توقيف األب
←حكم على األسرة بالتشرد والمجاعة وأخيرا التفكك.
حكاية "باددوش" :حياة في انحدار ،فقد كان يعيش مع عائلته في كوخ بمزرعة
السيد "فيار" ← وفاة "ريم" البنت الكبرى التي عملت خادمة في المزرعة والنتيجة أن
العائلة وجدت نفسھا مطرودة ومحكوم عليھا أن تبحث عما تتقوت به.
عالمة)←( معناھا أدى إلى  ،أو آل إلى.
من جھة أخرى فالمقاطع التي تكون الخطين المتوازيين للعقدة ھي :حياة األرض
والتيقظ الحسي "لزھور" ،وھما متصالن بالمقاطع الكبرى للمعركة السياسية.
ھذه الجدلية ،جدلية قبل/بعد يعرضھا "كومندار" الذي يعلم "عمر" الحياة السياسية
والحياة الرتيبة .يحكي "كومندار" "لعمر" قائال»:حياة الجدة "أم الخير" تعود إلى األيام
المتوحشة للحرية قبل مجئ الفرنسيين ،الجدة "أم الخير" صامدة كالصخرة على
)(1

ماضينا«.

34} [G 1
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)(1
»ھذا بالنسبة للماضي ولكن لنعد إلى الحاضر«.
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)(2

» سكان بني بوبالن ال يعرفون الراحة الحقيقية«.

»ولكنھم بدأوا يتحدثون عن ثقل الظلم عليھم ،أدركوا أن الرواتب التي يمنحھا الكولون ھي
)(3

بؤس ...شيئا فشيئا ،يكبر الغضب كل الريف يعيش في جوال ينبئ بخير آت«.

إن المرجع في )الحريق( ضرورة في عمل الكاتب وھذا دون شك بدافع االھتمام
بالواقعية ،حتى يخلق لديه "تأثير الواقع" )  ( L'effet du réelالذي تحدث عنه "روالن
)(4

بارت".

إن صفات النشوة ،والخوف ،ھي المھيمنة وعلى الخصوص حالة الخوف التي لم
تكن صفة سلبية ،فبعد الحريق ال يعترف الفالحون بالھزيمة ويواصلون االضراب .بعد
االستحمام تفقد "زھور" سعادتھا ،ولكنھا تظل ثائرة ،وتعرف بعضا من السعادة في الحلم
وعلى الرغم من الجفاف الذي عرفه فصل الشتاء ،يتوصل الفالحون الصغار إلى إنبات
الفول والمطر بدأ أخيرا في النزول) .(5وبفضل شخصية "عمر" يجري البحث في آن واحد
على ثالثة مستويات :
← على حياة الريف
التعرف

← على المعركة السّياسية
← على سّر جسد األنثى

34} [G 1
35} [G 2
35} [G 3
Rolland Barthes : L’Effet de Réel, communications, n :11 le Seuil Paris France 1968 p87 4
Najet khadda : L'œuvre Romanesque op-cit p 26 5
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يلعب عنصر الزمان والمكان دورا بارزا في الرواية محل الدراسة ،إن لم نقل أنھما
يمثالن طرفا أساسيا فيھا ،ألنه أي الطرف يرتبط بالحركة ،وھذه األخيرة ترتبط بالمكان،
وبالتالي يصعب الفصل بينھما ،ذلك أنھما يمثالن إطارين فيھما تتحرك الشخوص وتنسج
األحداث ،وفيھما تسرد الحكاية بطريقة تراعي الواقع الزماني والمكاني .ويكوّ ن النص
الطرف الثاني في الدراسة ،باعتباره غاية ،فالقصد ليس فھم النص من خالل المعطيات
القصية ،وإنما تحديد أثر الزمان والمكان في تجسيد فكرة الصراع الذي تحاول رواية
)الحريق( الكشف عنه ألنه يعتبر الحجر األساس الذي ترتكز عليه الواقعية البروليتارية.
تبدأ قصة )الحريق( من وصول "زھور" و"عمر" إلى قرية "بني بوبالن" .ھذا
المجئ لم يكن األول من نوعه  ،فقد كانت ھناك زيارات من قبل إلى "بني بوبالن" ،وھي

الفصل الثاني :النزوع األيديولوجي في رواية الحريق
مرتبطة بالتذكر .الزمن الحاضر ،وزمن التذكر ال يمثالن إال وحدة زمنية واحدة.
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واألحداث ھي أفعال متكررة )الزمن التكراري(.
في ھذه اإلقامة الجديدة"ببني بوبالن" يقع تحديد الزمن التاريخي )صيف (1939أي
باندالع الحرب العالمية الثانية .ھذا الزمن يتوافق من ناحية أخرى مع مرحلة مھمة في
تاريخ البطل الصغير "عمر" وھي مرحلة المراھقة.
من ھذا المنطلق ،فاألحداث الثابتة حكيت في شكل وحدة مستقلة ،وقدر زمني كبير
في كل فصل .وعليه فإن خطاب الراوي يفرض على كل القصة أولوية الحاضر ،ولكن ال
يلغي النزوع المميز للكتابة الروائية بين زمن الحكاية وزمن السرد.

من وجھة نظر الزمن الموضوعي ،فان مدة الزمن المستغرق ال يتجاوز بضعة
أشھر فقط  :جويلية – أوت ) (1939وصول "زھور" و"عمر" إلى "بني بوبالن"»:ما
)(1

زلنا في الصيف ،صيف.«1939

مارس – أفريل ) (1940نھاية الرواية دون حل»:كان الذباب شرھا ،لجوجا إنھا
الذبابات األولى تلك التي تبشر بقدوم الربيع«).(2
إن تطور األحداث يتبع مراحل التنظيم السياسي للفالحين والذي يصل الى القمة في
)الفصل  (20عندما يندلع الحريق؛ نقطة الالرجوع التي من خاللھا تسكن الحركة ويفسح
المكان للمقاومة .الفالحون طوروا من قدراتھم ،وردة فعلھم ،وبالرغم من حالة اليأس التي

.2B 8 } [G  1
15 } [G 2
. vB O'  S $O M: M# (Seuil) ,  1962  )  .3
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ال يمكن اإلنفالت منھا في اللحظة األولى ،إال أن االحتمال كان مفتوحا على اتساع
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المعرك.
من وجھة نظر الكاتب ،فإن القصة أوحت بآفاق مفتوحة تعد بمواصلة الكفاح ضد
المستعمر وبداية وعي جديد والذي سيكون تحديدا في رواية ))(3من يتذكر البحر؟(
)?(qui se souvient de la merلنفس الكاتب ،أي "محمد ديب".
يعلق الكاتب بقوله»:حريق اشتعل ،وال يمكن على االطالق إخماده ،سيظل ھذا
الحريق يزحف في عماية ،خفيا مستترا ،ولن ينقطع لھيبه الدامي إال بعد أن يغرق البالد
)(4

كلھا بألالئه«.

ھذا األسلوب غير المباشر الحر ،و ھذا التعليق ھو بمثابة إعالن عن )من يتذكر
)(5

البحر؟( .الذي استحضر من خالل األسطر.

ھذه األشھر من النشاط السياسي ،في نظام األحداث ،تصادف فصلين قاسيين ھما:
الصيف والشتاء ،معلومين في القصة بواسطة إشارات زمنية

دقيقة

)أوت،

سبتمبر ،جانفي ،الساعة الثالثة بعد الظھر ،منذ الساعة الثامنة ،الرابعة( ،وأخرى غير
دقيقة )ذات صباح ،ليلة ،أمسية(.
الجانب الجمالي لھذه اإلشارات ليس غريبا عن واقعية الكاتب ،والواقع االجتماعي
والثقافي واألماكن العامة ،وأشياء أخرى .مثل ھذا االختيار لعمل الكاتب في الحريق
مشارإليه عبر اإلضافات المكملة لھذه اإلشارات الزمنية:
»طال صيف  ،1939ھذه أيامه األخيرة تسير متثاقلة جميلة ،لقد انتھى الحصاد منذ مدة
)(1

واألراضي عادت جرداء مغطاة بالقش ،وأخذ تراب األرض األسود يتفلع «.
)(1

» شمس جانفي تقضم األرض وتتركھا تموت ببطء«.

154 } [G 4
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Najet khadda : L’oeuvre Romanesque de M.Dib op-cit p 33
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إن الزمن في )الحريق( يتطور في دورات فصلية ،فالحدث الدرامي يدور في
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الريف ،وإحدى الصراعات الجزئية للقصة تضع األرض في عالقة مع الزمن )بالمعني
المناخي للمصطلح(.
ھذه األوصاف القصيرة التي تكشف الواقع تحيل على النص الثقافي واأليديولوجي:
كل يحدث كما لو أن تقدير الكاتب المؤلف للزمن يتضاعف من إدراك ميزة عالم الريف
والتي نجدھا لدى "كومندار":
» عندما تكون الشمس فوق رؤوسھم ،يقول "كومندار" ،يتوقف المزارعون وعندما
يكونون واقفين يسقط ظلھم عل ى أرجلھم«) .(2في إشارة إلى عملھم الشاق أثناء موسم
الحصاد ،حيث الشمس المحرقة التي تحرق الجلود فتحيلھا إلى سواد ،فبين التوقف،
واالنتصاب للعمل مرة أخرى ال يسمح للفالح بالراحة إال قليال ،إستغالل فظيع.
المنحنى الزمني:
تجري أحداث )الحريق( مرة في "بني بوبالن" ،ومرة في "تلمسان" وفي كل واحد
من ھذه األماكن تذكر األحداث المتعلقة بحياة ،وتجربة الشخصيات.
الرواية استسلمت بسھولة للتقطع ،بسبب تغير مكان الحدث إلى ستة وحدات زمنية كبرى
مبرزة األحداث ،فضال عن تسلسلھا الزمني الموضوعي .ھذه التقطعات أدت إلى تسارع
األحداث ،واستغراق الزمن في الغالب يعمل على محاكاة استغراق الزمن الواقعي.
 -1البداي$$$ة (3) (Prologue) :وفقا لتقاليد الرواية الكالسيكية ،يبدأ القاص بذكر حالة
مستقرة )ال إشكال فيھا وال عقدة ( بواسطة الحاضر ) (Le présentالذي يمثل زمن الحقيقة
التارخية ويضع اإلطار الذي يجري فيه الحدث ،والفالحون ھم جزء من ھذا اإلطار .بعد
ذلك يأخذ الماضي المستمر ) (L'imparfaitالدور زمن مكرر -ھنا -ومن خالله يتم وصف

20} [G 1
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 -من الكلمة اليونانية) (prologosوتعني المدخل وھي جزء من العمل األدبي الذي يمھد لعرض األحداث 

الفصل الثاني :النزوع األيديولوجي في رواية الحريق
أعمال "عمر" في الريف والمدينة ،حيث يتعرف على حياة البسطاء من أھل الريف
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األطفال الذين ال يشبھون أطفال "تلمسان" في شكلھم وجرأتھم ،وجھلھم ،والفالحون
المتمسكون بالخرافات ،ويرون في تفسير "عمر" لتكون المطر زندقة ،ولكن ھؤالء
القرويين خبراء في مجال بيئتھم ،ويستغربون من جھل "عمر" لمكونات ھذه البيئة من
أشجار وحيوانات.
-2الفص$$$ول ) 18-1ص :(126-11نحن اآلن في "بني بوبالن" ،أين نجد أنفسنا أمام
مقتطفات من حياة "زھور"" ،عمر"" ،كومندار" ،فالحين ،صغار المزارعين .ھذه
العناصر غير المترابطة تجدد التواصل الزمني خاصة عن طريق تطور الوعي السياسي
لدى الفالحين .إن الزمن التاريخي ھو اإلعالن عن الحرب العالمية الثانية .
الفص$$ل ) 19ص) (144-126الفص$$ل األط$$ول ف$$ي الرواي$$ة( :زمن "بني بوبالن" انقطعبسبب متابعة حالة "حميد سراج" في السجن "بتلمسان" في ھذيانه الناتج عن التعذيب.
الماضي والمضارع ھنا يلتقيان ويتداخالن ،ھذ "التداخل" أو ھذا "التشويش" كما
يحلول ـ"تودوروف" أن يسميه ،يصطنعه المؤلف لغاية جمالية) ،(1فھذا "التشويش" ھو
ضرب من "التوتير" الذي يشبه "توتير النسج األسلوبي" باستعمال "االنزياح اللغوي" فيه.
 -4الفص$$$$ول ) 26-20ص :(170-146عودة إلى "بني بوبالن" لحضور انطالق
اإلضراب ،الحريق الذي شب في األكواخ ،خيبة األمل ،ومقاومة الفالحين ،حيرة "ماما"
وتساؤلھا عن زوجھا "قاره".
 -5الفصول)32-27ص :(200-170بعد ملخص قصير عن الحياة في "تلمسان" )حوالي
صفحة( الزمن المستغرق منذ اإلعالن عن الحرب العلمية الثانية ،وبعد إلقاء ھذه النظرة
القصيرة المرتدة إلى الماضي ،يعاد استغراق الزمن بالتركيز مرة على "عمر" ،ومرة على
"عيني" ،أو الخالة "حسناء".
 -6الفصول ) 36 -33ص" :(220-200بني بوبالن" ولكن في مواصلة الحلقات السابقة
الخاصة "بتلمسان" ،فانطالقا من حكايات "ماما"" ،قاره"" ،زھور" يعاد تشكيل الزمن.
222} ["& k B   v * :"/. b%B ?1
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التحليل يبين أن االنقطاع في الرواية يعود الى تنقل الكاتب من المدينة إلى الريف،
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وھذا االنقطاع ليس مھما بالنسبة لوقف تزامنية خطي الزمن المذكورين )الزمن التاريخي
وزمن الكتابة( ،ألن الكاتب كان مھتما بالفكرة حيث يصادف القارئ خطابا موجھا إليه.
فالمقاطع الخمسة المكونة للقصة)بدون المقدمة التي تعتبر خارج القصة( تحتل في القصة
مواقع زمنية متتالية والتي يمكن تشكيلھا تبعا لطرح "جيرار جينيت".
فحسب "جيرار جينيت" ) (1)(G.Genetteفإن األجزاء المكونة للقصة تمثل تسلسال
زمنيا لألحداث على طول خط الزمن ،لكن ھذه "التزامنية")  (Diachronieالكاملة
مستحيلة ،ھي مفتوحة ،فبين التاريخ والرواية تظھر أحداث أخرى .إن انسجام األحداث
وتتابعھا وفق نظام زمني منطقي ال ينفي وجود عدد كبير من األحداث غير

المتزامنة،

أو االنقطاعات السردية )نوع من عدم االنسجام بين نظام الزمن التاريخي وزمن القصة(
"فاالسترجاع" أو العودة إلى األحداث الماضية بالتذكر ھو المستعمل أساسا في )الحريق(
وعليه فالحكايات المنفردة ھنا وھناك مذكورة على طول خط الزمن التسلسلي للقصة،
فنحن نعيش مرحلة الشباب لـ"سليمان مسكين" حيث حياة التشرد ،وھجرة القرية مع أمه
وأخواته الصغار بعد سجن أبيه)الفصل " .(13باددوش" يقص علينا وفاة ابنته الكبرى
"ريم" التي استغلھا الكولون وخدمتھم حتى خارت قواھا وماتت

)الفصل ،(20

وحادثة مزرعة "ماركوس" التي قصھا "كومندار" على "عمر".
بعض األحيان نجد نوعا من "االسترجاع" ) (Analepseالقصير يقدم لنا بواسطة
مقتطفات من حياة ھذه الشخصية أو تلك ،وھكذا تمكنا من التعرف على ظروف بتر ساق
"كومندار" وسبب تسميته بھذا االسم" ،ماما" تفكر بألم ومرارة في مصيرھا ،و"زھور"
مسكونة بمشاھد ماضي أختھا .
ھذه المقتطفات الزمنية تذكر بالوقائع التي تعطي معنى لمغامرة وطنية .كل ھذه
األحداث المسترجعة عن طريق التذكر بما في ذلك التي ظھرت في ھذيان "حميد سراج"
ھي أحداث خارجية عن القصة وعملت على إتمامھا .بعضھا يحمل القصة على أحداث

1

 -Gerard Genette : Discours du récit, figue 3, Collection Poètique, Seuil Paris France 1972

الفصل الثاني :النزوع األيديولوجي في رواية الحريق
ماضية ،ويربط )الحريق( بـ)الدار الكبيرة( إنھا حالة تذكر "دار سبيطار" إما عن طريق
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"عمر" أو عن طريق "سراج" .إن ظھورھا يمكن اعتباره بمثابة إعالن عن عودة "عمر"
)(1

إلى "تلمسان" وإلى "دار سبيطار" )في الفصل .(27

ھذه "االسترجاعات" تقوم بوظيفة سد الثغرات والسھو واإلغفاالت التي أھملتھا
القصة عبر حركة الزمن السردي ،تساعد على مسار فھم األحداث ،كما يعمل اإلسترجاع -
من خالل العودة إلى الماضي -على الربط والوصل .تقول "يمنى العيد"»:إن الراوي يكسر
زمن قصته ،أو يكسر حاضر ھذا القص ليفتحه على زمن مضى له ،وقد يكرر الراوي
ھذه اللعبة ،فيكسر زمن قصه أكثر من مرة ،ويفتحه على ماض قري حينا ،وعلى ماض
بعيد حينا آخر ...وقد يتفنن في ھذه اللعبة فيداخل بين عدة أزمنة ليخلق فضاء لعالم قصه،
وليحقق غايات فنية أخرى )منھا التشويق ،والتماسك ،واإليھام الحقيقي(.

)(2

طريقة التنبؤ بالمستقبل ) (La prolepse / Projection dans le futureطريقة
عكسية لألولى )االسترجاع( ،وھي أقل حجما في )الحريق( وال تحتل في كل مرة غير
جملة

أو فقرة على األكثر.
ھذه التنبؤات التي تحيل على المستقبل تعطي للقصة بنيتھا التنبؤية ،وھي في نفس

الوقت تعلن عن )من يتذكر البحر؟( .بعضھا يساھم في تكوين الشاب "عمر" عن طريق
"كومندار" حكيم القرية ،وعقل الطفل المفكر.
في بداية القصة يكون مطلوبا من الشاب القادم من المدينة أن يستوعب الدروس
)(3

التي كان يلقيھا عليه "كوندار" والتي تتنبأ له بحياته مستقبال حينما يكون ناضجا

)الفصل 1ص »:(15افتح أذنيك واحفظ ما أقوله لك ،حتى إذا اشتد ساعدك ونضج عقلك
في المستقبل ،أفدت منه وعرفت كيف تنفق حياتك ...نعم في المستقبل ...حين تصير
رجال«).(4

Najet khadda : L'œuvre Romanesque op-cit p 37 1

* M  ,& "2/ :  2
L'œuvre Romanesque,op-cit, p383

1999 "?  X s , K ? AB U

15} [G 4

الفصل الثاني :النزوع األيديولوجي في رواية الحريق
التنبؤ بالمستقبل أصبح ضرورة ملحة ،خاصة في خطاب "كومندار" الذي يعطي
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لمحة عن األحداث القادمة»:أسأل  Yأن يمد في عمرنا فلسوف نرى أمورا جديدة كثيرة
 ...لقد رأينا ما حدث وما لم يحدث بعد اآلن ...ولكن قلبي يحدثني بكل شئ...يبلغني أن
)(1

ثمة شيئا جديدا«.

إحساس "زھور" يوحي لھا في عالم مجازي )استعاري( أن "الثورة" تلوح في
األفق»:إن حولھا شيئا ال تعرفه يھمھم في قلب الجبال واألودية .ليس ھو الريح إنه يتحرك
في الداخل ،ثم يصفع السھول ...ويسمع المرء حتى في آخر األفق رنين ھذا السيل من
)(2

القوى اآلسرة التي ستغرق البلد في يوم من األيام«.

إن الكاتب الراوي يدخل المغامرة ھو أيضا في المستقبل بما أن الحاضر يتطلب أفكارا
حول المستقبل ،خاصة وأنه تكفل بتوضيح وشرح رمزية )الحريق( الذي » سيظل يزحف
في عماية ،خفيا ،مستترا ،وال ينقطع لھيبه الدامي إال بعد أن يغرق البالد كلھا بألالئه«).(3
عنصر التنبؤ الذي كثيرا ما يدان باسم الواقعية ،قد اكتسب قوة ومكانة جديدة في
"الفن البروليتاري").(4
إن طريقة التذكر وطريقة التنبؤ بالمستقبل ،طريقتان ضروريتان للسرد الروائي
الكالسيكي حيث اكتسبتا في )الحريق( الميزة المطابقة لجدلية القبل /البعد مما أظھر عمال
"أيديولوجيا" لنظام الزمن في )الحريق(.
رواية )الحريق( إذن فسحتھا الزمنية محدودة ،كما يمكن التأكد من ھذه السمة في
الجزء األول من الثالثية ،ذلك أن تصويرالمكان استأثر باھتمام الكاتب وھذا ما يؤكد أن
اإليقاع المكاني أضفى من اإليقاع الزماني.
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الفصل الثاني :النزوع األيديولوجي في رواية الحريق
إن المكان يتجاوز في الحقيقة مدلوله المباشر ،الذي قد ال نوليه اھتماما كبيرا ،بينما
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ھو في الواقع مرتبط بجوھر النص ،وعلينا أن نميز بين الوجود الفعلي للمكان بمراجعه
وطرق اشتغاله داخل النص .ولكي نفھم وظيفته علينا أن نطرح ھذه التساؤالت:
أين تدور األحداث؟
كيف قدم لنا الكاتب صورة المكان؟
لماذا اختار ھذا المكان؟
إن الحديث الروائي يتموقع دوما داخل مسافة معينة ،وكل رواية تقدم لنا
طوبوغرافيتھا المميزة ،وقد يختار الكاتب لحركة أحداثه وشخوصه مجاال واقعيا كما فعل
"محمد ديب" في)الدار الكبيرة( حين اختارحيا من أحياء "تلمسان" كجغرافيا محددة تدور
فيھا األحداث.
في )الحريق( تتحرك الشخصيات فوق رقعة جغرافية محددة ،ومرسومة بدقة انھا
قرية بني بوبالن التي تبعد عن مدينة "تلمسان" بثالثة كيلومترات.غير أن ھذا االنغالق
المكاني قد ينفتح عبر التداعيات والتصورات الخيالية) ،(1التي تكسر الجدران السميكة
وتقھر الواقع وتعطي للمكان أبعاده الحية.
نقل الكاتب "عمر" )بطل الجزء األول من الثالثية( إلى "بني بوبالن" القرية التي
يوحي تركيبھا الجغرافي بطبقية مكرسة) ،(2فالقرية مقسمة إلى جزأين؛ "بني بوبالن"
األعلى ،و"بني بوالن" األدنى ھذه الحالة الجغرافية تنطبق مع الحالة االجتماعية
"فالفالحون") (Fellahsيحتلون كل "بني بوبالن" العميق بمعنى»أنھم يعيشون على أراض
جرداء جبلية منقطعة عن العالم«.
»لم توجد حضارة قط … إن مصير العالم على ھذه الروابي ھو الشقاء«) (3بينما

Jean Pierre Gondenstein : Pour lire le roman, A. Duclot Bruxelles Belgique 1985 p 901
.Bouba Mohamed : La socité Algerienne avant l'indépendance dans la literrature, OPU Algerie 1986 p 992
Tabti
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الفصل الثاني :النزوع األيديولوجي في رواية الحريق
يسكن "المزارعون")" (Cultuvateursبني بوبالن" األعلى في بيوت تختلف عن أكواخ
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"الفالحين" وينتمون إلى طبقة وضعيتھا أحسن بكثير من حال "الفالحين" ،فمنھم من يملك
حمارا أو بغال ،والذي يملك بقرة أو بقرتين مثل "ابن يوب" »الذي يملك في اسطبله
بقرتين نورمانديتين«) .(1أما "الكولون" فقد احتلوا السھول والمساحات الخصبة»ألوف
الھكتارات من األراضي كانت تصيرلمستوطن واحد من الفرنسيين«) ».(2لقد وصلوا ھذه
البالد بأحذية مثقبة«) (3واآلن يعيشون رخاء فاحشا بيوتھم تختلف عن مساكن األھالي من
الفالحين والمزارعين»حقل المستوطن الفرنسي ماركوس ،وبيته العتيق الذي بناه جده
وظاھر ھذا لبيت المتشابه ،وفتحاته ولون آجره القديم الوردي الحائل ،وسقفه القرميدي
المغطى بطبقة من الطحلب كان كل ذلك يبدو وأنه ھوالوجه الحقيقي للجزائر ،ولكنه ليس
إال السطح الظاھر  ...وللجزائر مليون وجه آخر«).(4
وكما أن للزمن خصائصا ،فكذلك األمربالنسبة للمكان الذي توزع بين

مجالين،

المكان اإلطار والمكان الفعل.
المجال األول يتحدد من خالل المظاھر الخارجية التي تحتوي على الوھاد الترابية
والمائية وحركة الشخوص ،واألشجار ،واألنھار ،والتضاريس .
في )الحريق( قدم لنا المؤلف صورة شاملة عن القرية جاء في التمھيد»:ما أن تصل
إلى أمام بيت النور حتى تمضي مصعدا في منحدرات حجرية مھدتھا الرياح إن نواح
مخشوشنة من نبات الديس والمصطكي تتعثر بھا قدمك وتنزلق عليھا .ھذه ھي الطريق
الوعرة التي يسلكھا بنو أرنيد مع حميرھم الصغيرة .ھذا ھو السور الجنوبي من أسوار
المنصورة التي منھا إلى جوانب أبراج .األرض خاوية ،وتلك ضوضاء مبھمة ترقى إليك
من السھل ،حتى إذا بلغت من تصعيدك رابية يقال لھا شرفة الغراب الكبيرة تنتصب
برأسھا المخروطي فوق ما يحف بھا من ذرى .وفي الشمال ،يمتد المشھد إلى ما وراء
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الفصل الثاني :النزوع األيديولوجي في رواية الحريق
طريق "وھران" والسكة الحديدية ،فيشمل أراضي "صفصف" و"حنايا" و"عين الحوت"
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التي تغطيھا أشجار الكرمة وحقول القمح ،وتلك جبال "طرارا" الزرقاء الخفيفة المتموجة
تقوم عند آخر المدى حاجزا بين البحر األبيض المتوسط والسھول الداخلية العالية وعلى
مسافة أقرب ،يقع بصرك على سھول "أمامة" و"الكيفان" و"بريا" .إن أواخر موجات
)(1

الزرع المتسارعة من األفق ،لتفنى ھنا ،على سلسلة جبال "بني بوبالن"«.

أما المجال الثاني )المكان الفعل( فھو مركز الحدث منه تستمد الشخصيات ھويتھا،
وإليه تسعى من خالل فعل القص لتستقر فيه .
في )الحريق( الموضوع األساسي ھو األرض ،واألرض إذا لم تتم مقاربتھا إبداعيا
بكل ما يشع به المكان من واقعي وسريالي وسيكولوجي ونفساني ورموزي ،فإن الطرح
لن يكون سوى رھين " الحرفية " و"النقلية" و" الواقعية – الوقائعية" .وقد نبه "باشلر" إلى
ھذه المسألة في كتابه )جماليات المكان( حيث يقول»:المكان الممسوك بواسطة الخيال ،لن
يظل مكانا محايدا ،خاضعا لقياسات وتقييم مساح األراضي ،لقد عيش فيه«).(2
إن قرية "بني بوبالن"»قد ال تكون ...مكانا رائعا ،إن سكان المدن ال يعرفون عنھا
شيئا«.

)(3

إن لھا ماضيا تاريخيا»:في ھذا المكان كانت تقوم في الماضي مدينة
المنصورة«) .(4زيادة على ھذا فھي منطقة فالحية في األساس ،وتمثل األرض مكان
ورھان الصراع.
اإلضراب الذي شنه "الفالحون" كان موجھا ضد "الكولون" .ھذا اإلضراب الذي يھم
الصراع األساسي ،صراع األرض ،والذي يتطلب مساندة صغار "المزارعين" مساندة
ضمنية باسم األيديولوجيا الوطنية»أليسوا إخوة لنا في األصل؟«) .(5إنه تصريح "ابن
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الفصل الثاني :النزوع األيديولوجي في رواية الحريق
يوب" الرجل المفكر في الجماعة .أما "قاره علي" المتعاون مع السلطة الفرنسية فيرى أن
90

حركة كھذه ھي بالضرورة ضد السلطات الفرنسية .يضيف "ابن يوب" أن التعلق باألرض
واجب وطني:
»اذا تركتم أرضكم ،فإن أوالدكم ،وأحفادكم ،وأوالد أحفادكم ،إلى آخرجيل من
األجيال فلن تكونوا جديرين بھذه البالد ،ولن تكونوا جديرين بالمستقبل«.

)(1

ھذا الخطاب يلمح بوضوح لتھديد السلطة الفرنسية بنزع ملكية األراضي والذي يخيم على
صغار"المزارعين" فھم مبعدون في أقاصي شبه بور وھذا يعزز صفوف "الفالحين" بدون
أرض.
مطلب الفالحين المتعلق بالرواتب ال يمكنه إال إحداث التحام صغار المالكين مع
أراضيھم.
يجد العمال "المزارعون" وصغار المالكين أنفسھم في مواجھة نفس العدو
"الكولون" ،صدام ميز تلك الفترة وأدى إلى ظھور"األيديولوجيا" الوطنية .الممثلون لھذه
"األيديولوجيا" ھم من جھة":ابن يوب" و"باددوش" ،ومن جھة أخرى "كومندار" الحكيم.
"ابن يوب" أغنى المالكين الصغار والذي تكبد وتحمل نتائج السياسة االستعمارية»:ھو
اآلن شيخ ھرم ،و لكن ما من أحد ھنا يستطيع أن ينكر أنه طوال حياته كان رجال ،وأنه ما
يزال رجال ،إنه رجل شھم شجاع ،صريح اللسان ،صادق القلب ،ال يداھن ،إنه قاس
صلب ،إن وجھه وجه مقاتل قوي الشكيمة .ھذا المقاتل أصبح فالحا ،ولكنه إذا دعا الداعي
)(2

يسترد كل مالمح المحارب  ...كل مالمح المحارب الغافي تحت جلده«.

ويتوجه "ابن يوب" بھذه المناشدة إلى "المزارعين" »:في كل مرة ينتزعون قطعة
من لحم أجسادنا .فما يبقى في مكان اللحم المنتزع إال جرح عميق تنزف منه حياتنا ،إنھم
يميتوننا ببطء ،يفصدونھا عرقا عرقا .أيھا الجيران ألن تموتوا خير من أن تتنازلوا عن
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أراضيكم ،ألن تموتوا خير من أن تتركوا شبرا من ھذه األرض ،اذا تركتم أرضكم تركتم
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)(1

فعشتم أنتم وأبناؤكم بؤسا الى آخر الحياة«.

يوسع "باددوش" من ارتباط "ابن يوب" بأرضه إلى مجموع البالد»:ال توجد بالد
واحدة مثل بالدنا«.
)(4

"الكولغلي"

)(2

مؤكدا ذلك "للھاشمي" الشاب الفالح ،إنه ال يملك فصاحة

الكبير ،ولكنه ھو أيضا يحمل االستعمار مسؤولية البؤس الذي يعيشه أفراد

أسرته»:كانت لي أرض ھي قطعة صغيرة من األرض  ...وكانت لي بھائمي ،وكان لي
أيضا،

بداري  ...وكانت لي بقرة صغيرة من أبقار ھذه البالد  ...وكان لي بيت صغير
)(5

وكنت أعيش حياة سعيدة مع زوجتي وابنتي ريم  ...ثم أخذ الفرنسيون كل شئ«.

"كومندار" بصفته حكيم القرية ،وصاحب معرفة يضبط الحالة بوضوح عن طريق
التنبؤ والنظر الثاقب»:االستعمار يجرح؛ عيونه خائفة ال سبيل إلى خالصھا من ھذا
الخوف وعيون الرجال قاسية ال سبيل إلى خالصھا من ھذه القسوة ،وذلك المستعمر يرى
أن عمل الفالح من حقه تماما ،بل إنه يريد أن يكون الناس أنفسھم له ،ولكن "الفالح" ،رغم
أنه ملكه ،ھو في حقيقة األمر سيد األرض الخصبة البھائم والمحاصيل والحياة في كل
مكان من إنجابه«.

)(3

ھناك رابط شبه روحي يربط ھذه الشخصيات الثالث بأرضھا" ،المزارعون"
مجتمعون في أرض "ابن يوب" يستمعون بتركيز »:كلما تقدم الماء ،ترامت إلى اآلذان
أصوات يابسة ال ندري أھي طقطقة حطب يشتعل ،أم ھي خشخشة عشب تدب عليه ھامة
)(4

من الھوام ،إنھا أصوات األرض الظمأى تشرب الماء في شراھة«.

"كومندار" مرة أخرى يوضح أحسن ھذا التشبيه حين يؤسس المعادلة
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الفصل الثاني :النزوع األيديولوجي في رواية الحريق
)أرض= امرأة( والذي يشير إلى ذلك الرابط الطبيعي بين "الفالح" واألرض» :األرض
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امرأة  ...سر اإلخصاب واحد في أخاديد األرض ،وفي أرحام األمھات على
والقوة تخرج من األرض ثمارا وسابل ھي بين يدي الفالح«.

السواء،

)(1

إن مظاھر الحب التي موضوعھا األرض تذكر بنفس االھتمام الذي أواله األدب
الكولونيالي في تأكيده على الشرعية االستعمارية ،و من الطبيعي أن التأكيد على حق
الفالح ،وملكيته لألرض دعوة إلى محاربة االستغالل .
"كومندار" الحزين ،يمثل لعمر الشاھد التاريخي على االغتصاب ،وأما "عمر" فيمثل
الشاھد المالئم للمسرود له العاصمي ) .(2)(Le narrataire métropolitainوعليه فإنه من
المنطق االستنتاج أن "عمر" ھو قناع الفرنسي الذي ينبغي إخباره ،وأما "كومندار" فھو
قناع الكاتب القاص المخبر.
يؤكد "الفالحون" التمسك باألجداد عن طريق التذكر ،وھم حين يفعلون ذلك
يؤكدون حقوقھم على األرض" .أيديولوجية" األجداد صورة للحضور الوطني ،حقوق
الوطنيين على األراضي .ھذا الحق الطبيعي الذي كشف عنه "ابن يوب" في معارضته
لحجة "األيديولوجيا" االستعمارية»:صحيح أنھم يعرفون كيف يزرعون ،ما في ذلك شك،
لكن ھذه األراضي أراضينا ،لقد انتزعت منا سواء أكنا نحرثھا بالمحراث أم كنا ال نحرثھا
البتة«.

