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مــن بــین الفنــون النثریــة القائمــة علــى ســرد األحــداث والقصــص، ومــن بــین  الروایــةتعتبــر         

یـــت بهـــا ظهـــذه المكانـــة الهامـــة التـــي حوتـــداوال فـــي الســـاحة األدبیـــة،  األجنـــاس األكثـــر انتشـــارا

جعلها تتـداخل مـع  العدیـد مـن المعـارف  ضمونمستوى الشكل والموالتطور الذي شهدته على 

الـذي یعـد تسـجیال وتحلـیال ألحـداث جـرت فـي  العلـوم التـاریخولعّل أبـرز هـذه  ،والعلوم األخرى

ن یتوجهــون إلیهـا ویســّخرونها الـزمن الماضـي، األمــر الـذي جعــل العدیـد مـن الكتّــاب المعاصـری

نسـانیة، ومـن بـین هـذه القضـایا ومعالجة قضایا متعددة تّمـس مختلـف جوانـب الحیـاة اإل مةلخد

شد االرتبـاط، وجعلـت ا الحساسة التي رّسخت في الخطاب الروائي وارتبطت بالروایة التاریخیة

من اإلنسان محور العملیة االبداعیة، قضیة الذات في عالقتها باآلخر المختلف جنسیا عرقیـا 

  .ودینیا

ي كـان لهـا وقـع وصـدى فـي ذهـن موضوع الذات واآلخر من بـین المواضـیع الشـائكة التـف     

خاصــة أنهــا أصــبحت فــي الحاضــر تشــیر إلــى العدیــد  الرتباطهــا بالحیــاة التــي نعیشــها، الكاتــب 

واآلخـر  األنـا" اإلسـالم والغـرب  لجـورج طرابشـي،" كشـرق وغـرب، رجولـة أنوثـة"مـن العالقـات 

بـاآلخر ومـا ینّجـر عنهـا ، فعالقـة الـذات ...لنبیل سلیمان وغیرهم" عي الذات والعالمو "للجابري،

من صدام وصراع شّكل لدى الذات أزمـة داخلیـة، هـذا مـا جعـل الروائـي یّوجـه ویّسـخر إبداعـه 

للوقـــوف عنـــد حـــدود هـــذا الموضـــوع وخدمتـــه  وتحلیلـــه وٕاعطـــاء رؤیـــة شـــاملة لـــه، وتـــأتي هـــذه 

ة التي تعیشـها ف بطبیعة األزملتعرّ " أزمة الذات في الكتابة السردیة التاریخیة  "الدراسة بعنوان

الــذات فــي ثنایــا الروایــة الجزائریــة، وتبــرز الصــراع القــائم بینهــا وبــین اآلخــر المختلــف  عنهــا، 

  .فمن خالل هذا اآلخر استطاعت الذات أن تكشف هویتها وحقیقتها ومكانتها في العالم

یكمــن الســبب فــي اختیــاري لهــذا الموضــوع تأكیــدا علــى رغبــة فــي الــنفس، لدراســة الفــن و      

مـــا تعانیـــه مـــن قهـــر واضـــطهاد الروائـــي الجزائـــري مـــن وجهـــة تحدیـــد صـــورة الـــذات المتأزمـــة، و 

تحملـه  مـال ،وبسـبب اطالعـي علـى نمـاذج للروایـة التاریخیـة بـالجزائرالمختلـف،  اآلخـربسـبب 

مــن میــزة فــي طــرح العدیــد مــن القضــایا التــي تخــص الــذات، كــان البــد مــن التطــرق إلــى دراســة 

ــة البحــث عــن المهــدي المنتظــر  نمــوذج منهــا، واكتفیــت بأحــد النمــاذج وهــي روایــة حوبــه ورحل
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إجابـــة عـــن األســـئلة التـــي صـــاغتها عـــز الـــدین جالوجـــي، حتـــى أصـــل إلـــى للكاتـــب الجزائـــري 

ــت الــذات المتأزمــة فــي الروایــة التاریخیــة الجزائریــة؟ ومــا هــي : إشــكالیة الــذات وهــي كیــف تجّل

  ة؟ي ساهمت في ربطها بموضوع األزمالعوامل الت

ـــى الملحـــق،إوخاتمـــة، إضـــافة  ، فصـــلین، مقدمـــةإلـــى ینقســـم البحـــث       وملخـــص وقائمـــة  ل

المبحــث األول عرضــت فیــه الروایــة : جــاء فــي مبحثــین الفصــل األول ، للمصــادر والمراجــع

التعریــف بالروایــة التاریخیــة، نشــأة الروایــة التاریخیــة عنــد الغــرب : والســرد التــاریخي عبــر نقــاط 

أهـم  ، موضـحةوالعرب، سردیة التـاریخ فـي الكتابـة الروائیـة مـن خـالل عالقـة الروایـة بالتـاریخ 

والمبحــث الثــاني تناولــت فیــه مفــاهیم اصــطالحیة  ،تــي یتقــاطع فیهــا الســرد مــع التــاریخالنقــاط ال

  .خر ومصطلح األزمةلمفهوم الذات وعالقتها باأل

لیبرز مـا درسـنا فیـه الكتابة السردیة التاریخیة جاء الفصل الثاني بعنوان أزمة الذات في و      

والعوامــل التــي ســاعدت فــي ربطهــا بمصــطلح األزمــة، وقــد جـــاء  نمــاذج للــذات المتأزمــة،مــن 

مــرأة مــن ال: حــدود رؤیــة اآلخــر فــي نقــاط منهــا ت فیــهالمبحــث األول تناولــ: كــذلك فــي مبحثــین

كمـا تطرقـت إلـى الفكـرة التـي  ،رورفـض اآلخـر المسـتعممنظور الرجل، اآلخر المثقـف، الـذات 

أراد الكاتــب عــز الــدین جالوجــي إیصــالها وهــي فكــرة التعــایش الســلمي و قبــول اآلخــر، وجــاء 

العدیـــد مـــن  بعـــد التركیـــز علـــى وهـــذا، المكـــان وٕاشـــكالیة العنـــف: حـــت عنـــوانالمبحـــث الثـــاني ت

  ...الحمامالمدینة والقریة والشارع ،  وطن ،المفتوحة والمغلقة التي شهدت العنف كاألمكنة ال

ة مــن خــالل القضــایا المتعلقــ ،لنتــائج المتحصــل علیهــا مــن الدراســةفــي الخاتمــة أوجــزت او      

تحلیـــل اعتمـــدت علـــى آلیـــات الولقـــد  .رحـــت وقـــدمت فـــي الـــنص الروائـــيبأزمـــة الـــذات التـــي ط

المنـاهج ي، النفساني ألن كـل مـنهج مـن هـذه النقد السوسیو ثقافي، التاریخ: السیاقي ممثلة في

 تناولــت روایــة حوبــههــذا و ، الموضــوعتخــدم ونتائجــه التحلیلیــة إیجابیــة  یكمــل بعضــها الــبعض،

الكثیر من القضایا التي جعلـت العدیـد  لعز الدین جالوجي ورحلة البحث عن المهدي المنتظر

مــن الدارســین یتوجهــون إلــى معالجتهــا، ولعــّل أبــرز اإلشــكاالت التــي طرحهــا البــاحثون كانــت 

 الــخ لكّنــي عمــدت فــي هــذه الدراســة إلــى التطــرق.. حــول جمالیــات العنــوان، التخّیــل التــاریخي
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 ،ل مجموعـة األحــداثلجانـب آخـر یشــمل أزمـة الـذات فــي عالقاتهـا بــاآلخر المختلـف مـن خــال

وأخیـرا لـم أجـد أي صـعوبة ناحیـة المصـادر والمراجـع، فلقـد اسـتعنت بالعدیـد مـن المراجـع التــي 

الروایـــة والتـــاریخ لنضـــال الشـــمالي، الروایـــة العربیـــة وٕاشـــكالیة : تناولـــت الموضـــوع ولعـــل أبرزهـــا

  ..التصنیف لساندي سالم أبو سیف

: لعمــل، وأقــّدم شــكري الخــالص وتقــدیري ألســتاذيفــي األخیــر أحمــد اهللا أن أتممــت هــذا او      

، حیــث أننــي اســتفدت مــن توجیهاتــه القّیمــة، كمــا أنــه لــم  ســامي الــوافي الــذي كــان نعــم المّوجــه

الجمیـل فـإنني لسـت قـادرة علـى مكافأتـه  ومهما أردت أن أردّ  ،یبخل علّي بالمادة العملیة كذلك

  .ر الجزاء ویرزقه الثوابإال بالدعاء النابع من قلبي، بأن یجزیه اهللا خی

كما أشكر أعضاء اللجنة المناقشة لتسخیرهم جهدهم في قراءة هذا البحث، ومهما أقـّر بالجهـد 

  .الذي بذلته فإن الكمال في األخیر یبقى هللا عز وجل
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  :الروایة والسرد التاریخي: المبحث األول

الروایـة مـن بـین األجنـاس األدبیـة التـي شـغلت حیـزا كبیـرا فـي األدب العربـي، ومـن  تعتبـر     

: بــین الفنــون النثریــة التــي انتشــرت بشــكل واســع لتشــمل دائــرة التصــنیف علــى اختالفهــا، فنجــد

  ...روایة اجتماعیة، روایة سیاسیة، روایة تاریخیة

ـــد الـــذي توجـــه إلیـــه جـــل ا      لمبـــدعین فـــي معالجـــة مختلـــف هـــذه األخیـــرة تعـــد المـــالذ الوحی

التي تواكـب اإلنسـان خـالل حقـب وفتـرات ، ...)، أحاسیس، عواطفأفكار( الجوانب و  القضایا

إذ أنها تختلف عن غیرهـا  ؛المجتمعاتو  زمنیة من التاریخ، فهي المرآة العاكسة لحیاة الشعوب

فــي عملیــة اإلنتــاج مــن األنــواع الروائیــة األخــرى، كونهــا تعتمــد علــى التــاریخ كمرجعیــة رئیســیة 

 اإلبـــداعي، وهـــذا مـــا یحـــدد طبیعـــة العالقـــة التـــي تربطهـــا كفـــن روائـــي بالتـــاریخ، فـــالفن الروائـــي

السـرد الروائـي یسـتلهم مـن أحـداث التـاریخ ووقائعـه، وهـو مـا و  التاریخ كالهما قائم على السـردو 

هـو واقعـي  ن مـافـي الجمـع بـیینتج لنا السرد التاریخي الذي یقوم على مرجعیة أساسیة متمثلـة 

  ).روایة(ومتخیل  )تاریخ(

  le roman historiqueالروایة التاریخیة  :أوال

كتسب مصطلح الروایة التاریخیة مرونة وتألقا هائال في كثیر من الدراسات بسـبب تعـدد ا     

، وأي محاولـة "التـاریخ"و" الروایـة":إذ نجد أن هذا المصطلح یجمع بین أمرین همـا ؛استعماالته

 تخــــرج عــــن العالقــــة التــــي تربطهمــــا، وبحســــب الــــرؤى مفهــــوم لهــــا وتحدیــــد ماهیتهــــا ال لوضــــع

التــي ال ن التعــاریف لهــذا اللــون األدبــي، هــات الفكریــة لــدى كــل مبــدع صــیغت العدیــد مــوالتوج

 تخـــرج فـــي العمـــوم عـــن كونهـــا عمـــل أدبـــي یحكـــم التـــاریخ مســـار تطـــوره، فیـــرى جـــورج لوكـــاتش

george lukacs  ّروایـــــــة تثیـــــــر الحاضـــــــر ویعیشـــــــها ":إالتاریخیـــــــة مـــــــا هـــــــي الروایـــــــة ال بـــــــأن
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، فنستنتج من خالل قوله أن الروایـة التاریخیـة )1("المعاصرون بوصفها تاریخهم السابق بالذات

هـــا تعـــالج مختلـــف أي أنّ  ؛ج أحـــداثها بـــالرجوع إلـــى التـــاریخ الماضـــي بهـــدف إثـــارة الحاضـــرنســـت

ـــه الراهنـــة،  ـــي تســـایر اإلنســـان فـــي حیات ـــى التـــاریخ الماضـــي فتأخـــذ القضـــایا الت لكنهـــا تعـــود إل

  .بأحداثه الواقعیة وتدرجها ضمن سیاق العمل األدبي حتى تثیر القارئ

ـــذي فالمـــادة التاریخیـــة هـــي المكـــون الرئیســـي       إلیـــه الروایـــة التاریخیـــة فـــي طـــرح  تســـتند ال

تلهمة مــن قضــایاها، وتتحــدد مــن خاللهــا المســافة الزمانیــة التــي تــربط بــین تلــك األحــداث المســ

الماضي وبین الـزمن الـذي كتبـت فیـه الروایـة، األمـر الـذي یـدفع بالقـارئ إلـى طـرح العدیـد مـن 

التســاؤالت حــول حــدود هــذه المســافة حتــى یصــل فــي النهایــة إلــى الحقیقــة، هــذا ویؤكــد جــورج 

ما یهم فـي الروایـة التاریخیـة لـیس إعـادة سـرد األحـداث التاریخیـة " لوكاتش في سیاق آخر أن 

فــي تلــك األحــداث، ومــا یهــم أن نعــیش مــرة  ابــل اإلیقــاظ الشــعري للنــاس الــذین بــرزو  ،كبــرىال

ویتصــرفوا كمــا فعلــوا  االتــي أدت بهــم أن یفكــروا ویشــعرو  ،اإلنســانیةو  أخــرى الــدوافع االجتماعیــة

فهــو فــي قولــه هــذا یركــز علــى أن الروایــة التاریخیــة عنــدما ، )2("ذلـك تمامــا فــي الواقــع التــاریخي

 ،فهــذا ال یعنــي أنهــا تریــد التعریــف بتلــك األحــداث الكبــرى ةحیــاء أحــداث تاریخیــة ماضــیتعیــد إ

فتدرجـه  ،)أحداث صغرى( وٕانما غایتها تكمن في الكشف عن الجانب المخفي من هذا التاریخ

تهـتم بالجانـب ( تبرز مـن خاللهـا سـلوكیات إنسـانیة اجتماعیـة  ،ضمن سلسلة األحداث الكبرى

مــن أجــل  ،انطالقــا مــن إعــادة إحیــاء شخصــیات كــان لهــا الــدور فــي تلــك األحــداث) اإلنســاني

الروائـــي إیصـــالها وهنـــا الروایـــة التاریخیـــة تجعلنـــا نعـــیش تلـــك  إقنـــاع القـــارئ بـــالفكرة التـــي یـــودّ 

  .مامنااألحداث مجددا في زمننا كونها تثیر اهت

تتنـاول القصـة : " الروایـة التاریخیـة فـي قولـه alfred sheppard ألفرد شیباردف ویعرّ      

وز حــدود التاریخیــة الماضــي بصــورة خیالیــة، یتمتــع الروائــي بقــدرات واســعة یســتطیع معهــا تجــا
                                                           

،   2ط ،1986صالح جواد كاظم، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، : الروایة التاریخیة، تر: ج لوكاتشجور  )1(

  .89:ص

  .46: صمرجع سبق ذكره ،  ،الروایة التاریخیة: جورج لوكاتش )2(
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أن الروایة التاریخیـة  نجد من خالل قوله، )1("ال یستقر فیه التاریخالتاریخ، لكن على شرط أن 

أي أنهـــا ال تأخـــذ مـــن المـــادة  تخضـــع لشـــرط أساســـي وهـــو إخضـــاع المـــادة التاریخیـــة للخیـــال؛

وال بـد لهـا أن تحـافظ  ،التاریخیة كما هـي وٕانمـا تصـبغها بالخیـال حتـى تخرجهـا فـي حلـة جدیـدة

  .ل حتى ال تمس بالتاریخیتكثر من التخیال أي  ؛على طبیعة المادة التاریخیة

إذ أنـه یخضـعها لشـرط الفـن الروائـي،  ؛األحداث التاریخیـة بناء إن الخیال یمثل جزءا من     

فهــذا یجعلهــا تاریخــا بحــت  ،فلــو أخــذنا مــثال أحــداث مــن التــاریخ ولــم نظــف إلیهــا لمســة خیالیــة

الروایـة كنـوع أدبـي قـائم  ألنّ  ؛الوثـائق التاریخیـة ولـیس إلـى فـن الروایـةو  وتصنف ضـمن الكتـب

أحـــداث الروایـــة ولـــم نجمعهـــا بأحـــداث مـــن التـــاریخ لمـــا اســـتطعنا أن  اال، وٕاذا صـــغنعلـــى الخیـــ

وعلیـــه فالروایـــة التاریخیـــة قائمـــة علـــى الجمـــع بـــین مـــا هـــو  ،"تاریخیـــة"نضـــیف إلیهـــا مصـــطلح 

" ذهــب إلیــه عبــد الســالم أقلمــون فــي كتابــه  وهــو مــا، )خیــالي(ومــا هــو روائــي )واقعــي(یخي تــار 

الروایـة التاریخیـة عمـل سـردي یرمـي "  :أشـار إلیـه سـعید یقطـین فـي قولـه وما "التاریخو  الروایة

إلـــى إعـــادة بنـــاء حقبـــة مـــن الماضـــي بطریقـــة تخیلیـــة، حیـــث تتـــداخل شخصـــیات تاریخیـــة مـــع 

للمــــادة التاریخیــــة، لكنهــــا مقدمــــة  اشخصــــیات متخیلــــة، إن فــــي الروایــــة التاریخیــــة نجــــد حضــــور 

لروایــة التاریخیــة تقــوم علــى المــادة التاریخیــة التــي تمثــل وبالتــالي فا ،)2("بطریقــة إبداعیــة تخیلیــة

تجمــــع فیهــــا بــــین شخصــــیات واقعیــــة بــــرزت فــــي تلــــك  ،المكــــون األساســــي فــــي البنــــاء الروائــــي

ل یــوهنــا یركــز علــى التخی ،فــي قالــب إبــداعي) خیالیــة(وبــین شخصــیات مصــنوعة  ،األحــداث

  .یخيالخطاب التار و  الذي یعد أساس التمییز بین الخطاب الروائي

تتنـاول  يماضـللإعـادة بنـاء خیالیـة " :هـي إال ویرى محمـد نجیـب أن الروایـة التاریخیـة مـا     

هــذا القــول أجمــل مــا طرحــه العدیــد مــن  ؛)3("أساســا حیــاة جمــع مــن النــاس وعــاداتهم وتقالیــدهم

فمحمـد نجیـب یـرى أن مـا یمیـز الروایـة التاریخیـة ... بیكر، ستودارد، لوكـاتش: الروائیین أمثال
                                                           

  .112:، ص1، ط2006الروایة والتاریخ، جدار للكتاب العالمي للنشر والتوزیع، عمان، : الشمالي نضال )1(

  .227:، ص1، ط2010قضایا الروایة العربیة الجدیدة الوجود والحدود، رؤیة للنشر والتوزیع، القاهرة، : سعید یقطین )2(

  .114:الروایة التاریخیة، مرجع سبق ذكره، ص: نضال الشمالي )3(
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یــل، إذ یوٕاعــادة إحیائهــا ألحــداث التــاریخ الماضــي بطریقــة إبداعیــة یحكمهــا التخ اســتلهامهاهــو 

  .بعاداتهم وتقالیدهم اهتمامهاتهتم بالجانب اإلنساني من خالل 

ر عـن لوحة فنیة تعبّ نستخلص مما سبق ذكره أن الروایة التاریخیة في مجملها عبارة عن      

المجتمعـات، یسـتخدمها الروائـي أو المبـدع كوسـیلة و  مرحلة من المراحل، وتعالج حیاة اإلنسـان

ش تلــــك لمعالجــــة مختلــــف القضــــایا التــــي یعــــاني منهــــا مجتمعــــه الــــراهن، یجعلنــــا الروائــــي نعــــی

لمجتمـع إزاء ذلـك ا هلفتـرة التـي نعیشـها، یبـرز مـن خاللهـا موقفـاألحداث مجددا وكأنها تخص ا

ــــ، وعلیــــه فمهمــــا أو قصــــد التغییــــر الروایــــة فــــي الماضــــي فإنهــــا تكــــون دائمــــا علــــى صــــلة  تغل

ل فـي دراسـتها فیكـون لـه الحـق أن یتوّغـ ،یأخذ فیهـا القـارئ جانبـا مهمـا مـن الدراسـة ،بالحاضر

وفـق رؤیــا معاصــرة حتـى یــدرك حقیقــة الكاتــب فـي تركیــزه علــى حقبـة معینــة، ویفهــم المنطلقــات 

  .ناء مجتمعه علیهاالتي أراد ب

 :نشأة الروایة التاریخیة: ثانیا

الثـامن عشـر ظهـور العدیـد مـن الروایـات التـي تعـالج و  شهد كل من القـرنین السـابع عشـر     