)(3

إن استحضار األجداد بصفتھم دليال تاريخيا الستلھام الوطنية يمثل جانبا إيجابيا
وحيويا .إنه أيضا "ابن يوب" الذي يتذكر »:آباؤنا وأجدادنا كانت عليھم جميعا واجبات،
كانت الحياة عندھم ال تخلو يوما من الواجبات ،يدفعني إلى قول ھذا الكالم ما نعرفه عنھم،
وما ترامى إلينا من أخبار زمانھم وما كانوا يرونه من رأي في الحياة ،وشعورھم بتلك
الواجبات ھو الذي جعل منھم رجاال .أما نحن فإننا لم نجد خيرا من التحلل من واجباتنا ...
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أفضل من ھذه األيام .ستعود إلينا الحياة بفرحھا متى اكتشفنا أعماال جديدة نقوم بھا«).(1
ھذه المواجھة )ماض حيوي أمام حاضر سكوني( أضفت على ھذه الرؤية التاريخية
"البن يوب" مظھرا نظاميا حسب طروحات "غرامشي"  ،(Gramsci)2فھذه
"األيديولوجات"
تاريخيا تعتبر ضرورية ،لھا مفعول نفسي ،إنھا تنظم الجماعات ،تحضر الساحة أين
يتحرك الرجال ،ويكتسبون وعيا بحالھم ويحاربون .
توسيعا للصراع الذي بيناه والذي كان موضوعه األرض ،ومتابعة للحديث عن
الصراعات "األيديولوجية" في الرواية ،فإن الحديث عن النشاط الحيوي في الريف يعد
ضروريا في المعركة السياسية .فبعد احتالل الجزائر ،ظھرت أھمية مشاركة الريف الفقير
في الثورات الوطنية خاصة ثورة الفالحين سنة)(1871التي قادھا "الحاج محمد المقراني"
وفي البلدان التي تعرف كثافة ريفية كبيرة )الثورة الريفية في الصين( ،حيث أحدثت
نقاشات "أيديولوجية" وسياسية.
بالنسبة لـ)الحريق ( تظھر أھمية الريف من خالل عقد مواجھة بين

المدينة

≠ الريف ،ففي التمھيد يعقد الكاتب الراوي االرتباط اآلتي :
ريف = بؤس ≠ مدينة = حضارة
» لم توجد حضارة قط ،ما يظن حضارة فھو وھم باطل .إن مصير العالم على ھذه
الروابي ھو الشقاء«) .(3حب الحياة الريفية يتطورعبر مستويات عدة على أساس مواجھة
الحياة المدنية.
إنه قبل كل شيء سعادة "عمر"حينما كان متواجدا في الريف مقارنة بالضيق
واالضطھاد في "دار سبيطار"».إنه ليتفق له اآلن كثيرا أن يصعد إلى "بني بوبالن" في
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صحبة "زھور" إن ھذه الرحالت لترمي في قلبه مشاعل من الفرح«.
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» كان يقفز ويرقص ،وكان ضحكه ينفجر صاخبا ،والسيارات يتالحق

بعضھا

وراء بعض في الطريق ،فإذا خطرت واحدة منھا أخذ يتواثب على ألف صورة
وصورة ،ويصيح مقلدا أصوات زماراتھا«.

)(2

» كانت تنبعث في "عمر" حياة جديدة ،وكانت "دار سبيطار" تبدو له في ھذه
اللحظة أشبه بسجن رھيب .«...
»اندھش "عمر" أن تكون الحياة جميلة بمثل ھذه السھولة ،وكان يحس ھذه الدھشة
في كل صباح يطلع على "بني بوبالن" األعلى ،إن قلبه ينفتح ألمواج الحياة التي تتدفق
على الريف«).(3
في تحليله )للثالثية( من منطلق نفسي اجتماعي ،يرى "جورج طرابيشي" أن
"عمر" كان يھرب من األم الشريرة "عيني" و"دار سبيطار" التي ھي أم أخرى تشترك مع
األولى في احتضانھا للفتى بين جنباتھا .يجد في غير المدينة المثالية المحققة على مستوى
"اليتوبيا" ) (Utopieعبر حالة الوعي التي يتشكل من خاللھا الرفض اليومي للواقع
التعيس والبائس الذي تھيمن عليه األم الشريرة التي ھي فرنسا ،والتحدي لاللتحاق باألم
الكبيرة التي طال انتظارھا وھي الجزائر.

)(4

»تذكر "عمر" دار سبيطار" ،فتخيلھا قاسية شريرة على عھده بھا ،إنھا ترتفع حوله
فجأة في ھذه الحقول ،وأخذت تبحث عنه بكل ما فيھا من أيد ممدودة .إن األرواح الخبيثة
التي تسكن "الدار الكبيرة" تحاصره من جميع الجھات وترسل إلى قلبه نفاثاتھا المسمومة
دام ذلك لحظة قصيرة  ...لحظة تراءى له كل شئ في أثنائھا أسودا قاتما«).(5
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»ثم غاب الحلم الثقيل في ھواء الصباح العليل آه  ...يجب على المرء أن يشبع نفسه من
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ھذه الحقول وھذه السماء«). (1
نفس األمر بالنسبة لـ"زھور" في "بني بوبالن" ،تدخل ھذه الشابة اليافعة القادمة من
المدينة في التحام مع الطبيعة.
» إن حولھا شيئا ال تعرفه يھمھم في قلب الجبال واألودية ،ليس ھو الريح ،إنه
يتحرك في الداخل ثم يصفع السھول ،ويصعد نحو الذرى .األرض تھتز منه وكل شئ
يرتعش ،والحقول العارية تختلج ،ويسمع المرء حتى في آخر األفق رنين ھذا السيل من
)(2

القوى اآلسرة التي ستغرق البلد في يوم من الأليام«.

في ھذا المستوى تظھر المواجھة بين المدينة والريف أساسا مواجھة بيئية .في
عيون عمر" المدينة ميدان الجوع الدائم ،بينما في الريف فإنه ال يحس بالجوع مطلقا.
»إنه يعرف اآلن أين تبدأ األشياء على وجه الدقة ،يعرف اآلن أين يقع ذلك الخط
الذي بعده ال يجوع ،والذي قبله يشعر بحرقة في دمه وبشدة ال تفارقه ذلك الخط إنما
ترسمه وتغطيه في آن واحد أمواج المزارع ،وأوراق الشجر ونبضات الينابيع ،وسمط
المراعي«).(3
في خطاب الفالحين تأخذ المواجھة مدين$$$ة/ري$$$ف شكال ثقافيا وسياسيا يصف
"كومندار" "بني بوبالن" لعمر فيصرح »:قد التكون بني بوبالن مكانا رائعا ،إن سكان
المدن ال يعرفون عنھا شيئا رغم ما اشتھروا به من أنھم في أقصى الشمال ،وفي أدنى
الشرق ،وفي أي مكان من العالم ال يعرف الناس عن "بني بوبالن" شيئا كبيرا .من الذي
يتكلم عن "بني بوبالن"؟ ال أحد ،ذلك أن من يريد أن يتكلم عنھا ينبغي له أن

يعرفھا،

وكلما عرفھا ،كلما تأملھا ،الح له أنھا مكان يحلو العيش فيه ،وال أقول أنھا مكان رائع ،إن
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في مدينة كبرى«).(1
تستمر المقارنة باإلشارة إلى فقر وبساطة "بني بوبالن" وجعلھا نموذجا لمجموع
البالد »:إن "بني بوبالن" منطقة عادية ليس فيھا ما يلفت النظر ،قبضة من الناس ال
يمتازون بشئ خارق غير مألوف ،ولكنني أستطيع أن أقول على وجه التقريب أن كل ما
يصنع الجزائر قائم فيھم«).(2
فيما يخص المدينة ،فإنھا ترمز إلى الماضي ،ماض مجيد ،ولكن لم يكن تاما كامال
أبدا »:صحيح أن "تلمسان" مدينة قديمة ،فالبيوت فيھا ھرمة يرجع عھدھا إلى مئات
السنين«) .(3أمام سكون المدينة ،حافظ الريف على حيويته ،على الرغم من استحواذ
لكولون على األرض ،ظل الفالح السيد الحقيقي»:البھائم والمحاصيل والحياة في كل مكان
من إنجابه«).(4
لھذا قدر للفالح أن يكون ھو المدافع عن ممتلكاته»:قوي مخيف ھو ،ال بد يوما أن
)(5

يحمي بالسالح بيته وحقوله«.

إنھا إعالن نبوءة الحرب التحريرية التي ستكون المشاركة فيھا معتبرة في بالد
أغلب سكانھا ريفيون وبالتالي فليس من الضروري التكھن بالمشاركة الريفية

)(6

)%80ريفيون(.إنه تثمين لھذا الدور المميز لـ"أليديولوجيا" موضوع الحديث .سنة
)(1939المرحلة التي يقع فيھا حدث )الحريق( كان التصنيع شبه معدوم ،عدد الجزائريين
)(7

ضئيل ،والقوى الحية للبالد تعمل في األرياف ،حقيقة يؤكدھا "مؤرخو االستعمار"

كلھم ،فقد أثبتوا عملية التھجير التي مست المدن أثناء الغزو بسبب مساندة سكان المدن
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للثورات المتتالية للقبائل ،ولكن في سنة ) (1954تاريخ ظھور الرواية برھنت الحشود
97

القليلة من العمال على مقاومتھا ،وعلى وحدتھا ويظھر ھذا جليا في خطاب
"كومندار"»:والحق أن انعزال اإلنسان في ريفه انعزاال تاما ال قيمة له البتة ولكن
اإلسراف في االنحباس بين جدران مدينة من المدن ،ليس خيرا من ذلك ،فإنما المھم أن
يعرف المرء ماذا يريد؟ فإذا وجد في الريف وفي المدينة على السواء رجال ينھضون
ليشقوا الطريق إلى حياة جديدة ،لم يكن ثمة فرق بين المدينة والريف ،ما ينبغي ألھل
الريف أن يحترقوا وأن يجفوا على األراضي ،وما ينبغي ألھل المدن ،سجناء الجدران ،أن
)(1

يتفسخوا في ميعة العمر«.

على الرغم من أھمية تحالف المدن واألرياف ،فإن تثمين دور الريف ھو الذي ظل
مستمرا .ففي الريف جذور الحريق الذي سيتسع ليعم كل البالد ،والفالحون المحرومون
كانوا أكثر وعيا من سكان المدن بقرب الحدث .فقد وجدت األفكار الوطنية في الريف
وكانت امتدادا ومجال عمل شكل احتياطا حقيقيا للتنظيم النضالي في المدن .ومع انفجار
الثورة سنة) (1954ظھرت بوضوح أھم نتائج اللقاء بين الريف والمدينة ،وأصبح الريف
ھو الذي يتصدر األحداث ،والمدينة ملحقة به تعيش فيه فتمده باإلطارات واألموال
والمعلومات.
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الثالث
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الشخصيات والخلفية األيديولوجية

تعد الشخصية الروائية من العناصر األساسية في بناء الرواية  ،بحيث ال يمكن
بحال من األحوال الغاء ھذا الدور ،ذلك ان الكاتب ال يستطيع أن يرسم عالمه دون
أشخاص يتحركون يتحدثون ،ويفعلون ،وبقدرتعدد األفعال واألفكار تتعدد الشخصيات
وتمأل العالم الروائي الواسع.
رواية)الحريق( أريد لھا أن تكون شاھدا على الفعل االستعماري الذي تميزه العالقة
األساسية بين المستعمر )بكسر الميم( ،والمستعمر )بفتح الميم( ،ومثل كل خطاب يتصدى
لھذه العالقة ال يمكن اال أن يكون مواجھا ). (Dualiste
من جانب آخر فإن في مثل ھذه المغامرة  ،يكون المصير جماعيا ال فرديا  ،فنحن
أمام مجموعات )فالحون ،كولون ( أو أفراد متحدثين باسم الجماعة )بادعدوش ،كومندار
السيد ماركوس() .الحريق( خالفا للجزء األول من الثالثية البطولة فيه جماعية أي تجسدھا
مجموعة من الشخصيات ،ولكن في ھذا العالم المنشطر؛ حيث الطيبين من جھة واألشرار
من جھة أخرى ،يوظف األبطال في مجال محدد بواسطة األقطاب .فـ"حميد سراج" بطل،

الفصل الثاني :النزوع األيديولوجي في رواية الحريق
الفالحون جماعة أبطال" ،عمر" و"زھور" أبطال بالتناوب ،و"كومندار" أيضا صورة
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لبطل .بمعنى آخر إسناد البطولة يتم باألدوار ،في بعض األحيان يكون في آن واحد،
ويكون التنويه بھذه الشخصية أو تلك من مجموع تلك الشخصيات .
ھذه النماذج االجتماعية يطلق عليھا فيليب ھامون )" (Ph. Hamonشخصيات
مرجعية" )(Réferentiels

)(1

باعتبار أنھا تستعمل كتثبيت مرجعي في إحالتھا عل النص

"األيديولوجي".
الناطقون باسم الجماعة وظيفتھم سردية ،وقد تم إيضاحھا من طرف "ھامون"
الذي اطلق عليھم "شخصيات واصلة " ). (Embrayeurs
من األحسن استعمال نظام األقطاب) ،(Pôlesاألقطاب العاملة )(Actantiels

وبواسطة تأمل األدوار الفاعلة نصل الى اظھار مختلف الممثلين .
القطب األول  :الفالحون
يشتمل صنف الفالحين على مجموعة من الشخصيات كلھم مختلفون من حيث
دالالتھم ،وأمثلة ھذا الصنف" :باددوش"" ،سليمان مسكين"" ،الھاشمي" )الراعي( "قدور"
"معمر الھادي" "سيدي علي"" ،علي برابح"" ،عزوز علي"" ،عيساني عيسى"" ،بن سالم
عدة"" ،أحمد بن سماحة" و"الطفل األشقر" ذو الثالث عشرة سنة ،رجل من دوار العشبة
.
ھذه المجموعة تبدو أكثر تجانسا ،فكلھم فالحون )مزارعون دون أرض( من نفس
الجھة ساخطون على وضعياتھم ،العمر اليھم ،فھم يغطون كل درجات السلم العمري

)

باددوش العجوز  ،الطفل ذو الثالث عشرة سنة (.
من ھذه المجموعة تبرز شخصيتان؛ "باددوش" و"سليمان مسكين"" ،باددوش"
العجوز

) (Le Viejoينادون عليه بالعم أو الجد ،حنكته السنين ،والتجارب ،ظھوره

المألوف يرمز لحالة الفالح ،شخصية متكررة ) (Personnage Anaphoreغالبا ما يسند
1

 ph . hamon : pour un statut sémiologique de personnage literrature n:6 lecture mai 1972, larousse,
paris,France,p93

الفصل الثاني :النزوع األيديولوجي في رواية الحريق
لھا الحديث بصفته األقدم فھو مفكك رموز التغيير »:أحداث غريبة تحدث لدى الفالحين،
100

تغييرات آتية«.

)(1

» العالم يتغير يا أصدقائي «.

)(2

يحلل الحالة المزرية »:إذا كان خبزنا أسودا ،إذا كانت حياتنا قاتمة ،فإن ھؤالء ھم
المتسببون في ذلك ،ولكن ھؤالء األوباش لھم أفكار راقية ،أظن أنھا تتشابه في كل بلدان
)(3

العالم«.

إنھا شخصية واصلة ) (Personnage Embrayeurمن المفترض أن تكون الناطقة
باسم الفالحين ولكن في بعض األحيان يسمع صوت الكاتب .وھكذا فھو يرافع من أجل
الفالحين حيث يعيد باددوش األحكام التي اعتاد المعمرون إطال قھا على الفالحين ) فالح
كسول ،فض وسخ...وذلك قصد الحط من قيمتھم ،وھو ال يتوجه للفالحين اآلخرين
الحاضرين ،ولكن للقارئ األجنبي .ھو أيضا العجوز الذي يشير أمام المأل للفرق بين
الفالح و"حميد سراج" » سيد برجوازي ،الذي تعلم كثيرا ،ووصل عن مسار طويل إلى
الحقيقة التي يعيشھا يوميا البسطاء من الناس المستغلين«.
بعد إلحاحه على قضية التحالف بين المدن واألرياف ،يلح على حبه للوطن ،وطنيته
شعارھا سياسي ،فبعد الحريق كان الوحيد الذي حاول أن يرفع من معنويات الفالحين
ويعمل دون تثبيط ھممھم ،وتركيز الطاقات التي خارت على ھدف واحد :البحث عن
المتھمين ،يرددھا دون كل أو تعب .
إنه يحيي الذكريات »:كانت لي أرض ،كان لي بيت ،كنت أعيش سعيدا مع زوجتي
وابنتي .«...
إنه يستعرض صورة اآلخر وشروره ،ويستعرض تدھور وجوده .الشر ،البشارة
الذكرى التوضيح  ،المشروع ،ھي ما أسند "لسليمان مسكين" ،والذي اعتبر سياسيا،
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خاصة بعد الذي ترتب عن الحريق .
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» لم تستفق بعد طاقات البالد ،الناس ما زالوا غرقى في نوم عميق ،إنھم يمشون
بتعابير نائمة لكن ھناك في األسفل ،في العمق ،يفكر سليمان ،إرادة ثورة ،واسعة غامرة
تتاھب لزعزعة النظام كله وھيكله الرصاصي ،ربما تكون العناصر األكثر نشاطا في
البالد قد :أشعلت فتيل المعركة«.

)(1

القطب الرابع :نشاط الفالحين يجري في حذر ،مراقبة الشرطة ،عنف األجھزة القمعية
االستعمارية .إذن كل شئ انتھى »:افترضت السلطات أيضا – وھذا من صميم دورھا –
بأن ھناك ترتيبات أخرى ،وخططا أخرى تحضر في الظل ،إذن بدأت التوقيفات ،عاد
رجال الدرك.«...

)(2

العناصر المكونة لھذا النموذج غير معروفة ،إنه الرقم ) (Chiffreالذي عاد في
ھذيان "حميد سراج" إنه مفتش الشرطة ،والعدد الذي ال يحصى من العبي الورق،
وحراس الحقول رجال الدرك ،الشرطة ،جنود  ،ثالثة ضباط من ) (PRGوفوق كل ھؤالء
الرجال "سلطة عليا".
دون لقب ،أو اسم ،أو كنية ،دون عمر ،بال تشخيص جسماني أو أخالقي ،إنھا اآللة
الصماء التي ال تبصر ،توقف ،تضرب بالعصي ،تطرد من العمل  ،تعذب .
في الوقت الذي كان الفالحون يقررون ما تعلق بنشاطھم واجتماعھم ،كانت أجھزة
القمع تتدخل إلجھاض مبادرة الفالحين ،حتى أن عجوزا ريفية في بساطتھا تتعرف على
الجھاز كمن ھو تحت تأثير صدمة كھربائية .كانت تصرخ »:لقد عرفته ،عرفته ) (...إنه
دائما حاضر حين يتعلق األمر بأخذ رجالنا ،لقد عرفته ،إنه دائما ھو«.

)(3

القطب الثالث  :يتموقع اآلخر بكل غيريته ،وكل قوته السياسية ،المالية ،محدود عددا،
ثالثة أسماء تظھر في النموذج ) السيد "ماركوس" ،والسيد "فيار"( وھما معمران ) ،السيد
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)(1
"أوغستين"( وھو رئيس العمال .يضاف إليھم» معمر يتبعه إثنان من أبنائه مسلحين «.
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"فيار"مثل "ماركوس" يعرفان من خالل دمامة الخلقة ،وقبح الخلق ،قبل ظھورھما
كأشخاص حيث يذكران بذكر مزرعتيھما »:كان حقل المستوطن الفرنسي "ماركوس"
وبيته العتيق الذي بناه جده ،وظاھر ھذا البيت المتشابه ،وافريزه وفتحاته ولون آجره القديم
الوردي الحائل وسقفه القرميدي تالمغطى بطبقة من الطحلب .«...

)(2

إذن فالمعمرون حكم عليھم بالسكوت في )الحريق( فسيدة البيت تلك تصرخ
» سأدخل شقتي ) (...سأغلق بابي وال أثر للجزائر«

)(3

 .ال تقول جملة واحدة بعدھا في

الرواية.
القطب السادس  :إنھم صغار المزارعين ) "امحمد"" ،ابن يوب"" ،بوشناق"" ،بلقاسم
نجار" بابا عيسى"" ،غوستي" ( يضاف إليھم البسطاء من سكان "دار سبيطار" وماسح
األحذية الصغير الذي عوقب دون محاكمة من طرف األوروبيين .صغار المزارعين لھم
منزل ،قطعة أرض ،الماء يوزع بالدور ،بقرة أو إثنتان ،يسكنون "بني بوبالن" األعلى
بينما يقبع الفالحون في "بني بوبالن" السفلى ،الناطق باسمھم ھو "ابن يوب" ،رجل بمعنى
الكلمة ،ينحدر من ساللة مقاتلين أتراك ،شجاع ،صريح مثل "باددوش" ،يرصع حديثه
بذكرياته ونبوءاته.
"أيديولوجي" المجموعة ،فقد استطاع أن يزيل ذلك التعارض بين المالك الصغار
والفالحين وذلك باللجوء إلى الروح الوطنية وفكرة " األخ " ،خطابه عرافي »:ستعود
الحياة بمرحھا عندما نكتشف أعماال جديدة إلتمامھا« .و عندما يطلب منه ذكر إحدى ھذه
األعمال الجديدة يبدل لغزا بآخر »:أغلبية الفالحين يحفرون األرض بقدر اصبع من العمق
)(4

 ،ينبغي من اآلن زرعه في ذراع «

" .ابن يوب" ھو الشخصية الوحيدة في )الحريق(

التي تصنع لغة خاصة بھا والتي ترتبط بجذوره  ،حيث ال يترك فرصة إال ذكر بھا.
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أما "باددوش" فما عدا عبارات التأدب المثخنة ،فھو يزخرف حديثه بصيغ شتم
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اسبانية أو مصطلحات فرنسية محرفة.
من خالل االجتماع السياسي الذي نظمه الفالحون مع "حميد سراج" الذي دعي اليه
"ابن يوب" .يمكن استخراج مجموعة من العوامل المشتركة بين المجموعتين ،والتي
تتمظھر من خالل محاور داللية في النص .ھذه المحاور يمكن أن توضح في الجدول )(1
اآلتي:

)(1

المحاور/
مج الممثلين

معارضة ارتباط

حنين

رفض

ارادة

سكان

ملكية

الكولون باألرض للماضي الحاضر التغيير أصليون األرض

الفالحون)القطب(1

+

+

+

+

+

+

-

المزارعون)القطب(6

+

+

+

+

+

+

+

من خالل الجدول نالحظ ھناك محورا واحدا يمثل االختالف ،ھو ملكية األرض
الذي يلح عليه "ابن يوب" ،ويمثل له العزة .
البسطاء من دار سبيطار )"عمر" والطفل ماسح األحذية( والذين يرتبطون بھذه
المجموعة ليس لھم من وظيفة سوى أنھم شھود على ذلك البؤس ،وتلك الثورة التي قام بھا
الفالحون والتي ھي في نھاية األمر ثورة شعب بأسره  ،شعب مسلوب .
"عمر" الذي يظھر في )الحريق( خط الربط بين عالم الريف وعالم المدينة ،يدل
بوضوح على تشابه المصير »:ينبغي على الطفل أن يفھم كل ھذه األشياء ولھذا فھو يفكر،
ملقى على العشب مستمعا الى كومندار الذي يتحدث عن الحياة التي يكابدھا الفالحون...
لقد وعى ذھنه العالقة الموجودة بين ھذه الوفاة ) وفاة العامل الزراعي الذي نھشته آلة
الحصاد ( وتعب أمه المسكينة ،بين مصير الفالحين وحالة الجوع التي يعيشھا سكان دار
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سبيطار ،لقد رأى الشرطة ذات صباح وھي تداھم دار سبيطار«).(1

104

صغار المزارعين ،والبسطاء من سكان المدن ،دون أن تكون لھم نفس الحياة
المشابھة للفالحين يشاركون في نفس المعركة التي تضعھم في مواجھة اآلخر .
القطب الثاني  :ويمثله "قاره علي" الخائن ،يطلق عليه تھكما "السيد قاره" من طرف
"سليمان مسكين"  .ھو مزارع صغير يمثل وسيلة القمع ،يحلم ،ويطمح أن يندمج مع اآلخر
من أجل الغنى  ،في عالم منقسم أين قدر أن يكون في ھذا الجانب ،أو الجانب اآلخر .وجد
"قاره" نفسه عرضة للنفور والكراھية من )الذات(  ،واالحتقار من )اآلخر(  .إذن
فشخصية المزارع كانت أكثر اقترابا من شخصية الفالح .فرغم تحالفه مع الكولون ،فإن
المشابھة مع ھذا األخير صعبة .

)(2

الجدول)(2
المحاور/الشخصيات عداء
الفالحين
الكولون )القطب(3
علي
قارة
)القطب(2

+
+

رفض
الماضي
الجزائري
+
+

خوف من غنى
التغيير
+
+

+
+

ساكن
أصلي
_
+

محور الغنى في الجدول) (2ھو العامل المھم الذي يجعل المشابھة بين "قاره" وأي
معمر آخر ممكنة .أصلية السكن ھو جوھر االختالف ،وھو الذي يجعل )الحريق( مثل
الجزائر في تلك الفترة عالم استسلم للصراع بين ساللتين

)(3

متخاصمتين تبعا لصيغة

"جيل فيري"). (Jules ferry
القطب الخامس  :ويمثله المناضل الشيوعي "حميد سراج" الذي ارتبط اسمه بالتقليل من
المعارضة المؤكدة من طرف الفالحين بين الشعب وفرنسا موضحا  » :ھناك كثير عندھم
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أيضا مثلنا في بالدھم األصلية وماذا يقول ھؤالء ھل تصدقون ؟ انھم ضد سلطتھم
105

الحاكمة«). (1
بالنظر إلى االحترام الذي يتمتع به ،فھو يعامل كسيد المدينة ،البرجوازي الكبير
من طرف باددوش  ،أما فيما يخص "ابن يوب" فإنه ال يفھم ھذا النوع من الرجال .
باإلضافة إلى أھميته التي تكمن في دور المرجع التاريخي ،فـ"حميد سراج" واحد
من أبطال الرواية حيث يتقاسم البطولة عدد من الشخصيات .إنه نفس البطل الذي أحيط
باحتفائية كبيرة .ذكر سبع مرات قبل ظھوره في مشھد النص ،إنه الزعيم الذي يجب قتله
في نظر "قاره" والسلطات الفرنسية »:لوال أن عدو  Yھذا الذي يسمى "حميد سراج"
يجر معه جموع فالحينا «.يشتكي قاره الذي يضيف  »:إنه "حميد سراج" الذي وضع في
عقولھم فكرة التجمع«).(2
نجده بعد ذلك في السجن ،عذب ،ولكن انتصر في ھذيانه على الرقم )الشرطي( .
أخيرا يشيرالنص إلى أن » "حميد سراج" ضمن أشخاص آخرين حول إلى مكان اعتقال
بالصحراء«).(3
بجانب الفالحين حيث كان يقاوم معھم ،المناضل "حميد سراج" في عالقة مشابھة
بفضل مؤھالته التي تجعل منه بطال مع ممثلي ھذه المجموعات.
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مواصفات/أبطال

سراج

الفالحون

يتعرض لمكروه تعذيب
حرق
األكواخ
بعد تحقيق نجاح
الضرب
بالھراواة
نسب
أخته تمجده أم الخير تنوه
بماضي
الفالحين
لقب  ،اسم ،كنية لقب  +اسم ألقاب

107

زھور

كومندار

عمر
O

O

O

O

O

يتذكر
مشاركته في
حع1
كنية

اسم

اسم

وأسماء
وصف جسماني

+

+

+

محفز نفسيا

+

+

+

مشارك
للحكاية

وراو
+

الزمة

O

فقير

+

بادعدوش
وسليمان
مسكين

+

O

+

O

O

+

+

باددوش
وسليمان
مسكين
+

O

O

+

+

+

+

شاب

O

+و-

+

+

-

متعلم

+

O

+

O

O

حكيم

+

+

O

O

+

الجدول ) (1(3يظھر الصفات المميزة لھؤالء األبطال ،ويالحظ اشتراك في بعضھا
واختالف في بعضھا اآلخر .فصفة الفقر التي تمثل قاسما مشتركا بين ھؤالء األبطال
معناھا عكس الغنى ،انقالب للقيم حيث نجد األغنياء ھم الشرسون.
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أما صفة المتعلم فھي خاصية مثمنة في وسط تغلب عليه األمية .الحكمة أيضا
108

خاصية تميز المجتمع المتمسك بالعادات والتقاليد.
جدول)(4
بطل/مواصفات حميد سراج
ظھور

في قبل

األوقات

الفالحون

بداية

زھور

عمر

كومندار

بداية القصة بداية ونھاية بداية القصة
بداية ونھاية القصة

اإلضراب

المقطع في

المميزة للقصة

تلمسان
ظھور مستمر

+

+

الجدول ) (4يظھر الصفات التفاضلية التي تميز بطل عن آخر حسب توظيف الكاتب لھم
واألدوار المنوطة بھم في الرواية فيتباين الظھور ،فمنھم من يظل ظھوره طيلة األحداث
ومنھم من يظھر ثم يختفي ،ومنھم من يظھرفقط في األوقات المميزة والحاسمة لألحداث.
كل ھذا التباين ال ينفي صفة البطولة للبعض ويثبتھا للبعض اآلخر ،فحركة األحداث
اضطلع بھا في لعبة التناوب أو معا مختلف الشخصيات .إن التبئير في النص يحتم تغييرا
مستمرا للبطل ،وبعض األحيان الحضور المشترك لبطلين ألن االشكالية ليست فردية
ولكنھا جماعية ،فالنص يذكر بالرواية التي تتعدد فيھا األصوات) Le roman

 (Polyphoniqueعلى طريقة دوس باسوس ).( Dos passos

شخصية المرأة  :يعتبر "محمد ديب" أكثر الروائيين تمجيدا للمرأة الجزائرية ،حيث
يعتقد أن شخصيتھا أغنى وأقوى من شخصية نظيرھا الرجل

1968  "? 7. %"2. * y|% P/ 1
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.

الفصل الثاني :النزوع األيديولوجي في رواية الحريق
ينطلق "ديب" من أنه اليمكن تصوير الواقع تصويرا صادقا في غياب شخصية
109

قوية لذا نالت المرأة في الرواية "الديبية" حظا أوفر من الرجال وھذا ما يمكن مالحظته
في )الدار الكبيرة( فقد فاق عدد البطالت عدداألبطال  .فشخصية "عيني" في )الدار
الكبيرة( تفوقت على الشخصيات المذكرة حتى أن الوطني "حميد سراج" لم يظھر كثيرا
)(1

نتيجة السيطرة النسائية ،وكان الرجل ھنا في ظل النساء .

تأكد حضور المرأة في )الحريق( فقد بدأت بھا الرواية ،وختمت بھا ،وإن كان
حظورھا في ھذا الجزء من الثالثية يختلف عنه في الجزء األول ،فھي ھنا في ظل الرجال
.
يرسم "كومندار" صورة جماعية لنساء "بني بوبالن"  »:النساء) (...في "بني
بوبالن" لونتھن الشمس بلون العسل حتى صرن بلون الذھب ،مع ذلك فال شئ من ھذا
يدوم لھن اللعنة القديمة تالحقھن فيكسبن أجسام حمالين ،قدامھن تطأ األرض به تشققات
عميقة  .بعضھن بأجساد ھزيلة تبدو منھا الضلوع بارزة ،بطريقة أو بأخرى يزول جمالھن
في لمح البصر .لم يبق إال أصواتھن الرخيمة غير أن جوعا رھيبا يسكن نظراتھن«). (2
تؤدي النسوة في )الحريق( أدوارا جماعية وفردية مثلھن في ذلك مثل الفالحين .
حضورھن أحيانا يشبه الجوقة في التراجيديا القديمة ،فھن يرددن صدى األلم الكبير الذي
يعم البالد» انتحبت النسوة) (...انتحابا طويال ،وبكين وھن يلطمن أفخاذھن حزنا وحسرة
وترددت أصداء صيحاتھن في الجبال تمزق الھواء ،وعلم النساء بالنازلة التي حلت«). (3
واستيقظ في قلوب النسوة ألم قديم فأجھشن جميعا بالبكاء حتى اللواتي لم يجند
زوجلھن وال ابن«).(4
مثلما في تقاليد الرواية الفرنسية ،وفي التقليد الديبي تظھر المرأة بإيجابياتھا
وسلبياتھا ،الخطاب يحيي فيھا الوظيفة المثالية على غرار األرض المعطاءة والوطن
fadhila Mirabet: la femme algerienne, maspero, paris 1964 p30 1
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الفصل الثاني :النزوع األيديولوجي في رواية الحريق
المحرر .إنه "كومندار" الذي يصرح لـ"عمر"  »:األرض امرأة ،سر الخصوبة واحد ،في
110

أخاديد األرض وفي ارحام األمھات على السواء«). (1
لقد أحس "عمر" بشدة تلك المعادلة )امرأة – أرض( عنداكتشافه عري "زھور"
» حين رأى بطن "زھور" ) (...طافت في ذھنه على حين فجأة صورة حصان فخم ،
عجيب  ،مشؤوم بعض الشؤم اال أنه يسمح له بجميع اآلمال«

)(2

 .فالحصان يرمز للحرية

في األسطورة التي يذكرھا "كومندار" لـ"عمر":
» استيقظ بعضھم أمام أكواخھم  ،فرأوا تحت أسوار المنصورة حصانا أبيضا بال
سرج وال لجام وال فارس وال عدة  (...) ،حصان بال لجام وال سرج بھرھم بياضه وغار
الحصان العجيب في الظالم «.
» ومنذ ذلك الحين أصبح الذين يلتمسون ألنفسھم مخرجا ،الذين يبحثون عن
أرضھم  ،أصبحوا مترددين  ،الذين يريدون أن يتحرروا ،وأن يحرروا أرضھم أصبحوا
يستيقظون كل ليلة ويمدون آذانھم منصتين من ذا يحررك يا جزائر؟ ان شعبك يمشي في
الطرقات يبحث عنك«).(3
إن ھوية األرض-الوطن نعثر عليھا في خطاب "كومندار" ،والنضال الذي يقوده
الفالحون ،نضال لم يكن اجتماعيا إنه سياسي أيضا .
لدينا نظام معادلة مكون من ثالثة مصطلحات والتي تحيلنا على البنية العميقة للحبكة
 ،ويمكن تمثيلھا بواسطة المثلث اآلتي:

ا مرأة
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الفصل الثاني :النزوع األيديولوجي في رواية الحريق

وطن
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أرض

بواسطة العالقة التي تربط ھذه الرموز الثالثة يبدي الفالحون انفعاالت  ،حماسا
وفشال  .انھا تمثل التحول السياسي لھذه الرواية  :الوعي السياسي للفالحين .

   

الحوار وخصوصيةالسرد

الرواية ھي حكاية مسرودة عن طريق شخص ما ،وتكون خاضعة في التقديم
لمفھومين أساسين مختلفين :

الفصل الثاني :النزوع األيديولوجي في رواية الحريق
أن الرواية ھي خالصة السرد التخيلي للنص ،وأن التخييل ھو األحداث المحكية112

داخل الرواية).(1
أما السرد  ،فھو طريقة الحكي التي يسميھا النقاد "الخطاب".
واحدة من أھم األسئلة ھي :من طرف من تروى الحوادث ؟ ومن ھو الشخص الذي
يوجه رأيه المنظور الروائي ؟ لالجابة عن ھذا السؤال ،ينبغي االلتزام بالعالقة التي اھتم
بھا النقاد والتي تربط بين الراوي والشخصية ،وقد قسموھا الى ثالثة أقسام:

)(2

• الراوي < الشخصية )رؤية من الخلف (الراوي يعلم عن شخصياته أكثر مما
تعلم ھي عن نفسھا.
• الراوي = الشخصية )رؤية مع( الراوي يعلم ما تعلمه الشخصيات .
• الراوي > الشخصية ) رؤية من الخارج( الراوي يعلم أقل مما تعلمه الشخصية.
وقد تبنى "تودوروف" ھذا التقسيم .
في )الحريق( تتأكد ھيمنة الراوي على شخصياته .الراوي يعلم كل شئ عن
شخوصه دون أن يعلم القارئ من أين أتى بھذه المعرفة ،فالكاتب يستشعر األفكار الخفية
لـ"زھور" أو "ماما" ،األحاسيس المرھفة لـ"عمر"  ،يتسلل الى أحالم "حميد سراج" ،أو
تأمالت "كومندار".
ھذه الرؤية من الخلف يسميھا "جينيت" ) " (G. genetteتبئيرصفر " ) focalisation

 (3)(zéroوھي ميزة خاصة بالقصة الكالسيكية.
في ھذه الرواية األحداث المسردة تدرك تارة من طرف شخصية وتارة من طرف
أخرى .فبفضل "عمر" يتعرف القارئ على أطفال الريف وانشغاالتھم ،وبأعين "كومندار"
يرى حادثة مزرعة "ماركوس" .إنه "قاره علي" الذي نتتبعه داخل مكتب المحافظ ) Le

 ، (sous préfetانھا ماما التي تعلمنا بشكوكھا حول المتسبب في الحريق.

)(4
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الفصل الثاني :النزوع األيديولوجي في رواية الحريق
إذا كانت ھذه التقنية تلقى بعض االھتمام في مكان ما في الرواية ،فھي "أيديولوجيا"
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ذات معنى .ھنا الوعي السياسي لألھالي يعني التطلع إلى الحرية .مثلما يكون دائما الحال
في رواية الحبكة فالكاتب ال يقول لنا كل ما يعرف ،وخصوصا أنه ال يزودنا أبدا
بشروحات عن أسباب الحريق الذي اندلع في أكواخ مزرعة "فيار" ،والقارئ ينبغي أن
يكتفي بشكوك "ماما" ،صحيح أن شكوكھا تظھر مبررة بسلوك "قاره" ،وفي الفصل
األخير تتأكد بتفكير ھذا األخير من خالل حديث ذاتي.
ھذه القصة التي يكون فيھا الكاتب ھو المسير الدائم ھي أيضا قصة حيث يترك
الراوي طواعية الكلمة لشخصياته .يؤدي الكاتب في )الحريق( –إضافة إلى مھمة التنظيم
للقصة -مھمة الراوي بطريقة مھيمنة ،ھيمنة المعلق على األحداث .وكما يترك الكاتب
الكلمة لشخصياته ،يترك أيضا تتابع السرد ألحدھم وتفضيال لـ"كومندار" .لقد تكفل الكاتب
الراوي بحكاية األحداث ،لكن غيابه في الحوارات غير واضح ،فعندما يحلل الفالحون من
أمثال "باددوش" أو "سليمان مسكين" الوضعية االستعمارية ،فحججھم تستند إلى تجاربھم
الشخصية حتما تصل درجة التجريد ،خاصة إذا علمنا بأن االجتماعات السياسية مع "حميد
سراج" شئ جديد تماما.
في )الحريق( يظھر المشروع الوصفي في كل صفحة ،بل في كل فقرة في رواية
طالما وصفت) حقا أو باطال( باإلثنوغرافية ،فالتمھيد يضعنا على الفور فيه  ،حيث بني
من جزأين متساويين طوال؛ األول خصص لإلطار الجغرافي ،بينما خصص الثاني
لإلطارالسوسيولوجي .الوصف في ھذا الجزء يعني مصير الفالحين ،ومصير "عمر" في
معاناتھم المشتركة ومعاناتھم المتباينة .والحال أن ھذه األرض الضنينة بحقولھا المقفرة
والتي ھي كل ما يملك الفالحون تعلم ساكنيھا بأنھا ليست اال »شبح الجزائر« ) ،(1وأنھم
مثل »الغرباء في بالدھم«). (2
يقوم الوصف بدوره الذي حدد له ،إنه المكان الذي تحفظ فيه القصة وفيه تخزن
معلوماتھا وفيه تنظم وتتتابع .فھو يلعب دورا خاصا حين يقدم للقارئ معلومات يراد منھا
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الفصل الثاني :النزوع األيديولوجي في رواية الحريق
إقناعه ،فھو يعمل على شرح القصة ويسمح للمسرود له بالدخول في اتصال مع السارد .
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مثل ھذه الوظيفة تسمح للسارد بالتوجه إلى مسرود له مختلف غريب :
سارد

مسرود له

معرفة

على علم
)مستعمر(

على غير علم
)مستعمر( )بكسر الميم(

وكما ھو الحال عند "بالزاك" فالمشروع الروائي ھنا مزدوج): (1
• إظھار واقع )معاناة قصوى لدى الفالحين :مشروع واقعي (
• نشر حقيقة )فضيحة استغاللھم :مشروع "أيديولوجي" (
ھذان المشروعان ليسا منفصلين وإنما ھما في امتداد أحدھما باآلخر.
يتميز اذن النص "الديبي" بوفرة المقاطع الوصفية ،حيث يتم ذكر األشياء بدقة
وكأن "ديب" يريد من القارئ أن يالحظ في إطار واقع مفروض تلك النظرة الشاملة
للمجالين الجغرافي واالجتماعي .إن وصف األماكن يكشف عن الخطاب "األيديولوجي"،
فالمجال ال يحمل معناه إال مع مشروع الكاتب من خالل سير األحداث .
إن الوصف " الديبي " يعكس بھيكلته ،وطريقة إدخاله في الرواية نظرية "فيليب ھامون"
* )(2

الخاصة بالوصف لدى "زوال" ):( zola

» لقد التقى عمر أطفاال أكثر بؤسا وشقاء منه ،أطفاال يشبھون الجراد ،يظھر عليھم الھزل
والقلق كان لباسھم عبارة عن قطع من القماش خيطت لتكون كذلك  ،كانوا يخمون أرجلھم بأحذية
صنعت خصيصا من جلود الخرفان مربوطة بحبال من الحلفاء ،ولكن في أغلب األحيان كانوا
يتسابقون وأقدامھم حافية ،كانت أعينھم الكبيرة ذات اللون األسود واألخضر تفتح على تلك
األرض القاحلة التي تركت لھم ....

Najet khadda : l'œuvre romanesque p55 1
175} [G1

)(1

الفصل الثاني :النزوع األيديولوجي في رواية الحريق
لقد انبھر "عمر" بھؤالء األطفال الذين لم يكونوا يشبھون أطفال تلمسان ،لم يكونوا يلعبون
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ألعابا عادية كانت الحيوانات رفيقھم الوحيد ،كانوا منغلقين على أنفسھم وكانوا يعرفون متى
يصمتون رافضين لكل ما ليس له عالقة بالريف .
في ھذه الطبيعة اآلسفة ،كان لھؤالء األطفال نفس النضج العقلي كالذي كان عند "عمر"
ونفس الذكاء حتى وإن كان يختلف من طفل آلخر ،فإنه كان يلمع في أعينھم ،ولكنھم كانوا
يتحدثون بعبارات وبنبرة ال نجدھا عند األطفال الذين لھم نفس العمر والذين يقطنون المدينة .كان
يبدو عليھم نوع من الجدية ،كان "عمر" يشعر أمامھم أنه ال يزال صبيا ،كما كان يخافھم عندما
يراھم يصطادون العصافير ،يرعون الغنم أو يواجھون األوروبيين .
إن اختيار ھذا المقطع في افتتاحية الرواية يعمل على تدعيم الوحدة الھيكلية للنظام
الوصفي .زيادة على ذلك فھو عبارة عن النواة الوصفية ،حيث اجتمع فيه الخطاب الواقعي
والخطاب "األيديولوجي".
لقد شكلت االستعارة)(La Métaphore

)(1

في ھذا المختصر أكثر من أي جزء آخر

لتجعل منه حقال ثريا خاصا من خالل الكالم الذي له عالقة بالعالم و"األيديولوجيا" ،كما نشعر
أيضا بتأثير اإلنتاجات الوصفية السابقة باألخص التي لـ"زوال" .وبصفة عامة فإن الوصف
عند "ديب" لم يكن خالصا ،بل في كثير من األحيان كان يمزج بالسرد .إن اإلسنادات
الوظيفية ) (Prédicats Fonctionnelsمنتظمة في مجموعة ذات تأثيرمدعم باستعارات مأخوذة
من السجل الحيواني ) ،(Registre Zoologiqueوبتوزيعھا جعلت تكافؤا بين الفقر والالإنسانية
) ،(Déshumanisationوجعلت من األطفال يتردون بين العالم اإلنساني ،والعالم الحيواني.
إن اإلستعارة ھنا ليست قاعدة لكشف المجھول ،وال تريد أبدا أن تخرق القصة
الكالسيكية باتخاذ المتضادات ،بل بالعكس ألن النص كتب حسب مقاييس الواقعية .من ھذا
المنطلق فإن "ديب" يعتبر من أدباء القرن التاسع عشر ولم يتجاوز الحدود المفروضة من
طرف القوى اإلبداعية "الزولية").(Zolienne
وھكذا فإن وضوح وتناسق التماثل والتشابه يمكن فھمه عن طريق وصف السلوكات
والتصرفات .
Beida Chikhi : Problématique de l’écriture dans l’œuvre romanesque de M.Dib, op-cit,p95 1

الفصل الثاني :النزوع األيديولوجي في رواية الحريق
كل ھذا من أجل إعطائنا الصورة الحقيقية لحالة الفقر والبؤس التي يعيشھا الشعب
116

الجزائري ،ومن أجل أيضا تحريك الضمير لدى القارئ من خالل استعمال خطاب عاطفي
ومن خالل استعمال تعابير من الحقل الفيزيولوجي مثل يرتعد من البرد/عينيھا الغائرتين/فمه
الشاحب.
إن ھذه الوظيفة للمقاطع الوصفية تدخل في إطار مجموعة حركية ناتجة بعد عملية
التوسيع والتضييق المتداولة للحقل البؤري ) .(1يالحظ وجود حشو نتج من خالل ما قاله
بعض األشخاص في الوصف الموجود داخل عملية السرد .فباإلضافة إلى المقاطع الوصفية
والتي تظھر حالة المجاعة والعزل  ،نجد أشخاصا يتدخلون ليحدثونا بأنفسھم عن وجودھم .
فـ"كومندار" يحدثنا عن وحشة الطرق الحجرية التي غمرھا الغبار في مختلف أنحاء الوطن
واألكواخ المزعجة للفالحين ،في الوقت الذي يتساءل فيه "باددوش" » :ماھي حياة الفالح ؟
عندما يحل الشتاء يختبئ في كوخه وفي مغارة مظلمة ،يرتعد وعائلته من البرد ،وأظن أنه
ھكذا الحال في كل مكان حيث يوجد فالحون فقراء «). (2
من أجل إبراز العنف الكولونيالي ،فإن "ديب" يلجأ إلى الحركة الوصفية من خالل
ثالثية مشتركة :
• ملفوظات يھيمن عليھا الوصف تدخل في كالم الراوي .
• ملفوظات وصفية متأثرة باألسلوب السردي والذي يضطلع به الراوي .
• دخل الشخصيات في شكل حوارات). (3
التداخل الشبه مستمر للوصف ،والسرد مرتبط دون شك بإرادة إظھار التصرفات
الخاصة في إطار جغرافي اجتماعي .فالوصف "الديبي" يستعمل كلمة نار رمزا للثورة،
وحتى في أحداث الدار الكبيرة » األطفال يشعلون نارا كبيرة ويصرخون صراخا غريبا من
أجل قطع الصمت الدائم «.
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الفصل الثاني :النزوع األيديولوجي في رواية الحريق
إن النار ھنا ھي الوسيلة التي يتم بھا قطع الصمت ،بمعنى استرجاع الكلمة التي
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صودرت .
)الحريق(

)(1

كعنوان يحمل جملة من المعاني ،يعمل في الرواية في اتجاھين؛ مفجر

للحريق الحقيقي ،ومعنى مجازي لمجموعة المعاني؛ طبيعي يخص الفضاء المتوھج الذي
أحرقته الشمس ،وإنساني من الحب والرغبة التي تولدت عند "عمر" و"زھور" ،وسياسي نار
الثورة التي ستشتعل.
استعملت الرموز "الديبية" أيضا كشكل من أشكال الماضي الزاخر وكذاكرة للمقاومة
ضد االحتالل .ففي قصة "كومندار" يظھر الحصان األسطورة والذي يرمز للحرية ألول مرة
تحت جدران المنصورة » وأبراجھا القديمة التي قاومت التدمير«). (2
فيما يخص الشبكة الوصفية فإن تنظيمھا يخدم مشروع الكاتب ،والذي ھو إظھار
البؤس وتحجيمه وتجسيد الظلم .فھناك نظامان يعمالن مع بعضھما البعض؛ األول وصفي
واآلخر سردي في عالقة يمكن اعتبارھا وظائف والتي تخلق تالزما )استعمار-بؤس-عنف(.
ھيكلة كھذه تكشف مدلوال "أيديولوجيا" حيث يقترح رؤية جديدة لألشياء األكثر واقعية .تقنية
الكاتب أظھرت العنف كوسيلة للتحرر.
إن مفھوم العنف كوسيلة تحررية يدخل في تيار األفكار لكل إنتاج يحاول شرح ظاھرة
العنف كرد فعل آني للضغط.
الشبكة الوصفية الممزوجة بالسرد تظھر أن الضغط والبطش بلغا درجة كبيرة وأن
المخرج الوحيد للمستعمر)بفتح لميم( ھو التصدي للعنف بعنف ثوري »(3).مرت األيام يحكي
"كومندار" ،نعرف ذات صباح بأن إثنين منھم أو ثالثة أو أربعة قد اعتدي عليھم بالھراوات
على حافة الطريق حول النبع«).(4
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الحـــــــــــــوار
إن المشاھد المترابطة والتي تظھر في ھذا المجتمع الريفي الذي تسيطر عليه الحياة
الجماعية ،تسمح للشخصيات بفرض كلمتھا بتفضيل شكل من أشكال الحوارات والتي تدخل
في " المفھوم الحواري للحقيقة" .فالثالثية التي تقدم على أساس أنھا تبحث عن الواقعية ،ھي
في حقيقة األمر تبحث عن "الحقيقة "ھذه الحقيقة ال يمكن أن تعشعش في رأس شخص واحد
وإنما تولد بين الرجال الذين يبحثون عنھاجماعيا) .(1إن ھذا البحث ھو الذي يجعل المتحاورين
في حالة خاصة يعبرون بعيدا عن كل التزام وإلحاح التلفظ .
» في بني بوبالن يتفق الرجال أن يلتقوا جماعات صغيرة قرب القرية ،يتبادلون
األخبار بعد أن افتقدوا العمل بالمزارع .إن وجوھھم تصبح صامتة خرساء .وھم في ھذه
Francis jacques : dialogiques PUF France 1979 p78 1
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اللحظات يبخلون جميعا بالكالم ،وال يديرون ألسنتھم إال بجملتين ...لقد بدؤوا يتحدثون عن
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ثقل الجور ،ويدركون أن الرواتب التي يتلقونھا من الكولون شقاء .أثناء العمل ،وأثناء الراحة
في الظھيرة ،عندما يلتقون في الطريق ،في المساء  ،في سوق اإلثنين ،أثناء األيام الطويلة
التي بقوا فيھا دون عمل .شيئا فشيئا كبر لديھم السخط ،كل الريف يعيش في جو اليبشر
بخير. (1)«...
إن ملفوظا كھذا يجسد األحداث المرتبطة ،ويترجم في نفس الوقت محتوى الحوارات
القادمة ،ويشارك أيضا في التناسق الكلي للقصة أين يساھم في تنظيمھا تنظيما كامال حيث
العوامل األكثر وضوحا تظھر كاآلتي:
• التكفل التام للخطاب من طرف الشخصيات المكررة ،أو االشخصيات الواصلة
حيث يكمن دور األولى في التعليق وتحليل الحاالت ،وأما الثانية فھي الناطقة باسم
الكاتب ،ذلك أنه حتى في قصص الكالم فإن غياب الكاتب ال يكون دائما بديھيا،
ألنه وكما يمكن مالحظته عندما يقوم الفالحون أمثال "باددوش" أو"سليمان
مسكين" بتحليل الحاالت ،فإن حججھم ترتكز على تجاربھم الشخصية التي قد تصل
إلى حالة التجريد والتي ال تكن من صنع العامل المزارع ،خاصة عندما نعلم أن
اإلجتماعات السياسية في القرية كانت شيئا جديدا .
• التكفل التام بالمعلومة المفوضة للشخصية المخبرة ،يضمنھا ويوصلھا .وھكذا فإن
الفالحين وحدھم يتحدثون عن األرض ،الكبار عن الماضي ،ھذا يناسب في
الروايات ذات النظرة العلمية الشخصيات المتخصصة كالطبيب ،الرسام،
الميكانيكي ،فكل واحد يأتي بما يخصه من معلومة طبية ،أو جمالية ،أو تقنية ...
ھؤالء األشخاص في روايات "زوال" ) (Zolaيعتبرون ھم الضامنون لشرائح
لغوية )المفردات اللغوية( والتي توصل المعلومة .أما عند "ديب" فإن التوجيه
السوسيوسياسي يضع المصدر المتكفل بالمعلومة في عالمات الشرف االجتماعي
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)(1

سراج(.

• إدماج قصص الكالم والتي بررت بالتحفيز البسيكولوجي للشخصيات.
• الفضول أو الرغبة في التعلم يؤدي إلى طلب المعلومة وإثارة السؤال ،أول
عنصرلعقد ) (Contratالتلفظ.
» ھل يمكنه أن يشرح لنا الطريق التي يقبل بھا سكان المدينة التفاھم مع الفالحين«.
• فضول مستمر ،رغبة األشخاص الذين يتحملون بمرارة المعيشة الخانقة التي
يعيشونھا ،وكذلك في التعبير واخراج أفكارھم .القصة اإلنسيابية لـ"كومندار" لم
تكن مطلوبة بشكل واضح من طرف "عمر" ولكن ھناك اتفاقا ضمنيا يجعل الطفل
يذھب دوما للبحث عن الشيخ  ،وھذا لغرض المعرفة .
إن األفكار كانت تخرج في شكل "دفقات حنينية" وإذا استمر ھذا التدفق فإن وظائف
ذرائعية يتم إدخالھا والتي بدورھا تعلق القصة وتجعل االستمرار محتمال .
»كان عمر راقدا على العشب الحار  ،فأخذته سنة فلما رآه كومندار غارقا في نوم
عميق صمت عن الكالم  ،ودمدم يردد لنفسه وحدھا تلك الفكرة التي تلح عليه  .ومنذ ذلك
الحين أصبح الذين يلتمسون مخرجا ،الذين يبحثون عن أرضھم.«...

)(2

يتبع بوصف كله شاعري ،والذي يلعب دور المسلي ) ».(Distracteurجرى الخروف
معاشو ھنا وھناك فمن عشبة ھنا ومن ھناك زھرة .ثم اتجه نحو الصبي ،وأخذ يطوف عليه
بمنخريه األسودين الرطبين ،ثم قعد .إن رائحة دسمة قاتمة تنتشر من الخروف غطاء ثقيال
على المكان الذي قبع فيه الصبي والحيوان ،وازداد الحر كثافة.
)(3

واستيقظ "عمر" .فإليك ما قاله له "كومندار" عن قرية بني بوبالن وسكانھا«.

تتوقف القصة عند نعاس الطفل "عمر" وتستمر باستفاقته من النوم .إن احتمالية
المقطع ،المھدد بالطول المبالغ فيه للقصة كان بإمكانه أن يغالط تواجد الكاتب المسؤول عن
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الخطاب ليشرح ،ويعلل ميزة اإلطناب»:ودمدم يردد لنفسه وحدھا تلك الفكرة التي تلح
عليه«...

).(1

إن ھذه الوظائف الذرائعية ،دوافع ضرورية للخطاب الواقعي ،تفتح شرائح مخبرة
سواء ذكرت من طرف أشخاص ،أو من خالل االلحاح السردي :
• الكلمة المفسرة:
)(2

» في الريف يحدث لدينا أنه حينما نريد فعل شئ ،فإننا نبدأ بالحديث «...

كل ھذا التنظيم ،مجموعة عوامل النجاح الخطاب يعطي مصداقية كبيرة لمحتوى
الحوارات ،ويھدف لترك انطباع بأن بين المتحاورين يؤسس حوار حقيقي ،حتى وإن خلص
بطريقة غير متوقعة إلى قناعة مقتسمة.

)(3

إن الدراسات التي أقيمت على الرواية عارضت وجود حوار حقيقي .فالحوارات لم
تكن سوى تناوبا ألصوات متعاقبة ال تثير أي تفاعل بين الشخصيات ،وتظھر ھذه الحوارات
في شكل سلوكات موضوعية لملفوظات ال يريد الكاتب التكفل بھا بسبب انشغاله بالموضوعية
.
بالرغم من ھذه المالحظة العامة  ،فإن عدة أشكال للحوار صدرت ھنا و ھناك حسب
الملفوظ .وھكذا فإن صوت الكولون لم يكن غائبا تماما ،فقد تم إسماعه من طرف شخصيات
مسخرة مثل "قاره علي"  ،أو بعض نسوة دار سبيطار.
إضافة إلى التصوير الروائي لـ"أليديولوجيا" االستعمارية ،فإننا نالحظ تعابيرا عن
آراء مختلفة حتى وإن كانت تستمد من إلحاح التلفظ ،فإن الكاتب المسؤول يجبرھا على خدمة
نواياه .

)(4

إن السيرورة الجدلية تھتم بترتيب مجموع المعلومات التي تمأل ملف الكاتب

مجموع المعلومات األكثر مالءمة ،واألكثر تحديدا في تعريف أو إظھار "الحقيقة"  .إن نجاح
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بتصورالنجاح الفعلي للتواصل.
إن ھذا التصور ينتج عن طريق مجموعة من العناصر والتي كاآلتي:
 تلفظ في شكله الموضح " :حينھا أعطي رأيي...ھذا ما أردت قوله...أقترح فتحالجلسة" الذي يظھر قيمته الخطابية ،بمعنى استعمال النظام اللغوي والدور الذي يلعبه
المتخاطبون في التواصل .

)(1

» نحن ھنا لنتحدث جميعا حول ھذه المسائل .األمر ال يتعلق بأن يلقي علينا أحدنا
خطابات رنانة واآلخرون يستمعون له .كل واحد سيشارك في الحوار ويعطي رأيه«.

)(2

كل ھذا أعطي بطريقة يظن من خاللھا أن تبت الحقيقة المرجعية وتجري في فضاء
تخاطبي ،وأن المشكل لھذا التثبيت يعود إلى البراغماتية ،بحيث أن دور الكلمة المفردة
المستعملة تتعلق أساسا بالسياق .فمصطلح "أھلي" ) (Indigèneفي حوار الفالحين في
)الحريق( تصبح "أھاليھم" ) (Indigènes de chez euxفي مقابل "أھالينا" ) Indigènes de

 .(chez nousكل التعاريف السياقية كانت موضوع اتفاق تدريجي لسير براغماتي ،الذي
أعطى للتلفظ مالءمته التواصلية وھذا بإعداد مفاھيم مفترضة ومفاھيم برغماتية .ومن ھذا
المنطلق فالحوار الذي يكمن موضوعه مبدئيا على مستوى صراع الفالحين  /الكولون حول
األرض يصل إلى مخرجه بتوسيع المشكل وصياغته في مصطلحات صراع الطبقات »:.ال
مانع أبدا أن يقوم اتفاق بيننا وبين السكان األصليين ھنالك  ...ما دام رأيھم ورأينا في السلطة
واحد «).(3
يجب القول أن تدخالت الشخصيات تشمل عناصر التنافس ،وأيضا التعاون .إن
الشخصيات ومن البداية تبدو محرومة من المصالح الشخصية ،الممنوحة بطريقة واضحة أو
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بطريقة غير واضحة وھذا حسب مسألة االفتتاح ،أو حسب الطرح الذي يجب إثباته»:إذا كنا
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قد اجتمعنا كلنا اليوم فمن أجل أن نخلص العالم من االھانة«

).(1

إن المجھودات قد تناسقت وھذا من أجل ھدف مشترك للھوية ،إنه يتعلق أساسا بكيفية
محاورة المعلومة المتوفرة ،مع العلم أن المحاورة ينبغي أن تكشف المعامالت من أجل تشكيل
الفائدة الكلية.
إن وظيفة الكاتب كمركز منظم  ،تكمن في ايجاد استراتيجية مميزة داخل الحوار يتم
من خاللھا استخراج المنفعة المضمرة .إن الحوار المرجعي يرتكز أساسا على اثراء المعلومة
في مجال التواصل.
لقد كان ھدف "ديب" تأسيس خطاب مناھض لخطاب اآلخر ينطلق من الريف
الجزائري بكل خصوصياته ،والذي وظفته الرواية االستعمارية بعد أن أفرغته من بعده
التاريخي الذي يعكس انسانية الفرد في عالقته مع المكان والزمان اللذين يحققان شرط إنسانية
وجوده.
لقد استطاع "محمد ديب" في )الحريق( أن يوصل ھذه "األيديولوجيا" من خالل

)(2

البنية الجمالية للرواية:السرد ،الشخصيات ،المكان … واالبتعاد عن نمط اإلفصاح الذي ھو
اغتيال لسحرية األدب.
ھذه "األيديولوجيا التي يصفھا "فرانز فانون" بالعالم ثالثية ) (Tiers mondisteوالتي
ھي فالحية باألساس ،حيث حاول الكاتب من خاللھا رسم لوحة تشكيلية لألرض ،ھذه النظرة
العروقية لألرض

)(3

والريف كشفت عن الصراع المرير الذي يخوضه الفالحون من خالل

جحيم الحياة اليومية جحيم الصراع ضد الكولون ،وجحيم الصراع ضد الطبيعة القاسية حيث
األرض البور الجرداء.
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لقد بدا واضحا تأثير عوامل عدة في ھذا النزوع "األيديولوجي" ،لعل من أبرزھا
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التأثير الحزبي والذي انعكس من خالل بعدين أساسيين :األول ھو إبراز نضال طبقة الفالحين
دون غيرھم من فئات الشعب.
الثاني :ھوقصر دور الوعي الوطني في فئة خاصة ھم منشطو الحزب الشيوعي الجزائري.
إذن فالرواية تسجل ضمن الرواية "األيديولوجية" ،فيھا جسد الكاتب فكرة الصراع الذي يعتبر
حجر الزاوية للفن البروليتاري .ھذا الصراع كان مبعثه حالة اإلفقار المطلق الذي عاشه
الفالحون مع أسرھم بسبب سياسة النھب التي تمارسھا فئات المعمرين باسم القانون والذي
أدى إلى اتساع الھوة بين ھؤالء الفقراء المعدومين ،وبين المعمرين األغنياء وتفرض على
فئات متزايدة من الذين يتضررون من اختالل مستوى المعيشة التحول إلى فئات فقيرة غير
قادرة على العيش.
إن بقاء الحال عما ھو عليه يمثل انتكاسة لھذا الصراع ،وھو نتيجة لغياب وعي
شمولي ،الذي يعني الوعي "األيديولوجي" المعبر عن طبقة الفالحين .إن ھذا الوعي ال ينمو
ذاتيا داخل طبقة الفالحين ،وبلورته وإيصاله من مھمة فئة قادرة على ذلك ،وھنا يأتي دور
الحزب ممثال في المناضل "حميد سراج"  ،وبالتالي بلورة تصور "أيديولوجي" يعبر عن
رؤية الطبقة الفقيرة من الفالحين وينطلق من مصلحتھا ،لكن ھذه "األيديولوجيا" تتجسد في
برنامج نضالي يحوي مسألتين؛ المطلب االقتصادي )رفع أجور العمال وتحسين مستواھم
المعيشي( ،والنضال السياسي )اإلضراب كوسيلة لتحقيق المطلب االقتصادي( .
إن قيمة ھذا البرنامج تقوم على تحليل الظروف الواقعية ،ومن ثم تحديد أساليب
التغيير ،وھنا كانت الوسيلة المبدئية ھي اإلضراب لتغيير الحالة االجمتماعية الراھنة

)

األجور المتدنية ،الفقر ،البؤس  (...ذلك أن المرء متى كان أكثر بؤسا وشقاء كان أكثر قابلية
للتطور نحو القوى التي تسھم في التغيير ،بمعنى آخر أن الوعي انعكاس للوضع االجتماعي
وليس العكس .
وعن دور الحزب في عملية الوعي السياسي ،فإن مناضال شيوعيا ھو "حميد سراج"
يعلم الفالحين قواعد التنظيم السياسي ،فالوعي اذن يأتي من الخارج )سراج القادم من المدينة(
ھذه المساھمة أي مساھمة المدينة في عملية الوعي نصت عليھا فيما بعد نصوص مؤتمر
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الريف على تبني خطاب المدينة .ھذا إن دل على شيئ فإنما يدل على تأكيد عنصر التنبؤ الذي
اكتسب مكانة في الفن االشتراكي .المدينة التي أصبحت مطبخ األفكار السياسية لبلورة
المطامح الوطنية

)(1

والتعبير عنھا في الوقت الذي عرف فيه الريف انغالقا وتقوقعا نتيجة

األوضاع االجتماعية واالقتصادية المتدھورة ،مما حمل االستعمار على االطمئنان التام كون
الريف لم يعد يشكل خطرا في ظل تنظيم اداري خانق طبق بصرامة .كل ھذا لم يمنع الريف
من المحافظة على مكوناته األساسية للشخصية الوطنية .إال أن العالقات عبر األسر ،وھجرة
السكان من الريف الذي ضاق بمن فيه بسبب شح الموارد ظلت قوية بين الريف والمدينة،
فانحلت تلك العقدة المستحكمة ووجدت األفكار الوطنية في الريف امتدادا ومجال عمل شكل
احتياطا حقيقيا للتنظيم النضالي في المدن .ومع انفجار الثورة في) (1954ظھرت بوضوح
أھم نتائج اللقاء بين الريف والمدينة ،وتخلص الريف نھائيا من عقدة الخوف بل أصبح ھو
الذي يتصدر األحداث وصارت المدينة ملحقة به تعيش فيه وتمده باإلطارات واألموال
والمعلومات وأصبح الريف مضرب البطولة والتضحية .
إن تركيز الكاتب على الريف في )الحريق( كان بدافع تصوير حالة الوعي والتيقظ
السياسي لدى الفالحين الذي كشف عن عدم الرضا والسخط على تلك األوضاع الالإنسانية
التي كانوا يحيونھا .إال أن مسالة الوعي والتنظيم السياسي كان مصدرھا واحد ھو الحزب
الشيوعي الجزائري الذي يمثله المناضل "حميد سراج" وكأن الساحة السياسية قد خلت من أية
فاعلية سياسية مع العلم أن فترة األربعينيات )الفترة التي تدور فيھا أحداث الرواية( شھدت
تواجد أحزاب وجمعيات سياسية على غرار حزب الشعب الجزائري ،وجمعية العلماء
المسلمين .كما أن الحزب الشيوعي الجزائري كان يركز في برنامجه على مسألتين ھما
األجور ،والسياسة الخارجية أكثر من اھتمامه بالمقاومة الوطنية التي حاول الكاتب أن يعطيھا
كل اھتمامه في )الحريق(.
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ولنفس االعتبارات الحزبية ،تظھر سلوكات الفالحين وكأنھا الئكية ) ،(Laicsفالدين

كمحرض أساسي على مقاومة الظلم كان غائبا إال ما كان من حديث "ابن يوب" »الذي قطع
حديثه الحماسي ألجل استراحة قصيرة لبعض الوقت ،يوم الجمعة في الظھر «