التـي سـاهم فـي نشـأتها فـن القصـص الـذي وجـد و  موضوعات تاریخیة في الكثیر من المنـاطق،

أن هــذا  ،ه علــم األدب الحــدیثمــا یقــرّ لكــن حســب مــا یــراه النقــاد و  ،منــذ القــرن العاشــر مــیالدي

الصنف من الروایات وخاصة روایـات القـرن السـابع عشـر لیسـت بروایـات تاریخیـة، وٕانمـا هـي 

عبــارة عــن إطــالالت لبــزوغ هــذا النــوع واعتالئــه الســاحة الفنیــة، أمــا فیمــا یخــص روایــات القــرن 

لـت الجانـب النفسـي للعصـور لكونهـا أهم ،هت إلیها العدید مـن االنتقـاداتالثامن عشر فلقد وجّ 

جتماعیـة التـي ظهــرت فـي هـذه الفتــرة مــن ذلـك یبقـى للروایــة الواقعیـة االالتـي تناولتهـا، وبـالرغم 

ة یــهــور الفعلــي للروایــة التاریخیــة، ولــذلك فــإن االنطالقــة الحقیقلظّ لالفضــل الكبیــر فــي التمهیــد 

األمریكي ستیفن كـرین فـي  عشر على ید الكاتب نشأة هذا الفن كانت في مطلع القرن التاسعل

وبســبب إهمالــه فــي توظیــف بعــض العناصــر الفنیــة انتقلــت ، "شــارة الشــجاعة الحمــراء" روایتــه 



  الكتابة�السردية�التار�خيةالفصل��ول�������������������������������������������������������������

 
9 

ه الــــبعض مــــن األدبــــاء ، األمــــر الــــذي ینكــــر 1814الریــــادة لــــوالتر ســــكوت فــــي روایتــــه ویفرلــــي 

ح لتفصــ "، التــي جــاءت )1869، 1865" (مالســالو  الحــرب" لســتوي فــي روایتــه وینســبونه لتو 

ا، وعـن معن معرفة واسعة یتمتع بها الروائي عن تاریخ األسرتین اللتین تناولت الروایة تاریخه

فـتمكن مـن خـالل ذلـك أن ینـتج  ،یمتلكـه مـن تجـارب وقـوة خیـال غزو نابلیون لروسیا، وعن ما

فـنالحظ أن الروائـي فـي روایتـه هـذه وانطالقـا مـن تجاربـه وقـوة  ؛)1("روایة فنیة تاریخیـة عظیمـة

  .یاله استطاع أن یبرز جانبا من التاریخ الروسي ویحییهخ

حیـث نجـد العدیـد  ،هذا ولقد كان لوالتر سـكوت أثـرا كبیـرا فـي النهـوض بالروایـة التاریخیـة     

وأولهــم كاتــب الروایــة التاریخیــة الفرنســي ألكســندر دومــاس " ،مــن الــروائیین الــذین تــأثروا بأدبــه

إذ استطاع رفع الروایة إلى مصـاف  ؛بفضل سكوت في مجال الروایة التاریخیة وبلزاك یعترف

فــنالحظ أن والتــر ســكوت كــان لــه الفضــل فــي النهــوض بهــذا الفــن ، )2("القیمــة الفلســفیة للتــاریخ

أن یرســم للروایــة التاریخیــة معــالم ســار علــى نهجهــا العدیــد  اســتطاعحیــث أنــه  ،وٕاعطائــه قیمــة

سـن لمـن بعـده أصـوال " فلقـد وغیـرهم.... نزوني، فیكتـور هیجـو، رنكیـه،مـا :من الروائیین أمثـال

ــه مــن تبعــة دون تغییــر كبیــر فــي مختلــف اآلداب األورو ظلــت هــي الم بیــة، فكــان یختــار أبطال

الماضي البعید، وخاصة من أبطال العصـور الوسـطى، ویجعـل للشخصـیات التاریخیـة المكـان 

لـى أنـه یضـفي سـحرا علـى عوهـذا إنمـا یـدل ، )3("خالثاني في قصصـه لـئال یتقیـد بحقـائق التـاری

ـــى  ،المـــادة التاریخیـــة التـــي یســـتلهمها ـــى تلـــك األحـــداث كمـــا هـــي بـــل عل كمـــا أنـــه ال یركـــز عل

ستوحي منها، ونظرا للمكانـة التـي احتلتهـا الروایـة التاریخیـة فـي السـاحة تالحقائق الباطنة التي 

خوســیه ســاراماجو، مــاریو  :بــرزت العدیــد مــن األســماء أمثــال انتشــار،الغربیــة ومــا شــهدته مــن 

                                                           

  .120:الروایة التاریخیة، مرجع سبق ذكره، ص: نضال الشمالي )1(

 ،2014ي الحدیث، دار مكتبة الحامد للنشر، عمان، بالروایة التاریخیة في األدب العر : حسن سالم هندي إسماعیل )2(

  .25:ص ،1ط

  .25:مرجع نفسه ، ص )3(
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حیث شـهد القـرن العشـرین تطـورا كبیـرا فـي مجـال الروایـة التاریخیـة خاصـة علـى .... فاراجاس

  .ثید فورستر وكینی

فلقـــد اختلـــف الروائیـــون حـــول  ،أمــا بالنســـبة لنشـــأة الروایـــة التاریخیـــة فـــي الســـاحة العربیـــة      

حیـــث یـــرى الـــبعض مـــنهم أن الروایـــة التاریخیـــة  ؛فـــي نشـــأتها وتطورهـــا العوامـــل التـــي ســـاهمت

االقتبـــاس التـــي شـــهدها النصـــف و  العربیـــة تـــأثرت بالروایـــة العالمیـــة عـــن طریـــق حركـــة الترجمـــة

االســـتلهام مـــن التـــاریخ و  الثـــاني مـــن القـــرن التاســـع عشـــر، األمـــر الـــذي ســـاعدها علـــى الظهـــور

حــین یــرى الــبعض اآلخــر أن العامــل األساســي  فــي ،الشــعبي صاإلســالمي باإلضــافة إلــى القــ

" :ونجــد خیــر مثــال علــى ذلــك ،البعثــات األوربیــةو  الــذي ســاعد علــى والدتهــا یتمثــل فــي النقــوش

روایــة  وهــي ؛)1("الكهنــةو  التــي تناولــت صــراع الفراعنــة 1876روایــة الكاتــب األلمــاني  بیــرس 

یـــة التاریخیـــة عنـــد العـــرب لمـــا الروا خاصـــة بالتـــاریخ المصـــري القـــدیم، إال أن هنـــاك مـــن یرجـــع

 ،الفســادو  الظلــم وانتشــار االســتعمارعاشــته الــدول العربیــة مــن تــوالي الحــروب وطغیــان سیاســة 

الثوریــة وخیــر مثــال علــى و  فنجــد مــن الــروائیین اللــذین توجهــوا إلــى الروایــات التاریخیــة القومیــة

فــي ظــل أحــداث سیاســیة  ،أحمــد هیكــل وســالمة موســى فــي نشــر اإلحســاس بالمصــریة" ذلــك 

ألنـه یعتبـر  ؛ا إلـى هـذا النـوع األدبـي وطـوروهأو فنالحظ أن هؤالء الـروائیین لجـ، )2("تهدد الهویة

وعنــد ذكرنــا للروایــة  ،الحفــاظ علــى ثبــات الهویــةو  بالنســبة إلــیهم المــالذ الوحیــد فــي نشــر الــوعي

ایته زنوبیـا كالبستاني في رو  في هذا النوع ارزو ب نالتاریخیة تتبادر على مسامعنا أسماء لروائیی

                           ... اه، نجیب محفوظ  في روایتـه عبـث األقـدارمسالكثیر في روایته وإ ، علي أحمد با)1871(

النقـاد مـن و  إال أن هنـاك مـن المفكـرین ،وعلى الرغم مما حققه جل هـؤالء الكتـاب مـن إنجـازات

وتبقــى لــه جــل الریــادة فــي  ،زیــدان هــو األب الفعلــي للروایــة التاریخیــة العربیــة یــرى أن جرجــي

إذ أن طـــه وادي یعـــد جرجـــي زیـــدان مؤســـس الروایـــة  ؛النهـــوض بهـــذا الفـــن فـــي التـــراث العربـــي

                                                           

  .32:مرجع سبق ذكره، ص الحدیث،الروایة التاریخیة في األدب العربي : حسن سالم هندي إسماعیل )1(

، 1، ط2008الروایة العربیة وٕاشكالیة التصنیف، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان، : ساندي سالم أبو سیف )2(

  .120:ص
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وكـــان علـــى وعـــي بـــأن تقـــدیم  ،التاریخیـــة فـــي األدب العربـــي فهـــو كاتـــب ســـیرة وروایـــة تاریخیـــة

وهـذا إن دل علـى شـيء ، )1("أثیر مـن تقدیمـه فـي قالـب علمـيالتاریخ من منظور أدبـي أكثـر تـ

 ،فإنمــا یــدل علــى أنــه یعتمــد فــي تقدیمــه للمــادة التاریخیــة األســلوب القصصــي المفعــم بالتشــویق

أن جرجـي زیــدان هــو مــن أدخـل هــذا االتجــاه إلــى وهـو مــا أقــره شــفیع السـید كــذلك عنــدما رأى بــ

 :جورجي زیدان فـي أعمالـه االروائیین الذین قلدو  هتم فیه بتعلیم التاریخ، فنجد من بینمصر وا

وكـان هـذا الجانـب ....  وأحمد شـوقي فـي ورقـة األس ،فرح أنطوان في روایته أورشلیم الجدیدة

  .عتمدها جرجي زیدانتقلید یشمل الطریقة الفنیة التي امن ال

قـــد كـــان لهـــا الـــدور األســـمى فـــي ، فلعـــن الروایـــة التاریخیـــة بـــالجزائر للحـــدیث وباالنتقـــال     

الكشف عن الجانب المهمش من تاریخ الجزائر، وباعتبارها المـالذ الـذي اتجـه إلیـه العدیـد مـن 

الكتــــاب الجزائــــریین، فلقــــد احتلــــت مكانــــة مرموقــــة فــــي الســــاحة األدبیــــة، حیــــث نجــــد مــــن بــــین 

 عـــن حدیثـــهمحمـــد مفـــالح وذلـــك مـــن خـــالل : الـــروائیین الـــذین أفلحـــوا فـــي النهـــوض بهـــذا الفـــن

أي المهمش الـذي لـم یدونـه أو یتحـدث عنـه التـاریخ الرسـمي  ؛الجانب المخفي من تاریخ األمة

في الكتب، نجد كـذلك واسـیني األعـرج فـي روایتـه األمیـر ومملكـة الفراشـة، باإلضـافة إلـى عـز 

  .وغیرهم.... "ورحلة البحث عن المهدي المنتظر هحوب"في روایته  جالوجيالدین 

جانـب الج مما سبق أن الروایة التاریخیة نظرا للدور الذي تسمو إلیه فـي االهتمـام بفنستنت     

العربي خاصـة، وهـذا و  مكانة مرموقة في األدب العالمي عامة تتاریخ األمم، اكتسب منمهم ال

  .ما جعلها تدخل حیز الدراسة كغیرها من الفنون األخرى

  

  

  

                                                           

  .120:مرجع سبق ذكره ، ص الروایة العربیة وٕاشكالیة التصنیف،: ساندي سالم أبو سیف )1(
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  :الكتابة الروائیة في التاریخسردیة : ثالثا

  :التاریخ وتجربة الكتابة الروائیة-1

ساهمت الروایة بشكل جلي في إرساء مكانة فنیة داخل الساحة األدبیة، وذلك مـن خـالل      

المعارف، ولعل أبرز المعارف التـي تسـتند إلیهـا و  ما شهدته من تداخل معرفي مع باقي العلوم

  .التاریخ: الروایة في كتاباتها

 التـــاریخ، ثـــار الجـــدل بـــین الكتـــابو  القائمـــة بـــین كـــل مـــن الروایـــة ونظـــرا لطبیعـــة العالقـــة     

الــروائیین حــول األمــر الــذي جعــل مــن الروائــي یتنــاول أحــداث معینــة مــن التــاریخ، ســواء كــان و 

  .مرتبطا بالزمن القریب أو البعید، تحت أنظمة ال یمكن المساس بها أو االعتداء علیها

 ،تهم بالتــاریخیقــرون بطریقــة مباشــرة بعالقــكیین الــذین ینجــد العدیــد مــن الــروائیین الكالســف     

التـاریخ وحتـى فیمـا و  إذ هناك مطابقة تامة بین ما تقدمه الروایـة" ؛ انطالقا من قانون المطابقة

ــا فثمــة درجــة علیــا مــن المطابقــة ، وبالتــالي فاألحــداث التــي یرویهــا الروائــي )1("یبــدو لــك خیالی

  .ما هو موجود في التاریخ الواقع بالفعل ه تكون مماثلة ومتشابهة معصداخل ن

ألنهــا تقــوم علــى  ؛ري فیجــد بــأن المــادة التاریخیــة مــادة مغریــةصــأمــا بالنســبة للكاتــب الع     

إن مطواعیـة : " وفـي هـذا السـیاق یقـول جـورج لوكـاتش ،السرد الذي تبني علیه أحـداث الروایـة

فالمـادة التاریخیـة مـادة مغریـة تجـذب ، )2("المادة التاریخیة هي في الحقیقة فخ للكاتب العصري

تها غالكاتــب وتكــون بالنســبة لــه المــادة الســهلة التــي ال یجــد صــعوبة فــي تشــكیلها وٕاعــادة صــیا

  .لتحقیقها حیطمعى و األهداف المرجوة التي یسو  وفق ما یخدم الواقع المعاش

الــذي "  الحرجــة جعلــت مــن الروائــي التطــرق ألبــرز تفاصــیلهو  إن فــتح ســجالت الماضــي     

ــــاریخ،ا الــــذي تصــــدى للحــــدیث عــــن الماضــــي یســــعى وراء تحقیــــق التواصــــل و  عتمــــد علــــى الت

                                                           

  .237:الجدیدة، مرجع سبق ذكره، صقضایا الروایة العربیة : سعید یقطین )1(

  .12:الروایة والتاریخ، مرجع سبق ذكره، ص: نضال الشمالي )2(
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معتمـــدا علـــى حدســـه وبصـــیرته فـــي التنبـــؤ بمـــا یمكـــن أن یقـــع فـــي الغـــد بمـــا یـــتالءم  ،اإلنســـاني

األمر یحرر الروائي من القیود وتصبح له القدرة على سد الثغـور  وواقعه الذي یعیش فیه، هذا

یدل على أن الروائي یسـعى إلـى خلـق خطـاب  هذا، )1("على المفاصل الحرجةوتسلیط الضوء 

  .تكرر في الحاضرتاالتعاظ بحوادث من التاریخ حتى ال  هیكون أساس

ر عــن انتمائــه إلـــى ویجــد الروائــي مــن المــادة التاریخیــة المكــون األساســي الــذي یعّبــ هــذا     

یحییهــا مــن جدیــد ویخضــعها لمجموعــة مــن حقبــة تكــون فــي اعتقــاد الــبعض أنهــا ضــائعة، فهــو 

یـرات تصـحیح فكـرة یتغالونجـد مـن  ،ألنه ال ینقل كل ما حـدث وٕانمـا أبـرز مـا یحـدث ؛التغیرات

  .معینة فیمزجها بالخیال حتى ال یحدث ملل داخل أحداث الروایة

 وفــي ســیاق حــدیثنا عــن عالقــة الروایــة بالتــاریخ ال بــد أن نعــالج جانبــا مهمــا وهــو عالقــة     

حینمــا یعــالج  ،ل إلــى روائــيحــال المــؤرخ المتحــوّ  نترســفلقــد كشــف جــیمس "  ،المــؤرخ بــالروائي

األحـــداث التاریخیـــة، وٕانمـــا و  یركـــز علـــى مجـــرد العـــرض البســـیط للحقـــائق ال موضـــوعا مـــا فإنـــه

 ؛)2(" ، مـــن خــالل حبـــك المشــاهد وتولیفهـــاتــهیكتــب تاریخــه الخـــاص مثلمــا یكتـــب الروائــي روای

 فـقفنستنتج أن المؤرخ إثر معالجته موضوعا مـا فإنـه یسـتند إلـى مـا یسـتند إلیـه الروائـي، أي و 

  .آلیات سردیة

ه أن یقــوم علیــ....الكاتــب فــي العمــل التــاریخي" لروائــي أو لذلك كــویتجلــى الــدور بالنســبة      

ألنــه ینطلــق مــن تبنــي وجهــة نظــر بعینهــا، كمــا  ؛الظــاهر هدّیــلــى بتحبــدور المــؤرخ دون أن یتح

معتمــدا  ،األحــداث فــي قوالــب درامیــة تتضــمن التشــویقو  الواقــعتجییــر علیــه أن یحــرص علــى 

أحداثـه مـن التـاریخ فهـو ال  یسـتقيا معناه أن الروائي لّمـ؛ )3("على حبكة متینة ومشغولة بعنایة

                                                           

  .128:الروایة والتاریخ، مرجع سبق ذكره، ص: نضال الشمالي )1(

  .10:، ص1، ط2011المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، األردن، التخیل التاریخي،  :عبد اهللا إبراهیم )2(

  /www.zlsharq.com 12 /19/03/2018 00:،  الروایة والتاریخ: أحمد عبد الملك )3(
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وحتـى ال تكـون وثیقـة تاریخیـة  ،قـارئفي علیهـا الـدراما حتـى تغـري الضـیأخذها كما هي وٕانمـا ی

  .جافة

فالروایــــة هـــي ســــرد  ،نســـتنتج فـــي األخیــــر أن عالقـــة الروایــــة بالتـــاریخ وجـــدت منــــذ القـــدم     

  .ل لنا فن جدید مكتمل كباقي الفنونرج التاریخ ضمن كتاباته شكّ دا ألمّ  ه،ي له آلیاتصقص

  :تقاطع السرد مع التاریخ -2

حـول العالقـة التـي تـربط السـرد  ،التاریخي طرح العدید من التسـاؤالتأثار موضوع السرد      

كوحدة أساسیة یقوم علیهـا اإلبـداع الروائـي بالتـاریخ الـذي یبعـث بأحـداث ووقـائع الماضـي إلـى 

ه العدیــد مــن المفكــرین إلــى توّجــ ،الحیــاة، ونظــرا لإلشــكالیة التــي تبرزهــا طبیعــة هــذا المصــطلح

لـخ، اسـتطاع هـؤالء المفكـرین رصـد االتصـال ا....ان بـراوننورمـ ،بـول ریكـور :معالجتها أمثـال

التـــاریخ، انطالقـــا مـــن تحدیـــد النقـــاط التـــي یتقاطعـــان فیهـــا، فأســـلموا أن كـــل و  القـــائم بـــین الســـرد

الوظـائف و  فكثیرا ما یتبـدالن األدوار" منهما یشترك في معنى واحد وهو إعادة تصویر الزمان،

ذات تــأثیر تمارســه مــن خــالل إدماجهــا فــي موضــوعها  تصــبحالتاریخیــة وحــدها  ةألن القصــدی

یة النابعـة مـن الشـكل السـردي للخیـال، فـي حـین ال تنـتج صـمصادر الصیاغة القص ،المقصود

بطریقــة تبّنیهــا إال مــن خــالل  ،المعانــاةو  الفعــل التحــویليو  قصــدیة القصــص أثارهــا فــي التحــري

ــــيالتــــي تقــــدمها م ،متنــــاظرة مصــــادر الصــــیاغة التاریخیــــة ، )1("حــــاوالت إنشــــاء الماضــــي الفعل

التـي تكمـن فـي دمـج التـاریخ فـي السـرد  التـاریخ،و  فنالحظ من هذه العالقـة التبادلیـة بـین السـرد

  .د لنا في األخیر ما یسمى بالزمان اإلنسانيأنها تولّ  ؛وربط السرد بالتاریخ

ومهمـا كانـت الفـروق بـین مضــامینها  ،القصـص الخیالیـة متشــابهةو  فالقصـص التاریخیـة"      

ــــزمن اإلنســــاني ــــة ال ــــر واحــــد أال وهــــو بنی ــــائع ؛ )2("المباشــــرة یظــــل مضــــمونها األخی أي أن الوق

                                                           

  .07:التخییل التاریخي، مرجع سبق ذكره، ص: عبد اهللا إبراهیم )1(

 ،1، ط 2، ج1999سعید الغانمي، المركز الثقافي للنشر، بیروت،  :الوجود والزمان والسرد، تر: یكوربول ر  )2(