)(1

)يشير

الكاتب إليھا بصالة ما بعد النھار( .وذكر الدين ھنا كونه مرجعا ثقافيا ،والمعروف أن اإلسالم
لعب دورا ھاما في مقاومة المحتل ،وفي ھذا السياق يشير "مصطفى األشرف" إلى ھذه
المسألة»:ال بد من اإلشارة إلى ظاھرة ملحوظة في المدن على األخص وتتمثل في)الدين
كخطة للعمل السياسي( خالفا لما يدعيه بعض قادة الحركة القومية من أن ھذه الظاھرة
ملحوظة في األرياف أكثر .ومھما قيل فإن الفالح الجزائري مؤمن إيمانا خاليا من التصنع
والتظاھر أمام الناس ،وھو يعرف كيف يفصل بين العمل لدينه والعمل لدنياه ،ولكن الحركة
القومية ) (...أرادت أن تتخذ من العاطفة الدينية في صورتھا المفتعلة ركنا من أركان عملھا
السياسي في أوساط الجماھير الريفية«). (2
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يعتبر األدب الجزائري المكتوب باللغة الفرنسية أحد التناقضات الكثيرة التي أفرزھا
االحتالل الفرنسي للجزائر ،على أساس أنه شكل في وقت من األوقات ظاھرة ثقافية
مناھضة ،أو مناقضة أليديولوجية االستعمار ،حيث استعمل الكتاب لغة المحتل لمقاومة
االحتالل .وھذه الظاھرة لم تقتصر على الجزائر وحدھا ،فقد وجدت بنسب متفاوتة مع
ظاھرة االستعمار في العديد من بلدان إفريقيا على وجه الخصوص ،وفي آسيا أيضا.
ومھما قيل عن ھذا األدب ھل ھو قومي أم ال ؟ فإننا نعتقد أن أدبنا المكتوب بالفرنسية
جزائري ،ذلك أنه ارتبط في مرحلة من مراحل تاريخنا كما بيناه في الفصل السابق
بالمقاومة والكفاح المسلح ،بل وشكل األطروحة المناقضة أليديولوجية االستعمار التي
طالما روج لھا في مجال األدب "ھراطقة" االستعمار أمثال "لويس برتران" ) Luis

" (Bertrandوروبير راندو" ) ( Robert Randauاألول في خرافة إفريقيا الالتينية التي
يبحث عنھا في الخرائب الرومانية في الجزائر ،والثاني في خرافة الفرنسي الجديد (Le
) néo-Françaisالذي وصف له معادلة كيميائية عجيبة تتشكل عناصرھا من اختالط الدم
الفرنسي باإلسباني ولمالطي وأخيرا البربري .وقد جسد )" ( Musetteميزات" ذلك الخليط
العجيب في شخصية "كاغايو") (Cagayousالقوي جسميا ،المحب للنساء ،المشاكس
العنصري ،الديماغوجي الذي يتميز عن الفرنسي األصلي حتى في لغته ،حيث يستعمل لغة
مغايرة ھي خليط من الفرنسية واالسبانية والمالطية والعربية ).(Le Sabir
منذ أن أخذ الكتاب المغاربة الكلمة ليعبروا بلغة المستعمر في الفترة الواقعة بين
)) (1956-1945الظاھرة شملت تونس والمغرب أيضا ولكنھا كانت أقل حدة( حتى شعروا
بأنھم حرموا من لغتھم األم.
ھذا الشعور بالقلق له ما يبرره ،خاصة وأنھم استطاعوا أن يبرعوا في استخدام أداة
أخرى للتعبير.
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يؤكد "ألبير ممي")(Albert Memmi
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في كتابه صورة المستعمر (Le portrait du

) coloniséھذا اإلحساس ،حيث يشرح كيف أن ازدواجية اللغة في البالد المستعمرة تسبب
اضطرابا في التوازن النفسي لإلنسان .فاالستعمار كما يقول "مالك حداد" و"صمة التاريخ"
).(Pathologie de l'histoire
وھذا "فرانس فانون" الذي درس الخصائص النفسية لدى المستعمرين)بفتح الميم( يؤكد
ماذھب إليه "مالك حداد" ،فالتحليل النفسي كطريقة للشرح يبرھن امتداد المشكل .
يرى "ألبير ممي" أن امتالك لغتين ال يعني امتالك أداتين ،فالعالمين الرمزيين الممثلين
باللغتين ھما في صراع؛ إنه صراع المستعمر والمستعمر .من جھة أخرى فاللغة األم
للمستعمر ھي التي تتغذى من إحساساته يعني المستعمر )بفتح الميم( انشغاالته

وأحالمه،

تلك التي يحس فيھا بالحرية .ھذه اللغة ليس لھا الشرف والمكانة في البالد

أو في

"كونسيرتو" الشعوب .لذلك فاإلنسان المستعمر إذا أراد الحصول على عمل ،بناء مكانته،
أن يحقق وجوده في ھذا العالم ،ينبغي عليه أوال أن ينطوي على لغة اآلخرين ،لغة
المستعمرين المحتلين ).(2
في ھدا الصراع اللغوي الذي يسكن المستعمر)بفتح الميم( تظھر لغته مھمشة بسبب
االضطھاد ،والذي يدفعه إلى أن يجعل بينه وبين لغته ھوة ،بل يحاول إخفاءھا عن أعين
األجانب ،ويظھر أنه ال يجد الراحة إال عند استعماله لغة اآلخر.
المتتبع ألعمال ھؤالء األدباء يالحظ أنھا تتھم كلھا الوعي بنظام غير طبيعي ،بالقلق فمثال
"أحمد السفريوي" ،يصور المغرب منغلقا على نفسه ،لدرجة تجاھل وجوده .ففي )صندوق
العجائب( ) (3)(La boite à merveillesجاء على لسان إحدى شخصياته:
"المسيحيون أغنياء ،وھم يعطون رواتب مرتفعة لمن يعرف لغتھم"
"ھل سأتكلم اللغة الفرنسية عندما أكبر؟"

Albert Memmi: Portrait du colonisé, correa, Paris 1957, p141 1
Ibid, p142 2
Jacqueline Arnaud: La Littérature Maghrébine de langue française cité, p80-81 3
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الكاتب الذي تعلم لغة المسيحيين يظل محتفظا بقدر من الحنين إلى أصالته.
أما "جون عمروش" ) (1962-1906)(Jean Amroucheالذي برع في استعمال
اللغة الفرنسية والتي تعلمھا عن أمه "فاطمة ناث منصور" ،فرغم نجاح العائلة في تبوء
مرتبة اجتماعية مرموقة في المجتمع الفرنسي ،فإنه وأخته "طاوس عمروش" ) Taos

 (1972-1913)(Amroucheعاشا غربة روحية وعزلة ھوياتية مما جعلھما ينكصان إلى
الثقافة الجزائري بحثا عن التوازن النفسي .يقول "جون عمروش" تعبيرا عن ذلك:
»عندما تكون في وضعية المستعمر )بفتح الميم( ،فإنك مجبر على استعمال ھذه اللغة
التي أعيرت لك ،وأنك تستعمل ھذه اللغة لھدف واحد ھو اإلطراء ومدح أھلھا .وحين تريد
أن تستعمل ھذه اللغة بحرية ،لحاجة التعبير بھا وتستعمل كل إمكانيات المھاجمة ،أو النقد
فإنك في ھذه الحالة تكون قد ارتكبت خطأ اليغتفر وبالتالي فإنھم يذكرونك بأنه حين منوا
عليك وعلموك الفرنسية ،فليس الستعمالھا ضدھم ...كم من مرة قيل لي :أنت الرضيع الذي
يضرب مرضعته«) .(1إنه تعبيرعن القلق العميق الذي يحسه ھؤالء األدباء من أمثال
"عمروش" "،كاتب ياسين"" ،محمد ديب".
ولكن ألم يكن في وسع ھؤالء األدباء الجزائريين أن يعبروا بغير لغة العدو وھم
الذين ولدوا ھنا في الجزائر وتربوا في أحضانھا؟ يجيب "محمد ديب' عن ھذا السؤال بأن
ذلك راجع إلى تكوينه المدرسي الذي قاده إلى الكتابة دون تعقيد وھو يرى بأن ھذه اللغة
ھي الناقل المثالي لفكر يبحث من خالل الواقع المحلي االلتحاق باالھتمامات العالمية
لعصرنا .وكجزائري فإنه ال يرى من عقدة في استعمالھا .من جھـــة أخرى فالفرنسية
تضمن له جمھورا من القراء) ،(2ويؤكد أنه سيظل يكتب بھذه اللغة حتى بعد االستقالل ألنھا
بكل بساطة وسيلته الوحيدة للعمل وھو ال يحمل أية عداوة ضد ھذه اللغة ،وال للشعب
الفرنسي عموما الذي كانت ثورته) (1789ملھمة الثوار .وفي رسالة كان قد بعث بھا من

Jacqueline Arnaud:Colonisation et langage, intervention au congrès méditerranéen de la culture florence 19601
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التي طورت كتابتي فجأة للمرة األولى؛ فلم يكن من الممكن لكاتب مثلي غير فرنسي أن
يكتب باللغة الفرنسية ويكون روائيا ،ودون االندماج في التيار األدبي الفرنسي فالحياة
اليومية والمعاشة ،التي كنت أرقبھا بعيني مثلت مادة أدبية ال تقل أھمية عن أخرى«.

)(1

فاللغة لدى ھؤالء األدباء إلى جانب أنھا وسيلة للتعبير ،فھي تعكس روح الشعب
وروح الحضارة التي ينتمي إليھا الفرد واألمة ،وھي بھذا تمثل جزءا من التفكير ال وسيلة
للتعبير عنه فحسب).(2
إذن فقد كتب ھؤالء األدباء" :ديب"" ،معمري"" ،ياسين"" ،فرعون"" ،بوربون"
بالفرنسية وبينوا مأساة األديب الذي يكتب بھذه اللغة ،والذي يجد نفسه بين حضارتين ،بين
ثقافتين صحبة ھذا الصراع والعنف التاريخي ،يعبر عن المأساة بطرق عدة؛ من خالل
الصحافة ،األدب ،فـ"مالك حداد" يصرح بأنه حرم من اللغة العربية ،وقال أن الھدف من
الكتابة بالفرنسية ھو المساھمة في تحرير الجزائر ،وطرح مشكلة الجنسية األدبية" ) La

 (nationalité littéraireوقال إن الجنسية األدبية تحكمھا السياسة ،بل التاريخ والجغرافيا
واألديب الجزائري ھو الذي ولد بالجزائر ،واإلشكال بالنسبة لألدباء الفرنسيين الذي ولدوا
بالجزائر "كامي"" ،روبالس" ،أنھم فرنسيون ألنھم انحازوا لفرنسا .فروايات ألبير "كامي"
ھي امتداد لألدب االستعماري الذي يكرس صراع )األنا( و)اآلخر(.الروايات تدور في
البحر تماشيا مع الھوية المتوسطية .فبطل الغريب ) (L' étrangerھو "ميرسو"
) (Meursautاسم له برمجة داللية )التزاوج بين الماء والشمس( في األسطورة اليونانية
القديمة ).(Mer + soleil

لقد أحس األدباء الجزائريون باالنفصام ،بين ثقافة أجنبية تعلموھا في المدارس وبين
ثقافة أصيلة تشدھم إليھا الرتباطھا بالبيئة التي ولدوا فيھا ،كل ھذا كان له األثر في تفكيرھم
وطريقة تعبيرھم .الشيء الذي يفسر األزمة التي اعتبرھا البعض مأساة والتي تتمثل في:
Claude Yves Mead: Le Roman réaliste nord africain de 1889 à 1955 berkley university of california 1957  1
p177
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تستطيع وحدھا أن تعكس ھذه المشاعر واألفكار واألحالم عكسا صادقا«) .(1ال شك أن
الفرنسية،

أدباءنا قد تملكتھم الحيرة في وقت من األوقات قبل أن يختاروا الكتابة باللغة

وھذا يفھم من تصريحات البعض منھم .من ذلك مقولة "كاتب ياسين"":السكوت أو قول ما
ال يقال" ) .( Se taire ou dire l'indécibleفھناك احتماالن من خالل ھذه المقولة إما
السكوت وھذا يعني الЪواطؤ والمشاركة في الجريمة ،أو العجز أي أن األديب الجزائري
عاجز عن االتصال مع شعبه بلغة عدوه ،فھو يشعر بالغربة.
واالحتمال اآلخرھو الكتابة ،ولكن بأية كتابة ؟ وماذا يقول؟ إنه يتكلم بلغة غير
مفھومة بالنسبة للفرنسي ،والجزائري ،لغة االستالب .فاألديب الجزائري يفجر ھذه اللغة
ويفتتھا ليؤسس بھذه اللغة لغة جزائرية جديدة ،رؤية جديدة ،وفلسفة جديدة أيضا ،وبالتالي
فھي لغة أخرى غير فرنسية تحمل كل التناقضات ،وھو يحقق المأساة ،ولكن ماذا يكتب؟ إنه
يضطر إلى "التراجيديا" ليعبر عن مأساة الفرد الجزائري .يقول "مالك حداد" " :نحن يتامى
محرومون من القارئ ") .(Nous sommes orphelins du lecteurلقد عبر

)(2

إذن ھؤالء

الكتاب عن ھذه المأساة التي يعيشونھا بمرارة ،واعتبروا أنفسھم غرباء منفيين في لغة
أجنبية ،وإن كان البعض قد عبر عن ضمان ھذه اللغة للقارئ األجنبي ،أو لجمھور
غير الجمھور الجزائري مما زاد في إحساسھم بھذه الغربة  .يقول "مالك حداد" »:أنا الذي
أغني باللغة الفرنسية ،أنا الشاعر يا صديقي يجب أن تفھمني جيدا إذا ما كانت لغتي تثيرك،
لقد أراد االستعمار ذلك ،لقد أراد االستعمار أن يكون عندي ھذا النقص ،أال أستطيع أن
أعبر بلغتي«).(3
إذن أرجع "مالك حداد" ھذه الغربة ،وھذه المأساة إلى سبب واحد ھو االستعمار الذي
عمل كل ما في وسعه على فرض لغته ،بل وجعلھا لغة التعليم والثقافة ،وفي المقابل استمر
يعمل على قبر اللغة العربية بكل الوسائل وعدھا لغة ثانية .وال يعني ذلك أن أبواب
1968 .  /'!0 1'   2 32 ( 4$( 56 ( !    ) * #* +* : &'( )*  1
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الجزائريين على الكفاح من أجل الحصول على مقعد دراسي ،خاصة وأن الحصول على
شھادة يعني الحصول على لقمة العيش .فقد كان الجزائريون الذين فھموا ھذه المعادلة
)مدرسة = شھادة = عمل( يتواصون فيما بينھم " :تعلم القرآن آلخرتك وتعلم الفرنسية
لدنياك ".

)(1

حين قال "غاب Vأوديزيو" ) ": (Gabriel Audisioإن وطني ھو اللغة الفرنسية
أجابه "حداد" ":الفرنسية ھي منفاي)  . (La langue Française est mon exilھذه الظاھرة
)ظاھرة الغربة ،والنفي ،واالنفصام( أسماھا "حداد" "باليأس الفني" ) Désespoir

 (Techniqueوھي تعبير عن جھله باللغة العربية.
يمكن تحديد جذور ھذه المأساة فـيما يأتي:
أوال :استحالة الوصول إلى الجمھور العربي بشكل واسع.
ثانيا :صعوبة التعبير بلغة أجنبية عن األوضاع التي يعيشھا المجتمع الجزائري في ظل
االستعمار الفرنسي.
ھذه الصعوبة في التعبير دفعت بھؤالء األدباء إلى البحث عن انسجام وتنسيق بين
عبقريتھم القومية ،وبين أداة لغوية أجنبية كان ال بد من استخدامھا.

)(2

يرى الدكتور "عبد  Oركيبي" أن ھؤالء األدباء قد شعروا بھذه المأساة بعد الثورة
وأن ھذه األخيرة قامت على إثبات الھوية الوطنية وفي مقدمتھا اللغة العربية ،وأن المستوى
الوطني الذي صاحب ھذه الثورة قد بلغ مستوى كبيرا ،وضع ھؤالء الكتاب موضع االتھام،
وأدى إلى اعتبار ھذا األدب أجنبيا ودخيال عن األدب الجزائري).(3
وفي ردھم على ھذا االتھام يقول "مراد يوربون" »:إن اللغة الفرنسية ليست ملكا
خاصا للفرنسيين ،وليس سبيلھا سبيل الملكية الخاصة ،بل إن أية لغة إنما تكون ملكا لمن
Ibid, juin 1963 ,p41 1
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وبدورھا تقول "آسيا جبار"»:إن مادة قصصي ذات محتوى عربي ،وتأثري
بالحضارة العربية ،والتربية اإلسالمية ال يحد .فأنا إذن أقرب إلى التفكير بالعربية الفصحى
)(2

من التفكير بالفرنسية دون إنكار لفضل ھذه اللغة«.

أما "كاتب ياسين" فقال»:إن معظم ذكرياتي وإحساساتي ،أحالمي ومناجاتي الداخلية
تتعلق ببالدي فمن الطبيعي أن أشعر بھا في صيغتھا األولى أي لغتي األم العربية ،ولكنني
)(3

ال أقدر على إنشائھا والتعبيرعنھا إال بالفرنسية«.

إن مشكلة ھؤالء الكتاب الجزائريين ليست في اللغة بقدر ما ھي شعور الكاتب الذي
يكتب بھذه اللغة بمكانه في ھذه المعركة أين يتموقع؟ بجانب شعبه ؟ مدى شعوره بمشاكل
الشعب ؟ صدى ھذه المشاكل في نتاجه؟
يلخص كاتب ياسين ھذه التساؤالت في مقولته السابقة " :السكوت أو قول المحظور".
وھو في ھذا االختيار يقول»:ليس علينا أن نختار نحن الكتاب الجزائريين فلقد
اخترنا وانتھى األمر والتزمنا بالثورة والتحقنا بھا دون وجل«.

)(4

لقد التصق ھذا األدب المكتوب بالفرنسية بواقع الجزائريين ،وبواقع الثورة الكبرى
وحمل مع نظيره المكتوب بالعربية مھمة عظمى ،إنھا مھمة التعبير عن القضية األم القضية
الوطنية ،وجعلھا في صدارة انشغاالته .يقول "إدريس شرايبي" تعليقا على ھذه الظاھرة في
الرواية في شمال إفريقيا »:لقد ترك الواقع أثره علينا ،واقع يومي
نسيانه وإغفاله .إن أدبنا تأثر به وتشبع منه«.

ملموس ،من الصعب

)(5

وقد عبر "محمد ديب" عن ھذا االلتحام »:قولوا إن أدبا قوميا يظھر اآلن في المغرب
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نفس الطرح حمله أحد النقاد الفرنسيين في إحدى المقدمات التي كتبھا "لكاتب
ياسين") ،(1حيث يرى أن ھذه الروايات عربية مترجمة إلى الفرنسية ألنھا كانت تحمل
بصدق آالم ھذا الشعب فمن العيب بمكان ضرب ھذه اإلنجازات األدبية التي أوصلت
القضية الجزائرية خارج الحدود المحلية.
فإذا ألقينا نظرة إحصائية سريعة على األعمال الروائية المكتوبة بالفرنسية ،نجد
الفترة الواقعة بين عام ) (1945وعام ) (1964ظھرت فيھا سبع وثالثون رواية جزائرية
مكتوبة باللغة الفرنسية .وفي الفترة الممتدة من سنة ) (1965إلى ) (1972صدرت سبع
عشرة رواية مكتوبة بالفرنسية في حين أن الروايات التي كتبت باللغة العربية في تلك الفترة
لم تتعد الثالث روايات.
لقد أتاح ھذا األدب للفرد الجزائري ألول مرة فرصة التعبير عن وجوده كإنسان
ينتمي إلى أرض ،وكشعب له كيان ،وقيم ,وماض عريق ،له ھموم وآمال ،وھو األمر الذي
ظل األدب الكولونيالي يصر على نفيه .وقد عبر "ديب" عن ذلك عقب االستقالل
بقوله:
«L’Algérie n'a plus besoin des avocats que nous avons cru devoir être tout ce temps
)(2

»passé…l'écrivain algérien est rendu à lui-même son épreuve est là

والمعنى أن الجزائر لم تعد اآلن بحاجة إلى من يدافع عنھا كما كنا طيلة الفترة
السابقة ،فالكاتب الجزائري أصبح يعبر عن ذاته ومشاغله الحميمية.
إن التحول الذي ظھر لدى ھؤالء الكتاب عقب االستقالل يؤكد الرأي القائل بأن اللغة
الفرنسية كانت مجرد أداة استخدمھا الروائيون الجزائريون للكتابة مساھمة منھم في تحرير
الجزائر ،أما وأن الجزائر قد نالت استقاللھا  ،فلم يعد ھناك داع للتمسك بھا.
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تأسف على عدم استطاعته تعلم اللغة العربية لغة بالده ،واعتبر الجھل باللغة العربية مأساة
تكمن في داخله ،وتسبب له كثيرا من اآلالم .وتنبأ أن األجيال المقبلة من الكتاب الجزائريين
ستعوض ما حرموا منه .وفي رده عن رأيه في كتاباته باللغة الفرنسية ،أجاب بأنه حاول
كثيرا أن يتعلم اللغة العربية ،ولكنه فشل ،وفشله ھذا أثبت غباءه عن

جدارة ،وھذه

مأساته التي تسبب له كثيرا من اآلالم ،ولكن يضيف األجيال المقبلة من الكتاب الجزائريين
ستعوض كل ما حرم منه ،وأنه ال يوجد ما يعيب الكتابة باللغة الفرنسية ما دام التعبير عن
آالم وآمال الجزائريين ،فالقارئ ألي كاتب جزائري يكتب بالفرنسية البد أن يشعر للوھلة
األولى أنه يقرأ لكاتب عربي ،ألن روح الكاتب ھي التي تقوده وتنير له الطريق حينما يضع
الخطوط الرئيسية األولى لما يكتب .وختم مولود معمري تصريحه بأن ھناك حركة من
شباب الجيل الجديد بدؤوا يكتبون باللغة
سيعملون على إذابة اللغة

العربية ،وھؤالء ھم مستقبل الجزائر ،وھم الذين

الفرنسية ،وإحالل اللغة العربية  ،اللغة األم محلھا.

تلك التحوالت وجدت بداية لدى ھؤالء الكتاب ويمكن التحقق من ذلك من خالل المالحظات
اآلتية:
• توقف "مالك حداد" عن الكتابة ،واعتبر أن دور األدب المكتوب بالفرنسية قد انتھى
وكتب في إحدى مقاالته في جريدة النصر سنة ) (1974قائال » :كما كان على
بعض فناني السينما الصامتة أن يختفوا ،وأن يتركوا أماكنھم لممثلي السينما الناطقة
فإن على الكتاب الجزائريين الذين ينتمون لجيلي ،ولھم تكوين ثقافي

كتكويني،

أن يتخلوا عن أماكنھم للكتاب الجزائريين الذين يكتبون باللغة العربية ...وأن يقتنعوا
بترجمة أعمالھم إلى )اللغة العربية( في بلدھم«).(2
• انشغال "كاتب ياسين" بالمسرح وتوقفه عن الكتابة بالفرنسية ،ودعوته بالمقابل إلى
الكتابة بالعربية الدارجة.
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• انصراف "مولود معمري" إلى دراسة وتدريس اللغة البربرية ،فلم ينشر له غير
عملين أو ثالثة.
• غياب "مولود فرعون" عن الساحة األدبية بعد إقدام المنظمة السرية ) (O.A.Sعلى
اغتياله سنة ).(1962
سنة

• اختيار "محمد ديب" العيش بعيدا عن الوطن ،وابتعاده عن الجزائر

) ،(1962فانعكس ذلك في أدبه فمال إلى التجريد والرمزية على حساب الواقعية.
• تحول الكاتب "رشيد بوجدرة" عن الكتابة بالفرنسية إلى الكتابة باللغة العربية.

المبحث الثاني

اللغة واإلزاحة

أثناء الحرب العالمية الثانية اكتشف النقد الفرنسي ،وكذا الروائيون والجمھور
الفرنسي الرواية األمريكية ،ويأتي على رأس ھؤالء المكتشفين ألبير "كامي" ،وسارتر ،ھذا
األخير الذي خصص خالل الفترة)  (1939-1938مقاالت عن "فولكنر" )(Faulkner

)(1

"ودوس باسوس") .(2) (Dos Pasosفي ھذه األثناء كان "محمد ديب" مھتما بالكتابة عند

I /$^ 9 . _' $*' J /$' 4VE (19621897)  )V0 $  \ ]0 ' )$*U 4A 1
` (le bruit et la fureur)(1929), (sanctuaire)(1931), (lumière d'août)(1932), (requiem pour une :T5 U +* . X
).(1949)  (d e0L 9 b cV nonne)(1951
. )$*= 85f + $ #L' * E F #$ .U XGN +* W'V _ g"# +*  5Y h* (19701896) )$*U 4A2
*( Manhattan transfert),(la grosse galette). :T5 U +
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)(2
"ستينباك" )" ،(1)(Steinbeckكالدويل" )(Caldwell
)(Forge

)(4
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)(3
"وميلر") (Millerفي مجلة

من خالل مقال حمل عنوان " :القصة في األدب األمريكي" (La nouvelle

) .dans la littérature yankeeلقد وجد "ديب" عند الروائيين األمريكيين اإلحساس بالتحرر
)(5

من تأثير الكاتبة "فرجينيا وولف" ) (Virginia Woolfخاصة في كتابيھا )األمواج( ) The

 (wavesو)إلى المنارة( )(To the lighthouse

)(6

 ،فالرواية األنجلوسكسونية كان لھا

صداھا من خالل تيار الوعي خاصة لدى "جامس جويس" ).(James Joyce

)(7

إن ھذا التأثر بالكتاب األمريكيين يعود في اعتقادنا إلى الظروف المتشابھة بينھم وبين
الكتاب الجزائريين ،فأغلب ھXؤالء الكتXاب األمريكXان امتھنXوا مھنXا مختلفXة ،كمXا كXان الشXأن
عند "محمXد ديXب" )الحياكXة  ،المحاسXبة ،التعلXيم ،الصXحافة ،النشXاط النقXابي( لXذلك يمكXن أن
نتساءل ھل استلھم ديب فكرة الثالثيXة مXن الكاتXب "دوس باسXوس"؟ خاصXة وأن ھXذا األخيXر
كان قد أسس "ثالثيتXه" علXى ثالثXة منXاح؛ تاريخيXة ) (1919وجغرافيXة )(42ème Parallèle
واقتصادية ) .(La grosse galetteأما "ديب" فقد أسس "ثالثيته" على المواجھة بين المدينXة
والريف ،من خXالل مجموعXة مXن السXكان فXي حيXاتھم اليوميXة ،فالحXين مھنيXين أي "شXريحة
حياة".
تXXدرب "محمXXد ديXXب" علXXى الكتابXXة حتXXى يتحXXرر مXXن تXXأثير أسXXلوب الكاتبXXة "فيرجينXXا
وولف" العاطفي ،وقد اعتمد فXي ذلXك علXى طريقXة معينXة تجXد تفسXيرھا فXي فھمXه لXألدب ،إذ
+* LJ >  31 j'= "A _ /$' +*  5Y h* (1968 1902) LJ0 i > ' )$*U 4A1
(Tartilla flat)(1953),(les souris et les hommes)(1937),(les raisin de la colère)(1939),(à l'est d'éden)(1952) :T5 U
.(1962) (d e0L 9 WL
(la route au tabac),(le petit arpent du dieu) :T5 U +* (1903)  9k ' )$*U 4A 2
c 85f > BX C' Bm :n ^ e9U +* W20= ZE WV o p* ' A ' T5 U (1915)  l$L > ' )$*U 4A  3
*(mort d'un commis voyageur)(1949) (les sorcières de Salem)(1955)T5 U +
Forge n: 5-6 octobre , novembre 1947 4
WV = r= + 09H sR )st !  '( #3 ^' u 43A ^ o$' > (19411882) . 0 / ' $q ' 5
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)(Ulysse)Wake)(1939
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يؤمن) (1بأن األدب ليس نشاطا للمتعة الصرفة ،بل عمل فيه اإليمان والعقيXدة السXيما بالنسXبة
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للكتاب الجزائريين.
إن اختيار ھXذا األسXلوب كXان نتيجXة الوضXع السياسXي فXي الجزائXر المسXتعمرة ،الXذي
حتم على ھؤالء الكتاب أن يكونوا المXدافعين والمحXامين المXرافعين عXن القضXية األم القضXية
الوطنية.
ينم أسلوب "محمد ديب " في )الثالثية( عن أصالته العربية أكثر من أي عمل آخر
كتب في تلك اآلونة ،فقد كشف عن موھبة وقدرة فائقة في استخدام اللغة الفرنسية ،حيث
كانت تأخذ طابعا مختلفا تحت قلمه ،يفجرھا ويؤسس -كما أسلفنا الذكر -بھذه اللغة*
لغة جزائرية جديدة .فھي لغة أخرى تفرضھا حتمية أيديولوجية وتاريخية يقول
"محمد ديب" عن ھذه اللغةJe n'écris pas comme un français ,il y a dans mes livres un »:
autre ton. Certaines images, certaines hantises qui n'appartiennent pas au monde chrétien et
français …J'ai une façon de voir les choses et d'écrire décalée par rapport à ce que perçoivent
»les lecteurs français, aussi simplement que j'écrive leur parait étrange

يقول بأنه ال يكتب مثل كاتب فرنسي ،ففي كتاباته أسلوب آخر وطريقة أخرى في
التعبير ،ھناك بعض المشاھد و بعض الھواجس التي ال تنتمي إلى العالم المسيحي
والفرنسي...لديه طريقة خاصة لرؤية األشياء وللكتابة بالنسبة لما يالحظه القراء
الفرنسيون ،فما يكتبه يبدو لھم بكل بساطة غريبا.
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يسXXتعمل "محمXXد ديXXب" لغXXة فرنسXXية مXXأخوذة مXXن الفرنسXXية المعالجXXة ) .(SoignéففXXي

)الحريXXق( ھنXXاك احتXXرام تXXام للقواعXXد ،فھXXو يوظXXف )  (L'imparfait du subjonctifھXXذا
التوظيف يدل على قدرة الكاتب على استعمال لغة ھي لغة الكتب مع شيء من اإلبداع).(1
ھذا االستعمال العام من طرف "محمد ديب " جعل منه كاتبا تضم أعماله إلى مجمXوع
اآلداب الفرنسية ،إلى جانب أعمال "راميXز" ) (2)(Ramusأو "ماترلنXك" ) (3)(Materlinkأو
"شھادي" ). (4)(Shehadé
بالعودة إلى )الحريق( نجد جملة من العبارات ذات مرجع ثقافي واضح:
»«Incurable comme une maladie des topiques
»مرض مستعص مثل مرض المناطق االستوائية«
»«Omar avait l'air d'un sylphe
»بدا عمر ككائن أسطوري«
»«Lâcher la proie pour l'ombre
»أطلق الفريسة للظل«
»«J'ai travaillé comme un nègre
»لقد عملت كالعبد األسود«
»«Une des plaisanteries qui sentent le fagot

»إنھا واحدة من ھذا المزاح الذي يتھم بالھرطقة«
»«Messire Kara

Najet Khadda : l'œuvre romanesque op cit, p248 1

(l'oiseau bleu),(pélléas et mélisand) h* LJ 0 )0 4A (1949 1862) A* K$* 2
(Aline),(présence de la mort) :4VE LJ 0 <$ 4A (19471878) * .$(t W; 3
_ $31 /V 30' (l'émigré de brisbone) :4VE LJ 0 \  )V*'  ; (19891907) <(s; O9 4
.$ 5 +* n#A
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»السيد قاره«
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»«Prends garde kara, et ne perds jamais le nord

»خذ حذرك يا قارة  ،ال تضيع أبدا الشمال«
ھذه اللغة المستعارة والتي ألفھا "محمد ديب" زينھا بكلمات عربية جزائرية ،وذلXك عنXدما
)(1

يتعلق األمر بتعيين واقع خاص ال يوجد له ما يماثله في اللغة المستعارة مثل:

) (FellahفXXXالح (Haik) ،حايXXXك  (Maida) ،مائXXXدة (Burnous) ،برنXXXوس(Le cadi) ،
القاضXXي (Le caid) ،القائXXد (Le feddan) ،الفXXدان (Le douar) ،الXXدوار)(La gandoura
القنXXXدورة )ثXXXوب عXXXريض( ) (Le foundoukالفنXXXدق (La gellaba) ،الجالبXXXة) ،

Un

 (CouloughliالكولXXXXوغلي)(LallaتطلXXXXق علXXXXى الجXXXXدة أو القريبXXXXة المبجلXXXXة(Bouya) ،أبXXXXي
) (Salam) ،O (AllahسXXXالم (Oumima) ،أميمXXXة )تصXXXغير أم(  (Sebt-sebbout) ،سXXXبت
سبوت )وھو نوع من األلعاب( (Dhor) ،ظھر)زمXن( (Gasba) ،قصXبة )وھXي آلXة موسXيقية
أطول من الناي( (Chambette) ،شمبيط) (Garde - champêtreوھو حارس القلعة

) (Hakemحاكم (Taleb) ،طالب )معلم القرآن( (Rais) ،رئيس (Sirath),سراط.
ھXXذه الكلمXXات التXXي ظھXXرت فXXي )الحريXXق( كانXXت موضXXوع شXXرح فXXي الھXXامش أسXXفل
صفحة الرواية.
في أوليات كتابته بالفرنسية كان "محمد ديب" يحس بأنه ملزم بشرح كل الكلمات
التي استعارھا من العربية ،على طريقة الروائيين الكولونياليين في وصفھم لواقع يصرون
على تقديمه لقرائھم .بھذا العمل يتوجه "ديب" إلى القارئ األجنبي ،ربما ھو نفسه بالنسبة
للذين سبقوه من كتاب الرواية الكولونيالية).(2
الحظت "جاكلين أرنو" عند "محمد ديب" استلھامه المتزايد للكلمات

العربية

أو اإلسبانية فالكاتب من )منطقة تلمسان( حيث التأثير اإلسباني بحكم قرب الغرب
Najet Khadda: L'œuvre Romanesque op-cit, p2491
Ibidt, p250 2

الفصل الثالث :ا للغة ودالالت األيديولوجيا
الجزائري من إسبانيا ،في بعض األحيان كلمات تركية  .فقد أحصت الكاتبة ثالثة وعشرين
143

) (23مصطلحا من الحياة اليومية في )إلى المقھى( ،منھا ثالثة) (3إسبانية،*(Le Viejo) :
).(Roflès) ،*(La cuadra
في )الدار الكبيرة ( ھناك أربعة عشر ) (14مصطلحا ،منھا ثالثة ) (3إسبانية :
)*( Calentica) *(Dido borracho) (Torraicos
أما في )النول( فقد أحصت الكاتبة أحد عشر ) (11منھا إثنان ) (2من أصل
تركي "Garagous" ، "Oudjak":أما في )الحريق( فھناك أربعة عشر ) ،(14وفي )صيف
افريقي( عشر ) ،(10وسبع وعشرون) (27في )من يتذكر البحر؟(). (1