  .203:ص
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ه علیهـا الـزمن یفالـذي یضـ ،الترتیـبو  األحداث الخیالیة السردیة في التسلسـلو  التاریخیة تتشابه

  .أثناء معالجة قضایا إنسانیة

) العقـــــــدة( كـــــــةبالح :التـــــــاریخ فیمـــــــا یعــــــرف بــــــــو  الســـــــرد الق بــــــینعـــــــكمــــــا نجـــــــد كـــــــذلك الت     

complotment  ّهــذا الترتیــب یــتم وفــق بدایــة" ترتیــب األحــداث"  :فهــا أرســطو بأنهــاالتــي یعر، 

وهـي البـؤرة  ؛ما اصطالح علیه بول ریكور بالهویة السردیة ىدأیتففعل الحبك  "، نهایة  وسط

الخیــال بواســطة الســرد، فینــتج و  التشــابك بــین التــاریخو  التقــاطعو  التمــازجو  التــي یقــع فیهــا التبــادل

ر عنـــه بأفضـــل مــا یعّبـــ ،عــن ذلـــك تشـــكیل جدیــد یكـــون قـــادرا علــى التعبیـــر عـــن حیــاة اإلنســـان

كة هي النقطـة التـي یلتقـي فیهـا كـل مـن بوبالتالي فالح، )1("التاریخ وحده أو السرد األدبي بذاته

  .هاالتعبیر عنو  حیاة اإلنسان جةالسرد فینتج عن ذلك اشتراك في معالو  التاریخ

ه المفكـرون أن العالقـة التـي تـربط السـرد بالتـاریخ وجـدت مـع اإلنسـان منـذ فبحسب ما یقـرّ      

، األمــر الــذي یجعــل كــل مــن ا كــان اإلنســان یــروي أحــداث مــن التــاریخ الماضــيأي لّمــ ،القــدم

تقنیـة ووسـیلة، وعلـى  فـي الماضـيالعـودة إلـى و  سـترجاعاال"  السرد والتاریخ یلتقیان فـي عملیـة

فإن ذلك ال یمنـع مـن القـول  ؛القصصيو  الرغم من كون السرد له صلة وثیقة باإلبداع الروائي

مظهــرات مغــایرة لتلــك التــي وتن علــم التــاریخ یضــعنا أمــام توظیــف جدیــد للمصــطلح بتجلیــات أ

إعـادة بنـاء الماضـي  التـاریخ یجتمعـان فـيو  فنالحظ من خالل هـذا أن السـرد، )2("تمیز اإلبداع

  .في قالب سردي یمتزج فیه الواقعي بالمتخیل

ل هـو فالمتخّیـ" ل دورا هامـا فـي السـرد التـاریخي علـى مسـتوى التصـویرهذا ویلعب المتخیّ      

هــو الــذي یعطــي للمــادة التاریخیــة ف ، وبالتــالي)3("صــفة الفــن التــي تعطیــه قیمــة یــدركها المتلقــي

إذا كـان التـاریخ ال یقـول إال " :marthe robertقـول مـارت روبیـر جمالیتها وقیمتهـا الفنیـة، وی
                                                           

  .67:التخییل التاریخي، مرجع سبق ذكره، ص: عبد اهللا إبراهیم )1(

  .الروایة والتاریخ، موقع سبق ذكره: أحمد عبد الملك )2(

، 2011، دار األمل للنشر والتوزیع، تیزي وزو، من المتماثل إلى المختلف ل في الروایة الجزائریةالمتخیّ : آمنة بلعلي )3(

  .22:ص، 2ط
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فالتـاریخ مـا هـو إال ، )1("فـإن الروایـة ینبغـي أن تقـول مـا تتمنـى ومـا تحلـم بـه ،ما فعلته البشـریة

  .فنیة لألحداثالجمالیة الفي ایة فهي تشتمل على الخیال الذي یضأحداث للواقع أما الرو 

أدت إلــى نشــأة فــن جدیــد  ،التــاریخو  العالقــة التكاملیــة بــین الســردنســتنتج فــي األخیــر أن      

جانبـا مهمـا األدب من جهة أخرى، األمر الـذي جعلهـا تحتـل و  یجمع بین علم التاریخ من جهة

  .ر لخدمة العدید من القضایا اإلنسانیةمن الدراسة وتسخّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .51:ص مرجع سبق ذكره، المتخیل في الروایة الجزائریة ،: بلعليآمنة  )1(
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  مفاهیم اصطالحیة: المبحث الثاني

  :األزمة تعریف: أوال

  :لغة-1

باالسـتناد للمعنـى المعجمـي لمـادة أزم التـي تعنـي فـي  (crise)نستهل تحلیلنـا لمفـردة أزمـة     

األنیــــاب هــــي و  شــــدة العــــض بــــالفم كلــــه وقیــــل باألنیــــاب" :وهــــو) األزم( أول دالالتهــــا اللغویــــة 

یــأزم وأزم علیــه ر علیــه وال یرســله وقیــل أن یقــبض بفیــه أزمــة، ه ثــم یكــرّ األوازم، وقیــل أن یعّضــ

وهـــي أشـــد العـــض، وفـــي الحـــدیث  أزمـــا وأزومـــا، فهـــو آزم وأزوم وأزمـــت یـــد الرجـــل أزمهـــا أزمـــا

السنون الشدائد كالبوازم، وأزم علـیهم : األوزامو  ةبأزمة تنفرجي، قال األزمة السنة المجد ديشتّ ا

، وفــي المعجــم الوســیط نجــد أزم علــى الشــيء )1("د قحطــهتأزم أزمــا وأزومــا، أشــیــالــدهر و  العــام

ب ظـلزمـه ووا ،عض بالفم كله عضا شدیدا، یقال أزم الفـرس اللجـام وأزم فـالن علـى كـذا: أزما

ــیهم الســنة البــاب و  تلــهأحكــم ف: الحبــل وغیــرهو  قطعــه :الشــيءو  د قحطهــاتشــا: علیــه، وأزمــت عل

  .)2("....الشدة، یقال أزمة مالیة، أزمة سیاسیة،و  أغلقه، تأزم أصابته أزمة، األزمة الضیق

علیــه ألــم تــأزم أصــابته  ، وبــىفــي محــیط المحــیط فنجــد بــأن أزم تعنــي انقــبض وانظــمأمــا      

 الشـدةو  األزمـة المضـیقو  ام، األزام السـنة المجدبـةز أو ) ج(الشـدةو  أزمـة أب شـدة، األزمـة النـاب

  .االستقراروهي معان كلها تدل على االضطراب وعدم  ،)3("

  

  
                                                           

، 1، ط1مج، 2000لسان العرب، دار صادر للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ): أبو الفضل جمال الدین( ابن منظور )1(

  .100:، ص)أزم( مادة 

 ،2، ط1ج، 1982ر والتوزیع، تركیا، ، المكتبة اإلسالمیة للطباعة والنش المعجم الوسیط: إبراهیم مصطفى وآخرون )2(

  .16:ص

  .8:ط جدیدة، ص، 1ج، 1998ط، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، محیط المحی: بطرس البستاني )3(
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  :اصطالحا -2

ومــن  ،مــن بــین المصــطلحات المتداولــة فــي لغتنــا الیومیــة (crises)یعــد مصــطلح األزمــة      

ى مجـاالت حیـاة اإلنسـان منـذ القـدم إلـى یومنـا، ونظـرا بین المفاهیم الشـائكة التـي ارتبطـت بشـتّ 

بـه مـن قبـل  االهتمـاملعمق هذا المفهوم ومدى تأثیره على الذات اإلنسانیة، أصبح من الممكن 

اآلثــار المترتبــة عنــه، وقبــل الولــوج إلــى و  ن معالمــهوضــعه حیــز الدراســة حتــى تتبــیبــاحثین، و ال

، التـي تختلـف أوال للمفاهیم المحددة من قبـل البـاحثین قوضع مفهوم دقیق لها ال بد من التطر 

  .تمكن من رصد تعریف واضح لهامن مفكر آلخر حتى ن

یــر مرغــوب فیــه ویهــدد حــدث غ" :بأنهــا ramer mulleفهــا الكاتــب اإلنكلیــزي فلقــد عرّ      

ذهـب إلیـه الكاتـب وهـو مـا ... یـؤدي إلـى نتـائج مـدمرةالتعامـل معـه قبـل أن  بخطر مـا، ویجـب

simon both ب التصــدي ویتطلّـ ،فــي اعتبارهـا حالـة معینـة یواجههـا فــرد أو جماعـة أو دولـة

ـــــة  لهـــــا اســـــتخدام اإلجـــــراءات االســـــتثنائیة لمواجهتهـــــا وعـــــدم االعتمـــــاد ـــــدابیر الروتینی ـــــى الت عل

شـكل یالمشـكل الغیـر متوقـع حدوثـه  :فنالحظ مـن هـذین التعـریفین بـأن األزمـة هـي، )1("العادیة

لــذلك وجــب اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة قبــل أن  ،الدولــةو  علــى اإلنســان  وعلــى المجتمــعا خطــر 

فهي عبارة عن حدث مفاجئ تنتج عـن سـوء أو خلـل  ،التدمیرو  یؤدي في األخیر إلى التخریب

قبــل أن تتولــد  ،ع فـي البحــث عـن حلــول مــن أجـل التصــدي لهـاتتطلــب إثـر حــدوثها اإلســرا ،مـا

عنها خسائر قد تكـون مادیـة أو معنویـة، وبعبـارة أخـرى فهـي الحالـة السـیئة التـي تشـكل تهدیـدا 

أو علـى  ،ال فـي المجتمـعباعتبـاره عنصـر فّعـ ،مباشرا قد یكون له أثر بالغ على حیاة اإلنسـان

  .السیاسيو  المجال االجتماعي

فهـي تخرجـه مـن حالـة وتدخلـه  ،زمة تمثل نقطة التحول الجوهریة في حیاة اإلنسانإن األ     

 الخـوفو  یجد نفسه فیها معرضا لجملة من االضطرابات النفسیة، فیتولد لدیـه القلـق ،إلى حالة

                                                           

، بیروت، للنشر إدارة األزمات الدولیة في ظل نظام األمن الجماعي، منشورات الجلي الحقوقیة: رواد غالب سلیقة )1(

  .31-30:، ص1، ط2014
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اعتبـار أن علـم بب لـه فـي نهایـة المطـاف صـدمة، وبالتوتر المصحوب بالضغوطات التي تسـو 

هیتــه، فهــذا األمــر جعلــه یتوجــه إلــى االهتمــام اإلنســان وتحلیــل ما ي بتشــخیص حالــةالــنفس یعنــ

حالــــة :" البحــــث فیــــه الرتباطــــه بحیــــاة اإلنســـان، فهــــو یــــرى أن األزمــــة هــــيو  بمصـــطلح األزمــــة

تتضــارب فیهــا  األعصــاب وتشــل الفكــر وتحجــب الــرؤى، مؤلمــة، تضــغط علــى عصــبیة مفزعــة

ابك فیهـا األسـباب بالنتـائج، ویخشـى وتتالحـق وتتشـ ،عوامل متعارضـة وتتـداعى فیهـا األحـداث

 وهــذا مــا یــدل علــى أن األزمــة هــي حالــة القلــق، )1("مــن فقــد الســیطرة علــى الموقــف وتداعیاتــه

ة، األمـر الـذي یـؤدي یباالضطراب التي یعیشها اإلنسان إثر تعرضه للضغط في فتـرات عصـو 

ءات لـم یتخـذ اإلجـرالـو فقـد السـیطرة علـى هـذا الوضـع و  النهایة إلى إتالف جهازه العصبي في

  .للتحكم فیها

 توقــف األحــداث المنظمــة" :فهــا علــم االجتمــاع بأنهــاأمــا مــن الناحیــة االجتماعیــة فلقــد عرّ      

ولتكــوین  م التغییــر الســریع إلعــادة التــوازنومــا یســتلز  ،العــرفو  طراب العــاداتضــالمتوقعــة واو 

هــذا التعریــف ركــز علــى الجانــب وبالتــالي فعلــم االجتمــاع فــي ؛ )2("عــادات جدیــدة أكثــر مالئمــة

والتــي  األعــراف المتعاقــد علیهــا فــي المجتمــعو  القــیمو  أي فــي العــادات ؛الـذي تحــدث فیــه األزمــة

التقالیــد التــي و  تحكمــه العــادات تمثــل نظامــه، فاإلنســان منــذ نشــأته األولــى وجــد بــأن  المجتمــع

یــؤدي إلــى اإلخــالل  لــذلك فــإن أي تغییــر علــى مســتواها، و )الجماعــات( تواضــع علیهــا النــاس 

  .في توازن النظام االجتماعي

تمثـــل الحالـــة الحرجـــة وغیـــر مســـتقرة التـــي تحـــدث  :وفـــي تعریـــف آخـــر لألزمـــة نجـــد بأنهـــا     

مرحلـة تهـدد عناصـر الصـراع فـي عالقـة مـا إلـى  وصـول" إذ أنها تضم  ؛تقلبات في العالقات

فـنالحظ ، )3("لسـلم إلـى الحـربل مـن امثل التحـوّ  ،بحدوث تحول جذري في طبیعة هذه العالقة

                                                           

، 1، ط2014،  ، دار الكتاب الجامعي، اإلمارات المتحدة ستراتیجیة التعامل مع األزمات والكوارثا: رجب عبد الحمید )1(

  .20: ص

  .33:، مرجع سبق ذكره، ص إدارة األزمات الدولیة: رواد غالب سلیقة )2(

  .34:، ص مرجع نفسه )3(
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عنهــا  فــي األخیــر  رّ نجــالتــي قــد ی، بطبیعــة العالقــة المتواجــدة أنهــا تهــدد القــیم اإلنســانیة وتخــلّ 

  .الدخول في مواجهة عسكریة

أو  ر عـــن الجانـــب الســـلبيفنســـتنتج فـــي األخیـــر أن األزمـــة كمفهـــوم لـــه داللـــة واســـعة یعّبـــ     

الحـــدث، و  المشـــكلةو  إذ أنـــه یتالقـــى مـــع العدیـــد مـــن المفـــاهیم كالكارثـــة ؛مـــن كـــل شـــيء الســـیئ

نشـــأ نتیجـــة عـــدة ) األزمـــة( ن أن هـــذا المصـــطلح أي و ه البـــاحثوبحســـب مـــا یقـــرّ ...... الصـــراع

بشـــكل واضـــح لیحـــدث العدیـــد مـــن االضـــطرابات، جعلـــت اإلنســـان  هعوامـــل ســـاعدت فـــي بـــروز 

ومــن بـین هــذه  ،ومــن التـوازن إلــى عـدم التـوازن ،ینتقـل مـن حالــة االسـتقرار إلــى عـدم االسـتقرار

 ،ٕادراك بعض األمور التـي تطـرأ فـي الحیـاةو  عابیاستء الفهم الذي ینتج عن سوء سو  :العوامل

بها، وهذا ما یدل على التسرع في فهـم بعـض  باالستهانةفنتوجه إلیها بإصدار أحكام قد تكون 

  .الخرابو  من التدمیر الحقائق الذي یقودها في النهایة إلى الدخول في جو

  ): األنا( مفهوم الذات : ثانیا

الفالســـفة القـــدامى منـــذ العهـــد و  لقـــي مصـــطلح الـــذات اهتمامـــا كبیـــرا مـــن طـــرف المنظـــرین     

إلى غایة عصرنا الحالي، وذلك كونـه یعنـي بمعرفـة ...الیوناني مع أرسطو، أفالطون، سقراط،

الفردیــة، لكــن بمــا أنــه ال یوجــد معنــى دقیــق  ماهیــة اإلنســان باعتبــاره كــائن حــي وتحدیــد ســیماته

األفكـــار، ففـــي و  ظـــل مفهومهـــا قائمـــا علـــى اخـــتالف اآلراء ظـــة الـــذات وال مفهـــوم محـــدد لهـــاللف

ال معنـــى لهـــا ســـوى أنهـــا ) الـــذات:" ( قـــوامیس الفكـــر األوروبـــي ومصـــطلحاته الفلســـفیة نجـــد أن

ر عنــــه تقابــــل تعــــارض وتضــــاد، أو أنهــــا المطــــابق لنفســــه المعّبــــ  « autre » آلخــــرل المقابــــل

أي كـون الشـيء هـو هـو عـین  ؛"العینیـة" أو " الهویـة" وم بلفظ نترجمه الی وهو ما: identitéبـ

ال تتحــدد إال فــي عالقتهــا ) األنــا( فــنالحظ مــن خــالل هــذا الطــرح أن ماهیــة الــذات ، )1("نفســه

التـي تكـون مطابقـة لهـا أي تحمـل و  ر عنهـاالتـي نعّبـ لفـاظباآلخر المقابـل لهـا، أو بمجموعـة األ

                                                           

، 1، ط1، ج2009الشبكة العربیة لألبحاث والنشر، بیروت، ، )األنا واآلخر( اإلسالم والغرب  :بد الجابريامحمد ع )1(

  .21:ص
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     leىفـــي العربیـــة المعاصــرة إنمـــا هــو ترجمـــة ألداء معنــ" ولفـــظ األنــا، " الهویــة :معناهــا مثـــل

mêmeو بالفرنســیةego األلمانیـــة، وكلمــة و  باإلنكلیزیــةego  التینیـــة تــدل علــى مـــا تــدل علیـــه

ومعنـى ذلـك أن لفظــة ؛ )1("فـي اللغـة العربیـة حینمـا یقصـد بهـا الشـخص المـتكلم" الـذات" كلمـة 

أي المترجمــة إلیهــا وهــي تعــود  ؛فــي العربیــة یتضــح معناهــا ویتحــدد فــي اللغــة المقابلــة لهــا" أنــا"

  .في األخیر على الشخص الذي یتكلم

أن  ،الفلســفي برفقـــة العدیــد مــن الفالســـفة أمثــال دیكــارت وغیـــره هــذا ولقــد اســـتطاع الفكــر     

یبـرز ذلـك هـو  وأن مـا ،موا بالطرح القائل أن وجـود الـذات یسـبق أي وجـود آخـر فـي العـالمیسلّ 

بمعنـى أن الفكـر ؛ )2("فالوعي بالـذات تعمیـق لكینونتهـا ووجودهـا: " وعیها الدائم بذاتها وبالتالي

مصطلح الذات بالعدید مـن  واد ربطقبالفكر أي إعمال العقل، ول الفلسفي قائم على ربط الذات

 max" س هوركهـــایمركمـــا""الســـیطرة، حیـــث یقـــول فـــي هـــذا و  الحكـــمو  المفـــاهیم كاالســـتعباد

herkheimer:...."أنــه مبـــدأ ح فــي تــداعیات غامضــة قاحلــة، فمــن حیــث ســبإن هــذا اللفــظ ی

علـى العمـوم وضـد اآلخـرین مـن النـاس الذي یحاول جاهدا كسب المعركة ضد الطبیعة " األنا"

مــرتبط بوظــائف Ego فع الســلوكیة التــي تحركــه، یبــدو العلــى الخصــوص، كمــا ضــد الــدوا

وبالتالي فالذات عنـد مـاكس قائمـة علـى مبـدأ السـیطرة الـذي ؛  )3(...."التنظیمو  الحكمو  السیطرة

األفكـار كالسـیطرة، غ بجملـة بّ وهـذا مـا یـدل علـى أن الـذات تتصـ ،یخضعها لألنانیة في األخیر

  .التي تكون مقابلة لهاو  طدامها بأشیاء موجودة في العالمصاألنانیة، العدوانیة جراء ا

أمـــا إذا توجهنـــا إلـــى المفهـــوم العـــام للـــذات، نجـــد بأنهـــا تتموضـــع فـــي التـــداخل القـــائم بـــین      

التـي تمیـزه عـن  نة التـي یشـكلها الفـرد عـن نفسـه،العدید من العوامل المتمثلة في الصورة المكوّ 

" وكــذلك عــن االنطباعــات المتولــدة لــدى اآلخــر إزاء ذلــك الفــرد، أو فــي  ،بقیــة األفــراد اآلخــرین

فمفهومــه عــن  ته،البنــاء المعرفــي الــذي یتكــون مــن أفكــار اإلنســان عــن مختلــف نــواحي شخصــی
                                                           

  .21:صمرجع سبق ذكره ،  ،سالم والغرباإل: بد الجابريامحمد ع )1(

  .15:، ص1، ط2011باعة والنشر، دمشق، الذات الرائیة في شعر الزهد، دار الفرقد للط: أمال النخیلي )2(

  .22:مرجع سبق ذكره، صاإلسالم والغرب، : الجابريمحمد عابد  )3(
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جســده یمثــل الــذات البدنیــة، وعــن فكــره الــذات العقلیــة، وعــن ســلوكه االجتمــاعي مثــال للــذات 