يقوم مجھود محمد ديب على اغتراف تعابير من العربية الشعبية باللغة الفرنسية فھXو
ال ينتج ھذه التعابير إال عند الحاجة ،ولھدف مرسوم سXلفا ،وال نعتقXد أنXه يلجXأ إلXى ذلXك عنXد
العجز عن إيجاد المصطلح الفرنسي.
حاول الكاتب "محمد ديب" في كتاباته االغتXراف مXن الحيXاة اليوميXة والمألوفXة ،وھXذا
العمل لم يقتصر على مشXاھد ،أو عXادات ،أو مشXاعر ،ولكXن عبXارات ،وصXيغ شXعبية والتXي
تجXدد وتXنعش اللغXة الفرنسXية .فكلمXة " "Coupeur de routeتناسXب أكثXر مXن "Brigand,

" bandit de grand cheminبالفرنسية.
وفي )الحريق( نجXد مصXطلحا جXذابا ھXو " "MaritorneحيXث جXاء فXي الصXيغة "Ah

" .mamma la maritorneھذه الكلمة التي تعني "المرأة القذرة" تذكر بشXكل طريXف بالتXأثير
اإلسباني من خالل "المرأة القذرة" في دون كيشوت ) " (Don quichotteلسXرفانتس" ،وھXي
في التعبير الشعبي المرأة القبيحة.
* c3 :Viejo
*Le cadre v : la cuadra .
* Dido l’ivrogne . ' $( :Dido Borracho
* Un peu chaud L C :Calentica
Le vieux

Jacqueline Arnaud: La Littérature Maghrébine de langue française, Publisud, France 1986 p105  1
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لقد أراد "محمXد ديXب" بطريقتXه الخاصXة أن يعXرف ببلXده الجزائXر عXن طريXق إدخXال
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تلXXك الكلمXXات والتعXXابير العربيXXة الجزائريXXة واإلسXXبانية ،وأن يكشXXف عXXن ثقافXXة وتXXاريخ شXXعبه
ككاتب مغاربي يحاول أن ينفذ إلى قلب الشعب باصطناع لغة أدبية من لھجة عربية.
إن إدخال اللغة العربية الجزائرية يؤكد أنه بالرغم من ثقافة "محمد ديب" الفرنسية إال
أن الطبيعة والبيئة العربيXة تسXيطر علXى أعماقXه .وھXذا ھXو أحXد العوامXل التXي تفXرق مXا بXين
الكاتب الجزائري والكاتب الفرنسي ممن ولدوا بالجزائر أي األقدام السوداء.
ذكرنا سابقا أن أسلوب "محمد ديب" ينم عن أصالة عربية ،وھذا التXأثير العربXي يبXدو
في مظھرين اثنXين؛ األول اسXتعماله لXبعض الكلمXات العربيXة بXأحرف التينيXة ثXم شXرحھا فXي
تذييالت وقد بينا ذلك سابقا )في ھذا المبحث( .والمظھXر الثXاني ھXو ترجمتXه الحرفيXة لXبعض
التعابير العربية.
ھذه الترجمات تظھXر فXي )الحريXق( خصوصXا فXي ملفوظXات الشخصXيات ،وال توجXد
إطالقا في ملفوظات الكاتب القاص .والترجمات األكثر ظھورا في )الحريق( ھي :
)" Je couperai du miel dans ta bouche" (p42

"سأقطع العسل في فمك"
)"Par le sang qui est entre nous" (p48

"أستحلفك بالدم الذي بيننا"
)"Qui creuse un fossé pour son frère y tombera lui-même" (p49

"من حفر حفرة ألخيه سقط فيھا"
)"Bénis soient tes pères et mères" (p53

"رحم  Oوالديك"
) "Le maudit argent maudit soit il jusqu aux couffins du monde" (p65

"لعن  Oالمال إلى آخر الدھر"
)"Tu as encore le lait de ta mère entre les dents" (p70
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("ما يزال حليب أمك بين أسنانك ")يعني ما زلت صغيرا

"Puis ta moustache griller poil par poil aux fagots de l'enfer" (p 72)

""ليت شاربيك يحترقان في جھنم شعرة شعرة
"Fils de votre mère" (injure) (p73)

("ابن أمك" )شتم
"Attendez – vous à ce que le sel fleurisse" (p73)

""انتظروا حتى يزھر الملح
"Que la demeure de vos aïeux s'écroule" (p73)

" بيت أجدادكمO "ليخرب
"Une pierre aurait pleuré" (p83)

""لو كان حجرا لبكى
"Si nous parlons tous en même temps, celui qui est à l'est n'entend pas celui qui
se trouve à l'ouest"

(p83)

" فإن الذي ھو في الشرق ال يسمع الذي ھو في الغرب،"لونتكلم جميعا في نفس الوقت
"Bénis soit tes aïeux" (p106)

" أجدادكO "رحم
"Acensation portée à tort …brûle nos frères, mais celui qui la lance porte une
poutre sur l'épaule" (p 170)

" ولكن الذي يشيعھا يحمل على كتفه عرصة من نار،  حرقت إخوتي..."تھمة باطلة
"Ils m'ont reçu sur la pupille de leurs yeux" (p174)

""لقد كان استقبالھم لي فوق التصور
"Le grand livre des bonnes actions" (p174)

الفصل الثالث :ا للغة ودالالت األيديولوجيا
"كتاب األفعال الحسنة"
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"Que dieu t'accorde toutes sorte de biens ! Qu'il te conduise sur le tombeau du
)prophète" (p177

"أدعو  Oأن يرزقك خيرا عميما ،ويمكنك من زيارة قبر الرسول )صلى  Oعليه
وسلم( "
)"Pourquoi…voulait il pacifier le royaume de Fès"(p181

"لماذا ...يريد أن يسالم مملكة فاس"
)"Qu'on laisse gouverner l'homme à la casquette" (p181

"ليترك الحكم لصاحب القبعة" )العسكر(

إذا كانت ھذه الملفوظات مسندة إلى الشخصيات) ،(1فإن الكاتب يظھر نوعا من
التوصيف الواقعي للنص ،وإذا كان يحيلنا على النص الثقافي لفالحي "بني بوبالن' أو إلى
نسوة "دار سبيطار" ،فإنھا ال تظھر أنھا أثارت الكاتب لتبنيھا ،حيث بقي ھذا األخير خارجا
بالرغم من تعاطفه مع الفالحين ،أو بغضه غير الشديد لشريرات "دار سبيطار" .ال يظھر
في خطاب الكاتب القاص أية صيغة أو حكم مثمن أو غير مثمن فيما يخص ھذه اللغة.
إن بقاء الكاتXب خارجXا يحXدد بقXاء القXارئ خارجXا أيضXا ،ومثXل ھXذه الملفوظXات تنXتج
)(2

بھذا العمل تأثير الغرائبية وفي ھذا محاكاة لعبارة "روالن بارت" "تأثير الواقع".

أحيانا تكون الصورة مستعارة من البيئة اإلسالمية مثل الذي جاء علXى لسXان "عينXي"
والدة "عمXر" وھXي تشXرح الصXعوبات التXي يواجھھXا المسXافر وھXو يعبXر الحXدود الجزائريXة
)(3

المغربية:

Najet Khadda: L'œuvre Romanesque op-cit, p251-252 1
L’Effet de réel, communications, n :11, le Seuil, Paris France1968 2
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"Vous ne figurez pas ce que c'est la douane on dit que le sirath est plus effilé
)qu'une épée et plus qu'un cheveu mes petits il est de même à la douane" (p147

مثال آخر في حوار "عيني" وھي تتحدث إلى قاطع التذاكر والذي رفض بيعھا
التذكرة بحجة الوضع المستجد والمتمثل في قيام الحرب العالمية الثانية وال بد لھا من
تصريح سفر فكانت تترجاه وتدعو له قائلة:
"Que dieu t'accorde toutes sortes de bien ! Qu'il te conduise sur le tombeau du
)prophète ! Que ton âme aille au paradis après ta mort" (p150

 Oيعطيك كل الخير ،ويسھلك زيارة قبر النبي وكي تموت ترفرف روحك في
الجنة إن شاء ."O
لقد رأينا أن ھذه الملفوظات )الترجمات العربية( تظھر على الخصوص في الحوارات
الموجودة في )الحريق( ،حيث حددت الطبقات االجتماعية من خالل
حديثھا ،ولغتھا الفردية .إن عملية التحديد ،تحديد المجموعات االجتماعية عن طريق لغاتھا
الخاصة ،استخدمت بطرق مختلفة من طرف "بالزاك"" ،زوال"" ،بروست" ،وھي تظھر
ارتباط "محمد ديب" بالرواية الكالسيكية .وھكذا فإن مقتطفات من ثقافة محلية تستدعي
بفضل اإلخالص للواقع الوظيفة المحاكاتية للخطاب الروائي.

)(1

وجXXد الكاتXXب الجزائXXري نفسXXه فXXي حالXXة مXXن التنXXاقض ،فھXXو ملXXزم بإسXXكات صXXوته ليتXXرك
المجال لصوت الفالح ،أو "الكولوغلي" ،يلعب دور الوسيط بين شخصياته وبين القارئ ،أي
دور المتXXXXXرجم بXXXXXالمعنى الصXXXXXحيح للمصXXXXXطلح) .(2وھكXXXXXذا فXXXXXالفالح فXXXXXي )الحريXXXXXق( ال
يقول" "Bonjour":صباح الخير" كما ھو الحال في رواية مترجمة عن الروسية
اإلنجليزيXXXXXXة أو الفرنسXXXXXXية ،ولكXXXXXXن يقXXXXXXولbénédiction". :

et

Salam

أو
"Salam

والفXXالح عXXوض أن يقXXول" "Pourquoi cette absence?" :لمXXاذا ھXXذا الغيXXاب ؟" نجXXده
يقول " "Alors tu es en vie ou quoi ?":راك حي وال راك ميت ؟".

L'œuvre romanesque op cit, p253 1
Ibidem 2
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وھذه "عيني" عوض أن تقول:
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" "J'ai été bien reçuفإنھا تعبر عن ھذا المعنى بقولھا:
"" "Ils m'ont reçu sur la pupille de leurs yeuxحطوني في شفار عينيھم".
وھذا "قاره" يذكر "سليمان مسكين" بأنه ال يزال في نظره صغيرا:
"" "Tu as encore le lait de ta mère entre les dentsحليب امك مXزال فXي سXنيك" .وكXان
بإمكانه أن يقول " "Tu es encore jeune":راك مزلت صغير".
إن ھذه العبارات المترجمة تخلق أثXرا غرائبيXا مXن خXالل الترجمXة األدبيXة ،كمXا أنھXا تثيXر
لدى القارئ األجنبي تفاعال جماليا وثقافيا في عالقة مع االنطباع الغرائبي.

منXذ ظھXXور روايXXة )نجXXل الفقيXXر( )" (1)(Le fils du pauvreلمولXXود فرعXXون" ،أخXXذ
"األھلي" ) (2)(L'indigèneالكلمة إلظھار ھويتXه الحقيقيXة ،وظھXرت الروايXة الجزائريXة منXذ
ذلXXك الحXXين بمظھXXر الخطXXاب المضXXاد ،بمعنXXى خطXXاب ضXXد خط Xاب آخXXر .فقXXد اتخXXذ األدبXXاء
الجزائريون اللغة الفرنسية ،لغXة المسXتعمر أداة إلسXماع أصXواتھم ،وإلثبXات ھXويتھم ،وذاتھXم
المتميزة.
كان "محمد ديب" من جيل الرواد المؤسسين الXذين مھXدوا النفصXال األدب الجزائXري
عن األدب الكولونيالي .فعلى الرغم من التشابه الشكلي مع األدب الغربي ،فإن ذلXك ال ينXزع
عنXXه مسXXألة تعبيXXره عXXن القضXXايا الوطنيXXة ،وأدائXXه للمھمXXة التاريخيXXة المتمثلXXة فXXي تحولXXه إلXXى
صوت للشعب الجزائري أثناء نضاله المناھض لالستعمار الفرنسي.

.LJ (le seuil) < ( + 1950  / E 1
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كXان يحياھXXا المجتمXXع الجزائXXري ،وھXXي ظXXروف قاسXية فXXي ظXXل نظXXام اسXXتعماري سXXعى بكXXل
السبل إلى تحجيم اآلخر وإنكار وجوده .والكاتب بتأسيسه للغة جديدة يعتبXر أنXه لXيس مطالبXا
منXXه فXXي إبداعXXه تقليXXد األشXXكال السXXردية الغربيXXة ،لXXذلك لجXXأ إلXXى اللغXXة الشXXعبية ،إلXXى ھXXذا
الموروث الشعبي لينھل منه وليعبXر عXن خصوصXية الثقافXة الجزائريXة ،ويXذكر بوجXود اللغXة
التي حرم منھا .
إن استعمال "محمد ديب" لغة المحتل كأداة متاحة للتعبير عن األوضاع الراھنة ،ألنه بكل
بسXاطة ال يمكنXه االنتظXXار ،انتظXار أن تتXXاح لXه أداة أخXرى وفXXي ذلXك تحقXXق للشXق األول مXXن
مقولة كاتب ياسين ")السXكوت() "(Se taireبمعنXى المسXاھمة فXي الفعXل اإلجرامXي الممXارس
من طرف االستعمار .ھذا االستعمال عبر عنه سارتر بعملية "تفجير"
)(1

" "Exploserلغة المحتل .وفي ھXذا يقXول الشXاعر السXنغالي "ليوبولXد سXنغور" ) Léopold

»:(Sedar Senghorإنھا كل الكلمXات الفرنسXية ،والتXي بواسXطة االغتصXاب والتحويXل يمكXن
إشعال نار الصورة)االستعارة(« ).(2

q FsJ* ( V st' z'= TA^'? 1L 0  J   Bu ( Wk 1906  '  1' W 7 = K 1
).(1961) (Nocturnes)' (1956) (Ethiopique)$31 T$''( +* (Négritude
Léopold Sedar Senghor : Le français langue de culture, Esprit, n: 11,Paris France novembre 1962 p843 2
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المبحث
الثالث

عرف علماء البالغة القدامى الرمز تعريفات عدة ،فعند "قدامه بن جعفر"»:ما أخفي من
الكالم«) .(1وعرفه "ابن رشيق" بأنه»الكالم الخفي الذي ال يكاد يفھم ثم استعمل حتى صار
كاإلشارة« ).(2
وذكره "القزويني" بأنه»يشير إلى قريب منك على سبيل الخفية«).(3
وعرفه المحدثون بأنه التعبير عن األحاسيس الشعورية والالشعورية ،أو ھو وسيلة
إدراك ما اليستطيع التعبير عنه بغيره ،وھو أفضل طريقة ممكنة للتعبير عن شيء ال يوجد
له أي معادل لفظي).(4
من خالل التعاريف المذكورة يبدو أن القXدامى اسXتعملوا الرمXز ألغXراض نفسXية كXأن
يريدوا طي المعنى بين الناس ،واإلفضاء به إلى بعضھم عن طريق الرمXز لعXدم االنتبXاه إلXى
I 03 /*^ C1 65( 3 t Y $' * 0 CG3 : 0 )  1
IJ" KJL 89 KJL 2
.95% 89 KJL 3
100 % 89 KJL 4

 95% 2003
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أما المحدثون فقد استعملوا الرمز خوفا من السلطة أو اسXتجابة إلحسXاس حضXاري أو
تقليدا للمبدعين ،أو تلھفا لما ھو جديد وعصري ،أو نوعا من التداعي الحر.
يتميز الرمXز بصXالحية االسXتعمال فXي أغXراض مختلفXة ،وتلعXب العوامXل النفسXية بXال
شك دورا في تحديد داللته ،كما يشمل الرمز كل أنواع المجاز والتشبيه واالستعارة ،بما فيھXا
مXXن عالقXXات دالليXXة معقXXXدة بXXين األشXXياء بعضXXXھا بXXبعض .يقسXXم النقXXXاد الرمXXوز إلXXى ثالثXXXة
أقسام:رموز تراثية وطبيعية وخاصة )من إبداع األديب(.
لم يجد "محمد ديب" في )الحريXق( بXدا مXن توظيXف الرمXز عنXد تقXديم مكونXات عالمXه
الروائي ،ولعل سبب مراودته للرمز في اعتقادنا ھو تحقيق ھدفين أساسين:
األول :تحميXXل بعXXض الشخصXXيات ،الحيوانXXات ،األمكنXXة ،اآللXXة ،الحريXXق ،األدوار السياسXXية
واالجتماعية.
الثاني :االبتعXXاد عXXن نمXXط اإلفصXXاح الXXذي ھXXو اغتيXXال لسXXحرية األدب ،والتحXXرر مXXن ربقXXة
النمطية في السرد الروائي الحديث.
رمزية العنوان:
يعXXد العنXXوان فXXي نظXXر النقXXاد مفتXXاح الXXنص ،نظXXرا لمXXا يكتسXXبه مXXن أھميXXة فXXي عالقتXXه
بالمضمون وبعده الجمالي واإليحائي .وحين يستسلم العنوان للتأويXل تتضXح معXالم

الXنص،

وفضXXاء الXXرؤى الفكريXXة والفنيXXة لXXدى صXXاحبه .العنXXوان يشXXبه الرسXXالة اإلعالميXXة التXXي تقXXوم
باإلخبار ،اإلعالم ،الشرح ،البرھنة .وعموما فالعنوان ينبغي أن يقوم بوظائف أساسية ثالث:
)(1

 .1وجوب اإلخبار :وظيفة مرجعية )(Fonction référentielle
 .2اإلقحام :وظيفة إفھامية )(Fonction conative

1
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 .3اإلمتاع :وظيفة شعرية )(Fonction poétique
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كما يمكن إضافة وظيفة أخرى ھي التشھية ).(Fonction appétitive
يحيلنXXا عنXXوان )الحريXXق( مباشXXرة علXXى الواقXXع ،فXXنحن أمXXام ملفXXوظ غXXامض ،ھXXذا الملفXXوظ تXXم
توضيحه ليشير إلى الحريق الحقيقي:
»تركوا اآللة الكبيرة وحيدة وسط جداول النار التي تتكون في جدول الحصاد«)ص(73
»ثم في ليلة سمع دوي صراخ:النار«)ص(127
»كانت وجوھھم تصطبغ بالحمرة من لحظة إلى أخرى أمام التماع النار...وفي أيديھم

بنادق كبيرة يقبضون عليھا«)ص(128
ھناك تعدد لمعاني مصطلح نار):(Feu

نار /حريق

)(Feu / Incendie

نار /بندقية

)(Feu / Fusil

»األكواخ التي تتصاعد منھا ألسنة اللھب«) .ص(129
»وتركت النار مربعات من األرض محترقة«) .ص(130
»سXXليمان مسXXكين عXXاد يتصXXور أعمXXدة الدخان تنتشXXر وتتلXXوى فXXوق الحريق ،إنھXXا أعمXXدة ال
تنتھي ،تعلو ألسنة رائعة من اللھب ،والحقول التي حXول الحريق تلتمXع التماعXا قاتمXا .كانXت
الرايات المشتعلة تتمزق تمزق الصراخ ،وكان تواثXب النيران فXي خفXة يغXدو قلXق الرجXال.
نعم لقد رأى سليمان ذلك كله بأم عينيه ،ولقد سمع سليمان صراخا وصياحا ،إنه لم يحلم«.
فيمXXا يخXXص "قXXاره" »مXXاذا؟ امرأتXXه تتحXXدث عXXن الحريق؟ عXXن العمXXال المXXزارعين؟
ارتعش قاره«).ص(183
لكن ھذا الملفوظ الغامض أشار إليه المؤلف بوضوح في تعليقه عندما كان "سليمان
مسكين" يتحدث عن الحريق»:لقد شب حريق ،ولن ينطفئ ھذا الحريق في يوم من األيام
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سيظل ھذا الحريق يزحف في عماية ،خفيا مستترا ولن ينقطع لھيبه الدامي إال بعد أن
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يغرق البالد بألالئه«).ص(145
في مكان آخر يواصل المؤلف تعليقه على اضطراب الفالحين»:ما من إحساس نفذ
إلى جميع القلوب نفاذا أعمق من نفاذ ھذا اإلحساس بأن ثمة قدرا قد مثل اآلن على حين
فجأة ھذا العالم الذي شدوا إليه بجذور عميقة ،ھذا العالم الذي كانوا جزءا حيا منه ،صائر
اآلن إلى موت نھائي ،ليبعث بعثا جديدا ،في ھذه الساعة القلقة التي ينھار فيھا كل شيء
ويسد فيھا الطريق الذي ألفوه دفعة واحدة في ھذه الساعة يصبح ھذا الطريق غير مسلوك،
وينفتح طريق المستقبل.

كل ھذا اإلحساس ينشأ في تلك الساعة الغريبة التي يحدث فيھا االنھيار ،وتلوح
فيھا الكارثة«) .ص(135
بداية من الصفحات األولى نالحظ أن الملفوظ قد تم تحضيره :إطارحياة شخصيات،
خيمت عليھا النار.
الشخصيات :الشخصيات األكثر أھمية لھا الحق في عالمة تذكر بالنار:
فيما يخص "عمر"»:إن ھذه الرحالت لتوري في قلبه مشاعل من الفرح«) .ص(10
بالنسبة "لسليمان مسكين" فيمكن القول بأن غناءه استشراف سردي حماسي:
نحن نرقب النھار
ومن أعماق األعين
ننظر إلى الليل ينتشر على الجبال
حالكا ال يشتعل
نيران
نوقدھا كل مساء

الفصل الثالث :ا للغة ودالالت األيديولوجيا
في مواقد منازلنا
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نيران فرح بين الجبال
تصل إلى حدود العالم

)ص(18

"علXXي بXXرابح" كبقيXXة الفالحXXين»:كXXل رجXXل تXXراه حولXXك متفجXXرا يكفXXي فقXXط اآلن أن نوصXXل
شرارة بھا«) .ص(33
»كاد قاره أن يضع يده على كتف سليمان مسكين ثم جذبھا وكأنه لمس نارا«) .ص(67
»ضحك القولوغلي الكبير أشبه بصوت احتراق القش«) .ص(93
عودة حميد سراج إلى الحياة بعد التعذيب»:وھذا قلبXه اآلن وقXد تكلس كXالفحم يكشXف
زوايا مظلمة ...إنه عائد من جحيم«) .ص(123
»الكلمة المشتعلة والھادئة لكومندار«) .ص(141
شكوك ماما تجاه زوجھا»:يقال :تھم باطلXة  ،حرق إخXوتي ،ولكXن الXذي يشXيعھا يحمXل علXى
كتفه عرصة من نار«) .ص(143
إطار حياة :أغلXXب ھXXذه الملفوظXXات )،الحقXXل اللغXXوي للنXXار( تتXXدخل فXXي الرمXXوز االسXXتعارية
وبعض ھذه الملفوظات تحيل على إطار الحياة المنبثقة عن الواقع.
»إنXXك تتقXXدم اآلن فXXي أرض بXXراح ،تدمدم فيھXXا الريXXاح بXXين الجرائXXد الشXXائكة مXXن زعXXانف
النخيل«) .ص(7
»األرض ھناك  ...قاحلة تختنق ظمأ« )ص(8
»الشXXمس سطعت لحظXXة أخيXXرة ،وأحXXاط الھXXواء الحار بالXXذرى  ...إن موقدا بXXال شXXعلة كXXان
يحرق األراضXXي والجبXXال فXXي الشXXرق ،ثXXم ھXXو اآلن يتجمXXع علXXى نفسXXه كورقXXة تحترق«.
)ص(10
»بني بوبالن ،تجري األيام فيھا ھادئة ،والضياء يتأرجح فيھا مطردا«) .ص(12
»اشتعلت نيران في الطرق األخرى«) .ص(13
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»وعلى جنبيھا تتموج نفحات دخان ذكي الرائحة من سوق الذرة«) .ص(14
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» وفي آخر السھل ،على بحيرة من حجر أشھب قاتم  ،يطرف قبس صغير من ضياء :إنھXا
مزرعة مسيو فيار«) .ص(14
»لم يبق في الكانون إال جمرات ،فوضعت الذرة عليھا لتشXوى ...والموقXد يXدوي بـانفجارات
من حين إلى حين  ...فتأججت النار وأخذت الذرة تفرقع بسرعة«) .ص(20

»وكانت الشمس تبسط سلطانھا على الريف«) .ص(21
»اشتد الحر في الظھيرة  ...في تلك األراضي التي تفوح منھا رائحة دافئة«) .ص(23
»كانت نار قريبة بعيدة تضئ الفضاء  ،وكانت الحقول تنقبض«) .ص(25
»الشعل التي تتساقط من السماء ذھبت بلبك«) .ص(25
»كان عمر راقدا على العشب الحار  ...وازداد الحر كثافة«) .ص(26
»مXXXXXXا كXXXXXXان ألھXXXXXXل الريXXXXXXف أن يحترقوا ،وأن يجفXXXXXXوا علXXXXXXى األرض«) .الملفXXXXXXوظ
لكومندار().ص(29
»لم يشعلوا النار في العالم بعد  ،وليس في نيتھم أن يفعلوا«) .ص(29
جسم باددوش»:إنه طويل  ،يحترق«) .ض(49
»احترقت الشمس«).ص(51
»في السھل العالي المتكلس«).ص(50
»وھطلت الشمس كأنھا الكلس الحي«).ص(50
»ووضع الحر الشديد في األفواه مذاق ھواء ساخن ممتزج بحرارة«) .ص(50
»إن حر ھذا الظھر جاف جفاف الحجارة«) .ص(51
»كانت نظراتھما تثبت في عناد على انصھار السمط الشھباء في السھل«).ص(51
»كانت العربة تنشر رائحة حارة«) .ص(61
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»إن أضواء ساطعة تتموج في الطريق«) .ص(61
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»لكأن ھذا العصر من شھر أوت  ...مثقال مشحونا ،النعنXاع البXري والنباتXات ذات الرائحXة
العبقة تجف وتيبس«) .ص(72

»ينظر إلى ھذه البالد فيرى القش المشوي الميت يزفر زفير اللھب وھو يتXأرجح مXع ھبXات
الريح ،ويرى أكوام العشب المحمرة تبدو تارة كالذھب حين يأخذ في االنصھار  ...مXن شXدة
الحر«).ص(74
»سنابل سمراء محترقة«) .ص(79
»يوم متعب ...حرارة ...تفرغ الفضاء«).ص(78
»سطوع شھر أوت ينصب في جميع الجھXات جXدرانا مخلعXة تبھXر األعXين  ،جنXاح الحرارة
الثقيل يخفق وضياء الظھر المتأللئ يھز ھذا العناء األحمر«).ص(94
»إن لطخات من الشمس تخترق في المكان الذي ھو فيه  ...ماء النبXع يغXور أمامXه فXي كتلXة
كبيرة من االنعكاسات ،ويستحيل إلى زبد مدوخ«).ص(94
»نحن في األيام األخيرة من شھر سبتمبر ،ما يزال الجو صحوا إلى اآلن .الحقول اصطبغت
بلون كلون اآلجر  ...أينمXXا تتوجXXه ببصXXرك ال تXXرى قشXXا محمرا  ...الشXXمس الجزائريXXة
الحمراء تقرض األرض حتى العظام  .وتحيلھا ترابا ناعما  .قحط الشتاء بدأ«).ص(124
»إن شتاء تلمسان القاسي المظلم الكاوي كقطعة من جليد ...وقبل ذلك كان ضرام مسعور ما
يXXزال يتXXابع سXXيره المظفXXر م Xن شXXجرة إلXXى شXXجرة .فكXXل شXXجرة مXXن األشXXجار مشعل يھتXXز
ويتموج ،ثم ذابت النار في احتدامھا وھبطت .فكXل شXئ قXد ظھXر فXي ذلXك التوھج ،ومالمXح
البلد ترتسم منذ اآلن في جو ناعم من وضوح ولون ساكن«).ص(144
ھذا الثراء الذي نجده طيلة الرواية ممثال في عناصر الحقل اللغXوي "للنXار

)أسXماء،

أفعال أحوال ،صفات( على المستوى البالغي تارة أخرى)مختلف االستعارات( وأيضXا علXى
المستوى السردي )كان حضور ھذه الملفوظات في اللحظات الدقيقة( .ھذا التوظيXف لXم يكXن
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من قبيXل الصXدفة وال يمكXن التأكيXد علXى أن ھXذا االسXتعمال قXد خضXع لمراقبXة الكاتXب الXذي
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أطلق العنان لنفسه وھو يوظف ھذه الملفوظات .ولشرح ھذه الظاھرة

ال بأس من الرجوع إلى ما ذكره "جون جيونو" ) (John Gionoفي ھذا المجال:
»إذا أردت كتابXة القصXة قبXXل أن أجXد العنXXوان فXإن ھXذه األخيXXرة مآلھXا اإلجھXXاض .ال بXد مXXن
عنوان ،ألن العنوان ھو ھذا المعلم الذي نتجه إليه ،الھدف الذي نريد أن نصل إليه ھو شXرح
العنوان«).(1
نالحظ ھنا أن الخط االستعاري فXي اسXتعمال الحقXل اللغXوي للفظXة "نXار" تظھXر أكثXر
أھمية من الخط الحقيقي )األمثلة التي تم حصرھا( .ھذا التغليب ،أو الغلبة تسXمح لنXا بمعرفXة
كيف أن الكاتب فضل الجانب الرمزي "للنار" على الجانب الحقيقي ،وبانتھXاء الروايXة يمكXن
قXXراءة العنXXوان بطريقXXة أخXXرى فXXي نفXXس الوقXXت ،عنXXوان يXXدل علXXى الحقيقXXة )النXXار الحقيقيXXة(
)الحريXXق الXXذي شXXب فXXي أكXXواخ الفالحXXين عنXXد اإلضXXراب( .ولكنXXه أيضXXا عنXXوان اسXXتعاري
)مجازي( بما أنه معادل رمزي للرواية ،ومن ھنا ينفتح على تعدد معانيه .
لدراسXXة العنXXوان خXXارج الXXنص ،ينبغXXي أن نضXXع فXXي االعتبXXار العنXXاوين التXXي سXXبقت
أوعاصرت الحريق فXي اإلنتXاج الروائXي الجزائXري ،عنXاوين "بطاقXات تعريXف" مثXل )نجXل
الفقيXXر( للكاتXXب "مولXXود فرعXXون" .أو عنXXاوين تعXXين مكانXXا مثXXل) :الھضXXبة المنسXXية( للكاتXXب
"مولود معمري" ،و)الدار الكبيرة( لـ"محمد ديXب" .عنXوان رمXزي )األرض والXدم( "لمولXود
فرعون".
ينبغي مالحظة نظام العناوين "الديبية" وتطورھا ،كمXا ينبغXي أيضXا األخXذ بعXين االعتبXار
عنXXXاوين الروايXXXات الكولونياليXXXة مثXXXل) نھايXXXة ورشXXXة( ) ،(Fin du chantierأو )األرض
الموعودة( ).(La terre promise

1
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الرمز األسطوري:
تشكل األسطورة الشعبية والتراثية حيزا زمانيXا ومكانيXا مھمXا فXي تXاريخ الحضXارات
اإلنسXXانية المتعاقبXXة فXXي تXXاريخ الفكXXر البشXXري منXXذ تشXXكالته األولXXى ،حتXXى الوقXXت الXXراھن.
فاألسطورة نتاج معرفي جماعي يجسد وضعا معرفيXا أنثروبولوجيXا ،بواسXطته يمكXن دراسXة
المكونXXات الثقافيXXة والفكريXXة لXXدى أمXXة مXXن األمXXم .وھXXي بنيXXة مركبXXة مXXن تXXاريخ وفكXXر وفXXن
وحضXXارة ،وبالتXXالي فلھXXا قXXدرة امتXXداد ماضXXيا وحاضXXرا ومسXXتقبال (1).مXXن البXXاحثين المھتمXXين
بالرمز األسطوري وعالقته بالترميز اللغوي"ليفي ستراوس" ) (Claude Levi Straussالذي
نشرمقالة سنة ) (1955بعنوان "الدراسة البنيوية لألسطورة" وضح فيھا التماثل بXين النظXام
الرمزي الثقافي ،والنظام الرمزي اللغوي على اعتبار أن الغاية األساسية لكال النظXامين ھXي
التواصXXل ،وأن مXXا يميزھمXXا ھXXو التكXXرار واالسXXتمرارية المميXXزة لكXXل فعXXل مXXنظم يرتقXXي إلXXى
مستوى القانون .وفي كتابه "البنيات األساسXية للقرابXة" (Les structures élémentaires de
) la parentéالذي ألفه سنة) (1949ذكXر سXتراوس أن العالقXات االجتماعيXة شXبيھة بالنظXام
اللغوي ،ألنھا مبنية على أساس التبادل والحوار والتواصل الخاضع لضوابط النظام الرمXزي
للمجموعة البشرية .ھذا البعد الجوھري أھXل اإلنسXان ألن يرتقXي إلXى مسXتوى إدراك حقXائق
تنظيميXة يعبXر عنھXXا عبXر الوسXائط الرمزيXXة التXي جعلXXت حياتXه تنXتظم وفXXق سXياقات خاضXXعة
لمجموعة القيم التي يعتمدھا كأساس لسيرورة وضمان بقائه ،ومXن ثمXة االنتقXال مXن مسXتوى
الوجود الطبيعي ) (Homo Naturaإلى مستوى الحضور الثقافي ).(2) (Homo Cultura
يقرر ستراوس أن المنظومة األسطورية لشعب من الشعوب ھXي بمثابXة بنيXة

خطابيXة،

أو باختصار ھي خطاب متداول.
تمثل األسطورة قسما من الفكر الموضوعي لإلنسان والوعي بتداول وإنتاح النص
1

171% 1982 1j Q#  *3 rX W'=  "1  !U"#$` !U :<'3; )23

Claude Levi Strauss: Les Structures Elémentaires de la Parenté, Edition, Mouton Paris France 1967p214 2

الفصل الثالث :ا للغة ودالالت األيديولوجيا

159

األسطوري وبناء المعنى فيه ،وال يشترط الوعي بقواعده أثناء تداوله وإنتاجه).(1
يظھر الرمXز األسXطوري فXي )الحريXق( ممXثال فXي الحصXان حيXث نجXده يتمظھXر فXي
تمظھرين ھما:
تمظھر واقعي :وفيXXه يXXؤدي أدوارا فXXي حيXXاة الشخصXXيات الروائيXXة ال يسXXاھم فXXي تصXXعيد
األحداث إال بشكل محدود).حكاية سليمان مسكين مع السلطة االسXتعمارية ,وكيXف أن أسXرته
تشردت ،وأبعد والده إلى الكيان بسبب تشبثه بحصانه ،ورفضه تسليمه ألحد المعمرين(.
تمظھر أسطوري :وفيه يتخذ الحصان مظھرا أسطوريا في شكله واسمه ودوره.
وعن استحضار صورة الحصان في الرواية ،فإن الخيXل اكتسXبت تقXديرا وقدسXية فXي الثقافXة
الشعبية ،وفXي المXوروث الثقXافي .لقXد أقسXم  OتعXالى بالخيXل فXي قولXه تعXالى)) :والعاديXات
ضXXبحا(( ) .(2وفXXي الحXXديث الشXXريف أن النبXXي صXXلى  OعليXXه وسXXلم قXXال) :الخيXXل معقXXود
بنواصXXXيھا الخيXXXر إلXXXى يXXXوم القيامXXXة ،فXXXإذا رأيتموھXXXا فامسXXXحوا علXXXى وجوھھXXXا وادعXXXوا لھXXXا
)(3

بالبركة(.