فنستنتج من هذا أن إدراك الذات ووعیها بذاتها تتشـكل انطالقـا مـن الفكـرة ، )1(...."االجتماعیة

  .حول ما یقابله من أشیاء التي تتبلور في ذهنه

 أنواع الذات: 

مـــن الكالســـیكیین الـــذین أولـــو أهمیـــة بالغـــة فـــي دراســـة jemes wiliamیعـــد ولـــیم جـــیمس     

عـــن أنـــواع الـــذات، ووجـــد أن الفـــرد یمتلـــك عـــدة ذوات الـــذات، فهـــو العـــالم األول الـــذي تحـــدث 

  :أبعاد هي 03وقسمها إلى 

  Actual self:الذات الواقعیة -1

لقدراتـــه ومكانتـــه وأدواره فـــي العـــالم " بهـــا الفكـــرة التـــي یحملهـــا الفـــرد إثـــر إدراكـــه  ونقصـــد     

الخارجي؛ أي أنها مفهوم الفرد لنوع الشخص الذي یعتقد أنه علیه، فقد تكـون لدیـه صـورة عـن 

، فـالفرد یـدرك )2("وبخالف ذلك قد تكون له صورة سلبیة عن عجـزه.... ذاته كشخص له كیان

شـــكل لدیـــه حــول قدراتـــه ونجاحـــه وفشــله فـــي مجتمعـــه، هـــذه تالصــورة التـــي تذاتــه انطالقـــا مـــن 

الصــورة قــد تكــون إیجابیــة أو ســلبیة، یصــل فــي النهایــة إلــى معرفــة ذاتــه علــى أنهــا متفوقــة أم 

  .عاجزة

  social self:الذات االجتماعیة-2

تـي یطلقهـا هذه الصورة المشكلة تكـون لهـا عالقـة بـالمجتمع الـذي یعـیش فیـه، فاألحكـام ال     

سـواء كانـت هـذه األحكــام إیجابیـة أو سـلبیة، فـإن كانــت  مجتمعـه عنـه تجعلـه یـدرك ویعــي ذاتـه

أمـا إذا كانـت نظـرة  ،نظـرة عـن ذاتـه تكـون فـي سـیاق إیجـابي نظرة المجتمع إیجابیة تتولـد لدیـه

                                                           

  .41:، ص1، ط2014للنشر والتوزیع، عمان،  یة  تطویر الذات، دار الرا: أسامة خیري )1(

، 1ط، 2011، عمان،  شر والتوزیعمفهوم الذات، مكتبة المجتمع العربي للن :شیماء عبد المطرو  زي صالح محمودغا )2(

  .14:ص
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الـذات المجتمع سلبیة فإن هذه النظرة في نهایة المطاف قد تؤدي إلى تغییر في السـلوك، ألن 

  نظرة اآلخرین لها یتحدد مفهومها تقاس بالمجتمع وبنظرة اآلخرین لها، ومن خالل

  ideal selfالذات المثالیة _2

فـإن " وتتمثل هذه النظرة في الطموح الذي تطمح الذات أن تصل إلیه أو أن تكـون علیـه،     

قیمـه وتوقعاتـه وأهدافـه كان فرد یتخیل نفسه في أعماق ذاتـه فتكـون لـه مثلـه العلیـا واتجاهاتـه و 

إن الذات المثالیة عندما تبني علـى تقـدیر واقعـي ...ومستویات طموحه التي یرغب في تحقیقها

؛ )1("لقـــدرات الشـــخص الحقیقـــة ونــــواحي قصـــوره، فإنهـــا تســـتخدم كمرشــــد لتوجیـــه ســـلوك الفــــرد

التـي قـد تكـون واقعیـة أو غیـر ذلـك، فترقـى  النظـرةوبالتـالي فالـذات هنـا تـدرك ذاتهـا مـن خـالل 

  .إلى المثل األعلى، وهنا تصل إلى درجة التخیل فتكون الصورة التي ترید أن تكون علیها

  :عالقة األنا باآلخر: ثالثا

كـــان ذلـــك مـــن أجـــل تلبیـــة حاجیاتـــه  شـــهد اإلنســـان منـــذ القـــدم العدیـــد مـــن الـــرحالت ســـواءً      

الـــــخ، هـــــذه األخیـــــرة ....كاالكتشـــــافغـــــراض ثقافیـــــة علمیـــــة العملیـــــة كالتجـــــارة، أو مـــــن أجـــــل أ

خــر المختلــف دینیــا، المجــال فــي التعــرف علــى اآل تلغــت الحــاجز الجغرافــي وفتحــ) الــرحالت(

إذ اعتبـر هـذا االتصـال بـاآلخر خطـوة جوهریـة فـي حیـاة اإلنسـان، لكونهـا لـم  عرقیا، حضاریا؛

  .الحضاراتو  ل مختلف الشعوبتنحصر ولم تنغلق على حدود معینة وٕانما تعدتها لتشم

رؤیــة  ر عــنوٕانمــا اتســعت لتعّبــ ،إن معرفــة األنــا لآلخــر لــم تتوقــف عنــد حــدود الفــرد فقــط     

) الغربـي(اآلخـر و  )العربـي(یث عـن طبیعـة العالقـة بـین األنـا وللحـدالشعوب لبعضها الـبعض، 

التــي ال و  آلخــر،واإلیجابیــة التــي یشــكلها كــل منهمــا عــن ا ال بــد مــن التطــرق للصــورة الســلبیة

 .القبولو  تخرج في العموم عن الرفض

                                                           

  .15:الذات، مرجع سبق ذكره، صمفهوم : شیماء عبد المطرو  غازي صالح محمود )1(
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  :رؤیة األنا لآلخر -1

لـبالد الغربیـة أم عـن ل" األنـا" ت إمـا عـن طریـق ارتحـال التـي تشـكلو  إن رؤیة األنا لآلخـر     

طریــق دخــول اآلخــر للــبالد العربیــة، لــم تقــف عنــد مفهــوم واحــد وٕانمــا تعــددت الخــتالف طبیعــة 

منـذ الوهلـة ) الغـرب( اآلخـرو  )العـرب( نظـر، فااللتقـاء القـائم بـین األنـا التفكیـر وكـذا وجهـات ال

الت الذهنیــة عــن ثقافــة هــذا اآلخــر، األولــى أدى بشــكل خــاص إلــى تكــوین مجموعــة مــن التمــثّ 

عـــن طبیعـــة البنـــاء الـــذي یقـــوم علیـــه مجتمعـــه، وهـــو مـــا قـــاد الـــذات إلـــى عقـــد مقارنـــات ورصـــد 

  :وكذا في مجتمع اآلخر فتنجم عنه ،تمعهاالختالفات بین النمط المعیشي في مج

 :رؤیة انبهار واندهاش  - أ

وتتجلـى نظــرة االنبهــار مــن خـالل إعجــاب األنــا بــاآلخر، فهـو یمثــل بالنســبة إلیــه النمــوذج      

كالتقـدم، الـذكاء، اإلبـداع، األمـن، التطـور : به، لكونه یتمیز بالعدید مـن الصـفات الذي ُیحتذى

التكنولوجي، عدم التسول، التفـوق فـي جمیـع المجـاالت العلمیـة االقتصـادیة الثقافیـة، العسـكریة 

وفي هذا السیاق یقول الحجوي وهـو أحـد الرحالـة العـرب الـذي زار الـبالد الغربیـة ... والعمرانیة

سـفر أو ادخـر أو كتـب أو طبـع أو  ف أوعجبـا لكـم مـا حصـل ملـل لمـن ألّـ:" بمنجزاتهـاوانبهر 

فال أمل في ارتقاء من به داء الملـل، فالملـل آفتنـا العظمـى وسـبب  ...بني أو رصف أو جنس

فــنالحظ مــن خــالل هــذا القــول أن  ،)1("مــن أســباب تأخرنــا وتقــدم غیرنــا، إنــا إذن لمــن العــاجزین

ضـــعف العربـــي أمـــام مـــا حققـــه اآلخـــر الغربـــي مـــن تقـــدم فـــي كافـــة الحجـــوي یعتـــرف بعجـــز و 

األصــعدة، ویرجــع ذلــك للملــل والكســل والخمــول الــذي یعیشــه المجتمــع العربــي، وهــذا االعتــراف 

  .نه نتیجة للمقارنة التي مكنته من رصد االختالفات بین المجتمع العربي والمجتمع الغربيكوّ 

دت مظهـرا مـن مظـاهر التقبـل، إذ ولّـ ،الدونیـة المكونـة لألنـاالنظـرة و  إن اإلعجاب باآلخر     

، لقــول هنــري بــاجو أن اآلخــر أصــبح یمثــل بالنســبة لألنــا المنبــع الــذي ال یمكــن االســتغناء عنــه

                                                           

  .158:، ص1، ط2014النایا للدراسات والنشر، دمشق، ،  صورة اآلخر في رحالت عربیة: اوريسبوشعیب ال )1(
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ز اآلخـر أي اإلقـرار بحقیقـة تمّیـ؛ )1("االعتراف باآلخر باعتباره متمیز ال یمكن االستغناء عنـه"

ول الحقیقـة فـي كونـه مصـدر قـوة وازدهـار، األمـر الـذي جعـل عن ق يیجعلنا نستغن وهذا ما ال

ض التخلــف حتــى یعــوّ  ،مــن األنــا العربــي وخاصــة المثقــف منهــا یســعى جاهــدا لالســتفادة منــه

فقــد یرســم صــورة ســلبیة " الــذي جعلــه مكــبال متقوقعــا وســط مجتمــع تحكمــه الجاهلیــة، وبالتــالي

 ،)2(" التغییــر نحــو األفضــلو  صــالحلمجتمعــه هــذه الصــورة رســمت بأنامــل محبــة رغبــة فــي اإل

فهدفـه یكمـن فـي الخـروج  ،المثقف یسعى إلى إصالح مجتمعه وقیادته إلى التطور أن فنالحظ

مــا یجعلهــا مهمشــة وعــاجزة، دون أن یراعــي ممــن االنغــالق الــذي تســلطه الــذات علــى نفســها 

  .طبیعة الثقافة التي ینتمي إلیها هذا اآلخر

  :رؤیة سخریة واستهزاء -ب

التـي آلـت إلـى ، و تبلورت في ذهنیة األنا العربي العدید من التصورات السـلبیة إزاء اآلخـر     

باعتبــار أنــه یشــكل قهــرا للــذات العربیــة ومــدمرا لكینونتهــا، فنظــرة الغــرب للــبالد العربیــة الــرفض 

فنالحظ مـن قـول إدوارد  ،)3("النظرة العنصریة وطلب السلطانو  نظرة الطمع االستعماري" :هي

دینیـــة تجاریـــة، : ســـعید أن اهتمـــام الغـــرب بـــالعرب كـــان بهـــدف الوصـــول إلـــى أغـــراض مختلفـــة

المسـتعمر الـذي و  فاآلخر یمثل بالنسـبة لألنـا الغاصـب للخیـرات ...طانیة، ثقافیةیعسكریة، است

الــدین القتــل، وهــو اآلخــر متعصـب دینــي لكونــه یسـعى إلــى تشــویه و  یعتمـد سیاســة ســفك الـدماء

  .على ترك اإلسالم وهذا ما یلغي التسامح الدیني) األنا( ر المسلمون أي باإلسالمي، ویج

فهـو القـائم علـى  ،إن اآلخر یشكل تهدیدا خطیرا وجحیما بالنسبة ألخالقیـات األنـا العربیـة     

یقــول فــي ذلــك أبــو دلــف أحــد الرحالــة  ،الثقافــة العربیــة لألنــاو  االعتقــاد الفاســد وثقافتــه تتعــارض

                                                           

  .156:صمرجع سبق ذكره، ، صورة اآلخر في رحالت عربیة: بوشعیب الساوري )1(

  .15:، ص1، ط2010للعلوم ناشرون، بیروت، ربیة صورة اآلخر في التراث العربي، الدار الع: ماجدة حمود )2(

، 1، ط2006،  محمد عناني، رؤیة للنشر والتوزیع، القاهرة :رشراق المفاهیم الغربیة للشرق، تستاال: إدوارد سعید )3(

  .19:ص
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الزنا بیـنهم ظـاهر غیـر و  الجور ویغیر بعضهم على بعضو  البغي" :عن ممارسات أهل الغرب

فنالحظ من هذا القول أن عادات الغـرب وممارسـاتهم تختلـف ، )1("محظور وهم أصحاب قمار

وبالتــالي اهتمــام الغــرب بملــذات الــدنیا ومادیاتهــا  ،التقالیــدو  عــن ثقافــة األنــا مــن حیــث العــادات

  .جعل األنا ینفر منها وینظر إلیها بدونیة وسخریة

  ):العرب( لألنا ) الغرب( رؤیة اآلخر  -2

أن الغـــرب یجـــد  :تتضـــح رؤیـــة الغـــرب وموقفـــه إزاء العـــرب مـــن خـــالل عـــدة عوامـــل منهـــا     

 القاعــدة المؤسســة للتقــدمو  حضــارةز المجــاالت الحیــاة، فهــو یمثــل مركــ نفســه متفوقــا فــي كافــة

إثــر االتصــال بــه شــلل علــى مســتوى مســار  االزدهــار، ومــا العربــي إال متخلــف وعــاجز ینجــرّ و 

خت القناعــة بــأن أوروبــا ترّســ" بالتــالي فــالغرب یقصــي الــذات العربیــة ویهمشــها فلقــد و  التطــور،

كــل تقــدم وكــل حضــارة أي أن ؛ )2("قاعــدة الحضــارة وكــل مــن یقــف فــي وجههــا معــاد للحضــارة 

  .للغرب وكل متخلف ال یملك أصول للحضارة فهو عدولها تنسب

وهــو مثــال  ،أمــا فــي الحــدیث عــن الجانــب الثقــافي فــالغرب یــرى بأنــه متقــدم ثقافیــا وفكریــا     

 إال العــرب ال یملكــون ثقافــة مســتقلة ومــا یعــرف بالثقافــة العربیــة لیســت" الــذكاء وأن و  لإلبــداع

وهـذا إن دل علـى شـيء فإنمـا یـدل علـى ، )3("قلها العرب عـن الشـعوب األخـرىثقافة مستعارة ن

 لهــا صــفة الجاهلیــة، حیــث یرجــع هــذا الجهــلد العــرب مــن أصــول الثقافــة ویحمّ أن الغــرب یجــرّ 

  . على سوء الفهم يبنالتي تن إلى العقلیة العربیة المتحجرة فالتخلو 

وبمــرور هــذه الثقافــة خــالل العقــل .... رىا مــن األمــم األخــفلقــد نقــل العــرب ثقــافتهم كلهــ"     

تشــوهت هــذه الثقافــة وأفســدت بكامــل  ،العربــي الضــیق العــاجز عــن التصــور الفلســفي الشــامل

                                                           

  .31:صورة اآلخر في رحالت عربیة، مرجع سبق ذكره، ص: بوشعیب الساوري )1(

  .57:، ص1، ط2005المغرب، ، افي العربي للنشر، الدار البیضاءوالغرب، المركز الثقاإلسالم : عبد اهللا العلیان )2(

  .38:، ص1، ط2001بیروت،  للنشر، النقد الحضاري للمجتمع العربي، مركز دراسات الوحدة العربیة: هشام شرابي )3(
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فــنالحظ أن الغــرب یجــد بــأن العــرب انطالقــا مــن ســوء فهمــه ووعیــه للثقافــة جعلــه ، )1("فروعهــا

  .بالتالي فهو رافض لالتصال بهو  ههایشوّ 

الجهــل یكمــن فــي طبیعــة و  العجــزو  الــذي جعــل العربــي یعــیش الضــعفوأن الســبب الثــاني      

 أي مجتمـــع تنقصـــه الوحـــدة ؛المجتمـــع العربـــي مجتمـــع فسیفســـائي" :إذ یـــرى أن ؛نظامـــه القبلـــي

علـــى  ثنـــي،واال االنســـجام وتحكمـــه التناقضـــات البنیویـــة الناتجـــة مـــن تركیبـــه القبلـــي والطـــائفيو 

أي أنـه یـرى بـأن المجتمـع العربـي قـائم ؛ )2(.."هسـكاعكس المجتمع الغربي الحدیث بوحدته وتم

التنـــاقض الـــذي أملتـــه علیـــه طبیعـــة النظـــام القبلـــي وهـــذا مـــا جعلـــه متخلـــف و  علـــى الالانســـجام

ـــدیني فنجـــد بـــأن الغـــرب یعتبـــرون أن  المســـیحیة هـــي ســـبب التقـــدم:" وللحـــدیث عـــن الجانـــب ال

بطریقة أو  ؛ فهم)3("العالم العربيالتأخر في و  وأن اإلسالم هو سبب للعجز االنجاح في أوروبو 

یمثـل  اعتقـادهمألنـه بحسـب  ؛التخلف الذي یعاني منه العرب لإلسـالمو  بأخرى یرجعون العجز

ي المسـیح الـدجال النبـ" خه الكهنـة أن التطرف ومبنى على أسس ال أخالقیة، وما یرسّ و  العنف

 ؛)4("ورا نهایتـه الـنفخ فـي الصـورة أو داإلسـالم حقبـو  أن النبيو  ....ة لیوم اآلخراألمارة الرئیس

، ویجعلون مـن النبـي )دیانتهم( فنالحظ من هذا القول أن الغرب یولون أهمیة بالغة للمسیحیة 

 ســـب، فاإلســـالم بحتأخالقیـــابالالع بالـــدین اإلســـالمي فـــرع منهـــا لمـــا انفصـــل عنهـــا تشـــو  )ص(

الالتینیـــة، جـــردت مـــن شــــكلها و  لـــیس إال مجموعـــة مـــن التقالیـــد المســـیحیة الیونانیـــة" تعبیـــرهم 

الفلســفیة فنــتج مــن ذلــك عقیــدة متحجــرة بــاردة فــي شــكل نظریــة و  ن معانیهــا الرمزیــةمــالشــعري و 

كـر اإلسـالم جملـة وتفصـیال ومـا یبـرر نوعلیه فالغرب ی ،)5("اهللا، النبي، اإلنسان: سیة تقولهند

                                                           

  .38:، صسبق ذكرهمرجع النقد الحضاري للمجتمع العربي، : هشام شرابي  )1(

  .41:، صنفسهمرجع  )2(

  .57:مرجع سبق ذكره، ص اإلسالم والغرب،: عبد اهللا العلیان )3(

، للنشر رضوان السید، دار المدار اإلسالمي: رفي أوروبا في القرون الوسطى، تصورة اإلسالم : ریتشارد سوذرن )4(

  .13:، ص2، ط2006إفرنجي، 

  .38:، صسبق ذكره ي للمجتمع العربي، مرجعالنقد الحضار : هشام شرابي )5(
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، فنسـتنتج ممـا سـبق ذلك هو الحمالت اإلعالمیة التي سارعت في التخویف منه باعتباره عدو

  .أن موقف الغرب من العرب یتمثل في الرفض وعدم التقبل



 

 



 ا�ي�����������������������������������أزمة�الذات����الكتابة�السردية�التار�خيةالفصل�الث

 

 
30 

  حدود رؤیة اآلخر: المبحث األول

  :المرأة من منظور الرجل: أوال

نظــرا لمــا تعیشــه المــرأة مــن اضــطهاد وتهمــیش وتطبیــق لممارســات قمعیــة تنتهــك حقوقهــا      

ـــل للرجـــل،  ودورهـــا داخـــل المجتمـــع، اســـتطاعت الدراســـات أن تحویهـــا كموضـــوع إشـــكالي مقاب

الروایــة العربیــة؛ إذ تمكنــت هــذه األخیــرة مــن رصــد العالقــة التــي تربطهمــا وتحدیــد خاصــة منهــا 

  .مكانتها داخل المجتمع

حوبــه ورحلــة البحــث عــن المهــدي " فلقــد أعطــى الكاتــب عــز الــدین جالوجــي فــي روایتــه     

، المــــــرأة المهمشــــــة(مســــــاحة كبیــــــرة للمــــــرأة؛ حیــــــث ضــــــّمنها إثــــــر ســــــیاقات متعــــــددة " المنتظــــــر

وهذا بطبیعة الحال سرد لما تعیشه لیس في ارتباطها بمدینـة سـطیف فقـط، وٕانمـا ...) المستغّلة

، "حوبه ورحلة البحـث عـن المهـدي المنتظـر"ذلك بدءا بالعنوان  بالوطن الجزائر ككل، ونتّلمس

مــبهم یطــرح العدیــد مــن التســاؤالت حــول عالقتهــا بالروایــة،  إطــار فحوبــه وظّفــت كشخصــیة فــي

ا توجهنا إلى الدالالت التي تحملها في اللغة فنجـد أنهـا تـدل علـى المـرأة الضـعیفة، كمـا لكن إذ

ــر عــن الظلــم فــي قولــه تعــالى ــَواَلُهْم َوَال ﴿:وردت كــذلك فــي القــرآن الكــریم لتعّب ــاَمٰى َأْم ــوا اْلَيَت َوآُت

ــٰى  ــَواَلُهْم ِإَل ــْأُكُلوا َأْم ــَث بِالطَّيِّــِب َوَال َت ُلوا اْلَخِبي ــدَّ َتَب ــاَن ُحوبًــا َكِبيــًراتـَ ــَواِلُكْم  ِإنَّــُه َك ســورة  2اآلیــة﴾َأْم

؛ وبالتــالي فلقــد اســتعمل جالوجــي لفظــة حوبــه لــداللتها  دون غیرهــا حتــى یبــّین األزمــة النســاء

والمعانــاة التــي تحیاهــا المــرأة فــي مجتمــع تحكمــه الســلطة الذكوریــة، والظلــم المســّلط علیهــا مــن 

  .طرف الرجل

د نقــل لنـا معانــاة المـرأة المهمشــة داخـل األسـرة مــن قبـل زوجهــا، الـذي یحــدفحوبـه الراویـة ت     

ویظهـر ذلـك مـن خـالل  ،من إعداد الطعـام وتنفیـذ للطلبـات مكانتها ویحصرها في خدمة البیت

رأت في صفحة عینیه دموعا تبرق كما یبرق الضوء على الماء، تجاوزها باتجـاه غرفـة :" قولها

سـریعا لحقـت العلجـة بنـت المكـي (...) الزیتوني الذي أحس به فخـرج عنـد عتبـة البـاب مرحبـا 

ینــي بـالقهوة، وضــعتها أمامهمــا محییــة كانـت ترغــب فــي الجلــوس، لكــن رفضـا كــان یلمــع مــن ع
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؛ وهنـا یظهـر الزیتـوني فـي شخصـیة الرجـل المتسـلط المحـافظ علـى مكانتـه، )1("زوجها فخرجت

والـــذي ال یجـــد فـــي المـــرأة ســـوى وســـیلة تســـّخر للخدمـــة ال غیـــر، فعـــدم قبولـــه مشـــاركة زوجتـــه 

العلجـــة بنـــت المكـــي الجلـــوس علـــى المائـــدة وتبـــادل أطـــراف الحـــدیث معهـــا دلیـــل علـــى المكانـــة 

ة للقایــد عبــاس عنــدما أراد بهــا داخــل األســرة وهــو مــا نجــده كــذلك بالنســب الدونیــة التــي حظیــت

یتـــرك كـــل زوجاتـــه مـــع أوالدهـــن فـــي عـــرش أوالد الـــنش، ویتكلـــف ابنـــه ": وتـــرك زوجاتـــه الســـفر

، هــذا )2(" األكبــر جلــول بخالفتــه حتــى ال تخــرج القیــادة مــن أســرته، ســیجدد حیاتــه فــي المدینــة

بــاس یســعى وراء تحقیــق مصــالحه الشخصــیة وطموحاتــه المقطــع الســردي یــوحي بــأن القایــد ع

دون أن یــولي اهتمامــا لزوجاتــه وال مراعــاة لمشــاعرهن، فالزوجــة فــي نظــره العبــد الــذي یّســخر 

لألوامـر دون تـردد، ففكـرة تهمـیش المـرأة التـي سـیطرت علـى  لخدمة األبناء واألسرة واالنصـیاع

ــــة ــــة الجزائری ــــي ت العقلی ــــي كــــان فیهــــا للرجــــل دور ف ثبیتهــــا وترســــیخها جعلهــــا تعــــیش القهــــر الت

  .مما أدى إلى قمع دورها كعنصر فعّال في المجتمع ،واالنغالق على الذات

لتوّضــح جانبـا مــن ) الزوجـة األولــى لسـي رابـح(هـذا وظهـرت فــي الروایـة شخصـیة حلیمــة      

ن القــوة الممارســة ضــدها، التــي تــؤول إلــى عــدم احترامهــا كفــرد فــي المجتمــع، ویتجلــى ذلــك مــ

البیـت،  اأقسم أخو زوجها ذات مساء بارد علیها وعلى أمهـا أن یغـادر  :"الروایة في قول الراویة

وانهــال علیهمــا ضــربا بعصــاه التــي یرعــى بهــا غنمــه راحــت األم العمیــاء تصــیح فیــه وقــد شــق 

، فالوحشــــیة التــــي )3("إنهــــا حامــــل، وأیــــن نــــذهب فــــي هــــذا البــــرد ارحموهــــا :قلبهــــا عویــــل ابنتهــــا

لحالتهـا الصـحیة والنفسـیة، تّوضـح فكـرة  مباالةتعرضت لها حلیمة من طرف أخو زوجها دون 

وعـدم  ون سـببه التمییـز بـین الجنسـینالـذي یكـي تتعرض له النسـاء داخـل األسـرة، االعتداء الذ

ح تملیــه األعـــراف المتفــق علیهـــا، أصـــب اإلنصــاف فـــي إعطائهــا المكانـــة المســتحقة، فـــبحكم مـــا

                                                           

: ، ص1، ط2011، دار المنتهى للنشر، الجزائر، حوبه ورحلة البحث عن المهدي المنتظر :عز الدین جالوجي )1(

228.  

  .231:ص ، الروایة )2(

  .200:ص ، الروایة )3(



 ا�ي�����������������������������������أزمة�الذات����الكتابة�السردية�التار�خيةالفصل�الث

 

 
32 

الرجــل یجــد فــي اســتعمال العنــف منهجــا متّبعــا یفــرض مــن خاللــه ســیطرته ویحــافظ علــى قــوة 

فالعتـــداء الجســـمي والجنســـي والنفســـي الـــذي یصـــدر مـــن الرجـــل ضـــد المـــرأة، والـــذي "  مكانتـــه

لـــى عـــدم تقبلهـــا كفـــرد لـــه حقوقـــه داخـــل المجتمـــع، إ، یحیـــل )1("یـــؤدي إلـــى إلحـــاق الضـــرر بهـــا

أصـبح یجـد فـي المـرأة ذلـك الشـيء المـادي  بها الرجل في المجتمعة التي حظي فبفضل المكان

الذي یمتلكه بسیطرته وجبروته، ویطّبق علیها كل وسـائل القهـر ونسـتدل بـذلك مـن الروایـة فـي 

داهم القاید عباس وحمیدة وبعض الرجال بیـت سـالفة الرومیـة، أمسـكوا بهـا بقـوة :" هذا المقطع

سامع كل السـكان القـریبین مـن منزلهـا، وضـعوها مكّبلـة غیر مبالیین بصرخاتها التي وصلت م

، فـــنالحظ أن اختطـــاف ســـالفة )2("علـــى حمـــار وانطلقـــوا بهـــا وقـــد أحاطوهـــا مـــن كـــل الجوانـــب

فــي الرومیــة مــن قبــل القایــد عبــاس ورجالــه بهــدف تســلیمها لشــیخ الزاویــة عمــار، الــذي یرغــب 

داخل المجتمع، كما یّنم كـذلك عـن دلیل على انتهاك حقوقها  استغاللها وممارسة الجنس معها

رؤیته لها في أنها كائن ضعیف یسّخر لتلبیة الرغبات وقضـاء الحاجـات فقـط ال دور وال قیمـة 

لهــا داخــل هــذا المجتمــع الــذي تكــون فیــه الســیادة للرجــل، وفــي ســیاق آخــر ینظــر الرجــل للمــرآة 

وقـد اختفـى رجالـه  مبتعـداانسحب " :على أنها عاهرة، ویظهر ذلك من الروایة في قول الساردة

، فلفظــة عــاهرة تــدل علــى ســوء األخــالق وممارســة )3("تخلصــنا منــك أیتهــا العــاهرة: عــن عینیــه

یســيء لشـرف المــرأة، وقـد اســتعملت  البغـاء مـع كــل راغـب، كمــا تحمـل كــذلك مـن الــدالالت مـا

س فـــي لـــی ،فـــي هـــذا الســـیاق للداللـــة علـــى اإلســـاءة اللفظیـــة واإلذالل الـــذي تتعـــرض لـــه المـــرأة

المجتمــع فقــط بــل حتــى داخــل األســرة مــن طــرف األقــارب واألهــل، وهــو مــا نجــده عنــدما أقــدم 

  .القاید عباس على نسب كلمة العاهرة لزوجة أبیه
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تعـد " التـي  ،لقد حصرت نظرة الرجل للمرأة في حدود الجسد خاصة منهـا المـرأة الغربیـةو      

موضــوع بالــذات بــال أخــالق أو ســلعة موضــوع جنســیة شــهوانیة ســهلة ومــن ثــم فهــي فــي هــذا ال

ـــاع وتشـــترى ـــأخرى أمـــام الجمیـــع ،جســـدیة تب ـــة أو ب ـــك جمـــاال معـــرى بطریق ، )1("مـــا دامـــت تمتل

اللـــذة وتثیـــر شـــغفه، لكونهـــا تعـــرض ثـــارة  و مصـــدر اإلفالرجـــل العربـــي یجـــد فـــي المـــرأة الغربیـــة 

ا تمــارس الجــنس مفاتنهــا للجمیــع، كمــا یراهــا بــال أخــالق ألنهــ اجســدها كســلعة تبــرز مــن خاللهــ

مع كل راغب، وبالتالي فهي وسیلة تسّخر إلشباع رغبته، وفي الروایة تظهـر شخصـیة سـوزان 

جلســـت قبالتـــه وطلبـــت منـــه األكـــل فبـــدأ یـــأكالن، لـــم یكـــن :" لتعّبـــر عـــن ذلـــك فـــي قـــول الكاتـــب

العربي الموستاش یأكل من الصحون وهو یبادلها االبتسام والحدیث أحیانا، بـل كـان یأكـل مـن 

، فهنــا تنحصــر نظــرة البطــل إلــى ســوزان )2(" اكهــة وجنتیهــا وثغرهــا وجیــدها وصــدرها التفــاحيف

المـــــرأة الغربیـــــة فـــــي حـــــدود الجســـــد، وذلـــــك مـــــن خـــــالل التصـــــویر الجســـــماني وذكـــــر مـــــواطن 

حیث یبرز العربي رغبته في ممارسة الجـنس باعتبـار أن  ،..)الصدر، الثغر، الوجنتین(الشهوة

یشبع رغبتـه وحاجتـه الجنسـیة، هـذا مـا یـدل علـى أن المـرأة فـي نظـره سوزان تمثل الجسد الذي 

فكــان جــل تركیــزه علــى  ،وینطــوي تحــت حــب التملــك لــك الشــيء المــادي الــذي یعــرض للبیــعذ

الجســـد دون مراعـــاة للناحیـــة العاطفیـــة والمشـــاعر التـــي تحملهـــا اتجاهـــه، وهـــي األخـــرى ســـالفة 

ــــد أصــــبحت ــــة تعــــاني االســــتغالل الجســــدي، فلق بجمالهــــا معرضــــة لالنتهــــاك والتحــــرش  الرومی

لــن أطلبهــا للــزواج طبعــا، ولكــن ســأقنعه بــأن  ،هــذه المــرة ســأتجرأ وأطلــب منــه ســالفة" الجنســي

یرسلها خادمة في الزاویة، وهل هناك أسعد للمرء من أن یكون خادما هللا تعالى وقرآنـه الكـریم، 

، هنـا یسـتغّل الشـیخ عمـار مكانتـه )3(" وهناك حین تكون تحت تصرفي سأقضـي منهـا أوطـاري

الدینیــة فــي اإلقبــال علــى ممارســة الجــنس مــع ســالفة الرومیــة، فهــو ال یســعى للــزواج منهــا بــل 

یرید أن یقضي حاجته الجنسیة بطریقة غیـر شـرعیة، وهـذا إن دّل علـى شـيء فإنمـا یـدل علـى 
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فــي كونهــا فــرد لــه  اســتغالل شــرف المــرأة تحــت قــانون الســلطة، فنظــرة الرجــل للمــرأة ال تتبلــور

بـــل یضـــعها فـــي حّیـــز محكـــم بغریزتـــه وهـــذا بطبیعـــة الحـــال مـــا  ،مكانتـــه المســـتقلة فـــي المجتمـــع

  :قیطون في قوله نفي العربي حین استند إلى قصیدة بیحصرها في الجسد، وهو ما نلمسه 

  .واقرنفل وّضاح، الدم علیه ساح وقت الضحویا خدها ورد الصباح،

  .ریقك سي النعاج عسل الشهایا ،حك لعاجو الفم أمثیل عاج، والمض

  .شوف الرقبة أخیار من طلعت جّمار، جعبة بّالر، والعواقد ذهبیا

  )1(."صدرك مثل الرخام، فیه اثنین توام، من تفاح السقام مسوه إدّیا

فلقــد لجــأ العربــي إلــى ذكــر هــذه األبیــات البــن قیطــون حتــى یعّبــر عــن شــغفه ورغبتــه فــي جســد 

مارســة الجــنس ر المــواطن التــي تثیــر شــهوته، ویتجلــى حبــه ورغبتــه فــي محمامــة مــن خــالل ذكــ

، وهنـا تبـرز نظرتـه لهـا فـي كونهـا جسـد یشـبع غریزتـه ویّسـد حاجتـه "یدیاإمسوه :"معها في قوله

  .الجنسیة

مســتغلة فــي تأدیــة المهــام فــي ســیاق آخــر بعیــدا عــن حــدود الجســد تمثــل ســوزان المــرأة الو      

ظلـت سـوزان تجلـس فـي الشـرفة  :"ویتضح ذلك من خـالل قـول الكاتـبلى السلطة، إوالوصول 

مكتفیة بمراقبة العربي الموستاش من بعید، لقد اشتركت هي أیضا في العملیـة، هـي مـن سـّهل 

، فالبطـل العربـي اسـتغل سـوزان فـي )2("الحصول على الدعوة المزورة وهي مـن قامـت بإرسـالها

یل مهمتــه فــي قتــل القایــد عبــاس، لجــأ إلـــى إطــار یخــدم مصــالحه الشخصــیة، فمــن أجــل تســه

استخدامها كوسیلة للوصول إلـى الحـاكم الفرنسـي والحصـول علـى الـدعوة المـزورة التـي أرسـلها 

إلى القاید عباس، فنجد من خالل ما سبق أن المرأة تعـاني االسـتغالل بكـل أشـكاله سـواء كـان 

 .فسیة، جعلها تنغلق على ذاتهاذلك داخل األسرة أم في المجتمع، وهذا ما سّبب لها أزمة ن
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  المثقف :ثانیا

یعــد موضــوع المثقــف مــن بــین اإلشــكالیات التــي شــغلت حیــزا كبیــرا فــي الروایــة الجزائریــة،      

فـالمثقف هـو "زكـي نجیـب محمـود . فبحسـب د ،ونالت اهتمام العدید مـن الـروائیین المعاصـرین

، )1("الشخص المتمیز عن عامة الناس ألنه یدرك الفوارق الدقیقة الكائنة في ظل الفكر الواحـد

  .وبالتالي فهو المتخصص في فهم قضایا المجتمع

فلقد تطرق عز الدین جالوجي في روایته حوبـه ورحلـة البحـث عـن المهـدي المنتظـر إلـى      

شـهده یمـّثالت، فنظـرا للوضـع الحـرج الـذي ة المثقف التي تظهر في العدید من التمعالجة صور 

المجتمـــع الجزائـــري مـــن اســـتعمار واضـــطهادات وممارســـات قمعیـــة، ظهـــرت شخصـــیة حســـان 

لـــى مدینـــة ســـطیف للمشـــاركة فـــي تأدیـــة الواجـــب نحـــو إخیـــرد الشخصـــیة المثقفـــة التـــي وفـــدت بل

یبــدأ موقفــه كمثقــف فــي بلــورة األمــل "نــاس حیــثالــوطن وذلــك مــن خــالل نشــر التوعیــة بــین ال

، )2("نقــد الظـواهر التــي تسـتحق النقــدبمحاولــة صـوغ قیمتهــا التحریریـة و  الكامـل فــي الثـورة ؛ أي

معناه أن دور المثقف یكمـن فـي بـث األمـل فـي نفـوس النـاس وتـوجیههم إلـى المسـار الصـحیح 

ودخـل الجمیــع دون أن یتوقـف حســان بلخیـرد عــن :" ویتجلـى ذلـك مــن الروایـة فــي قـول الكاتــب

شـــرح موقفـــه مـــن وجـــوب النضـــال الثقـــافي الســـترجاع الهویـــة المغتصـــبة، وبعـــد ذلـــك ســـیتحرر 

، فباعتبـار أن حسـان بلخیـرد فـرد مـن المجتمـع )3("یع بنـاء دولـة قویـةالشعب تلقائیا، بل ویسـتط

فهــو علــى وعــي بمــا یریــده الشــعب ولــذلك ینقــد الوضــع الــذي یعیشــه الشــعب الجزائــري ویرجــع 

أســبابه إلــى االســتعمار المغتصــب لهویتــه، فبــدخول االســتعمار إلــى أرض الجزائــر عمــل علــى 

لـذلك  ،ا عمد علـى اسـتبدال اللغـة العربیـة بالفرنسـیةكم ،تعمیق الهوة بین الناس وأصول الثقافة

مــن خــالل النضــال بالكلمــة التــي یكــون لهــا  البــد مــن اســترجاع الثقافــة العربیــةیــرى حســان أنــه 
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نـوع مـن  إحـداثوقع وتأثیر على العقول بعیدا عن العنف والقوة، وهو مـا یـدل علـى سـعیه فـي 

الدولـــة فـــي ثقافتهـــا وأن العلـــم هـــو الســـالح التغییـــر یعـــود بـــالنفع علـــى المجتمـــع، ویجـــد أن قـــوة 

الوحید لنهضة الشعوب واألمم، وبالتـالي فطموحاتـه محصـورة فـي حـدود نشـر المعرفـة ونسـتدل 

حســـان بلخیـــرد طـــول الطریـــق یحـــّدث ســـي رابـــح عـــن :" فـــي ذلـــك مـــن خـــالل المقطـــع الســـردي

یؤســس الكشــافة أحالمــه التــي ال تنتهــي، كــأّن الرجــل یریــد أن یفعــل كــل شــيء وحــده، یحلــم أن 

ویحلـــم أن  ،ویحلـــم أن یؤســـس فرقـــة للموســـیقى، قـــدمویحلـــم أن یؤســـس فریـــق لكـــرة ال ،الجزائریـــة

ن إ، )1(" ویحلــــم أن یقــــیم مــــدارس وجامعــــات تــــدرس باللغــــة العربیــــة، یؤســــس جمعیــــات نســــویة

ـــم"توظیـــف لفظـــة  ـــم تتحقـــق بعـــد فبســـبب الظـــروف السیاســـیة " یحل ـــّنم عـــن الطموحـــات التـــي ل ت

المتردیة التي تمارس قهرا على شخصیة حسان، وبسبب انعـدام المرافـق واالفتقـار واالجتماعیة 

وجـد ذاتـه تعـاني علـى حافـة ...) مسـرح، مـدارس(للوسائل والعوامل المساعدة على نشر الثقافـة

  .الطریق، وهذا إنما یدل على التهمیش الذي  یعانیه داخل المجتمع

إلــى مدینــة ســطیف  لــدكتور الــذي حضــرٕالــى جانــب ذلــك نجــد شخصــیة فرحــات عبــاس او      

مــــن أجــــل أن یغســــل عقــــولهم  حضــــورهمالنــــاس و  دعــــوة وفــــتح صــــیدلیة، یســــتّغل مــــن خاللهــــا 

فـي حـق  فرنسـا ویصبغها برؤیاه وأفكاره في مدح فرنسا وحضارتها، فرغم الجرائم التي ارتكبتهـا

ــاة الفرنســیة لیقنــع النــاس بــذلك، ویتجلــى ذلــك فــي قــول  الشــعب الجزائــري إال أنــه یطالــب بالحی

ففرحات عباس وأنصاره یدعوا الشعب الجزائري إلـى االنخـراط فـي المـدارس الفرنسـیة  :"الكاتب

فیتضــح فــي هــذا المقطــع أن فرحــات  ؛)2("حــین تتســاوى الرتشــاف رضــاب العلــم والمعرفــة إلــى

ى أن فرنســا تمثــل الثقافــة ولــذلك البــد علــى الشــعب أن ینخــرط ضــمن مدارســها حتــى عبــاس یــر 

فهـو ینـادي بالثقافـة الفرنســیة ویجـد أن الشـعب الجزائـري ال یرقـى إلـى تحقیــق  ،یكتسـب المعرفـة