إن حضور الحصان في األساطير يؤشر على كونه جزءا من بيئة إنسان الريXف خاصXة
وأن الطابع الغالب على منطقة الريف ھو الطابع القروي فXي خريطXة جغرافيXة تتسXم بتواجXد
الجبال وكثافة الغابات ،وما استتبع ذلك من مسالك وعرة .ھذا الواقXع الجغرافXي فXرض علXى
اإلنسXXان الريفXXي معايشXXة الحيXXوان )الحصXXان( ومحاورتXXه باعتبXXاره أبXXرز كائنXXات الطبيعXXXة
المحيطة به .فھو وسيلة للنقل المتاحة في جغرافيXة المنطقXة) ،(4ووسXيلة حXرب ال غنXى عنھXا
فقد كان حضور الحصان في المعارك التي خاضھا الجزائريون خاصــــة
االنتفاضات الشعبية ضد الغزو االستعماري مميزا ،وقبل ذلك في الفتوحXات اإلسXالمية .ھXذه
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المعايشXXة أفXXرزت سXXلوكيات مصXXاحبة علXXى المسXXتوى االجتمXXاعي ،فقXXد أدى ھXXذا االعتXXزاز
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بالحصان إلى أن جعل محورا ألغانيه بل تعدى إلى التمظھر األسطوري.
ھذا الحصان األسطورة أضاف له الكاتب من عندياته ،فقد جعله حصانا أبيضXا طXائرا
له جناحان يطوف بالقرية ،وبأسوار "المنصورة" حصان بال سرج ،ودون لجام ،بال فXارس،
وال عدة ،وغار فXي الظXالم .إنXه يرمXز إلXى الحريXة ،يلھXم استحضXار التXاريخ ممXثال فXي تلXك
األيام المتوحشة قبل وصول الفرنسيين.
إن تجوال الحصان وھو يضئ عند مروره أسوار "المنصورة") (1القلعXة القديمXة التXي
ظلXXت صXامدة أمXXام الھXXدم ،يعيXXد إحيXXاء الماضXXي المجيXXد ويXXدعو إلXXى الفعXXل)المقاومXXة( ،إال أن
ظھXXوره ال يتخXXذ معنXXى إال عنXXد دورانXXه للمXXرة الثالثXXة حXXول المنصXXورة ،فعنXXدما قXXام الحصXXان
بدورتXXه الثالثXXة حXXول القلعXXة العتيقXXة ،حينھXXا طأطXXأ الفالحXXون رؤوسXXھم عنXXد مXXروره وفXXي ھXXذا
داللة على الخضوع أي خضوع الشعب الجزائري للمستعمر الفرنسي.
حصان الشعب يحاول استعادة الفضاء والكلمة المصادرة ،ضد اآللة الوحشية المدمرة
المنتسبة للكولون ورمز خطابه القاطع.
»لم تأخذ الفالحين سنة من النوم  ...فرأوا تحت أسXوار المنصXورة حصXانا أبيضXا بXال سXرج
وال لجXXام وال فXXارس وال عXXدة  ،يھتXXز عرفXXه بعXXدو جنXXوني  ...حصXXان بXXال لجXXام وال سXXرج
يبھرھم بياضه ،وغار الحصان العجيب في الظالم.
ومXXا كXXادت تنقضXXي دقXXائق معXXدودات ،حتXXى دوى عXXدوه مXXن جديXXد يطXXرق الليXXل ،عXXاد
الحصXXان يظھXXر تحXXت أسXXوار المنصXXورة وعXXاد التطXXواف بالمدينXXة القديمXXة المنXXدثرة .كانXXت
األبراج اإلسالمية التي قاومت الفناء تلقي ظاللھا الكثيفة في الضوء المعتم.
ودار الحصان بالمدينة القديمة مرة ثالثة ،حتى إذا مر بالفالحين حXين أحنXوا رؤوسXھم
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جميعXXا ،وامXXتألت قلXXوبھم اضXXطرابا وحلكXXة ،لكXXنھم لXXم يرتجXXوا ھلعXXا  ...فكXXروا فXXي النسXXاء
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واألطفال .قالوا ألنفسھم :عدوا في الليل يا حصان الشعب ،عدوا إلى الشمس وإلى القمXر فXي
ساعة النحس ونذير الشؤم.
منXXذ ذلXXك الحXXين أصXXبح الXXذين يلتمسXXون ألنفسXXھم مخرجXXا ،الXXذين يبحثXXون عXXن أرضXXھم
متXXرددين ،الXXذين يريXXدون أن يتحXXرروا ،وأن يحXXرروا أرضXXھم ،أصXXبحوا يسXXتيقظون كXXل ليلXXة
ويمدون آذانھم منصتين .إن جنون الحرية قد صعد إلى رؤوسھم .من يحررك يXا جزائXر؟ إن
شعبك يمشي في الطرقات يبحث عنك«).(1
أسطورة الحصXان فXي حكايXة "كومنXدار" تظھXر ككثافXة رمزيXة ،حيXث تنشXر موجاتھXا
مXXن خXXالل سلسXXلة مXXن االمتXXدادات الدالليXXة والموضXXوعية والتXXي تXXتحكم فXXي معنXXى الشXXبكة
االستعارية لكل الرواية :بياض ،قوة ،حرية ،قتال ،مجد ،عزة ،شرف ،رجولة.
تنفتح القصة على تردد حقيقي في النص»:كانت نار قريبة بعيدة تضيء الفضXاء«).(2
ھذه الصورة تجسد تناقض العالقة فXي الماضXي التXاريخي؛ قريXب بالعاطفXة والحXدس ،وبعيXد
بالمعرفة.
مثل ھذا الولوج الذي يضع القصة في ديمومة األسطورة والخرافة ،يعلXن عXن ظھXور
رموز تنتمي إلى الثقافة الشعبية الشفوية:

)(3

• السياق الفضائي الزمني يعمل على البنية األسطورية الثنائية:
وضوح  /ظلمات
نھار  /ليل
• أثر الظھور العظيم للحصان في حركة الصعود )يصعد نحو السماء( ،بياضه المبھر
وسرعته الجنونية.
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إن تحضير السياق المالئم للظھور سيستلھم من الثقافة الشXعبية التXي تحيXل علXى )ليلXة
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القXXدر( فXXي الXXنص القرآنXXي .ھXXذا الظھXXور لXXه ھنXXا كXXذلك خاصXXية مقدسXXة لرسXXالة مXXن وراء
ذلك»:كان قمر الصيف يزيد فXوق الوھXاد السXوداء المنفغXرة بXين الجبXال .لXم يعXد الوقXت لXيال
وكان الجو واألرض يتألقان ،وكان فXي وسXع المXرء أن يسXتبين كXل حزمXة مXن عشXب ،وكXل
مدرة من تراب .وكان الجو واألرض والليل تتنفس لھاثا غير ملحوظ«).(1
مXXن االرتفXXاع )الحصXXان يصXXعد نحXXو السXXماء( إلXXى األسXXطورة )دوى عXXدوه مXXن جديXXد
يطرق الليل(.
من الخرافة إلى التاريخ )عاد الحصان للظھور تحت أسوار "المنصورة"(.
إن ھذا التطواف أثبت الشرعية المتطورة للذاكرة الشعبية )عدوا يا حصان الشعب ...
في ساعة النحس ،ونذير الشؤم ،إلى الشمس ،إلى القمر(.
ھذه الكثافة الرمزية التي تنتجھا القصXة ،تعمXل علXى بنXاء حXدود الماضXي األسXطوري
وتقدم على أنھا صفة "لألنا" الذي يحاول تحرير كلمته األصلية المبعدة.
المخيال الجمعي ھنا أبطل بطريقة غير شXعورية رقابXة خطXاب اآلخXر ،وطXور صXوتا
ثانويXا).وفجXXأة ترجعXXت فXي األرجXXاء أصXXوات حXوافر تقXXرع األرض( ھXXذا الصXوت أفسXXد فXXي
نفس الوقت غفوة االستالب "األيديولوجي") .لم تأخذ أحدا من الفالحين سنة بعد ذلك(.
إن تكرار ظھور واختفXاء الحصXان) ،أحيانXا يضXيء الفضXاء ببياضXه المبھXر ،وأحيانXا
يغور في الظلمات( ھو إيحاء لتناقضات وتشوھات وعي المستعمر )بفتح المXيم( ،حيXث تظXل
منطقة الضوء دوما مھددة من طرف الXدياجير ،وال تجXد مXن يعيXد لھXا لونھXا األبXيض إال فXي
معجزة األصوات ،والرؤى الشبحية ). (Fantomatiques
تمجيد الماضي األسطوري ال يرى معناه المتجدد إال فXي صXراع الخطابXات )األصXلي
)(2

واآلخر( والذي يحيي النص:

حصان الشعب يحاول استرجاع الفضاء والكلمة المصادرين.
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صدام الخطابات ھو أيضا صدام زمني ،ألنه إذا كان الحصان األسطوري يمثل ھويXة
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"األنا" في صورته الماضية المجيدة ،فإن الحاضر يأخذ أشكاال وحشية "لآللة الكولونيالية".
استحضار الحصان نجده أيضا في الحXديث عXن "زھXور" وذلXك مXن خXالل اإلحسXاس
القوي لدى عمXر بتلXك التسXوية بXين المرأة – الوطن وھXو يكتشXف عXري "زھXور"»:وحXين
رأى بطXXن زھXXور العXXاري طافXXت فXXي ذھنXXه علXXى حXXين فجXXأة صXXورة حصXXان فخXXم ،عجيXXب
)(1

ومشؤوم بعض الشؤم ،إال أنه حصان يسمح له بجميع اآلمال«.
وفي أغنية "كومندار":

ماذا جرى لك ياحصاني؟
يا حصاني...
إيه حصاني ...إيه حصاني
ما الذي ينقصك ؟

ھXXذه األغنيXXة المنطلقXXة مXXن بعيXXد تكسXXر جXXدران الصXXمت ھنXXاك فXXي األراضXXي العاليXXة
الغارقXXة فXXي الظXXالم إنھXXا شXXكات كومنXXدار القاتمXXة الحزينXXة كأنھXXا انتحXXاب .إنھXXا تعبيXXر عXXن
السXXكون ،سXXكون الحاضXXر ،حاضXXر يعXXوزه الواجXXب فيغXXدو مليئXXا بالضXXجر إلXXى أن يXXأتي يXXوم
"البعث" .فالحصان إذن يرمXز لإلنسXان الجزائXري الحXر الXذي تصXدى لعXوادي الزمXان حXين
عرف واجباته فما الذي ينقصه اليوم حتى يجدد العھد مع الشرف والحياة الكريمة.
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الرمز التاريخي :من جھة أخرى ،فإن استحضXار الماضXي ،واالتكXاء علXى األجXداد السXتلھام
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الوطنية قد كXان لعXب دورا مھمXا فيمXا عXرف بالمقاومXة السXلبية التXي ظھXرت عقXب الثXورات
الشعبية ،والتي عمل االستعمار بكل ما أوتي من قوة على إخمادھXا .ھXذه العXودة إلXى التXاريخ
عملXXXت علXXXى تثبيXXXت روح المقاومXXXة ،وتجسXXXيد الصXXXراع بXXXين الشXXXعب الجزائXXXري والمحتXXXل
الفرنسي ،منه تستلھم الوطنية وتبقي على أمل تحول ھXذه المقاومXة السXلبية يومXا إلXى مقاومXة
حقيقية على األرض وألجل األرض.
»فXXي ھXXذا المكXXان كانXXت تقXXوم فXXي الماضXXي مدينXXة "المنصXXورة" التXXي مXXا نXXزال نXXرى جXXدران
سورھا  ،وما نزال نرى برجھا المغربي«).(1
إن تثمXXين الماضXXي بحدتXXه يحيXXل علXXى "األيXXديولوجيا" التاريخيXXة ،وذلXXك بإسXXقاط ھXXذا
الماضي المليء بالمفاخر على حاضر منحط من أجل رؤية مستقبلية .فھXذا "كومنXدار" يXدعو
"عمر" إلى االستماع إلى الجدة "أم الخير" التي ترمز إلى الماضي ،ماضي ما قبل االحXتالل
الفرنسي .ھذه "أم الخير" صخرة متماسكة ،تحتفظ بھذا الماضي المجيد ،ماضXي الفالحXين،
ولكنه ماضي الجزائر الذي ھو ماضي "عمر":
»ستقول لك أم الخيXر أن جXدھا كXان محاربXا عظيمXا ،فارسXا كبيXرا ،حكيمXا ،أحكXم مXن سXائر
الحكماء ،يعلو بعدله وخيره وبسالته خاصة على سائر رجال القبيلXة...غيXر أن ھXذا كلXه لXيس
)(2

شيئا ذا بال .لقد كان جدھا أكثر من ذلك :كان إنسانا ملكا«.

شخصية األمير "عبد القادر" تم استحضارھا كرمز للوطنية المحررة في سXيرھا نحXو
الوحدة )توحيد الوطن(:
)(3

»...أشباح عبد القادر ورجاله تھوم فوق األراضي الظمأى«.

وطنية الفالحين كانت في الفترة الممتXدة مXا بXين ) (1871-1830ظXاھرة عمXت سXائر
أرجاء البالد ،وتغلغلت في النفوس .يقول المؤرخ الفرنسي "روسي" )» :(Roussetإن

30 % 7$u 1
34% 7$u  2
8 % 7$u  3

الفصل الثالث :ا للغة ودالالت األيديولوجيا
استسالم عبد القادر كان له وقع شديد على العرب...على أن الحرب ما لبثت -بعXد استسXالم-
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األميXXXر أن اتخXXXذت شXXXكال آخXXXر...لXXXم يمنعھXXXا مXXXن أن تسXXXبب للقXXXادة اإلمبريXXXاليين كثيXXXرا مXXXن
)(1

المتاعب«.

قلعة المنصورة :رمXXز التالقXXي بXXين الشXXرق الجغرافXXي ،والمشXXرق الحضXXاري ،الحضXXارة
العربية اإلسالمية ذات األصول المشرقية ،كما ترمز للصمود ،فالقلعة تاريخيXا صXمدت أمXام
بني عبد الواد الذين خربوا كXل معلXم مXن معXالم الحضXارة فيھXا نكايXة فXي المXرينيين وطبيعيXا
أمام عوامل التعرية ،منھا يستمد الفالحون قوتھم وصمودھم لمواصلة اإلضراب.
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الرمز الخاص :اآللـــــة
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"كومندار" مرة أخرى يسرد للطفل "عمر" تلXك الحادثXة األليمXة التXي قضXى فيھXا أحXد
العمال نحبه على يد آلة الحصاد التي يمتلكھا "مسيو ماركوس":
»كانت اآللة تھXز مفاصXلھا الفوالذيXة الكبيXرة فXي وحشXية .إن رجXال قXد انطXوى فيھXا يتحXرك
محXXاوال أن يXXتملص منھXXا ،ولكنXXه يظXXل معلقXXا بھXXا وقXXد انغXXرزت أسXXنانھا فXXي جسXXمه .وأخXXذت
قطرات ضخمة من الدم تنھمر ببطء علXى السXنابل التXي حلقXت منXذ لحظXة ...تحطمXت كليتXاه
وتھشXXمت عظامXXه كلھXXا ،كXXان الXXدم يرشXXح مXXن جسXXمه بغيXXر انقطXXاع  ،فيسXXقي األرض ببقXXع
حمراء«).(1
عرف عن "اآللة" أنھا رمز التقXدم والتحضXر ،وضXعت فXي خدمXة اإلنسXان ،تضXاعف
اإلنتاج وتختزل الوقت .إال أنھا في حكايXة "كومنXدار" ترمXز إلXى المXوت .لقXد شXبھھا الكاتXب
بالوحش الذي ينقض على فريسXته فXال يتXرك لھXا فرصXة الخXالص ،وحXش ،ولكنXه مXن حديXد
سقط من السXماء ،تعXددت أعضXاؤه ،ھXذه األعضXاء مXن حديXد وخشXب ،لXه أذرع بلXون أحمXر
قاني ،أسنانه من فالذ ،يتصف بدمامة الشكل ،والقوة ،ھو كائن من حديد بمخالب وأفكاك.
إن ھذا األوصاف التي أحاط بھا الكاتب ھذه"اآللة" تعمل على تفخXيم وحشXيتھا »اآللXة
تحXXرك أذرعتھXXا الفوالذيXXة الكبيXXرة بكXXل وحشXXية» ( 2)«...إن رجXXال قXXد انطXXوى فيھXXا يتحXXرك
محاوال أن يتملص منھا ،لكنه يظل بھا وقد انغرزت أسنانھا في جسمه«).(3
إن ھXXذا العمXXل يبXXرز بوضXXوح عXXدم تXXوازن القXXوى بXXالتركيز علXXى الميXXزة الميكانيكيXXة
"لآللة"؛ ال تقھر ،متوحشة ،في مقابل ميزة اإلنسانية وھشاشة العامل.
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بواسXXXطة ھXXXذا التخXXXريج يمكXXXن فضXXXح ذلXXXك التXXXوھم المتعلXXXق بالمشXXXروع االسXXXتعماري
المحضر :فاآللة على غرار القانون ،قد تم جلبھا كوسيلة للتقدم.
فXXي نفXXس الوقXXت تXXم تأسXXيس رؤيXXة تنبؤيXXة التXXي تضXXع فXXي المشXXھد التXXدمير الXXذاتي لآللXXة التXXي
تسببت في تدمير اإلنسان:
»إن ھXXذا الجھXXاز المعقXXد مXXن األذرع والروافXXع قXXد تقضXXض دفعXXة واحXXدة وھXXو يقرقXXع قرقعXXة
)(1

شديدة :فانخبط العامل على األرض وانسحقت عظامه .إنه لم يعد إنسانا بل أشالء سوداء«
.
يصف "كومندار" بعد ذلك رئيس العمال الذي جاء مھروال بعد سماعه بالحادثة:

»وخرج مسيو أوجست ...إن وجھه وجه رجل شبعان ،يلتمXع التمXاع شXعره الXوردي ،وعلXى
سXXاقيه القXXويتين يجXXثم جXXذع عXXريض .إن كرشXXه تطفXXح فXXوق حزامXXه فلمXXا صXXار أمXXام الجمXXع
اقترب منه كلب أسود  ...ثم أخذ يطلق الشتائم واللعنات وھو ممسك بكلبه.
كان عمر يعرف مسXيو مXاركوس  ...فوقعXت عليXه نظرتXه الشXاحبة حXادة كأنھXا شXفرة سXكين
وبدت للصبي مثقلة بالقسوة«.

)(2

إن الجمع ھنا بXين الرمXز والحقيقXة كXان مXن أجXل إظھXار زيXف الظXاھرة االسXتعمارية
التي رسخت مع صورة المستعمر وآلته.
إن ھذه اإلستراتيجية تظھر كعملية يفكك فيھا النص عالم اآلخر ،إلعادة بناء عالم
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األنXXا .إذن فقXXXد ھيXXXئ فXXXي إطXXXار حقيقXXXي و أعXXد بدقXXXة كنقطXXXة ھXXXروب نحXXXو عمXXXل ذي معنXXXى
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"أيديولوجي".
نقطة الھروب ھذه تسمح بسھولة توھم ھذا الـ )ھناك( مكان الحظXر ،فXي مقابXل )ھنXا(
الXXXواقعي المستحضXXXXر .ھXXXذه اإلسXXXXتراتيجية سXXXXوف تتXXXاح لھXXXXا الفرصXXXXة فXXXي رؤيXXXXة قياميXXXXة
) (ApocalyptiqueفXXXXXي روايXXXXXة )مXXXXXن يتXXXXXذكر البحXXXXXر؟( ،حيXXXXXث نظXXXXXام القھXXXXXر مماثXXXXXل
لـ). (1)(Minotaures
يساھم الخيال في )الثالثية( في خلق جو من المصير المظلم والذي يعطXي للعمXل جXوا
ملحميا .يذكربـ "زوال" الذي خلق في كل رواية من رواياته وحشا ال يقXدر عليXه ،فXي المXنجم
من خالل رواية )جرمنال( ) ،(GerminalوالقطXار فXي روايXة )الXوحش البشXري( ) La bête

.(humaine
في نھاية )الحريق( نعود إلى الشخصيات الرمز ونتوقXف عنXد المشXھد الXذي يقXوم فيXه
"قXXاره" بكXXل وحشXXية بضXXرب زوجتXXه "مامXXا" التXXي تتھمXXه بالتجسXXس علXXى الفالحXXين .المشXXھد
ينتھي كاآلتي»:كانت ثياب المرأة ملطخة على صدرھا بدم ما يزال حارا .وانتظر قXاره كXان
يلXXوح أن زوجتXXه توشXXك أن تقXXول شXXيئا ،شXXيئا ال يعXXرف مXXا ھXXو ،ولكنXXه رآھXXا تخطXXو بضXXع
خطوات في الغرفة ،وتمضي تقعد ،ثم تمددت حيث قعدت«). (2
يتواصل النص دون انتقال و دون عنصر االتصال:
»حلمت زھور أنھXا تطXوف فXي بXالد مXن جبXال وغابXات ،كانXت تXأتي إليھXا صXبية مXع أختھXا
ماما«.

)(3

"قXXاره" ھXXذه الشخصXXية التXXي رأيناھXXا تتعXXاون مXXع السXXلطات الفرنسXXية خدمXXة ألغXXراض
نفعية ،وأحد المتھمين بإضرام النار في أكواخ العمال ،يرمز إلى االضطھاد أما زوجته
"ماما" فترمز إلى الشعب المضطھد ،بينما يرمز حلم "زھور" إلى الوعي ،وإلى وعXد التفXتح

Problématique de l'écriture op-cit, p110 1
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على غرار ھذا الجسد المليء بالحيوية على الرغم من العنف.
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ال نبارح أسماء الشخصيات دون أن نتوقف مرة أخرى على ما ترمز إليه من معاني،
وال شك أن ھذا االختيار يعين على خدمة مشروع الكاتب:
عمر :قدره كله امتالء  ،يرمز إلى غريزة التحرر ،الثXورة ،ذلXك أن ھXذا الطفXل الXذي ينحXدر
مXXن ھXXذا الشXXعب لXXه قXXوى جديXXدة ،سXXليمة ،وعقXXل خXXال مXXن األكاذيXXب التXXي حXXاول المدرسXXون
الفرنسيون ترسيخھا في نفوس المتمدرسين ممن كانوا في سن "عمر" والذي يمكن القول أنXه
أفلت من تلك الفخاخ ،إنھا طفولة الكاتب في تجلياتھا المرحلية).(1
زھور :مXXن)الزھXXر( بالعاميXXة وھXXو الحXXظ ،فسXXتكون امXXرأة محظوظXXة وجميلXXة ،افتتحXXت بھXXا
الرواية ،وانتھت بھا ،جسد أعطى للروايXة تلXك النھايXة المفتوحXة بفضXلھا أصXبحت كXل كلمXة
أخرى ممكنة ،إنه جسد ينتظر اللقاح.
عيني:مXXن) العXXين( نبXXع الحيXXاة ،رمXXز للمXXرأة الجزائريXXة فXXي تلXXك الحقبXXة العصXXيبة مXXن تXXاريخ
الجزائر؛ ھي المرأة واألم والعاملة وربة البيت ،مثال للتضحية والصبر ،فالحمXل عليھXا كXان
ثقXXيال .ھXXي نفXXس الصXXفات التXXي تنطبXXق علXXى والXXدة الكاتXXب ،التXXي مXXات زوجھXXا وتXXرك لھXXا
مسؤولية تضعف عنھا قوة الجلد.
باددوش (le viejo):يدل اسمه على اسXتعمال اإلسXبانية فXي اللھجXة الجزائريXة بغXرب الXبالد
كما يدل علXى عنصXر التالقXي والتXأثير الXذي حصXل بXين المغXرب العربXي وإسXبانيا بXدءا مXن
توظيف األسماء إلى بقية المظاھر الحياتية والثقافية المختلفة.
كومندار:اتخذ اسمه من مشاركته فXي الحXرب العالميXة األولXى) .(1918-1914وبXالرغم مXن
بتر ساقيه إال أنه ظل متشبثا باألرض بما بقي له من أعضاء ،رمز الحرب والموت من
أجل الحياة الصامدة.
حميد سراج:ھXXو السXXراج الXXذي أضXXاء للفالحXXين الطريXXق ،وكXXان لھXXم بمثابXXة المعلXXم يعلمھXXم
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قواعد النضال واإلصرار على استرداد الحقوق المسلوبة ،إقحامه كان لتفجيXر عXالم الصXمت
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المخXXيم علXXى الريXXف ،وإلشXXعال شXXرارة الغضXXب ،وبعXXث عناصXXر التمXXرد النائمXXة فXXي أعمXXاق
النفوس.
سليمان مسكين :إن لفظ مسكين يختزل كل المعاناة التي يعاني منھا ھذا الفالح ومنه الشXعب
الجزائXXري ،حكايتXXه وأغانيXXه طيلXXة الفصXXل الثXXاني المعبXXرة عXXن الظلXXم الممXXارس مXXن طXXرف
السلطة الفرنسية والتXي كانXت تXرن وتصXدي الفضXاء المظلXم ،يفسXر علXى أنXه سXخط ونXزوع
نحXXو التمXXرد )السXXلبي( والXXذي سXXيكون بدايXXة علXXى مسXXتوى الكلمXXة ،ولعXXل ھXXذا التمXXرد يXXذكر
بمصXXXطلح "عصXXXاة الشXXXرف" ) (1)(Bandits D'honneurالXXXذي أطلقXXXه الفرنسXXXيون علXXXى
الجزائXXريين المتمXXردين فXXي القXXرن التاسXXع عشXXر مXXن أمثXXال" :أرزقXXي أولبشXXير" فXXي منطقXXة
"القبائXXل" ،و"بوزيXXXان القلعXXي" فXXXي "معسXXكر" ،و"مسXXXعود زلمXXاط" فXXXي األوراس ،واإلخXXXوة
"بوتويزرات" في "عين تموشنت" مع فارق أن انتفاضة ھؤالء كانXت دون وعXي ،وإنمXا عXن
رفضھم للقوانين الفرنسية وھم يشXتركون فXي تعرضXھم لظلXم الكولXون واإلدارة االسXتعمارية
التي سلبتھم األرض واألھل والشرف والوطن.
المبحث
الرابع

)(('  "& !" "#$ %

فXXي روايXXة )الجزيXXرة العجيبXXة( ) (L'île mystérieuseللكاتXXب الفرنسXXي "جيXXل فXXارن"
) (Jules verne)(1905-1828يعتبXXر األبطXXال الXXذين رمXXى بھXXم البحXXر فXXي ھXXذه الجزيXXرة
مسXXتعمرين ،جXXاؤوا إلXXى ھXXذه الجزيXXرة السXXتعمارھا ،وأول مXXا قXXاموا بXXه تسXXمية ھXXذه المنطقXXة
بأسماء مستعارة من بالدھم األصلية ،والتي تذكر باكتشاف أمريكا.
إن ھذا العمل يبدو ممثال للمؤسسXة االسXتعمارية المصXنفة علXى حXد تعبيXر جXان "لXوي
كXالفي" )» :(Jean luis CalvetكXل شXيء يبXدأ بالتسXمية .إن ازدراء اآلخXر يظھXر عنXد أول
اتصال يسبق االحتالل داخل المؤسسة التصنيفية ).(2)(Taxinomique

1
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وبالمثXل نجXد فXي قصXة )روبنسXون كXروزو( ) (Robinson CrusoéللكاتXب (Daniel
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) (1719) Defoeأن ھم البطل ھو كيفية تعليم ) (Vendrediالساكن األصلي اإلنجليزية لقXد
تعلم اللغة اإلنجليزية التي فرضھا عليه المحتل حتى يفھم أوامر ھذا األخير.
من ھذين العملين المعروفين في اآلداب األوروبية ،يمكن مالحظة حقيقة العالقات اللغويXة
بين المحتل واألھلي ،عالقات أثبتت الخضXوع ،وھXي حتمXا تمXر بتكXوين

مفXروض ،ولكنXه

تكوين ال يتعدى حقل االستعمال والتربية الخلقية.
لغة المحتل ،لغXة القXوة والسXلطة االسXتعمارية (1).اللغXة الفرنسXية ھXي دومXا مظاھرھXا
التاريخية ،بما أنھا لغة األمة االمبريالية .إنھا تحول بالضرورة المتكلمين بھXا إلXى امبريXاليين
مXXن منطلXXق ترسXXيم أن الXXذي يسXXتعمل ھXXذه اللغXXة ال يمكXXن إال أن يكXXون

محXXتال ،محXXتال

يمكن إدماجه كما يمكن تھميشه ال يھم.
إن المثقف باللغة الفرنسية في المستعمرات القديمة يجد نفسه مسلوبا وراغبا في البقاء
كذلك رغما عنه.

سعت فرنسا منذ أن وطأت أقدامھا أرض الجزائر إلى فرض ثقافتھا ،فكان التدريس
من أھم الوسائل والركائز التي اعتمدتھا لتحقيق ذلك .في ھذا الصدد يؤكد "لويس ألتيسير"
) (Luis Althusserعلى الدور الرئيسي الذي تلعبه المدرسة بسبب أنھا جھاز "أيديولوجي"
أساسي للدولة) (appareil idéologique d'Etat)،(2يقوم على إنتاج "األيديولوجيا" السائدة
وھو الشيء الذي دفع بالسلطات الفرنسية إلى محاولة القضاء بداية على التعليم األصلي
الذي كان منتشرا عبر كل البالد قبل مجيء المحتل .فقد وجد الفرنسيون في
جزائر)(1830أنفسھم أمام الوضعية اآلتية:

Christiane Chaouli Achour ::Abécédaires en devenir,ENAP,Algérie 1985, p100 . 1
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الفصل الثالث :ا للغة ودالالت األيديولوجيا
المالحظون والجواسيس العسXكريون اعترفXوا فXي تقXاريرھم أن التعلXيم العXام المجXاني
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كXXXXان منتشXXXXرا علXXXXى نطXXXXاق واسXXXXع ،وفXXXXي ھXXXXذا الصXXXXدد كتXXXXب الجنXXXXرال ) (ValzéسXXXXنة
)(1

)»:(1834عمليا كل العرب كانوا يعرفون القراءة والكتابة«.

بعXXد االحXXتالل كXXان مصXXير الم Xدارس االبتدائيXXة والعليXXا الغلXXق والتخريXXب ،المعلمXXون
أجبروا على الھجرة ،والنتيجXة كمXا يقXول الجنXرال ) (BedeauمتحXدثا عXن مقاطعXة قسXنطينة
فXي الفتXXرة الواقعXة بXXين )»:(1850-1837عXدد التالميXXذ انتقXل مXXن )(1400إلXى ) (350فXXي
االبتدائي ،ومن ) (700إلى ) (60في التعليم العالي خطوة كبرى إلى الوراء تXم تحقيقھXا فXي
)(2

ھذا الميدان«.

ھذه السياسة االستعمارية الرامية إلى سلخ ھذا الشXعب مXن جXذوره العربيXة اإلسXالمية
دفعت بالمنظرين إلXى البحXث عXن آليXات الھيمنXة الثقافيXة بعXد أن تXم احXتالل األرض ،فخXرج
"جيل فيري" ) (4)(1870) (Jules Ferryالوزير الفرنسي للتربيـة بقوانينـه التي تفرض

استعمال اللغة الفرنسية في المدارس* التي تم إنشاؤھا لصالح األھالي .إذن فقد كانت سXيطرة
اللغXXة الفرنسXXية لغXXة المحتXXل بشXXكل عنيXXف وال بXXأس مXXن االستشXXھاد بھXXذه األبيXXات الشXXعرية
البربرية )المترجمة( والتي تعبر بصدق عن ھذا العنف اللغوي :
Le jour ou nous fut révélé "bonsoir" nous avons reçu
Un coup sur la mâchoire nous avons été rassasiés De prison à clef.
Le jour ou nous fut révélé "bonjour" nous avons reçu
Un coup sur le nez les bénédictions ont cessé pour Nous.
Le jour ou nous fut révélé "merci" nous avons reçu

Jacqueline Arnaud: La Littérature Maghrébine, cité p34 1
- Ibid,p35 2
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Un coup sur la gorge la brebis inspire plus de crainte Que nous.
Le jour ou nous fut révélé "le père" nous avons reçu

)(1

Un coup sur le genou nous marchons dans la honte jusq'au poitrail.

الشاعر يتحدث إذن عن ھذا العنف اللغوي الممارس من طرف االستعمار ،فكلمات
مساء الخير ،صباح الخير ،شكرا ،األب ،والتي تم كشفھا لألھالي على أنھا من وحي
األم،

الحضارة ،لم تزدھم إال اغتصابا ،فقد كان وقع ھذا األمر شديدا قضى على اللغة
وعلى الشرف ،ثم كان الخضوع القسري .

إن تغني االستعمار بھذه السياسة يمكن تشبيھه بتلك األغاني التي تصدر عن حوريات
البحXXر) أسXXطورة غربيXXة تفيXXد بوجXXود كXXائن بحXXري نصXXفه العلXXوي امXXرأة فXXي غايXXة الجمXXال
والنصXXف السXXفلي سXXمكة ،تسXXتھوي بجمالھXXا وغنائھXXا البحXXارة وتجXXرھم إلXXى أعXXالي البحXXار
لتغرقھم في النھاية(.
لقXXد شXXكلت اللغXXة ،والXXدين ،والھويXXة :الشخص Xية والوطنيXXة ،أھXXم المسXXتھدفات لبXXرامج
المدرسXXة الفرنسXXية حتXXى "ترقXXى الجزائXXر فXXي سXXلم اإلنسXXانية ،وتXXنعم بإنجXXازات الحضXXارة
الحديثة".