التطور والمعرفة العلمیـة إال مـن خـالل اكتسـابه للثقافـة الفرنسـیة، فبـالرغم مـن القهـر الـذي یـراه 

فرنســا إال أنــه یّصــر علــى الــدفاع عنهــا  حتــى وٕان كــان فــي أعماقــه یعــي  مســیطرا مــن طــرف
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واســتغل فرحــات عبــاس الفرصــة  :"، ویتجلــى ذلــك فــي قــول الكاتــبأخطائهــا وال یقتنــع بأفكارهــا

للتحدث عن تجربته في الحرب التي خاضها بجانب الفرنسي ضد األلمـاني، كـان منهـا مسـتاء 

(...) صـري واضـحا فـي كـل شـيء بـین الفرنسـیین وغیـرهم لقد كان التمییز العن ،لما تعّرض له

لقد رأیت وذقت وسمعت یا عباس فرنسا استعمار ال یأتي منها الخیر، رد فرحـات عبـاس دون 

، فبـــالرغم مــــن )1("ورغــــم ذلـــك مازلـــت اهتــــف بحیـــاة فرنســــا: أن ینظـــر إلـــى العربــــي الموســـتاش

ییـز الـذي شـهده بـین األطـراف إال اإلساءة التي تعّرض لها فرحات عبـاس مـن قبـل فرنسـا والتم

الثقافـــة  بحكـــم أنـــه ال وجـــود لثقافـــة معتـــرف بهـــا فـــي الجزائـــر إال ،أنـــه ینـــادي بالحیـــاة الفرنســـیة

الفرنسیة، وباعتبار أن فرنسا تمثل السلطة بالجزائر فهذا یّنم عن العالقة التـي تربطـه بالسـلطة 

، حتـى وٕان هـاوٕاقنـاعهم بالـدور الفّعـال لم العلیا في كونـه یسـّخر كوسـیلة لتوجیـه النـاس وتـوعیته

  .ف السلطةكانت تمارس القهر ما یطرح فكرة استغالل المثقفین من طر 

م الفرنسیة وعّین مـدّرس فـي وفي الروایة تظهر شخصیة صالح القاوري الشاب الذي تعلّ       

الــذي  المدرســة الالئكیــة، شــغفه وحبــه للعلــم جعلــه یصــادق الكتــب فبــالرغم مــن الوضــع المریــر

 :"وطنیـة، ویتجلـى ذلـك فـي قـول الكاتـبالقضـایا التعیشه الجزائر، إال أنه ال یظهر أّي مباالة ب

الذي ظـل فـي مكانـه یلـزم الصـمت كأنـه ال یأبـه بمـا یقـع أمامـه، یمـارس  صافح صالح القاوري

،هـــذا المقطـــع الســـردي یبـــین لنـــا أن جلـــوس صـــالح القـــاوري فـــي )2(" جلســـة فـــي اســـتعالء كبیـــر

فبفضـل  المكانـة العلمیـة التـي ینتمـي إلیهـا " الكبر"ء یدل على صفة تمیزه والمتمثلة في استعال

لم أوافقهم ألن المثقـف ال  اأن:" وجد االنشغال بمثل هذه القضایا أمر تافه ویّوضح فكرته بقوله

النضال ألجـل التحـرر  في یبرز من خالل قوله أن مشاركة الناس ،)3("ینصر الحمقى  لینتحر

من فرنسـا إقـدام علـى المـوت، وأّن مـن یسـیر وراء مثـل هـذه القضـایا أحمـق وجاهـل، ومـن هنـا 

تتضــح نظرتــه فــي عــدم االهتمــام بفكــرة التغییــر وتحقیــق األفضــل فهــذا هــو حــال المثقــف الــذي 
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فصــــالح القــــاوري هــــو صــــورة  للمثقــــف  ،یــــولي اهتمامــــه للعلــــم دون مراعــــاة ألحــــوال المجتمــــع

لمتمــرد، وباإلضــافة إلــى ذلــك نجــد أنــه المنحــرف عــن مبادئــه وقیمــه بســبب تعلمــه فــي مــدارس ا

الغیـــر متعلمـــة كطبقـــة طبقـــة الاالســـتعالء علـــى ثـــل التـــي تم" الشخصـــیة الســـاخرة فهـــو فرنســـیة،

العمال والفقراء التي ال تستطیع أن تسیر الشؤون العامة، ففي اعتقـاده أن الترتیـب للمظـاهرات 

 ،تحریر الوطن البد أن یكون من وعي الطبقة المثقفة التي تـدرك المصـالح العامـةواالستعداد ل

ویظهـر ذلـك فـي  ،ولیس من أفكار تحملها الطبقات الغیر متعلمة التي تمثل الفالحـین والعمـال

المشكلة لیست هنا، المشكلة في مـن یسـیر خلـف زعـیم جاهـل وأحمـق لـم یـدخل مدرسـة :" قوله

، )1("دة إال شــهادة المــیالد طبعــا وســیحمل قریبــا شــهادة الوفــاة أیضــاوال یحمــل شــها ،فــي حیاتــه

أشـخاص لـم  فحسب رأیه االنخراط في المیادین السیاسیة هو حق للمثقف فقط وأن السـیر وراء

فهـــو یّوضـــح فكرتـــه فـــي  ،یحملـــوا شـــهادة علمیـــة هـــو إقـــدام علـــى اإلخـــالل بـــالوطن وهـــدم كیانـــه

  إلیها المثقف في مجتمعنا التي وصل  رفضه لهذه الحالة والمكانة

یظهــر فــي الروایــة نــوع آخــر یمّثــل المثقــف الــدیني الــذي نجــده فــي شخصــیة ابــن بــادیس و      

لـذان یمارسـان كـل نشـاطاتهم التحریریـة باالسـتناد للـدین، ومـن هنـا كـان لا " ،وكذلك اإلبراهیمي

، و نســتدل )2("ین العلــم یعنــي العلــم بالــدین وكانــت كــل العلــوم تحــت  إشــراف الــدین ورجــال الــد

ـــذلك  مـــن الروایـــة فـــي قـــول الكاتـــب  ،التقیـــت مـــرارا بالشخصـــین ابـــن بـــادیس واإلبراهیمـــي " :ب

 وصــلني نبــأ تحــرك ابــن بــادیس: " وفــي مقطــع آخــر، )3(" حلمهمــا تعلــیم النــاس لغــتهم ودیــنهم  

واإلبراهیمـــي وغیـــرهم لتـــأمین جمعیـــة إصـــالحیة هـــدفها المطالبـــة باســـتقالل المســـاجد واســـتقالل 

یرجعــان فكــرة النضــال للجانــب االبراهیمــي  والبشــیر ، فكــل مــن ابــن بــادیس)4(" التعلــیم العربــي 

فسیاسـة التبشـیر التـي اتبعهـا كـل منهمـا كانـت فـي  ،الدیني لما فیه من أحكـام  تحمـل الصـواب
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وقـد  ،عوة إلى الحفاظ على الهویة العربیة وتوعیة الناس في اإلقبـال علـى ثقافـة الـدینسبیل الد

األزمــة التــي یعیشـها المثقــف فــي المجتمـع مــن خــالل عــدم  نتبــیّ ل" حلــم واسـتغالل"وظفـت كلمــة 

یعكــس الصــراع الــذي یعیشــه المثقــف فــي  وهــذا مــا ،أفكــاره اإلرشــادیةوطمــس تحقیــق مطالبــه 

وتتمحــور شخصـیة ســي  ،ل الجانـب المعرفــي الـدینيهمــیمجتمـع یطغــى علیـه الجانــب المـادي و 

وذلــك إثــر ممارســة كــل أســالیب القهــر  یّوضــح معانــاة المثقــف فــي المجتمــع الطالــب فــي ســیاق

   :والعنف ونستدل بذلك من الروایة في هذا المقطع السردي

  :جحظت عینا الثاني غضبا ورّد مهددا مشهرا خنجره"

   تقاطعني وٕاال قطعت وریدك، تعرف القاید عباس ؟ال-

  :و لم یرد سي الطالب إال بتحریك رأسه إیجابا فواصل الثاني كالمه

  .أرسلنا إلیك، یریدك أن تكون عینه على كل تحركات أوالد سیدي علي-

  .أكمل المتمارض مقتربا من سي الطالب، یحد خنجره على راحة یده

  . )1("فسأذبحك بخنجري هذا رفضتوٕان  كبیر،ت بالواجب فجزاؤك إن قم-

ســي الطالــب یمثــل الشخصــیة المثقفــة التــي كــان لهــا دور فــي نشــر المعرفــة بــین ســكان القریــة، 

یتعرض لالعتداء من طرف رجال القاید عباس بأمر منـه، وهـذا بهـدف إرغامـه علـى التجسـس 

األمـــر الـــذي جعلـــه یعـــاني قهـــرا وأزمـــة نفســـیة عّبـــر الكاتـــب مـــن  ،فـــي عـــرش أوالد ســـیدي علـــي

ـــم والمأســـاة التـــي یعیشـــها المثقـــف فـــي المجتمـــع اخاللهـــ ـــى الظل حیـــث أنـــه یّســـخر لخدمـــة  ،عل

إال  ،السلطة ومصـالحها وهـو مـا یشـهده واقعنـا الحـالي، فبـالرغم مـن المكانـة التـي ینتمـي إلیهـا 

 . قضایاها ة ومعالجةلتحقیق مآرب السلط لة تستغلأنه أصبح وسی
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  رفض األخر المستعمر:ثالثا

  :اآلخر الفرنسي -1

بسبب السیاسة االستعماریة التي انتهجتها فرنسا والممارسـات الوحشـیة التـي طبقتهـا علـى      

جــاءت روایــة حوبــه ورحلــة البحــث عــن المهــدي المنتظــر للكاتــب الجزائــري  ،الشــعب الجزائــري

اآلخر ومظـــاهر بـــلتعّبـــر عـــن مواقـــف  الشخصـــیات الروائیـــة وعالقتهـــا :" عـــز الـــدین جالوجـــي

لــیس علــى المســتوى  ،للســلطة هیمنتــه علــى الشــعوب ومحاولــة اســتعماره واســتغالله وٕاخضــاعه

؛ أي اســتعمال اآلخــر )1("العســكري فحســب بــل علــى مســتوى الفكــر الثقــافي واالقتصــادي أیضــا

ومـــن خـــالل ذلـــك عّبـــرت الـــذات عـــن رفضـــها  لكـــل أشـــكال القـــوة والهیمنـــة علـــى كـــل المجـــاالت

  :إذ یتجلى ذلك من الروایة في قول الكاتب ؛رصائها لهذا اآلخوٕاق

  ال للجنسیة الفرنسیة، نعم للجنسیة الجزائریة " 

  .عیش الجنسیة الجزائریة للجمیعتتسقط الجنسیة الفرنسیة 

  )2(.فقد غیر دینه تهر جنسیمن غیّ 

 ،الجزائــري مــن خــالل الشخصــیات الممثلــة لــه فــي الروایــةیتضــح فــي هــذا المقطــع أن الشــعب 

فهــــو ینــــادي بســــقوط هویــــة هــــذا اآلخــــر بالحفــــاظ علــــى  ،یــــرفض االنخــــراط واالنضــــمام لفرنســــا

ق الكاتـب الداللـة التـي تحملهـا هـذه الفكـرة فـي الجنسیة الجزائریة ووحدة االنتماء الوطني، ویعمّ 

ــدیني، فلقــد وّظــ ــیّ " دیــن" ف لفظــةربطهــا بالجانــب ال مختلــف ) فرنســا(ن أن هــذا اآلخــر حتــى یب

غییــر للــدین ودخــول فــي دیــن دینیــا وعرقیــا، وأي إقبــال للحصــول علــى الجنســیة الفرنســیة هــو ت

  .سبب اختالفه العرقي والدینيبتالي فإقصاء اآلخر الفرنسي كان الوب) المسیحیة(اآلخر 

الصـراع الــذي ینتهــي بتبــادل األدوار، والتحـّول بــرفض اآلخــر ورفــض " كمـا توّضــح الروایــة أن 

ـــــاهم للأشـــــكال القبـــــول لعـــــدم وجـــــود أرضـــــیة ثقافتـــــه وحضـــــارته ینتفـــــي معـــــه أي شـــــكل مـــــن  تّف

                                                           

، قسم اللغة العربیة وآدابها دراسات في مجلة ، في الروایة السوریة تكریس مبدأ القوة الذات واآلخر: خالد عمر یسیر )1(
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، ففــي بــادئ األمــر كانــت النظــرة االســتعالئیة المســیطرة علــى اآلخــر الفرنســي تبــرز )1("والوفــاق

لكن الدور اآلن أصبح للذات العربیـة التـي  ،ت العربیة وحضارتها وثقافتهاجانبا من رفض الذا

االضــطهادیة الممارســة فــي حقــه ؛ إذ نجــد أن اآلخــر الفرنســي ته تقصــي اآلخــر بســبب سیاســ

تجـــرد مـــن مشـــاعره وقیمـــه اإلنســـانیة ویظهـــر فـــي صـــورة المســـتعمر الغاصـــب المتتبـــع لسیاســـة 

راح فرانكــو وبجانبــه مــاران یقطــع الطریــق بســیارته " :العنــف والقتــل، ونســتدل فــي قــول الكاتــب

زاده حنقــه ســكرا وجنونــا زاد فــي ســرعة ســیارته وهــو یقتــرب مــن  ،یســوقها بجنــون ثمــال كالعــادة

امتــزج لحــم جســده بخشــب الصــندوق  الــذي وفــّر الجمیــع إال مســعود بولقباقــب(...) عــین الفــوارة

كو أحد الفرنسـیین فـي صـورة مشـوهة ، تتضح شخصیة فران)2(" تحت عجالت السیارة المجنونة

تعّبر عن الصفات السلبیة التي یحملها اآلخـر المسـتعمر كالهمجیـة التـي یمارسـها علـى الـذات 

بطریقــة وحشــیة دلیــل علــى ) شخصــیة جزائریــة(فإقدامــه علــى قتــل مســعود بولقباقــب ،الجزائریــة

ســا بالنســبة للــذات كرهــه وحقــده للشــعب الجزائــري هــذه المعاملــة الســیئة مــن اآلخــر شــكلت هاج

  . وجعلتها تعیش حالة من التمزق واالضطراب، وهذا ما وّلد الكره تجاه اآلخر والنفور منه

تبرز صورة الجشع والطمع من خالل ما یمارسه فرانكو الفرنسي مـن اسـتغالل واسـتعباد و      

رجـل غنـي  فرانكـو:" ذي یتجلى في قول الكاتـبللشعب الجزائري، خاصة منهم سكان القرى وال

نكـو الشخصـیة ، یمثّـل فرا)3(.."جدا یستولي على میئات الهكتارات ویسـتغل النـاس فیهـا كالعبیـد

حب المال إذ أن سـعیه وراء الجانـب المـادي لتحصـیل الثـروة جعلـه یقـدم تملكها الجشعة التي ی

علــى انتهــاك حقــوق الشــعب فــي االســتیالء علــى أراضــیهم وممتلكــاتهم فــي إطــار غیــر شــرعي، 

خیرهم  كعبیــد لخدمتــه، فلقــد وّظفــه الكاتــب كرجــل غنــي حتــى یبــّین الفظاعــة التــي آل إلیهــا وتســ

هـــذا اآلخـــر فـــي اســـتخدامه للســـلطة مـــن أجـــل تحقیـــق مصـــالح شخصـــیة، وهـــو مـــا یـــدل علـــى 

                                                           

، قسم اللغة واألدب العربي، كلیة اآلداب واللغات، المخبرمجلة األنا بإنتاج اآلخر،  ارئثأحمد مداس، المعرفة واست )1(
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االضطهاد واالستبداد الذي یمارسه القوي على الضعیف وباإلضافة إلـى ذلـك تظهـر شخصـیة 

ویسـتنزف  للّشـعب الفرنسـي الـذي یغتصـب األرضعن رفضها  البطل العربي الموستاش لتعّبر

فأبنـاء  ،)1(" أوالد الكلـب یسـتعمرون أرضـنا ویسـرقون ذاكرتنـا :"خیراتها ویسرق ثقافته، في قوله

شـّكل لـدى البطـل  ، ممـاالوطن یعیشون الفقر والقهر في حین ینعم هذا اآلخر الدخیل بخیراتهـا

  .وّلد الشعور بالكره والحقد تجاه اآلخرالذي  أزمة نفسیة وقهر داخلي، األمر

هـــذا ولـــم تبقـــى نظـــرة األنـــا لألخـــر متعلقـــة بالرجـــل فقـــط بـــل تعـــدتها لتشـــمل حتـــى المـــرأة،      

رمـــزا النتهـــاك عـــرض  األنـــامنظـــور " فأصـــبح  ،تـــالي فلقـــد ارتبطـــت قضـــیة اآلخـــر بالجســـدالوب

" اآلخــر بأســلوب غرائــزي حیــواني لتحقیــق انتصــارات وهمیــة لفحولــة الشــرق علــى أنوثــة الغــرب

، فلقـــد حصـــرت نظـــرة األنـــا للمـــرأة فـــي حـــدود الجســـد، فانتهـــاك عرضـــها هـــو بمثابـــة تحقیـــق )2(

عــن رفــض المــرأة  انتصــار فــي كــل المجــاالت، ومــن هنــا تظهــر شخصــیة البطــل العربــي لتعّبــر

جــرد وســیلة یــة كــآخر مختلــف دینیــا وعرقیــا ؛ فهــو یــرفض فكــرة الــزواج منهــا، ویجــد أنهــا مالغرب

أمقـران مـرة فشـجعه علـى فتـك عرضـها كمـا  سـأل :"لك في قول الكاتبذلألخذ بالثأر، ویتجلى 

وأمقـران رفضـه للمـرأة  لقد وّضـح كـل مـن البطـل العربـي ؛)3("یفتك الفرنسیون عرض بلد بأكمله

انتهـاك عرضـها واإلخـالل بشـرفها  أن أنها جزء من اآلخر، حیث یجد أمقـران الفرنسیة باعتبار

وهـو كـذلك انتصـار وثـأر لمـا عانـاه الشـعب الجزائـري  ،)فرنسـا(هو بمثابة انتهاك لشعب بأكمله

  .وما عاشته نسائه من اعتداء واغتصاب

  :اآلخر الیهودي_2

لم تكن نظرة الذات لآلخر الیهودي مشّكلة من فراغ بل كانـت نتیجـة للعالقـة التـي تربطـه      

به اثر التصادم القائم من الوهلة األولى، حیث نجد أن الكاتب عز الـدین جالوجـي فـي روایتـه 

ق لرسم الصورة السلبیة لهـذا اآلخـر انطالقـا مـن حوبه ورحلة البحث عن المهدي المنتظر تطرّ 
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 تظهــر فــي الروایــة شخصــیة العربــي الموســتاشفهــا العدیــد مــن الشخصــیات الروائیــة، آراء تحمل

راح :" الـــذي یـــرفض العمـــل عنـــد الیهـــود، ونســـتدل بـــذلك مـــن الروایـــة فـــي هـــذا المقطـــع الســـردي

  :وأخرجه سي رابح من حیرته قائال العربي یطرح في نفسه أسئلة حائرة،

  ، فیتضح)1("  أن یكون عامال عند یهوديقج طبیب یهودي، واستعاذ العربي الموستاش باهللا"

  

المشـكلة عـن هـذا  من ذلك أن العربي أثناء رفضه العمل عنـد الطبیـب قـج كـان بسـبب الخلفیـة

فهـو یـرى أن هـذا الطبیـب بحكـم انتمائـه لثقافـة ودیانـة مختلفـة یشـّكل تهدیـدا  ،اآلخر في ذهنیته

بالنسبة إلیه، ویجد أن االرتباط به هو خیانة للدین ووحدة االنتماء، ویستشهد في الروایة لقولـه 

ـــَع ِملَّـــتَـُهمْ ﴿:تعـــالى ـــَك اْليَـُهـــوُد َوَال النََّصـــارَٰىَحتَّٰى تـَتَِّب ، ســـورة البقـــرة. 120اآلیـــة ﴾َولَـــن تـَْرَضـــٰى َعن

ین اإلســـالمي الـــذي أشـــار إلـــى العـــداوة بـــین المســـلمین دّ لـــتـــالي یؤكـــد وجهـــة نظـــره اســـتنادا لالوب

  .والیهود أنها وجدت منذ القدم

وتعّبــر شخصــیة ســي الهــادي عــن غضــبها مــن الیهــود المتّبــع لسیاســة الظلــم مــن خــالل       

دنا وحـین ننـتفض نواجـه بـالقمع، بـل سـتفعل، إنـه الظلـم یتبـّول یهـودي نجـس فـي مسـاج"  :قولـه

هـذا القـول یفصـح عـن العدیـد مـن الصـفات السـیئة  ؛)2(" وغدا سیّزج بمئات الناس في السجون

الهـــادي كـــان نتیجـــة  أطلقـــه  ســـي الـــذي التـــي تضـــع الیهـــود فـــي صـــورة مشـــوهة منفـــرة، فـــالحكم

لمخالطة هذا اآلخر فتكونت لدیـه صـورة تبـین أن الیهـودي ظـالم مسـتبد یقهـر النـاس وال یحتـرم 

  .ما یدل على رفضه له وٕاقصائه دیانة غیره ویتعدى على المقدسات، وهو

الجشـــع ومحــــب للمـــال والمنـــافق والخــــائن "  فـــي ســـیاق آخــــر رســـم الیهـــودي فــــي صـــورةو      

تـالي فهـو الشخصـیة السـیئة المهتمـة بالجانـب المـادي، ال؛ وب)3("والمتعصـب والموقع بین النـاس
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یمكــن أن یبیــع (...) هــذا موظــف یهــودي اســمه كــوهین ":ویتضــح ذلــك مــن خــالل هــذا المقطــع

ا المقطـــع الجانـــب الســـلبي الـــذي یمیـــز ذن ســـي رابـــح فـــي هـــیبـــیّ  ؛)1(" فرنســـا كلهـــا مقابـــل رشـــوة

یصــل مــن أجــل الحصــول علیــه إلــى الغــدر وخیانــة  الــذي قــدي المحــب للمــال، شخصــیة الیهــود

 ابــــح فــــي الموظــــف الیهــــودي كــــوهین هــــذه الصــــفات الســــیئة التــــي الحظهــــا ســــي ر  ،بلــــد بأكملــــه

غالبــا مــا كانــت تتجــه " عكســت نظرتــه التــي تــوحي برفضــه والنفــور منــه، وللحــدیث عــن األمــان

فباإلضــافة إلــى  ،)2(" نحــو الیهــود الخــائن البــائع بأنــه المحــب  للمــال ومحتــال وخبیــث وداهیــة

ـــال ویظهـــ ـــة فـــي قـــول كـــون الیهـــودي خـــائن ومحـــب للمـــال، فهـــو كـــذلك محت ـــك مـــن الروای ر ذل

واندفع خلیفة مبتعدا البد أن یعود إلـى بیتـه سـریعا لـیس یـؤّمن اللصـوص والخمـارین، " :الكاتب

ذا اللصــوص، و هــ مــعد فــي مرتبــة ، لقــد وضــع خلیفــة الیهــو )3("الفرنســیین والیهــود ولــیس یــؤّمن

مســـرعا دلیـــل علـــى الخـــوف الـــذي نهم واندفاعـــه تـــالي فهـــو ال یـــؤمّ اللیبـــّین دیـــانتهم واحتیـــالهم وب

ج ممـــا ســـبق أن عـــز الـــدین جالوجـــي حـــین تتطـــرق تاآلخـــر، فنســـتن مـــن فظاعـــة وغـــدر تمّلكـــهی

لمعالجــة قضــیة اآلخــر المرفــوض مــن خــالل رســم صــور لنمــاذج فرنســیة وأخــرى یهودیــة فهــو 

 عالقـــة  المتــوترة بــین أبنـــاء الجزائــر التــي كانـــت نتیجــة للتعــدد الطـــائفيبــذلك أراد أن یوّضــح ال

  .والعشیري

  فكرة التعایش وقبول اآلخر:رابعا

تطرق الروائي عز الـدین جالوجـي فـي روایتـه حوبـه ورحلـة البحـث عـن المهـدي المنتظـر      

أصبحت تشكل هاجسا تعیشه كل المجتمعات العربیة، وهـي قضـیة الصـراع  إلى طرح إشكالیة

حتـــى ) فتـــرة احـــتالل الجزائـــر(الحضـــاري، حیـــث عمـــد إلـــى ربطهـــا بفتـــرة مـــن التـــاریخ الماضـــي

یوّضح من خاللها الوضع المتأزم الذي آل إلیه الواقع الحالي، الذي تعود أسبابه إلـى الصـراع 
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ري الطـــائفي وعـــدم التســـامح، وباعتبـــار أن عـــز الـــدین بـــین األحـــزاب السیاســـیة والتعصـــب الفكـــ

جالوجي یعـد فـرد مـن المجتمـع فلقـد عّبـر عـن رفضـه ونقـده للواقـع المتـردي، ذلـك بدعوتـه إلـى 

الـــذي یظهـــر مـــع مجموعـــة مـــن الشـــرائح الممثلـــة  قبـــول اآلخـــر والتعـــایش معـــه وعـــدم إقصـــائه،

  .للمجتمع

أن االنفصـــال عـــن فرنســـا جریمـــة رى یـــالـــذي  نجـــد فـــي الروایـــة شخصـــیة صـــالح القـــاوري     

ـــه قلـــت لكـــم ألـــف مـــرة أن االســـتقالل عـــن فرنســـا :" مرتكبـــة فـــي حـــق الـــذات الجزائریـــة فـــي قول

ـــة ـــى ظـــالم الهمجی ـــور الحضـــارة إل ، فصـــالح )1("مســـتحیل، بـــل هـــو جریمـــة ألنـــه هـــروب مـــن ن

تـه القاوري استطاع أن یدرك ذاته ویحصرها في حیز الضعف والتخلف والجهل من خـالل رؤی

ووجـــد أن فقـــدان التواصـــل معـــه هـــو  ،الـــذي یمثـــل القـــوة والســـلطة والحضـــارة ،)فرنســـا(لآلخـــر 

انغــــالق علــــى الهمجیــــة القبلیــــة؛ وبالتــــالي فهــــو یــــرى أن الجهــــل الــــذي یعیشــــونه والقتــــل الــــذي 

  .یشهدونه في المجتمع ال یمكن تجاوزه إال في االرتباط بفرنسا

نســـانیة التـــي تـــدعوا للتعصـــب عـــن انحـــالل القـــیم اإلفـــالتمزق الـــذي یعانیـــه المجتمـــع نـــاتج      

هنـا تظهـر شخصـیة فرحـات عبـاس لتعّبـر عـن رأي الفئـة  ،العنف والقتل بین الناس نشر فكرةو 

مـــــا زلـــــت أهتـــــف بحیـــــاة فرنســـــا، التربیـــــة والعدالـــــة "  :المثقفـــــة فـــــي المجتمـــــع مـــــن خـــــالل قولـــــه

عربــــا وفرنســــیین دولــــة فرنســــا  إنــــي أحلــــم بــــالیوم الــــذي نشــــّكل فیــــه معــــا جمیعــــا(...) والمســــاواة

ر فرحات عبـاس یعبّ  ؛)2("جناس واللغاتكبرى التي تحتضن كل الدیانات واألالعظمى، دولتنا ال

لتعــــایش الســــلمي بــــین الشــــعوب لعــــن الحلــــم الــــذي تطمــــح لتحقیقــــه األمــــم مــــن خــــالل دعوتــــه 

شـــكال واألدیــان؛ فهـــو یــرى أن االرتبـــاط بفرنســـا هــو تكـــوین لدولــة عظمـــى تضـــمحّل فیهــا كـــل أ

الطـــرفیین، دولـــة تقـــوم علـــى العـــدل یعـــیش فیهـــا  الصـــراع والعنـــف، وتشـــمل المســـاواة فیهـــا كـــال

الشـــعبین فـــي حریـــة بعیـــدا عـــن اســـتعمال العنـــف والقتـــل، یمـــارس كـــل طـــرف عاداتـــه وتقالیـــده 

  .لطرف اآلخرلودیانته في حریة واحترام 
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قریـر وجهـات نظـر  اآلخـرین احتـرام الـرأي المخـالف، وت"هذا ویرى سي رابح أنه البد من      

تـــالي فهـــو یقـــر بفكـــرة قبـــول ال، وب)1("وٕاعطـــاء آرائهـــم االجتماعیـــة حقهـــا مـــن االعتبـــار واالهتمـــام

وراح طــول الطریــق یحــاول أن "  :مــن الروایــة فــي قــول الكاتــبذلــك اآلخــر واحترامــه، ویظهــر 

ال إكـراه فـي یقنع العربـي الموسـتاش أن مـن حـق كـل إنسـان أن یمـارس معتقداتـه بكـل حریـة، فـ

؛ هنـا یتقّبـل )2(" الدین وال إكراه في الرأي ولیس ألحد أن یلغي اآلخرین أو یمارس علیهم القهر

ســي رابــح اآلخــر المختلــف دینیــا وعرقیــا حیــث أنــه یبــّین للعربــي الموســتاش أن كــل إنســان لــه 

خــر، اآلالحــق فــي ممارســة عاداتــه وتقالیــده ودینــه دون إكــراه أو اضــطهاد أو ردع مــن طــرف 

ــَن اْلَغــيّ ﴿:ونســتدل فــي ذلــك بقولــه تعــالى ــيََّن الرُّْشــُد ِم ــد تـَّبَـ يِن  َق ــي الــدِّ ــَراَه ِف  .156 اآلیــة﴾َال ِإْك

فاإلنسان مهما اختلف عـن اآلخـرین فـي دینـه وطبیعـة تفكیـره فهـذا ال یعنـي أنـه مختلـف  ،البقرة

اآلخـرین، وهـذا  بل یجب على كل فرد داخل المجتمع أن یحتـرم ،ویصبح عدو في نظر الناس

تـآخي والتسـامح بـین النـاس فـي الـوطن الواحـد مـن أجـل فـتح مجـال لیدل على دعوة سي رابح ل

  .رياللحوار الحض

جالوجـي مـن خـالل أحـداث تاریخیـة شـهدتها الجزائـر فـي حقبـة  فلقد استحضر عـز الـدین     

الرغم مـن ماضیة نماذج للتسامح الحضاري بـین الشـعبین، التـي تظهـر فـي شخصـیة سـوزان فبـ

 ،إال أنهـــا أظهـــرت جانبـــا مـــن التســـامح أنهـــا تعّبـــر عـــن االنتمـــاء لآلخـــر المختلـــف دینیـــا وعرقیـــا

حــین دخــل المكتــب منتظــرا رؤیــة أبنــاء عبــاس " : ویظهــر ذلــك مــن خــالل هــذا المقطــع الســردي

انـــدهش وهـــو یـــرى ســـوزان مـــع ســـي رابــــح، ســـّلم الضـــابط  الفرنســـي الوثـــائق الثبوتیـــة للعربــــي 

رابـح براءتـه مـن أي انحـراف،  يبعد أن ضمنت سوزان وس ستسمحا على اإلزعاجم الموستاش

هنـــا یظهـــر التســـامح حـــین أقـــدمت ســـوزان علـــى ؛ )3("  شـــكر ســـي رابـــح ســـوزان بشـــدة وخرجـــا
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 ،بعـد أن أثبتـت بأنـه بـريء مـن كـل الـتهم واالنحرافـات مساعدة العربي فـي الخـروج مـن السـجن

ل فـي هذا ما یحیل إلى الحلم في النهوض بالمجتمعات من الكراهیة والحقد نحـو الوحـدة والتكتّـ

إنتــاج أمــم مســالمة تســمو بثقافاتهــا إلــى األفضــل، یكــون فیهــا للقــیم اإلنســانیة مكانــة ودور فــي 

مـــن أجـــل تحقیـــق "  الولـــوج بـــاألخالق إلـــى أعلـــى مراتـــب الفضـــیلة، وفـــي ســـیاق أخـــر نجـــد أنـــه

والتســامح بــین كــل النــاس بصــرف  اإلخــاءیجــابي بــین البشــر جمیعــا فــي جــو مــن التعــایش اإل

البــد لإلنســان أن ینظــر إلــى أخیــه اإلنســان فــي ، )1(" النظــر عــن أجناســهم وألــوانهم ومعتقــداتهم

الروایـــة مـــن خـــالل فـــي إطـــار المحبـــة والتـــآخي حتـــى یســـتطیع أن یتعـــایش معـــه، ویظهـــر ذلـــك 

التـي أفلحـت فـي األخیـر لعربي مع سـوزان المـرأة الفرنسـیة البطل االعالقة الجنسیة التي أقامها 

فلـو كانـت كـذلك  ،بإنجاب البنت حوریة، فنظرة العربي لم تكن مرتبطة بحـدود الجـنس والمعتقـد

هـــذا مـــا یـــدل علـــى االحتـــرام المتبـــادل بـــین الطـــرفین  ،لمـــا اســـتطاع أن یقـــیم معهـــا هـــذه العالقـــة

یف البنت حوریة في الروایة یّنم عن المزاوجـة واالتصـال والتعایش السلمي داخل الوطن، فتوظ

  .)الجزائري والفرنسي(بین الشعبین 

وأیــن هــي ســوزان " :وقبولــه لهــا كــآخر مختلــف فــي قولــه ویظهــر البطــل اهتمامــه بســوزان      

نعم ستعود حتما لقـد تركـت خلفهـا فلـذة كبـدها، وهـي أیضـا فلـذة كبـده سـیجهد نفسـه  (...)اآلن 

، )2("ها حین تعود أجمل بكثیر مما توقعت، وسیسعى كي یعلمها فـي مدرسـة فرنسـیةفي أن ترا

فتســاؤل العربــي عــن مكــان ســوزان یــدل علــى اهتمامــه بهــا وقبولــه لهــا، كمــا أن البنــت حوریــة 

یـة التـي یطمـح وتوظیف لفظة حوریة في هذا المقطع إنما یدل على الحرّ ا تمثل المشترك بینهم

  .والتي تؤول في النهایة إلى التعایش السلميلها كل من الشعبین 

كما نجد كذلك شخصیة سالفة الرومیة التي تحمل نموذجا للتعـایش والتسـامح مـع اآلخـر      

العربــي، فبــالرغم مــن انتمــاء ســالفة للــبالد الغربیــة إال أنهــا خرجــت ضــمن المســیرة التــي شــكلها 

ویظهـر ذلـك فـي المقطـع السـردي الشعب الجزائري من أجل الحصول على حریتـه المغتصـبة، 
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یقتـرب  ،وراح یتلمس خنجره تحت إبطه كان خالف التیقـر یقفـز مـن مكـان إلـى مكـان" : اآلتي

 حظــهالالــذي  خلیفــة مركــزا علــى العربــي الموســتاشمــن ســالفة الرومیــة ثــم مــن حمامــة ثــم مــن 

لمســیرة التـي تضــّم هـذه ا ؛)1(" لكنـه لـم یهــتم كثیـرا، النـاس جمیعــا كـانوا ینـدفعون كالســیل الهـادر

مختلــف الطوائــف والجنســیات تحمــل داللــة التــآخي بــین أفــراد الــوطن  بیــر مــن النــاس وحشــد ك

أمـــا بالنســـبة للهـــدف مـــن المســـیرة فلقـــد كـــان للمطالبـــة بالمســـاواة والعـــدل بـــین مختلـــف  ،الواحـــد

 الــذي یكــون عــن طریــق االحتــرام المتبــادل بــین الشــعوب وتحقیــق األمــن واالســتقرار فــي الــوطن

یشــمل احتــرام الــدین والعــرق والــرأي وتظهــر شخصــیة الطبیــب الیهــودي قــج لتبــرز و  ،الطــرفین

حمــل :" جانبــا مــن تســامحه مــع الــذات الجزائریــة، ونســتدل بــذلك مــن الروایــة فــي هــذا المقطــع

خلیفة ابنته بین ذراعیه، وضعها في السیارة تسندها سالفة الرومیة، وركب إلـى جوارهـا وركـب 

بــي الموســتاش، وانطلقــت الســیارة وجــدوا الطبیــب قــج عنــد بــاب عیادتــه یمــص فــي األمــام العر 

ســأله الطبیــب عــن عالقتــه بهــا، (...) ، غلیونــه، أســرع یحمــل معهــم المــریض ویــدخلون العیــادة

؛ )2("كـن صـلبا، حالتهـا ال تبشـر بـالخیر: حین أخبره أنه أبوها مد یدیه وضغط على كتفه قائال

فالطبیب قج احترم سرولة وأشرف على عالجها بـالرغم  ،طرفینوهنا یظهر التسامح من كال ال

مـــع خلیفــة یـــدعوه حیـــث أبــدى تعاطفــه  ،ر بهــا الجزائــر مـــع الیهــودمــن الفتــرة الحرجـــة التــي تّمـــ

ه ألن مــرض ابنتــه خطیــر، وفــي هــذا الســیاق یظهــر الجانــب اإلیجــابي ذللصــبر فــي محنتــه هــ

موسـتاش مـع الطبیـب قـج الخلیفـة والعربـي للیهودي في إنسانیته، وفي مقابل ذلك یبرز تسامح 

  .عند إقبالهم إلى عیادته بأمل شفاء سرولة

لقد عّبر الكاتب عز الدین جالوجي في الروایة عن دعوته للتسامح والتعـایش بـین أبنـاء و      

ـــوطن الواحـــد مـــن خـــالل  المشـــتركات اإلنســـانیة والتواصـــل الحضـــاري فـــي ضـــوء االحتـــرام  "ال

، فعــز الــدین )3(" والشــعوب أوال، وبــین الطوائــف فــي المجتمــع الواحــد ثانیــاالمتبــادل بــین األمــم 
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 ،جالوجـــي یجـــد أن النـــاس یشـــتركون فـــي العدیـــد مـــن األشـــیاء لـــذلك البـــد مـــن احتـــرام الـــبعض

قــوا فــي تفر  واحــدة والشــمس واحــدة تحــابوا وال نســان األرضبنــي اإل یــا:" ویظهــر ذلــك فــي قولــه

 ،؛ فهــو یــدعوا إلــى التــآخي بــین النــاس الــذین تجمعهــم أرض وشــمس واحــدة )1("دهــالیز الظــالم

العداوة التي یعیشونها  إنما هي نابعة من ظالم الهمجیة التي تمیلها النزعـة الطائفیـة  أن ویجد

ّتملــك والوصــول إلــى لالمبنیــة علــى الصــراع واالقتتــال الــذي تفرضــه أنانیــة الــذات فــي ســعیها ل

 :لمقطع إلى اشتراك العرب والیهـود فـي المسـاكن والمحـالت فـي قولـهافي هذا السلطة، ویحیل 

قریبا مـن هـذا البـاب یمتـد السـوق علـى مسـاحة واسـعة قریبـا مـن المحكمـة والسـجن ثـم تتكـون " 

 لــى تقاســمإ؛ هــذه الفكــرة  یحیــل فیهــا جالوجــي )2(" مســاكن ومحــالت یتقاســمها العــرب والیهــود

ــر مــن خاللهــا عــن الحلــم الــذي تطمــح  عامــة،العــرب والیهــود العدیــد مــن المرافــق ال ذكرهــا لیعّب

لتحقیقــه كــل الشــعوب واألمــم فــي یومنــا هــذا، وبــالرغم مــن تطّرقــه فــي الروایــة لمعالجــة الصــراع 

إال أنه في المقطع السردي وّظف كلمة العرب لیبـّین أن هـذا  ،بین الشعبین الجزائري والفرنسي

و قضیة تشغل كل السـاحة العربیـة التـي تشـهد الحلم ال یخص المجتمع الجزائري فحسب بل ه

  .الصراع مع اآلخر
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  :المكان وٕاشكالیة العنف: المبحث الثاني

 ،انشـــغل جـــل النقـــاد والدارســـین بموضـــوع المكـــان وأولـــوه أهمیـــة بالغـــة فـــي مجـــال الدراســـة     

عدیـــدة فـــي بنـــاء الروایـــة  باعتبـــار أنـــه یمثـــل أحـــد العناصـــر الفنیـــة التـــي تتخـــذ أشـــكاال ومعـــان

  مجموعـــة مـــن العالقـــات الموجـــودة بـــین األمـــاكن" فالمكـــان فـــي الروایـــة لـــیس ســـوى  ،وتركیبهـــا

الــــذي تجــــري فیــــه األحــــداث والشخصــــیات التــــي یســــتلزمها الحــــدث ؛ أي  ،الــــدیكورو   الوســــطو 

وبالتــالي فهــو یمثــل الفضــاء   ؛)1("فیهــاالشــخص الــذي یحكــي القصــة والشخصــیات المشــاركة 

الـــذي یجمـــع بـــین العالقـــات التـــي تـــربط بـــین كـــل العناصـــر الروائیـــة مـــن أحـــداث والشخصـــیات 

فـي  تـهفاعلیو هـذا ولقـد كـان لحضـور المكـان  ،المشاركة فیها والسارد الذي یروي تلك األحداث

ي معرفـة ومعالجـة وفـ ،بناء العمل الروائـي دورا فعـاال فـي التـأثیر علـى بـاقي العناصـر الروائیـة