يقول "دي روفيكو"»:إني أنظر إلى نشر تعليمنا ولغتنXا كXأنجع وسXيلة لجعXل سXيطرتنا
في ھذا القطر)الجزائر( تتقدم في إحالل الفرنسية تدريجيا محل العربية فالفرنسية تقXدر علXى
)(2

االنتشار بين السكان خصوصا إذا أقبل الجيل الجديد على مدارسنا أفواجا أفواجا«.

إن المحلXXXل لھXXXذا الشXXXاھد وغيXXXره لXXXيلمس بوضXXXوح أھXXXداف "االسXXXتخراب " الفرنسXXXي
للجزائر المتمثلة في إلحاقھا ثقافيXا وحضXاريا بالحضXارة الفرنسXية ،تمھيXدا لتحقيXق مصXالحھا
االقتصادية والجيوسياسية.
إن فرنسXا ال تعتXرف إال بحضXXارة الرجXل األبXيض"السXXوبرمان" وال يمكXن االعتXXراف

Poème berbère, traduction Gabriel Hanotau (1853-1944).  1
Yvonne Turin: Affrontements culturels dans l'Algérie coloniale, Edition Entreprise Nationale du livre Algérie  2
1983 p40-41

الفصل الثالث :ا للغة ودالالت األيديولوجيا
"بXاآلخر " المغXاير وبثقافتXXه وحضXارته إال فXXي ھXذه الحXXدود أي حXدود التبعيXXة ،والذيليXة ،وقXXد
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عبر أحد الكتاب عن ذلك بقولXه»:بمXا أن الحضXارة الغربيXة تسXعى للقضXاء علXى غيرھXا مXن
الحضXXارات فإنXXه يمكننXXا نعتھXXا بكونھXXا "ال حضXXارة" ) ... (Décivilisationإن الغXXرب عXXالم
وحيد يدعو إلى اإلنسان الوحيد واألمة الوحيدة والحضارة الوحيXدة ،وكXل مXايتعلق باإلنسXانية
)(1

بمعنى الجمع والكثرة يعتبر محظورا«.

فXXXي ھXXXذه المدرسXXXة االسXXXتعمارية تلقXXXى أدباؤنXXXا مبXXXادئ اللغXXXة الفرنسXXXية وثقافتھXXXا
وأيديولوجيتھا االثنومركزية ،ومنھم "محمد ديب" .وإذا كانت اللغة تشXكل مكونXا أساسXيا فXإن
ثمة عنصر الحياة الجزائرية التي أعطت للكاتب تجربة خاصة أثXرت فXي أعماقXه إلXى الحXد
الذي جعلته يغوص فXي حقXائق ورؤى لXم يسXبقه إليھXا أحXد ،خاصXة إدانXة االسXتعمار وكشXف
حقيقة ما يتعرض له الشعب الجزائري من محن وويالت ،وھو األمر الذي لXم يجXرؤ الكتXاب
الفرنسXXيون التعXXرض إليXXه –إال النXXادر مXXنھم -ألن إدانXXة االسXXتعمار قXXد تXXؤدي إلXXى خلXXق أزمXXة
داخل الضمير الفرنسي وبالتالي إقالق راحة الفرنسي الذي يجد نفسXه مسXؤوال مباشXرة

أو

بصفة غير مباشرة عن المأساة إذ أين ھي العائلة الفرنسية التي لم تشارك بصXفة أو بXأخرى
فيھا؟
فالعمXXل الروائXXي إذن يسXXتجيب لمطلXXب اجتمXXاعي ،وھXXذا يXXؤدي بنXXا إلXXى االسXXتنتاج بXXأن
الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية تتوجه عموما إلى الساكن "األصXلي" )(L'autochtone
وباسم ھذا األخير تحتج علXى األوضXاع التXي يعيشXھا بھXذا الخطXاب الروائXي والXذي لXه نفXس
االحتجاجات األيديولوجية لدى الكاتب.
غيXXر أن الظXXروف التاريخيXXة لXXم تمكXXن الكاتXXب مXXن تحقيXXق ھXXذه الرغبXXة )أن يكXXون لXXه
جمھور جزائري( ھذه الرغبة والتي تبدو منطقية من جھة إال أن لغة التعبيXر المسXتخدمة فXي
الرواية ليست ھي اللغة الطبيعية لھذا الجمھXور .مXن جھXة أخXرى فXإن األميXة قللXت مXن عXدد
الجزائريين المرشحين ألن يكونوا قراء لھذه الرواية.

Robert Jaulin: La Decivilisation Politique et Pratique de L'ethnocide , Edition Complexe Bruxelles,Belgique  1
1974,p 65 et 83

الفصل الثالث :ا للغة ودالالت األيديولوجيا
ھذه الرواية التي أدانت االستعمار كانت نتيجة المثاقفة والتXي جXاءت علXى مسXتويين:
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مستوى الشكل الروائي ،ومستوى األداة التعبيرية وھي اللغة الفرنسية.
تتجلى المثاقفة في رواية )الحريق( باعتبارھا نتXاج تفاعXل ثقXافي علXى مسXتوى الشXكل
واألداة أوال ،وبحكXXم أنھXXا تتوجXXه إلXXى القXXارئ اآلخXXر الكولونيXXالي ثانيXXا حتXXى يغيXXر نظرتXXه
لألھXXالي ،ويتعXXاطف مXXع األھXXالي كمXXا يقXXول "عبXXد OالعXXروي"»:عنXXدما نفكXXر ،نفكXXر أوال فXXي
)(1

اآلخر«.

تسعى رواية )الحريق( إلى تكريس القطيعة الشاملة مع األيديولوجيا االسXتعمارية لXذا
كان ال بد من تأسيس لغة جديXدة ،خاصXة بعXد أحXداث الثXامن مXاي ) (1945فكXان أن بشXرت
رواية )الحريق( بھذه اللغة في وقت تنامى فيه الوعي السياسي من خالل األحXزاب السياسXية
التي فشلت في اقتطاع وعود فرنسا باالستقالل ،وفشل مشروع "بلوم فيوليت" فكانXت الكتابXة
األدبية آنذاك على حد تعبير "مولود معمري" خروجا مXن المXأزق بالكتابXة قبXل الخXروج منXه
في الواقع.

)(2

فXXي ظXXل األجXXواء المشXXحونة التXXي ميXXزت فتXXرة الخمسXXينيات ،وباعتبXXاره كاتبXXا مثقفXXا
وملتزمXXا بقضXXايا وطنXXه ،أكXXد "محمXXد ديXXب " علXXى وظيفتXXه كمقXXاوم فXXي مجXXال األدب بإنتاجXXه
ألعمXXال تتميXXز بالحقيقXXة وتعبXXر بصXXدق عXXن القطيعXXة مXXع "األيXXديولوجيا" االسXXتعمارية التXXي
فرضت الزيف من خالل الرواية الكولونيالية الحاملة لھذه األيديولوجيا في تجلياتھا المرحلية
المختلفة.
يؤسXXس الXXنص الروائXXي فXXي )الحريXXق( لتطلعXXات الشXXعب الجزائXXري وذلXXك بالتحامXXه
باأليديولوجيا الوطنية ،محاوال نقل القارئ إلXى مشXاھد حقيقيXة مXن معانXاة الفالحXين فXي قريXة
"بني بوبالن" من خالل التوظيف الفني على مستوى الرمز والتنبؤ.
الXXنص يحمXXل دالالت "أيديولوجيXXة" تظھXXر للقXXارئ مXXن خXXالل محاولXXة "محمXXد ديXXب"
تكسير اللغة الفرنسXية ،وجعلھXا تعبXر عXن العنXف والثXورة ،ثXم إكسXابھا غXزارة شXمال إفريقيXا
(s; 4$( 5? < 7$u :('( 5? 1
,89 KJL 2
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وھو فXي ذلXك ال يقلXد األدب الفرنسXي ،علXى الXرغم مXن أنXه تبنXى تقنياتXه الروائيXة ،كمXا عمXد
176

"محمد ديب" إلى خلق كلمات جديدة تحقق ھذا االنفصال عن فرنسXا كلمXات مXن واقXع الحيXاة
الجزائرية ،ذلك أن "ديب" كاتب يملك شيئا يريد أن يقوله فلXم تقXدر اللغXة الفرنسXية علXى نقXل
ھذا البوح.
يقول "محمد ديب" في ھذا الصدد»:إن الصور التي تسكن مخيلتي نشXأت مXن العربيXة
العامية التي ھي لغتي األم ،ولكن ھذا اإلرث ينتمي إلى التراث األسطوري المشXترك ويمكXن
اعتبار الفرنسية لغة خارجية –رغXم أننXي تعلمXت الكتابXة بالفرنسXية -ولكننXي اخترعXت لغتXي
ككاتXXب مXXن جXXوھر اللغXXة التXXي تعلمتھXXا وبXXذلك أحXXتفظ بتلXXك المسXXافة السXXاخرة التXXي تسXXھل
االستطالع بدون انفعال«).(1
مظھر آخر من مظاھر ھذا النزوع نحو االنفصال والتميز يتجلى في إدماج الشعر في
الحبكة الروائية .يقول "ديب"»:أنا أساسا شاعر ،ومن الشعر أتيت إلى الرواية وليس

العكس«) .(2وإذا كانت شعرية السرد تولدت من ارتباطھXا بالروايXة الشXعرية والتXي ھXي مXن
أصول فرنسية محضXة" مارسXيل بروسXت"" ،أنXدري جيXد"" ،أنXدري مXارلو" ،إال أن "ديXب"
عمقھا عن طريق مزجھا وإثرائھا بالرؤيXة الشXعرية ذات التXراث العريXق فXي الثقافXة العربيXة
الجزائرية*) .أشعار سليمان مسكين التي تعبر عن العزلة ،التھميش ،البحXث عXن

الXذات،

وعن المجتمع(.
إن ھذا اإلدماج قد عمل على إزالة الحدود بين الشXعر والنثXر ،وھXو محاولXة لالرتبXاط
مع الشXعر الشXعبي العربXي والبربXري) ،(3وھXذا التنXاوب الثقXافي عمXل كXأداة لتھيئXة التميXز ال
الغرائبية.

Jean Dejeux : La Littérature Algérienne Contemporaine, Que sais-je ?France 1979, p126 1
interview Afrique action , mars 19612
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ومن دالالت "األيديولوجيا" ما يظھر في المقدمة :
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»لم توجد حضارة قط ،وما نظنXه حضXارة لXيس إال خديعXة ،فمصXير العXالم علXى قمXم الجبXال
يختزل في بؤس«). (1عمل النص من خالل ھذه العبارات علXى تحطXيم المعادلXة الكولونياليXة
التي كرست لفترة طويلة أكذوبة )المھمة التحضيرية( لألھXالي المتوحشXين فXي شXكل خطXاب
يخفي األيديولوجية الحقيقية لالستعمار في ثناياه.
يواصل النص إعالنه تلك الدالالت والرموز ولكن ھذه المرة فXي استحضXار الماضXي
المجيد»:إن أشباح عبد القادر ورجاله تجول على ھذه األراضي المستاءة ،وفي مواجھة ھXذه
المزارع الضخمة تختنق أكواخ الفالحين القذرة لمن يفكر في المستقبل ،لكن ال زلنا فXي سXنة
 .«1939فXXي مقابXXل حاضXXر مXXنحط مزيXXف ضXXمن رؤيXXة مسXXتقبلية ،وھكXXذا يصXXبح الXXوعي
الممكن في مقابل الوعي الزائف ،وھي عالقة تناقض وتضاد.

حضارة ≠

بؤس

≠

حقيقة

زيف

يقيم "محمد ديب" مقابلة بين الوعي الزائXف والXوعي الممكXن مXن خXالل وصXفه لحيXاة
الفالحين والمصير الذي ينتظرھم ،منطلقا من أيديولوجيا شعبوية فالحيه.
حضارة ≠

بؤس

زيف

≠

حقيقة

شر

≠

خير

ھذا الخطاب يلتمس له "ديب" قارئا فرنسيا أو متلقيا "متروبوليا" الXذي يجھXل الوضXع
فبعد أن برھن له على صXحة القضXية وحقيقXة النقXل وواقعيتXه ،تحXول إلXى متلقXي عXارف بمXا
يجري في "القارة المنسية" في "بني بوبالن" ضمن تلك النظرة التقابلية.
8'7 % 7$u- 1
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في حديثه عن القرية "بني بوبالن" اعتمد الكاتXب علXى الوصXف كوسXيلة لتقريXب ھXذا
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العالم المجھول للمتلقXي مXن خXالل مجموعXة مXن الصXفات التXي تؤسXس رؤيتXه ،والھXدف مXن
ذلXXك ھXXو إحXXداث القطيعXXة الفنيXXة مXXع الوصXXف الغرائبXXي الXXذي مارسXXته الروايXXة االثنوغرافيXXة
فاألشXXياء التXXي وصXXفھا الكاتXXب فXXي الحريXXق كانXXت بلXXون أحمXXر)...أكXXوام العشXXب المحمXXرة (
)...يھXXز ھXXذا العنXXاء األحمXXر( )الحقXXول اصXXطبغت بلXXون كلXXون اآلجXXر( ھXXو لXXون النXXار ،الXXذي
يوحي بالحدث العظيم "الثورة".
أسطورة الفرس األبيض* ھو عالمة من عالمات الخXالص المرتقXب مXن ھXذا الوضXع
المتXردي الXذي عXانى منXه الفالحXون والفئXات الشXXعبية ككXل فXي صXراعھا اليXومي .إنXه فقXXدان
األمل والتمسك بالبديل األسطوري للوضع الراھن باالعتماد على المخيال الجمعي

المؤسس للثقافة الشعبية التي ھي في حاجة إلى بطل مخلص من جحيم الزمن االستعماري.
مظھر آخر من مظاھر التوظيف "األيديولوجي" ما يسمى "بالنزوع التعليمي" (Tension
) (1)didactiqueفXXي )الحريXXق( حيXXث أن العالقXXة التعليميXXة تعXXد واحXXدة مXXن المحXXاور الدالليXXة
األساسية للرواية تظھر في عدد من الحاالت السردية" :عمر" يخبر األطفال فXي الريXف بXأن
األرض كروية" ،حميد سراج" يعلم الفالحين قواعد التنظيم السياسي" ،باددوش" يعطي للكل
دروسا في الحكمة والفطنة" ،عمر" يعطي للسيد وابنه درسا" ،كومندار" يشرح "لعمر" حياة
العالم الكبيرة .إذا كانت التعليمية –كما يXرى "شXارل بXون" -ليسXت ھXي الھXدف المصXرح بXه
فXXXي )الحريXXXق( اعتمXXXادا علXXXى حXXXوارات "محمXXXد ديXXXب" فإنھXXXا تعXXXد ميXXXزة حقيقيXXXة للكتابXXXة
"األيديولوجية" .إنھXا فXي ظھXور متطXور للXوعي ،بمعنXى أخXذ الفالحXين للكلمXة والتXي منحXت
دون توقXXف كلمXXة ريفيXXة رمزيXXة موجھXXة للقXXارئ "المتروبXXولي" فXXي عXXالم كانXXت فيXXه الكلمXXة
مصادرة.

* > *41/IJ" 1968  \~ ( 3 /3L  w # .5A c* VU 00U ) : .30 ) 0 ¥U  T  W#
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الفصل الثالث :ا للغة ودالالت األيديولوجيا
إن رواية )الحريق( عبرت عن رؤية تفاؤلية وعن وعي ممكXن للكاتXب ،أحXدثا قطيعXة
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مXXع الروايXXة "اإلثنومركزيXXة" ،وھXXي بھXXذا قXXد أسسXXت للتXXاريخ بXXدل أن يؤسسXXھا (Le texte
)) produit de l’Histoire et producteur de l’HistoireالمقولXة لبXارت( فانسXجمت مXع
حركته من خالل استفادتھا من المثاقفة مع اآلخر ،فواجھت ھذا األخير بشXكل روائXي أنتجتXه
حضارته وبلغته.
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ھذه الخالصة ال أعتبرھا خاتمة لھذا البحث بقدر ما ھي بداية متواضعة ،حاولت من
خاللھا اإلحاطة بجوانب الموضوع ،ومن الطبيعي أن كل محاولة يعتريھا النقص وھي
تحتاج إلى تصويب و إضافات ،آمل أن يضطلع بھا باحث آخر .ومع ذلك أسمح لنفسي
ببعض االستنتاجات التي أراھا طبيعية تتويجا لھذا المجھود المتواضع.
أوال:أن رواية )الحريق( تسجل ضمن الرواية "األيديولوجية" لفترة الخمسينيات ،من
خالل تجسيدھا لفكرة الصراع بين )األنا( ممثال في الفالحين ،وبين )اآلخر( ممثال في
الكولون ،كما أنھا تمثل نموذجا رائدا للواقعية االشتراكية في تلك الفترة والتي يمثل
الصراع حجر الزاوية بالنسبة إليھا .فھذا الفن "البروليتاري" يتميز باألمانة التاريخية
والوطنية ،والحزبية ،وااللتحام العميق بالحياة والواقع .ھو صراع إذن يعبر عن تطور
الوعي لدى طبقة الفالحين في معركتھم السياسية ضد الكولون ،رافضين بذلك استمرار
حالة البؤس ،والشقاء ،في حين ينعم المعمرون بخيرات أراضيھم المسلوبة .وقد بدا
التأثير الحزبي واضحا لدى الكاتب "محمد ديب" من خالل أدبيات ذلك الحزب والتي
تنص على ضرورة الكفاح الطبقي ،والتحالف مع الفئات األخرى "البرجوازية الصغيرة"
ممثلة ھنا في صغار الفالحين وفي "حميد سراج" لتشكيل أغلبية قادرة على التغيير.
ثانيا :تھدف رواية )الحريق( إلى إيجاد داللة ذات اتجاه واحد ،وعلى الرغم من
أحاديتھا ،فإن مستوى دالالتھا "األيديولوجية" متعددة ،من ذلك أن الكاتب لم يكتف بجعل
الريف مسرحا لألحداث ،بل فضاء للصراع "األيديولوجي" ،وطرفا في المواجھة بين
الريف وبين المدينة خاصة في التمھيد ) ،(Prologueولكن ما فتئ أن انتفت تلك
المواجھة وانحلت تلك العقدة من خالل تأكيد الكاتب على العالقة بينھما؛ فالوعي
السياسي يأتي من المدينة بعدما ظل ھ ذا الوعي الشمولي غائبا في الريف .فـ"حميد
سراج" رجل المدينة يعلم الفالحين قواعد التنظيم السياسي ،نبوءة تأكدت

من خالل
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توصيات مؤتمر الصومام ) .(1956لقد غدا الريف خزانا لألفكار الوطني ة وامتدادا
طبيعيا للمدينة تمده ھذه األخيرة بالوقود السرمدي الستمرار الكفاح.
ثالثا:عملت رواية)الحريق(على قلب صيغة )) (Formulationاألنا( و)اآلخر( بطريقة
معكوسة) ،(Intervertieفبعد أن كان)اآلخر( األھلي يوصف بجميع النعوت القبيحة ،وال
يسمح له بالكالم ،بل ويقتل رمزيا على مستوى المخيلة ،أصبح ھذا )األنا( األوروبي ھو
)اآلخر( ،فقد حكم عليه بالسكوت عمال بالمثل ،فھو ال يظھر إال من خالل تلك األوصاف
أو ذكر الضياع ،أو في حوارين حيث تظھر غلظته تجاه الفالحين ،ليأخذ )األنا( أي
الفالحون الكلمة دون توقف ،فرصة يعبر فيھا عن إنسانيته ،وانتمائه التاريخي بطريقة
سامية.
رابعا:تعتبر رواية )الحريق( تجربة روائية رائدة في تلك الفترة ،حيث وصلت إلى
الذروة الفنية والعالمية ،وأوصلت صوت الجزائر المستعمرة إلى كل أحرار العالم حدث
ذلك حين كان الفضاء الروائي الجزائري محتكرا من طرف الرواية االستعمارية أي
فضاء محتل من )اآلخر( ،ال يسمح بولوجه إال من يقبل الخضوع غير المشروط
لأليديولوجيا االستعمارية ،وأن يظھر صغيرا داخل منطقة حدودية مرسومة بدقة.
لقد رفض "محمد ديب" أن يتموقع داخل ھذا اإلطار )عالم اآلخر( بالرغم من أنه
يستعمل لغة المستعمر ،وھو الذي تخرج من المدرسة الفرنسية التي كانت تسعى إلى خلق
طبقة من المتعاونين قادرة على مساعدة النظام االستعماري على االستقرار وتمكينه من
تأطير السكان ،إال أنه اكتشف الخدعة ،فاللغة ليست حيادية ،وال ھي مجرد ناقل للفكر .إن
استيعاب لغة يعني في نفس الوقت استيعاب محتواھا الثقافي و"األيديولوجي" والحضاري
فاللغة على رأي "دوسوسير" مؤسسة اجتماعية تفرض شروطھا ،وقوانينھا ،ومخططاتھا
باختصار رؤية كلية للعالم الحقيقي في المجموعة التي تتكلمھا .لم يقع "محمد ديب" فيما وقع
فيه الكتاب الجزائريون في مرحلة ما بين الحربين العالميتين من أمثال "عبد القادر حاج
حمو"" ،أحمد شكري خوجة"" ،محمد ولد الشيخ"" ،رابح زناتي" ،ألن الثمن كان التنكر
التورط حتى الخيانة .كتاب كانوا المدافعين والمتحمسين لسياسة االندماج ،فلم يألوا جھدا
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في اعترافھم باالستعمار وتبعيتھم لـ"أيديولوجيته" من خالل إرضاء جمھوره المتكون كله
من "األقدام السوداء" ).(Les pieds noirs
أعتقد أن الخلط بين ھؤالء الكتاب ،وبين كتاب الخمسينيات ووضعھم في قفص اتھام
واحد ھو إجحاف في حق المتأخرين ،وحكم شوفيني نبت بعيدا عن عمل المحاريث النقدية
العلمية الصحيحة.
إني أتعجب من تجاھل البعض لھذه التجارب الروائية على غرار )الحريق( بحجة
اللغة التي كتبت بھا تارة ،وتارة أخرى على خلفية تصريحات مزعومة *غير موثقة تتنافى
كليا مع مواقف "محمد ديب" ،كما استغرب من تجاھل منظري المدرسة الجزائرية لكاتب
جزائري ك ـ"محمد ديب" في المناھج الدراسية ،في الوقت الذي نجد فيه تبني المدرسة
الفرنسية بكل اعتزاز وفخر )كاعتزاز الفرنسيين بالمادة الرابعة من قانون  23فيفري
 2005الممجد لالستعمار( أعمال الكاتب الفرنسي "ألبير كامي" ) (Albert Camusوالتي
أبقت صورة التاريخ االستعماري لفرنسا بناءة بشكل أساسي .وأكيد أن طالبا عندنا يجھل
مثال أن معركة ) (La Provenceخلفت ) (13000ثالثة عشر ألف جزائري سقطوا من
أجل فرنسا بنيران النازية )أشارت رواية الحريق لمسألة التجنيد القسري للجزائريين في
الحرب العالمية الثانية( .فالدعوة إذن ملحة ألن تقرأ )بتشديد الراء( ھذه التجارب الروائية
وخاصة الثالثية التي وصفھا "لويس أراغون" بأنھا تمثل تاريخ الجزائر ،فھذا الرصيد الذي
امتد نصف قرن وأنتج أربعا وثالثين عمال أدبيا بين رواية وشعر وقصة قصيرة ومسرح
وحكاية شعبية ال ينبغي أن يھمش بدافع من الدوافع.
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ينبغي في األخير أن نفرق بين جيل "محمد ديب" الذين كانوا يعتصرون ألما ألنھم لم
يستطيعوا الكتابة باللغة العربية ،وبين جيل من الكتاب المغاربة بالفرنسية انصرفوا كلية عن
اللغة العربية بحجة أنھا لغة الرقابة الذاتية التي تعرقل نشاط الخيال ،وتعوق التفكير
ويعتبرون اللغة الفرنسية لغة اإلبداع تتيح لھم التحليق واالبتكارمن أمثال "محمد أركون"
و"الطاھر بن جلون" والذين ساروا على خطى من سبقوھم من الساسة والمفكرين دعاة
الفرانكفونية كالرئيس التونسي الراحل "الحبيب بورقيبة" ،والرئيس السنغالي األسبق
"ليوبولد سنغور" والنيجيري "حماني ديوري".
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أوال :المصـادر
أ-

المصادر األجنبية

 -ديب محمد

Dib Mohamed

- L'incendie, Edition du seuil, Paris France 1981
- La Grande maison, Edition du seuil, Paris France 1996

ب-

المصادر العربية

 وطار الطاھرالالز ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،الجزائر 1978
الزلزال ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،الجزائر 1976

ت -المصادر المترجمة
الحريق ،ترجمة سامي دروبي ،مكتبة أطلس ،دمشق سوريا 1965
الدار الكبيرة ،ترجمة سامي دروبي ،دار الطليعة للطباعة والنشر
بيروت لبنان 1968
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ثانيا:المراجع
أ-المراجع العربية
إبراھيم عبد المركزية الغربية ،إشكالية التكوين والتمركز حول الذات ،المركز الثقافي العربي
بيروت لبنان1997
بلحسن عماراألدب واأليديولوجيا ،المؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر1984
 بركات محمد كاملالرواية والواقع ،دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت لبنان 1981
بركات أنيسةأدب النضال في الجزائر ،المؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر1984
بوباكير عبد العزيزاألدب الجزائري في مرآة استشراقية ،دار القصبة للنشر ،الجزائر2002
بوديبة إدريسالرؤية والبنية في روايات الطاھر وطار ،منشورات جامعة منتوري قسنطينة
الجزائر الطبعة األولى2000
جيالني عبد الرحمانتاريخ الجزائر العام ،دار مكتبة الحياة ،بيروت لبنان الجزء الثاني ،الطبعة
الثانية1965
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خضرسعاد محمداألدب الجزائري المعاصر ،منشورات المكتبة العصرية ،بيروت لبنان 1967
 ركيبي عبد القصة الجزائرية القصيرة ،المؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر1983
الزبيري محمد العربيتاريخ الجزائر المعاصر ،منشورات اتحاد الكتاب العرب،دمشق سوريا1999

زوزو عبد الحميدتاريخ االستعمار والتحرر في إفريقيا وآسيا ،ديوان المطبوعات الجامعية
الجزائر1997
سبيال محمداأليديولوجيا نحو نظرة تكاملية ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء
المغرب1992
سلمان نوراألدب الجزائري في رحاب الرفض والتحرر ،دار العلم للماليين ،بيروت لبنان،
الطبعة األولى1981
 السكوت أحمدالرواية العربية ،ببليوغرافيا ومدخل نقدي) ،(1995-1865قسم النشر بالجامعة
األمريكية ،القاھرة مصر 2000

 -سنقوقة عالل
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المتخيل والسلطة ،رابطة كتاب االختالف ،الجزائر الطبعة األولى2000
 شرف عبد العزيزالمقاومة في األدب الجزائري ،دار الجيل ،بيروت لبنان ،الطبعة األولى1991
شعراوي عبد المعطيأساطير إغريقية "أساطير البشر ،الجزء األول ،الھيئة المصرية العامة للكتاب،
القاھرة مصر ط1982 1
طرابيشي جورجعقدة أوديب في الرواية العربية ،دار الطليعة ،ط 1بيروت لبنان 1982
النساج سيد حامدبانوراما الرواية العربية الحديثة ،دار المعارف ،القاھرة مصر1981
الطمار محمدتاريخ األدب الجزائري ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،الجزائر1969
عبد الفتاح عثمانالرواية العربية الجزائرية ،الھيئة العربية للكتاب199317
العروي عبد األيديولوجيا العربية المعاصرة ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء
المغرب1995
مفھوم األيديولوجيا ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،المغرب ،الطبعة
األولى2003

 -علوش سعيد
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الرواية واأليديولوجيا في المغرب العربي ،دار الكلمة للنشر  ،بيروت لبنان1983
 عمراني عبد المجيدالنخبة الفرنسية المثقفة والثورة الجزائرية ،مطبعة الشھاب ،باتنة الجزائر1995
العيد يمنىتقنيات السرد الروائي في ضوء المنھج البنيوي ،دار الفرابي ،بيروت لبنان 1999
 ماضي عزيز شكريمحاضرات في نظرية األدب ،دار البعث للطباعة والنشر ،قسنطينة الجزائر،
الطبعة األولى1984
 محمد أحمد سيدالرواية االنسيابية وتأثيرھا عند الروائيين العرب ،المؤسسة الوطنية للكتاب
الجزائر1989
 مرتاض عبد المالكفنون النثر األدبي في الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر 1983
 مصايف محمدالرواية الجزائرية الحديثة ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،الجزائر1983

 واسيني األعرجاتجاھات الرواية العربية في الجزائر ،المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر1986
 -مصطفى ولد يوسف
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محمد ديب في عزلته ،دار األمل للطباعة والنشر والتوزيع ،تيزي وزو
الجزائر2004
 نخبة من المجاھدينالطريق إلى نوفمبر ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،المجلد األول الجزء
األول1982
الورقي السيداتجاھات الرواية العربية المعاصرة ،الھيئة المصرية العامة للكتاب اإلسكندرية
مصر1982
يوسف األطرشالمنظور الروائي عند محمد ديب ،منشورات إتحاد الكتاب الجزائريين
الجزائر2004

ب -المراجع المترجمة:
-اإلبراھيمي أحمد طالب
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من تصفية االستعمار إلى الثورة الثقافية ،ترجمة حنفي بن عيسى ،الشركة الوطنية
للنشر والتوزيع ،الجزائر1972
األشرف مصطفىالجزائر األمة والمجتمع ،ترجمة حنفي بن عيسى ،المؤسسة الوطنية للكتاب،
الجزائر ،الطبعة األولى1983
أيزدجر آرثرالنقد الثقافي ،ترجمة وفاء إبراھيم ورمضان بسطاويسي ،المجلس األعلى للثقافة،
مصر2002
باختين ميخائيلالملحمة والرواية ،ترجمة جمال شھين ،كتاب الفكر العربي ،بيروت لبنان الطبعة
الثالثة 1982
الخطاب الروائي ،ترجمة محمد برادة ،دار األمان ،الرباط المغرب 1987
 باشلر جاستونجماليات المكان ،ترجمة غالب ھلسا ،دار الجاحظ للنشر ،وزارة الثقافة واإلعالم،
بغداد العراق ،الطبعة األولى1980
بامية عايدة أديبتطور األدب القصصي الجزائري ،ترجمة محمد صقر ،ديوان المطبوعات
الجامعية ،الجزائر1982
جغلول عبد القادراالستعمار والصراعات الثقافية ،ترجمة سليم قسطون ،دار الحداثة ،بيروت لبنان،
الطبعة األولى1984
شولتز روبرتالبنيوية في األدب ،ترجمة حنا عبود ،منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق
سوريا 1984
-فيشر ارنست
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ضرورة الفن ،ترجمة ميشال سليمان ،دار الحقيقة ،بيروت لبنان
اللعبي عبد اللطيفحرقة األسئلة ،ترجمة علي تيرلكاد ،منشورات توبقال ،الدار البيضاء
المغرب1983
لوكاش جورجالرواية التاريخية ،ترجمة الدكتور صالح جواد كاظم ،وزارة الثقافة والفنون،
العراق1978
األدب والفلسفة والوعي الطبقي ،ترجمة ھنريت عبود ،دار الطليعة ،ط 1بيروت
لبنان 1980
دراسات في الواقعية األوروبية ،ترجمة أمير اسكندر ،الھيئة العامة للكتاب القاھرة
مصر 1972
لوكا فيليب فاتان جون كلودجزائر األنثروبولوجيين ،ترجمة محمد يحياتن ،بشير بولفراق ووردة لبنان
منشورات الذكرى األربعين لالستقالل ،الجزائر2002
مانھايم كارلالعصر واأليديولوجيا ،ترجمة عبد السالم بنعبد العالي ،الشركة المغربية للناشرين
المتحدين ،المغرب.1981

نسيب يوسفمولود فرعون ،حياته وأعماله ،ترجمة حنفي بن عيسى ،المؤسسة الوطنية للكتاب،
الجزائر ،الطبعة األولى1983
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- Ageron Charles

Histoire de l'Algérie contemporaine, PUF, collection que sais-je ? 1969
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-Audisio Gabriel
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A l'origine de l'incendie de Mohamed Dib, présence francophone,
sherbrok, Québec Canada1975
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-De Beauvoir Simone
La force de l'age, Gallimard, Paris France1966
-Fanon Frantz
L'A.N de la révolution Algérienne, Maspero, Paris France1959
-Genette Gérard
Discours du récit, Figure 3, collection poétique, Paris France1972
-Goldman Lucien
Gramsci dans le texte, collection sociale, Paris France1975
Pour une sociologie du roman, Gallimard, Paris France 1964
Marxisme et sciences humaines, Edition Gallimard, Paris France1970
-Gondenstein Jean Pierre
Pour lire le roman, Duclot, Bruxelles, Belgique1985
-George Lukacs
La théorie du roman, Edition Gontier, Paris France 1968
-Hamon Philipe
Pour un statut sémiologique de personnage littéraire, Larousse,
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-Jacques Francis
Dialogiques, PUF, France1979
-Jeanson Francis
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-Jaulin Robert
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La décivilisation politique et pratique de l'ethnocide, Edition
complexe, Bruxelles, Belgique1974
-Khadda Najet
L'œuvre romanesque de Mohamed Dib, OPU, Algérie2002
-Mead Claude Yves
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-Memmi Albert
Portrait du colonisé, Correa, Paris France 1957
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La femme Algérienne, François Maspero, Paris France 1964
-Sefrioui Ahmed
Réception critique, Edition afrrique-orient, Casablanca Maroc
1984
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-Strauss Claude Levi
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جريدة يومية ،العدد  ،1581الجزائر2006
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-Périodique scientifique publié par l'université Mohamed Khider Biskra, N6
2004
Reflets n:2
-Revue périodique, Tlemcen Algérie 1968
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ابن منظورلسان العرب ،برمجة وتنظيم خليل طرافة ،إنتاج المستقبل اإللكتروني طبعة دار
صادر ،بيروت لبنان 1990
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البعد األيديولوجي في الرواية الجزائرية


يھدف ھذا البحث إلى الكشف عن البعد األيديولوجي في رواية )الحريق( لـ"محمد
ديب" .فحين ظھرت الرواية الجزائرية الناطقة بالفرنسية في الخمسينيات ،إحدى النماذج
الممثلة للرواية في تلك الحقبة والتي ھي رواية )الحريق( لـ"محمد ديب" عملت على قطع
الصلة باألدب االستعماري الذي كان يكرس االستالب واالحتقار والمغالطة.
لقد غيرت رواية)الحريق( النظرة االستعمارية تجاه المجتمع الجزائري ،حيث أشادت
بالتضامن الشعبي ،والوعي الوطني ،ورفضت كل أشكال التسلط والھيمنة الكولونيالية،
وقلبت جدلية )األنا( و)اآلخر( بطريقة معكوسة ،كماأعطت للجزائري ألول مرة فرصة
التعبير عن ھويته وتاريخه بكل سيادة.
يتكون ھذا البحث من تمھيد تليه ثالثة فصول ،في التمھيد أشرت إلى العالقة بين
األدب واأليديولوجيا.
الفصل األول وھو فصل نظري ،خصصته للمنحى األيديولوجي في الرواية
الجزائرية ،في فترة مابين الحربين العالميتين حتى فترة السبعينيات.
الفصل الثاني خصصته للنزوع األيديولوجي في الرواية محل الدراسة.
الفصل الثالث واألخير ،تحدثت فيه عن اللغة ودالالت األيديولوجيا.
فإذا وصلت إلى الخاتمة جعلتھا خالصة للنتائج التي توصلت إليھا.
وعن المنھج المختار ،فقد بدا لي أن المنھج الوصفي التحليلي أنسب لھذا البحث
مع االستعانة بالمنھج البنيوي إلضاء بعض الجوانب المظلمة في البحث.







قع عينا قارئ على عنوان كھذا )البعد األيديولوجي في الرواية الجزائرية رواية
الحريق لـ"محمد ديب"  -أنموذجا (-إال وتثيره أسئلة ثالثة ،ال بد من اإلجابة عنھا ،حتى أقر
لھذا البحث بشيء من الجدارة العلمية.
أول سؤال يتبادر إلى الذھن إزاء ھذا العنوان ھو :لماذا اتخاذ رواية )الحريق( موضوعا
للبحث ؟
ثم لماذا التأطير للرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية بھذا المعلم الزمني
)فترة الخمسينيات( ؟
وأخيرا لماذا اختيار )األيديولوجيا( بالضبط دون سائر الظواھر التي تنطوي عليھا
الرواية ؟
قبل اإلجابة عن ھذه التساؤالت ،ال بد من اإلشارة إلى أنني لم أتعرض لھذا
الموضوع من باب المصادفة ،وال مدفوعا باقتراح من غيري ،وإنما لما الحظته من شغور
الساحة األدبية والنقدية -يكاد يكون ظاھرة -من دراسات أدبية ونقدية تتناول الرواية
الجزائرية ذات التعبير الفرنسي من قبل قارئ يقرأ العربية ويكتب بھا ،والقليل ال يشفي
الغليل) ،في مقابل الدراسات العديدة التي كتبت بأقالم فرنسية( ،إذا ما قورنت بالدراسات
التي تناولت الرواية الجزائرية المكتوبة بالعربية ،على الرغم من الرصيد المعتبر لھذه
الرواية المكتوبة بالفرنسية ،إذ بنظرة إحصائية سريعة على األعمال الروائية الجزائرية
المكتوبة بالفرنسية في الفترة الواقعة بين ) (1964-1945ظھرت سبع وثالثون رواية ،وھو
رصيد يؤكد الحاجة إلى مزيد من الدراسات والبحوث التي بدا لي أننا أولى بالقيام بھا


كجزائريين .لذلك جاءت الرغبة ملحة في خوض ھذه المغامرة ،خاصة وأن األمر يتعلق
بكاتب كبير في حجم "محمد ديب".

لقد خلصت من خالل اطالعي على تلك الدراسات–على قلتھا– والتي تناولت ھذه
الرواية إلى نتيجتين:
أوالھا :وتخص ھوية ھذه الرواية ،إذ اعتبرت تلك الدراسات أنھا تسير في فلك األدب
الفرنسي أو ما يسمى )مدرسة شمال إفريقيا( ،لذلك نجد تجاھال لھذه الرواية في
البيبليوغرافيا التي نشرھا "أحمد السكوت" للرواية العربية في مجلداته الستة التي استوعبت
أكثر من مئة وثالثين عاما عمر ھذه الرواية أي من عام ) (1865إلى) ،(1995وكذلك فعل
"سيد حامد النساج" في كتابه )بانوراما الرواية الحديثة( ،والدكتور "السعيد الورقي" في
كتابه)اتجاھات الرواية العربية المعاصرة( .وواضح أن ھذا التجاھل يعود إلى اعتبار تلك
األعمال أدبا أوروبيا باعتبار اللغة التي كتب بھا ،وأصحاب ھذا الرأي يلتقون في وجھة
نظرھم مع مقوالت مدرسة األدب المقارن الفرنسية التي ال ترسم الحدود القومية لآلداب
بالحدود السياسية ،ولكن بالحدود اللغوية.
ثاني ھذه النتائج :اعتبار تلك الروايات أدبا قوميا بالنظر إلى الروح التي كتب بھا والحقائق
التي عبر عنھا ،فھي كما جاء في مقدمة مترجم )الدار الكبيرة( ) (1رواية عربية مترجمة
إلى اللغة الفرنسية ،ال ألن أبطالھا عرب ،وال ألن أحداثھا تجري في أرض عربية ،وال ألن
مدارھا على اآلالم التي يتحملھا العرب في الجزائر ،وال على اآلمال التي تجيش في
صدورھم ،بل أوال وقبل كل شيء ألن العقل الذي أنجبھا عقل عربي له أسلوبه الخاص في
كل شيء ،في النظر إلى األمور ،في اإلحساس بالمشكالت في معاناة الحياة بل حتى في
تصور الزمان والمكان.
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وأصحاب ھذا الرأي من الكتاب المغاربة وغيرھم كـ"ابن سالم حميش"
والدكتور"أحمد سيد محمد" يلتقون مع مدرسة األدب المقارن األمريكية .فھذا األدب وإن
كان فرنسي اللغة ،فإنه يعبر في معظمه بصدق عن واقع الشعب الجزائري.
وإذا كانت مسألة نسبة األدب وانتمائه أثارت دارسي األدب المقارن وحفزتھم على
البحث في الموضوع ،فإن تراثنا العربي القديم يضم نماذج من الكتاب مزدوجي اللغة مثل
"عبد الحميد الكاتب" ،و"عماد الدين األصفھاني" ،وحديثا "جبران خليل جبران" الذي كتب
باإلنجليزية واألديب الفلسطيني "أنطوان شماس" الذي كتب بالعبرية .ولدى األمم األخرى
نجد "ھنري ترويات" الروسي الذي كتب بالفرنسية ،و"يونسكو" الذي كتب أيضا بالفرنسية
و"كافكا" الذي كتب باإلنجليزية.
وعلى أية حال ،فإن اختلف الدارسون في مسألة إن كان ھذا األدب فرنسيا أم قوميا
فإنني أعتبره جزائريا ،خاصة أنه ارتبط في مرحلة من مراحل تاريخنا بالمقاومة والكفاح
المسلح.
البعض ممن يرفضون انتماء روايات "محمد ديب" ،و"مالك حداد" ،و"كاتب ياسين"
إلى األدب الجزائري يصفون ھؤالء الكتاب بنعوت العمالة لفرنسا ،وبشواذ اآلفاق ،تافھي
الفكر ،ويرون أنھم تسلموا من فرنسا صكوك الغفران ،ليس ألنھم أتقنوا اللغة الفرنسية ولكن
ألنھم نفوا كل ارتباط بثقافة الوطن األصلي أي الجزائر ،ويتساءلون ماذا قدم "محمد ديب"
؟وماذا قدم "كاتب ياسين"؟ وماذا قدم "مالك حداد" ؟
كنت أقرأ ھذه األحكام ،وكانت تمر بمخيلتي مشاھد من مسلسل الحريق الذي أخرجه
"مصطفى بديع" للـتلفزيون الجزائري وكنت آنذاك ال أعرف عن "محمد ديب" إال اسما
متداوال في "الجينيريك" ولم أكن قد قرأت الرواية بعد ،وأتذكر كيف أن األسرة وأظن أن
الجزائريين عموما كانوا يعيشون حالة انخطاف وھم يتابعون حلقات المسلسل الذي أشعل
النار في التلفزة الجزائرية لفرط صدقه في نقل الھوية الجزائرية ووصفھا.
أقارن تلك المشاھد من المعاناة بكل تجلياتھا وبين تلك األحكام "الشوفينية" لتتأكد لي


بعد االطالع على )الثالثية( حقيقة كاتب ملتزم بقضايا شعبه ،وملتحم بحركته الوطنية في
مسارھا المحتوم ،كاتب اختار المقاومة بالكلمة ،فجاءت كتاباته تعبيرا صادقا عن ھذا
االلتزام ،وتصويرا دقيقا للقطيعة الوطنية التي حدثت مع األيديولوجيا االستعمارية بأشكال
نضالية حادة.

لقد جاءت رواية )الحريق( عمال أدبيا يحمل رسالة "أيديولوجية" تقول الحقيقة التي أرادھا
"محمد ديب" وأرادتھا "األيديولوجية" الوطنية في تكونھا مقابل الزيف الذي فرضته
"األيديولوجيا" االستعمارية.
عن اختيار رواية )الحريق( ،فإنه يرجع إلى ما علق في تالبيب الذاكرة عن ھذا
العمل األدبي بكل ماينضح به من صدق في توصيف الواقع الجزائري تحت سيطرة
االستعمار .وقد أتيحت لي فرصة البحث ألثبت الدور النضالي الذي جسدته الرواية في ظل
أوضاع سياسية مشحونة بالصراعات القاتلة ،ففي ھذا الزخم السياسي ولدت رواية
)الحريق( لتمثل لحظة مھمة في الحقل الروائي الجزائري ،انبثاق يلتحم عضويا
بـ"األيديولوجيا" الوطنية المرتبطة بطموحات الشعب الجزائري في الحرية واالنعتاق
لتصبح الرواية منبرا للشھادة والتنديد ،فالمطالبة .خطابھا بنية لغوية دالة ،يصوغ عالم
القرية والفالحين في إطار زماني ومكاني دقيق ،يحاول أن يقنع القارئ "المتروبولي"
بحقيقة الوقائع التي سجلھا من خالل عنصرين فنيين يھيمنان على أطراف الجسد الروائي
ھما الوصف والحوار ،فيرتقي بھذا التوظيف الفني إلى مستوى الرمز والتنبؤ ،ويحمل
النص دالالت "أيديولوجية" تباغت ھذا القارئ في مقدمة الرواية ،فتحرضه على مواصلة
المسار السردي وداعية إياه إلى التھام كل النص.
وأما التأطير الزمني لموضوع البحث )فترة الخمسينيات( فإن ھذه الفترة من القرن
العشرين تعتبر من أخصب الفترات في الجزائر المستعمرة ،ليس ألنھا شھدت ثورة من
أعنف الثورات في العالم ،ولكن لبزوغ فجر الرواية الجزائرية والتي مثلت عمال مضادا في
إطار البحث عن انفالت من القبضة االستعمارية التي كانت تستھدف تشويه الثقافة الذاتية،


وإلحاق المستعمر بركب الثقافة الغازية .في ھذه الفترة راح الكتاب الجزائريون–استجابة
لحتمية تاريخية و"أيديولوجية" -يصورون واقع الشعب الجزائري ،والظروف القاسية التي
يعاني منھا ،لقد جاء أدبھم المكتوب بالفرنسية -كما يتجلى في أعمال "محمد ديب" ،و"كاتب
ياسين" ،و"مالك حداد" ،و"مولود معمري" -ممثال لألطروحة المناقضة لألدب االستعماري
المليء بالمغالطات ،واألحكام المسبقة ،و العنصرية المقيتة ليحمل
ھموم اإلنسان الجزائري بجميع فئاته وطبقاته ،وال سيما الفئات الشعبية الفقيرة سواء التي
تعيش في المدن كسكان "دار سبيطار" أو تلك التي تعيش في األرياف كما ھو الحال في
"بني بوبالن".
وعن ظ اھرة "األيديولوجيا" ،فإنني أعتقد أن رواي ة )الحريق( أطروحة تعلن عن
الرفض وتدعو إلى التمرد على النظام الكولونيالي وضد آلياته التي دأب أصحابھا على
تسويغ اآلخر على أساس من الدونية واالحتقار ،وھنا يكون البحث عن مواجھة ھذا الخطاب
االستعماري والظالل الفكرية التي يتوسل بھا لتحديد صورة اآلخر مشروعا ،من خالل ھذا
العمل األدبي الذي أعطى ألول مرة فرصة التعبير لإلنسان الجزائري ،كإنسان له انتماء،
وكشعب له كيان ،وله قيم وتقاليد ،وھموم ،وھو الشيء الذي ظل األدب االستعماري
يصرعلى نفيه ،باعتباره خطابا قائما على فكرة االستعالء وعقدة التفوق ،وھو ما يثبت
ارتباط الحقل األدبي آنذاك والفكري بالظاھرة االستعمارية .
يقوم مخطط بحثي ھذا على تمھيد نظري يتناول عالقة األدب بـ"األيديولوجيا" تليه
فصول ثالثة؛ يختص أولھا بدراسة نظرية حول الرواية الجزائرية و"األيديولوجيا" ،حيث
تناولت فيه مفھوم "األيديولوجيا" ،ثم المنحى "األيديولوجي" في الرواية الجزائرية ،وفي
ھذا المبحث تطرقت إلى فترة السبعينيات ومثلت لھا بنموذجين من الرواية العربية
الجزائرية للكاتب "الطاھر وطار")الالز( و)الزلزال( .بعدھا رحت أتتبع ھذا المنحى في
شكله التنازلي حفاظا على تسلسل المباحث ،فتعرضت للرواية الجزائرية الناطقة بالفرنسية،
بدءا بفترة مابين الحربين العالميتين ،ثم التفاوت الطبقي والصراع الثقافي في الجزائر
المستعمرة وأخيرا فترة الخمسينيات وبداية تشكل الوعي الثوري لدى "محمد ديب" .بينما


تمحور الفصل الثاني وھو فصل تطبيقي حول النزوع "األيديولوجي" في رواية )الحريق(
وفيه انصبت الدراسة على العناصر الفنية التي تنطوي عليھا الرواية ،تناولت في المبحث
األول تأويل الحدث ضمن المنظور الروائي وفي الثاني الزمكانية وفكرة الصراع والثالث
الشخصيات والخلفية األيديولوجية ،وأخيرا الحوار وخصوصية السرد .أما الفصل الثالث
واألخير وھو أيضا تطبيقي فقد خصصته للغة ودالالت "األيديولوجيا" تناولت فيه بدايــة
مأساة التعبير في الرواية الجزائرية الناطقة بالفرنسية ،ثم عرجت على اللغة واإلزاحة
و بعد ذلك الرمز وأخيرا دالالت التوظيف "األيديولوجي" .وكان ال بد أن أنھي بحثي
بخاتمة جعلتھا تلخيصا للنتائج التي توصلت إليھا.
وفيما يخص المنھج المختار ،فقد بدا لي أن طبيعة البحث تقتضي منھجا وصفيا
تحليليا ،غير أن ذلك ال يمنع من تطعيم الدراسة بالمنھج البنيوي والذي قد يكون له شأن في
إضاءة بعض الجوانب المظلمة من الدراسة.
والبد من اإلشارة إلى الصعوبات التي اصطدمت بھا أثناء بحثي ،بدءا بصعوبة
الحصول على المراجع العربية التي تناولت الرواية محل الدراسة ،وما حصلت عليه من
مراجع كانت بالفرنسية مما اضطرني إلى أن أركن إلى الترجمة ،ومن ھنا فھذا االجتھاد في
الترجمة سيصاحبه -حتما– خلل ما في التحليل أو الوصول إلى االستنتاجات .
ومھما يكن ،فالبحث مجرد محاولة إن أصاب القليل ،فقد أثار– على األقل-
الموضوع أمال في أن يأتي من يتناوله بشكل كامل ويصحح ما سقطت فيه.
ال يفوتني في األخير أن أرش أستاذي المشرف الدكتور عبد الرحمان تبرمسين بعبير
الشكر واالمتنان ألنه قبل اإلشراف على ھذا البحث واحتضنه ،بالرغم من انشغاالته
وظروفه الصحية ،كما أشكر قسم األدب العربي بجامعة محمد خيضر الذي أتاح لي فرصة
البحث ،وكل من مد إلي يد العون وساھم من قريب أو من بعيد في إنجاز ھذا العمل
المتواضع ولو بدعاء لي بالتوفيق.

Resumé

البعد األيديولوجي في الرواية الجزائرية

Cette recherche a pour but d’esquisser la perspective idéologique
dans l’incendie de Mohamed Dib.
Lorsque le roman Algérien de langue française des années
cinquante émerge, un des jalons cruciaux qui’est l’incendie de
Mohamed Dib, ne semble pas revendiquer une quelconque filiation
avec la littérature coloniale jugée anachronique, aliegnée.
L’incendie relève la visée coloniale sur la société Algérienne,
exaltation de solidarité populaire, et de nationalisme, refus de
l’oppression colonial.
Il va renverser le dialectique du même et de l’autre, par rapport au
roman colonial, et permettre ainsi à l’Algérien de prendre en charge
son Historité de manière souveraine.
Cette recherche comporte trois chapitres, précédée par un
préambule, et une introduction, achevée par une conclusion.
J’ai signalé dans le préambule la relation entre la littérature
et l’idéologie.
Le premier chapitre a été consacré au roman Algérien de
l’entre deux guerre, et des années soixante dix et son contenu
idéologique.
Le second chapitre a été consacré à la tension idéologique dans
l’incendie.

Dans le troisième chapitre, j’ai parlé de la langue et ses stigmates
idéologiques dans l’incendie.
J’ai terminé cette recherche par un ensemble de résultats qui me
paraissent évidents concluant cet effort modeste.
En ce qui concerne la méthode choisie, je me suis engagé à
pratiquer la méthode descriptive analytique, et cela n’empêche l’usage
du méthode structurale afin d’éclairer quelques points obscures dans
la recherche.

يھدف ھذا البحث إلى الكشف عن البعد األيديولوجي في رواية )الحريق( لـ"محمد
ديب" .فحين ظھرت الرواية الجزائرية الناطقة بالفرنسية في الخمسينيات ،إحدى النماذج
الممثلة للرواية في تلك الحقبة والتي ھي رواية )الحريق( لـ"محمد ديب" عملت على قطع
الصلة باألدب االستعماري الذي كان يكرس االستالب واالحتقار والمغالطة.
لقد غيرت رواية)الحريق( النظرة االستعمارية تجاه المجتمع الجزائري ،حيث أشادت
بالتضامن الشعبي ،والوعي الوطني ،ورفضت كل أشكال التسلط والھيمنة الكولونيالية.
قلبت )الحريق( جدلية )األنا( و)اآلخر( بطريقة معكوسة ،وأعطت بالتالي للجزائري
ألول مرة فرصة التعبير عن ھويته وتاريخه بكل سيادة.
يتكون ھذا البحث من تمھيد تليه مقدمة وثالثة فصول :في التمھيد أشرت إلى العالقة
بين األدب واأليديولوجيا.
الفصل األول خصصته للمنحى األيديولوجي في الرواية الجزائرية ،في فترة مابين
الحربين العالميتين ،وفترة السبعينيات.
الفصل الثاني خصصته للنزوع األيديولوجي في الرواية محل الدراسة.
الفصل الثالث واألخير ،تحدثت فيه عن اللغة ودالالت األيديولوجيا.

قع عينا قارئ على عنوان كھذا )البعد األيديولوجي في الرواية الجزائرية رواية
الحريق لـ"محمد ديب"  -أنموذجا (-إال وتثيره أسئلة ثالثة ،ال بد من اإلجابة عنھا ،حتى أقر
لھذا البحث بشيء من الجدارة العلمية.
أول سؤال يتبادر إلى الذھن إزاء ھذا العنوان ھو :لماذا اتخاذ رواية )الحريق( موضوعا
للبحث ؟
ثم لماذا التأطير للرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية بھذا المعلم الزمني
)فترة الخمسينيات( ؟
وأخيرا لماذا اختيار )األيديولوجيا( بالضبط دون سائر الظواھر التي تنطوي عليھا
الرواية ؟
قبل اإلجابة عن ھذه التساؤالت ،ال بد من اإلشارة إلى أنني لم أتعرض لھذا
الموضوع من باب المصادفة ،وال مدفوعا باقتراح من غيري ،وإنما لما الحظته من شغور
الساحة األدبية والنقدية -يكاد يكون ظاھرة -من دراسات أدبية ونقدية تتناول الرواية
الجزائرية ذات التعبير الفرنسي من قبل قارئ يقرأ العربية ويكتب بھا ،والقليل ال يشفي
الغليل) ،في مقابل الدراسات العديدة التي كتبت بأقالم فرنسية( ،إذا ما قورنت بالدراسات
التي تناولت الرواية الجزائرية المكتوبة بالعربية ،على الرغم من الرصيد المعتبر لھذه
الرواية المكتوبة بالفرنسية ،إذ بنظرة إحصائية سريعة على األعمال الروائية الجزائرية
المكتوبة بالفرنسية في الفترة الواقعة بين ) (1964-1945ظھرت سبع وثالثون رواية ،وھو
رصيد يؤكد الحاجة إلى مزيد من الدراسات والبحوث التي بدا لي أننا أولى بالقيام بھا
كجزائريين .لذلك جاءت الرغبة ملحة في خوض ھذه المغامرة ،خاصة وأن األمر يتعلق

بكاتب كبير في حجم "محمد ديب".

لقد خلصت من خالل اطالعي على تلك الدراسات–على قلتھا– والتي تناولت ھذه
الرواية إلى نتيجتين:
أوالھا :وتخص ھوية ھذه الرواية ،إذ اعتبرت تلك الدراسات أنھا تسير في فلك األدب
الفرنسي أو ما يسمى )مدرسة شمال إفريقيا( ،لذلك نجد تجاھال لھذه الرواية في
البيبليوغرافيا التي نشرھا "أحمد السكوت" للرواية العربية في مجلداته الستة التي استوعبت
أكثر من مئة وثالثين عاما عمر ھذه الرواية أي من عام ) (1865إلى) ،(1995وكذلك فعل
"سيد حامد النساج" في كتابه )بانوراما الرواية الحديثة( ،والدكتور "السعيد الورقي" في
كتابه)اتجاھات الرواية العربية المعاصرة( .وواضح أن ھذا التجاھل يعود إلى اعتبار تلك
األعمال أدبا أوروبيا باعتبار اللغة التي كتب بھا ،وأصحاب ھذا الرأي يلتقون في وجھة
نظرھم مع مقوالت مدرسة األدب المقارن الفرنسية التي ال ترسم الحدود القومية لآلداب
بالحدود السياسية ،ولكن بالحدود اللغوية.
ثاني ھذه النتائج :اعتبار تلك الروايات أدبا قوميا بالنظر إلى الروح التي كتب بھا والحقائق
التي عبر عنھا ،فھي كما جاء في مقدمة مترجم )الدار الكبيرة( ) (1رواية عربية مترجمة
إلى اللغة الفرنسية ،ال ألن أبطالھا عرب ،وال ألن أحداثھا تجري في أرض عربية ،وال ألن
مدارھا على اآلالم التي يتحملھا العرب في الجزائر ،وال على اآلمال التي تجيش في
صدورھم ،بل أوال وقبل كل شيء ألن العقل الذي أنجبھا عقل عربي له أسلوبه الخاص في
كل شيء ،في النظر إلى األمور ،في اإلحساس بالمشكالت في معاناة الحياة بل حتى في
تصور الزمان والمكان.
وأصحاب ھذا الرأي من الكتاب المغاربة وغيرھم كـ"ابن سالم حميش"
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والدكتور"أحمد سيد محمد" يلتقون مع مدرسة األدب المقارن األمريكية .فھذا األدب وإن
كان فرنسي اللغة ،فإنه يعبر في معظمه بصدق عن واقع الشعب الجزائري.
وإذا كانت مسألة نسبة األدب وانتمائه أثارت دارسي األدب المقارن وحفزتھم على
البحث في الموضوع ،فإن تراثنا العربي القديم يضم نماذج من الكتاب مزدوجي اللغة مثل
"عبد الحميد الكاتب" ،و"عماد الدين األصفھاني" ،وحديثا "جبران خليل جبران" الذي كتب
باإلنجليزية واألديب الفلسطيني "أنطوان شماس" الذي كتب بالعبرية .ولدى األمم األخرى
نجد "ھنري ترويات" الروسي الذي كتب بالفرنسية ،و"يونسكو" الذي كتب أيضا بالفرنسية
و"كافكا" الذي كتب باإلنجليزية.
وعلى أية حال ،فإن اختلف الدارسون في مسألة إن كان ھذا األدب فرنسيا أم قوميا
فإنني أعتبره جزائريا ،خاصة أنه ارتبط في مرحلة من مراحل تاريخنا بالمقاومة والكفاح
المسلح.
البعض ممن يرفضون انتماء روايات "محمد ديب" ،و"مالك حداد" ،و"كاتب ياسين"
إلى األدب الجزائري يصفون ھؤالء الكتاب بنعوت العمالة لفرنسا ،وبشواذ اآلفاق ،تافھي
الفكر ،ويرون أنھم تسلموا من فرنسا صكوك الغفران ،ليس ألنھم أتقنوا اللغة الفرنسية ولكن
ألنھم نفوا كل ارتباط بثقافة الوطن األصلي أي الجزائر ،ويتساءلون ماذا قدم "محمد ديب"
؟وماذا قدم "كاتب ياسين"؟ وماذا قدم "مالك حداد" ؟
كنت أقرأ ھذه األحكام ،وكانت تمر بمخيلتي مشاھد من مسلسل الحريق الذي أخرجه
"مصطفى بديع" للـتلفزيون الجزائري وكنت آنذاك ال أعرف عن "محمد ديب" إال اسما
متداوال في "الجينيريك" ولم أكن قد قرأت الرواية بعد ،وأتذكر كيف أن األسرة وأظن أن
الجزائريين عموما كانوا يعيشون حالة انخطاف وھم يتابعون حلقات المسلسل الذي أشعل
النار في التلفزة الجزائرية لفرط صدقه في نقل الھوية الجزائرية ووصفھا.
أقارن تلك المشاھد من المعاناة بكل تجلياتھا وبين تلك األحكام "الشوفينية" لتتأكد لي
بعد االطالع على )الثالثية( حقيقة كاتب ملتزم بقضايا شعبه ،وملتحم بحركته الوطنية في

مسارھا المحتوم ،كاتب اختار المقاومة بالكلمة ،فجاءت كتاباته تعبيرا صادقا عن ھذا
االلتزام ،وتصويرا دقيقا للقطيعة الوطنية التي حدثت مع األيديولوجيا االستعمارية بأشكال
نضالية حادة.

لقد جاءت رواية )الحريق( عمال أدبيا يحمل رسالة "أيديولوجية" تقول الحقيقة التي أرادھا
"محمد ديب" وأرادتھا "األيديولوجية" الوطنية في تكونھا مقابل الزيف الذي فرضته
"األيديولوجيا" االستعمارية.
عن اختيار رواية )الحريق( ،فإنه يرجع إلى ما علق في تالبيب الذاكرة عن ھذا
العمل األدبي بكل ماينضح به من صدق في توصيف الواقع الجزائري تحت سيطرة
االستعمار .وقد أتيحت لي فرصة البحث ألثبت الدور النضالي الذي جسدته الرواية في ظل
أوضاع سياسية مشحونة بالصراعات القاتلة ،ففي ھذا الزخم السياسي ولدت رواية
)الحريق( لتمثل لحظة مھمة في الحقل الروائي الجزائري ،انبثاق يلتحم عضويا
بـ"األيديولوجيا" الوطنية المرتبطة بطموحات الشعب الجزائري في الحرية واالنعتاق
لتصبح الرواية منبرا للشھادة والتنديد ،فالمطالبة .خطابھا بنية لغوية دالة ،يصوغ عالم
القرية والفالحين في إطار زماني ومكاني دقيق ،يحاول أن يقنع القارئ "المتروبولي"
بحقيقة الوقائع التي سجلھا من خالل عنصرين فنيين يھيمنان على أطراف الجسد الروائي
ھما الوصف والحوار ،فيرتقي بھذا التوظيف الفني إلى مستوى الرمز والتنبؤ ،ويحمل
النص دالالت "أيديولوجية" تباغت ھذا القارئ في مقدمة الرواية ،فتحرضه على مواصلة
المسار السردي وداعية إياه إلى التھام كل النص.
وأما التأطير الزمني لموضوع البحث )فترة الخمسينيات( فإن ھذه الفترة من القرن
العشرين تعتبر من أخصب الفترات في الجزائر المستعمرة ،ليس ألنھا شھدت ثورة من
أعنف الثورات في العالم ،ولكن لبزوغ فجر الرواية الجزائرية والتي مثلت عمال مضادا في
إطار البحث عن انفالت من القبضة االستعمارية التي كانت تستھدف تشويه الثقافة الذاتية،
وإلحاق المستعمر بركب الثقافة الغازية .في ھذه الفترة راح الكتاب الجزائريون–استجابة

لحتمية تاريخية و"أيديولوجية" -يصورون واقع الشعب الجزائري ،والظروف القاسية التي
يعاني منھا ،لقد جاء أدبھم المكتوب بالفرنسية -كما يتجلى في أعمال "محمد ديب" ،و"كاتب
ياسين" ،و"مالك حداد" ،و"مولود معمري" -ممثال لألطروحة المناقضة لألدب االستعماري
المليء بالمغالطات ،واألحكام المسبقة ،و العنصرية المقيتة ليحمل
ھموم اإلنسان الجزائري بجميع فئاته وطبقاته ،وال سيما الفئات الشعبية الفقيرة سواء التي
تعيش في المدن كسكان "دار سبيطار" أو تلك التي تعيش في األرياف كما ھو الحال في
"بني بوبالن".
وعن ظ اھرة "األيديولوجيا" ،فإنني أعتقد أن رواي ة )الحريق( أطروحة تعلن عن
الرفض وتدعو إلى التمرد على النظام الكولونيالي وضد آلياته التي دأب أصحابھا على
تسويغ اآلخر على أساس من الدونية واالحتقار ،وھنا يكون البحث عن مواجھة ھذا الخطاب
االستعماري والظالل الفكرية التي يتوسل بھا لتحديد صورة اآلخر مشروعا ،من خالل ھذا
العمل األدبي الذي أعطى ألول مرة فرصة التعبير لإلنسان الجزائري ،كإنسان له انتماء،
وكشعب له كيان ،وله قيم وتقاليد ،وھموم ،وھو الشيء الذي ظل األدب االستعماري
يصرعلى نفيه ،باعتباره خطابا قائما على فكرة االستعالء وعقدة التفوق ،وھو ما يثبت
ارتباط الحقل األدبي آنذاك والفكري بالظاھرة االستعمارية .
يقوم مخطط بحثي ھذا على تمھيد نظري يتناول عالقة األدب بـ"األيديولوجيا" تليه
فصول ثالثة؛ يختص أولھا بدراسة نظرية حول الرواية الجزائرية و"األيديولوجيا" ،حيث
تناولت فيه مفھوم "األيديولوجيا" ،ثم المنحى "األيديولوجي" في الرواية الجزائرية ،وفي
ھذا المبحث تطرقت إلى فترة السبعينيات ومثلت لھا بنموذجين من الرواية العربية
الجزائرية للكاتب "الطاھر وطار")الالز( و)الزلزال( .بعدھا رحت أتتبع ھذا المنحى في
شكله التنازلي حفاظا على تسلسل المباحث ،فتعرضت للرواية الجزائرية الناطقة بالفرنسية،
بدءا بفترة مابين الحربين العالميتين ،ثم التفاوت الطبقي والصراع الثقافي في الجزائر
المستعمرة وأخيرا فترة الخمسينيات وبداية تشكل الوعي الثوري لدى "محمد ديب" .بينما
تمحور الفصل الثاني وھو فصل تطبيقي حول النزوع "األيديولوجي" في رواية )الحريق(

وفيه انصبت الدراسة على العناصر الفنية التي تنطوي عليھا الرواية ،تناولت في المبحث
األول تأويل الحدث ضمن المنظور الروائي وفي الثاني الزمكانية وفكرة الصراع والثالث
الشخصيات والخلفية األيديولوجية ،وأخيرا الحوار وخصوصية السرد .أما الفصل الثالث
واألخير وھو أيضا تطبيقي فقد خصصته للغة ودالالت "األيديولوجيا" تناولت فيه بدايــة
مأساة التعبير في الرواية الجزائرية الناطقة بالفرنسية ،ثم عرجت على اللغة واإلزاحة
و بعد ذلك الرمز وأخيرا دالالت التوظيف "األيديولوجي" .وكان ال بد أن أنھي بحثي
بخاتمة جعلتھا تلخيصا للنتائج التي توصلت إليھا.
وفيما يخص المنھج المختار ،فقد بدا لي أن طبيعة البحث تقتضي منھجا وصفيا
تحليليا ،غير أن ذلك ال يمنع من تطعيم الدراسة بالمنھج البنيوي والذي قد يكون له شأن في
إضاءة بعض الجوانب المظلمة من الدراسة.
والبد من اإلشارة إلى الصعوبات التي اصطدمت بھا أثناء بحثي ،بدءا بصعوبة
الحصول على المراجع العربية التي تناولت الرواية محل الدراسة ،وما حصلت عليه من
مراجع كانت بالفرنسية مما اضطرني إلى أن أركن إلى الترجمة ،ومن ھنا فھذا االجتھاد في
الترجمة سيصاحبه -حتما– خلل ما في التحليل أو الوصول إلى االستنتاجات .
ومھما يكن ،فالبحث مجرد محاولة إن أصاب القليل ،فقد أثار– على األقل-
الموضوع أمال في أن يأتي من يتناوله بشكل كامل ويصحح ما سقطت فيه.
ال يفوتني في األخير أن أرش أستاذي المشرف الدكتور عبد الرحمان تبرمسين بعبير
الشكر واالمتنان ألنه قبل اإلشراف على ھذا البحث واحتضنه ،بالرغم من انشغاالته
وظروفه الصحية ،كما أشكر قسم األدب العربي بجامعة محمد خيضر الذي أتاح لي فرصة
البحث ،وكل من مد إلي يد العون وساھم من قريب أو من بعيد في إنجاز ھذا العمل
المتواضع ولو بدعاء لي بالتوفيق.
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