التـــي یكتســـبها مـــن  ،جوانـــب مهمـــة مـــن حیـــاة المجتمـــع خاصـــة مـــا تعلـــق باإلنســـان وســـلوكیاته

ولعــل أبــرز هــذه الســلوكیات العنــف الــذي  ،الظــروف التــي تملیهــا علیــه البیئــة التــي یعــیش فیهــا

أنـــه المیـــل إلـــى األذى الجســـدي " : gurrوغـــر   grahamمافـــه العالمـــان األمریكیـــان غراهـــعرّ 

الفعلــــي للقــــوة أو التهدیــــد إللحــــاق األذى والضــــرر باألشــــخاص  االســــتخداموهــــو  ،شــــخاصباأل

 فهــو إذن اســتعمال للقــوة المصــحوبة بعبــارات التهدیــد ضــد اآلخــرین؛ )2(" لممتلكــات لواإلتــالف 

ــة تّســ" كمــا أنــه یعــد  ،بهــدف إلحــاق األذى بهــم أو تــدمیر لممتلكــاتهم لط متزایــدة یفــرض محاول

مســتخدما وســائل ضــغط  ،مراقبــة وضــبط اآلخــر) ومــن موقــع إحساســه بقوتــه (خاللهــا أحــدهم 

أي أن اإلحساس بالقوة في السیطرة علـى اآلخـر تجعلـه  ؛)3(" متنوعة تحافظ على حالة دونیة 

  .دائما یسعى إلى استعمال وسائل الضغط المتنوعة حتى یجعله أقل قوة ومكانة منه
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لكونــه یمثــل الحیــز الــذي  ،ان ارتبــاط وثیــق بــالعنفانطالقــا ممــا ســبق ذكــره نجــد أن للمكــ     

التــــي تتكــــون نتیجــــة لمــــؤثرات وضــــواغط  ،یضــــم كــــل تصــــرفات اإلنســــان وســــلوكیاته العدوانیــــة

فــالعنف ال یقتصــر علــى مكــان واحــد وٕانمــا حضــوره مــرتبط بكافــة األمكنــة المفتوحــة  ،نحرافیــةا

  .    والمغلقة

 :األماكن المفتوحة: أوال

  :مفقودةقیمة كالوطن -1

 ،الوطن من بین األمكنة التي تدرس بشكل واسع في مجال العمـل األدبـي خاصـة الروایـة     

فـالوطن بمـا یحمـل "  ،فلقد أصبح یمثل الموضـوع الشـائك الـذي یشـكل هاجسـا بالنسـبة للروائـي

واقـع مته الكتابة الروائیة في قدّ  ،هویة الشخصیات ،هویة الكاتب ،من دالالت االنتماء والهویة

وطنــا یقضــي علــى  ،وطنــا تنعــدم فیــه الحریــة ،ینــاقض المفهــوم النظــري أو مــا یجــب أن یكــون

أي أن  ؛)1(" ینتهــــك حرمــــة القــــانون مكرســــا ســــلطة القــــوة وعنفهــــا ،النظــــام بالفوضــــى والتشــــویه

تبـــرز داللـــة حیـــث  ،ل إلیـــهر عـــن المعانـــاة والوضـــع الســـيء الـــذي تحـــوّ الـــوطن فـــي الروایـــة یعّبـــ

الحالـة و   وعـن المعانـاة واألسـى ،عـن المكـان الـذي ینتمـي إلیـه البطـلر یة لتعّبـالوطن في الروا

أصــبحت القــوة قــانون تبنــى  ،االضــطرابو  المتأزمــة التــي وصــل إلیهــا نتیجــة للعنــف المســیطر

إذ یظهــر لنــا الكاتــب صــورة  ؛علیــه طبیعــة النظــام القــائم فــي الــبالد وتخضــع لــه القــیم اإلنســانیة

ــــ ــــي البطــــل كعنصــــر فّع ــــي تعیشــــها ال ف ــــاة الت ــــه والمعان ــــا مأســــاة وطن ــــل لن ــــى ینق األحــــداث حت

  .الشخصیات في الروایة

والســبب وراء ذلــك راجــع إلــى  ؛انتشــار القتــل والمــوت أدى إلــى تمزیــق الــوطن فأفقــده قیمتــهإن 

الصــراع القــائم بــین الطــرفین یمثــل أحــدهما القــوة  :العدیــد مــن المظــاهر المتردیــة ولعــل أبرزهــا

منـتج للعنـف علـى  هوفقانون القوة المهیمن " ؛ خر منها المهمش والضعیف ویمثل الطرف اآل

الــذي فــتح الشــهیة  ،حســاب القــوانین الموضــوعیة للحیــاة ونوامیســها الرافضــة للفوضــى والعنــف
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أزیحـــت  االســـتقرارأي أن القـــوانین الشـــرعیة الموضـــوعة لتحقیـــق  ؛)1("لعنـــف أشـــد مثلـــه القتـــل 

مس ذلــك فــي تلفنــ ،علــى القتــل والصــراع بــین األطــراف یــنّص ووضــع مكانهــا قــانون القــوة الــذي 

نـزل المعمـرون والشـرطة والجـیش إلـى  ،تحولت الشوارع كلها إلى ساحة للمعركـة" :قول الكاتب

وســمعت  ،وحلقــت الطــائرات فــي الســماء ،الشــوارع لــم یكــن عنــد الجزائــریین إال أســلحة بیضــاء

فهنـا خـرج الشـعب الجزائـري  ؛)2("ام بیـوتهم نداءات بمكبرات الصوت تدعو الجزائـریین إلـى التـز 

فلقـد اسـتند عـز الـدین  ،ل المسیرة إلـى معركـةلكن المستعمر رفض ذلك وحوّ  بالحقوقللمطالبة 

ــ إلــى جالوجــي  ،اللهــا علــى الوضــع الحــالي بــالجزائرر مــن خحادثــة مــن الــزمن الماضــي لیعّب

ر فـي الـزمن الحاضـر عـن یعّبـ فالمستعمر یمثل القوة واستعمال أسـالیب العنـف والقمـع وهـو مـا

  .قوة السلطة في الجزائر

اختـل سـلم " فلقـد  ،استبدلت الداللة التي یحملها الوطن بالقوانین واألحزاب السیاسـیةو هذا      

ـــة ـــة والسیاســـیة واألیدیولوجی ـــاهیم العقدی ـــة اخـــتالل أدخـــل  ،القـــیم والمف ـــى مســـألة الهوی إضـــافة إل

هـة یسـلب الـوطن فانـدثر معنـى الـوطن واسـتبدل بـالحزب والعـرف والج ،الوطن في متاهة القتـل

أي أن الــوطن فقــد قیمتــه بعــد أن أدخــل الصــراع حــول الجانــب  ؛)3("نتمــاءاال دوره ویفكــك وحــدة

المتضــاربة بــین األطــراف یســعى كــل ى وأصــبحت األحــزاب تشــكل القــو  ،السیاســي إلــى الســاحة

وفعــال " :ونســتدل بــذلك فــي قــول الكاتــب ،رأیــهطــرف إلــى المطالبــة بحقوقــه ومتطلباتــه وفــرض 

حیــث  ،تشــكلت أحبــاب البیــان بســطیف مــن النــواب والعلمــاء وحــزب الكشــافة ومــن الشــیوعیین

تســیر بهــم إلــى بــر [...] ســارع عمــار أوزقــان عبــر جریــدتهم األســبوعیة لیبرتــي إلــى تأییــد ذلــك 

لقــد أســس حــزب الشــعب ف  ،)4("س اآلخــرون منــه خیفــة ویتــوجّ  ،یــراه فرحــات عبــاس بــر أمــان

لكنـه  ،وأحباب البیان للمطالبة بحقوق الشعب الجزائري والمساواة مع فرنسـا التـي تمثـل السـلطة
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وهـــو مـــا یحیـــل إلـــى حالـــة الـــوطن فـــي الـــزمن  ،شـــعب بـــريء اأقـــدم علـــى مســـیرة راح ضـــحایاه

فانتشــرت  ،حیــث ظهــرت فیــه العدیــد مــن األحــزاب السیاســیة المتصــارعة فیمــا بینهــا ،الحاضــر

الوضـع لم یكن الهدف من تأسیسـها تحسـین  ،لفوضى وتفككت الوحدة وفقد الفرد ذاته بداخلهاا

ــالین  ،مرة مــن لصــوص یســعون وراء الســلطة والمــالؤافــي الــوطن وٕانمــا كــان مجــرد مــ غیــر مب

هــذه الحالــة تعكــس جانبــا مــن انحــالل الــوطن حــین یتجــرد  ،بالمعانــاة التــي یــركن فیهــا األبریــاء

یته فیصــبح وحشــا ینتهــك حقــوق اآلخــرین مــن أجــل تحقیــق مآربــه ومصــالحه اإلنســان مــن إنســان

المســـرح الـــذي یشـــهد العنـــف فـــتعم األنانیـــة وال یكـــون فیهـــا الـــوطن ســـوى الضـــحیة و  ،الشخصـــیة

والثقافیـة أدخـل الـوطن  االجتماعیـةو الجوانـب السیاسـة  الذي مّس  فاالختاللوبالتالي ة، والجریم

  .                 في سجن القهر والقتل

  :المدینة وفعل التدمیر-2

ویضـــم كـــل المرافـــق التـــي یحتاجهـــا  ،المدینـــة مكـــان حضـــاري یحـــوي كثافـــة ســـكانیة عالیـــة     

وبســـبب احتضـــانها ألغلـــب األحـــداث والتطـــورات اســـتطاعت أن  ،اإلنســـان فـــي حیاتـــه الیومیـــة

الروایـة لـم  وبـالرغم مـن أنّ  ،تحتل مساحة واسعة في الروایة وتكشف عن الواقع الذي آلت إلیه

ــــد حــــدود المدینــــة الواحــــدة  ــــب ..) .ذكــــرت قســــنطینة الجزائــــر العاصــــمة(تتوقــــف عن إال أن أغل

ز علــى وصــف الجوانــب الوجــي لــم یرّكــفعــز الــدین ج ،أحــداثها كانــت حاضــرة بمدینــة ســطیف

 ،االجتماعیــــةبقــــدر مــــا كــــان اهتمامــــه موجــــه للظــــروف  ،العمرانیــــة والســــكانیة لمدینــــة ســــطیف

  ...السیاسیة والحضاریة

ضــیق وفقــر والقــدم " المتردیــة مــن  االجتماعیــةرت مدینــة ســطیف عــن الظــروف فلقــد عّبــ     

وهو مـا یشـیر إلیـه عـز الـدین جالوجـي فـي ، )1("والقذارة والروائح الزنجة [...] واألزقة الضیقة 

 ،ومـرا بشـوارع بائسـة قـذرة ممتلئـة بوجـوه یتغشـاها الفقـر ،دخال مسـاكن متقاربـة متداخلـة"  :قوله
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فعنـــد دخـــول البطـــل مـــع حبیبتـــه إلـــى  ، )1(" ردد العربـــي فـــي نفســـه ال یمكـــن أن أعـــیش هاهنـــا 

هـذه النظـرة أو الصـورة ، انها مـن فقـرالمدینة لم تعجبه حال الشـوارع والمسـاكن ومـا یعیشـه سـك

ر عـــن الحالـــة المزریـــة التـــي التـــي تكونـــت لـــدى شخصـــیة البطـــل إنمـــا وضـــعت فـــي ســـیاق لتعّبـــ

  .رأیه في رفضه لهذه الحیاة البائسةو  وتوحي بفكرته ،یعیشها الشعب الجزائري

رابــح مــن حیرتــه  أخرجــه ســي"  ،رفضــهو  بــاآلخر االلتقــاءل مدینــة ســطیف نقطــة هــذا وتمثّــ     

یكـــون عـــامال عنـــد یهـــودي أو  قـــح طبیـــب یهـــودي واســـتعاذ العربـــي الموتســـاش بـــاهللا أن  :قـــائال

وهـــذه الفكـــرة  ،فـــالعربي فـــي هـــذا المقطـــع یـــرفض التعامـــل أو العمـــل مـــع الیهـــودي؛ )2("نصـــراني

أي أن عاداتــه  ؛ثقافیــا ،عرقیــا ،مختلــف دینیــا" الیهــودي أو النصــراني " تــوحي علــى أن اآلخــر 

ي بـین خیم المحبـة والتـآلقـ افتقـرتر أن المدینـة فسـهـذا مـا ی وتقالیده ال تتناسب وعادات العـرب

ي تـاب السـردي لیكشـف واقـع المدینـة الإذ جـاء الخطـ ؛الناس لحظة احتضانها لآلخر المختلف

ـــیم اإلنســـانیة اهـــدرت فیهـــ ـــین  اوانتشـــرت فیهـــ ،الق ـــد ب ـــ النـــاسالضـــغینة والحق ه حیـــث أصـــبح فی

  .اإلنسان عدو ألخیه اإلنسان

ــم تعــد كســابق عهــدها بحیــث انعــدمت فیهــا األخــالق وســیطرت علیهــا       فســطیف كمدینــة ل

فالنساء یجلسن فـي نـوع مـن التبـرج الفاضـح علـى "  :فیقول الكاتب ،االستغاللالرذیلة ووسائل 

حتـى بالنسـبة هـذا یفصـح عـن تـردي األخـالق ، )3(" شرفات المقاهي والحانـات یـنفخن الـدخان 

 بــابتــراءى لــه "  :مــا یمثــل ذلــك فــي قــول جالوجــي نــتلمسو  ،للمــرأة التــي ترمــز للعفــة والحیــاء

كـاد یقتـرب ، حـین الماخور من بعید بعض الشباب یقفون أمامه یعاكسـون فتیـات شـبه عاریـات

أمـام البـاب كانـت تجلـس حـدة  ،مخمورا وراح یتمایل بعیـدا في الستینخرج كهل  ،تفرق الجمیع
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 حـولفلمـا أقـدم العربـي علـى المـاخور أصـابته الدهشـة  ؛)1(" مخرومة تمص الـدخان بشـراهة ال

تین یخــرج مــن المــاخور مخمــورا ســفرجــل فــي ال ،هــذا الجانــب الالأخالقــي الــذي تعیشــه المدینــة

وهنــا یریــد الكاتــب مــن خــالل اإلفصــاح  ،والمــرأة تمــتص الــدخان وتقــف فــي الشــارع شــبه عاریــة

جسـدها و  ،شـیر إلـى الوضـع والحالـة الحرجـة والمكانـة التـي وصـلت إلیهـاعـن هـذا الجانـب أن ی

للعـادات والتقالیـد  إلى سلعة تعرض في الشوارع واألماكن العامة دون حیاء ومراعاةالذي حال 

ـــین المـــرأة فـــي الریـــف وفـــي ، وقـــیم المجتمـــع ـــه لهـــذه التفاصـــیل أحـــدث مفارقـــة ب ـــالي تطرق وبالت

لوریــدة المرقومــة التــي تبیــع جســدها لكــل راغــب ؟ حمامــة أجمــل ومــالي : "وفــي قولــه ،المدینــة

حمامـــة التــي تمثــل المــرأة فــي الریــف تحمــل مـــن یجــد بــأن  ؛)2(" وأشــرف وأطهــر مــن الجمیــع 

، أمــا وریــدة فهــي رمــز للطهــارة والشــرف فــي حــرص العــرض ؛الصــفات مــا تســمو بــه أخالقهــا

والجسـد بالنسـبة لهـا أصـبح تجـارة  ،ألخالقفي المدینة فتنعدم لدیها امثل المرأة المرقومة التي ت

  .تعرض لكل راغب

تقضـي "  :هذا وتلعب المدینة دورا هاما فـي التـأثیر علـى شخصـیة البطـل مـن خـالل أنهـا     

  )3("  .على الشخصیة بالوحشیة وتضعها موضع الحرج والضیق تدفعها إلى الفعل السلبي

والصـــفات  ،طبیعـــة الحیـــاة القاســـیة فـــي المدینـــة هفالشـــخص نتیجـــة للظـــروف التـــي تملیهـــا علیـــ

ذلــك  فــيیقــدم علــى الفعــل الشــنیع ونســتدل الســیئة التــي یكتســبها مــن عالقاتــه بأفرادهــا جعلتــه 

ووجـد نفسـه معهـا علـى سـریر واحـد هـذه العشـیة وكـل الصـباحات "  :بقول عز الـدین جالوجـي

لمدینــة وأقــدم علــى مخالطــة ســكانها فــالعربي ابــن القریــة لمــا اســتقر با، )4(" والعشــیات الالحقــة 

مــا جعلــه یقبــل علــى خیانــة زوجتــه حمامــة  ،وحمــل طبــاعهم انعكــس ذلــك علــى أخالقــه بالســلب

كمـا أن حمامـة ترمـز للحریـة والعفـة  ،وممارسة العالقـة الغیـر شـرعیة مـع سـوزان المـرأة الغربیـة
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وهنـا  ،ال لتـردي األخـالقوالطهارة وبالتالي لألخالق وٕاقبال الزوج العربي علـى خیانتهـا هـو إقبـ

هي أن المدینة افتقدت لقیمتهـا األخالقیـة عنـدما خانهـا و   ر الكاتب من خالل ذلك عن فكرةعبّ 

  .وعملوا على تشویه وتغییر مبادئها أبناؤها

لـم "  :إذ یتجلـى ذلـك فـي قـول الكاتـب ،ونجد في المدینة استعمال للعنف من قبل السلطة     

لقــد امتــدت لتعتقــل العشــرات  ،یــد فرنســا اآلثمــة عــن اإلمعــان فــي ارتكــاب جرائمهــا القــذرة اترعــو 

ونفــي اإلبراهیمــي  ،ومفــدي زكریــاء ،وعمــار عیمــاش ،مصــالي الحــاج ،ممــن تــوجس مــنهم خیفــة

ـــو بالصـــحراء الجزائریـــة  ؛)1("أمـــا ابـــن بـــادیس فوضـــع تحـــت اإلقامـــة الجبریـــة  ،إلـــى منطقـــة أفل

السیاســة القمعیــة والجــرائم القــذرة التــي ترتكــب علــى الجزائــریین مــن  ر عــز الــدین جالوجــيیصــوّ 

ر مـــن خاللهـــا الواقـــع وهنـــا استحضـــر أحـــداث مـــن تـــاریخ الجزائـــر حتـــى یصـــوّ  ،قبـــل المســـتعمر

ویمثـل الجزائریـون الفئـة  ،إذ یمثل المسـتعمر السـلطة العلیـا وأصـحاب السیاسـة والحكـم ؛الحالي

مصــالي الحــاج وغیــرهم و   ل مــن شخصــیة اإلبراهیمــيویعتبــر كــ ،الضــعیفة وهــي أبنــاء الشــعب

  .الفئة المثقفة التي تعاني جانب من القهر بالمجتمع

فلقــد مثلــت المدینــة الفضــاء الواســع الــذي یشــهد الفســاد السیاســي وقیــام الدولــة البرجوازیــة       

تفجـرت " فالمدینـة  ،ة للشـعبالتي تسعى وراء تحقیق مصالح شخصیة دون مراعـا ،الدكتاتوریة

أي أن المدینــة بــالرغم مــن  ؛)2("ر عــن حالــة االنهیــار والســقوط تعّبــ ،الخــراب أحیاءهــا دمــا وعــمّ 

ر عن التطـور الثقـافي إال أنهـا وفـي حاضـرنا الداللة التي تحملها في كونها مكان حضاري یعبّ 

م عمـــق األســـى وصـــورة للـــدمار والخـــراب ترســـ ،أصـــبحت كـــاألم الثكلـــى التـــي تتـــألم لفقـــد أبنائهـــا

اقتــرب مــن الحدیقــة "  :ویتجلــى ذلــك فــي قــول جالوجــي ،مــن ذوات أبنائهــا سبجینــ واأللــم الــذي

وال بالطــائرات  ،غیــر مبــال بــأمواج النــاس الــذین كــانوا یتصــایحون ویعــدون فــي كــل االتجاهــات

                                                           

  .432: الروایة، ص )1(

حمیــدة عیاشــي، مرجــع ســبق اء فــي روایــة متاهــات لیــل الفتنــة الغنیــة بــوحرة، تجلیــات الداللــة األیدیولوجیــة وعنــف الفضــ  )2(

  .188: ذكره، ص
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مــــن بعیــــد اخترقــــت [...] التــــي كانــــت تحلــــق فــــي الســــماء وال بعشــــرات الجثــــث تمــــأل الشــــوارع 

لـت ر الكاتب في هذا المقطـع حـال المدینـة التـي تحوّ یصوّ  ؛)1(" رصاصات ساقه فسقط یتلوى 

  . الفضاء الذي أصبح ال یعرف للحیاة طعم ،إلى ساحة للمعركة والقتل والقصف

، "البطـل " موقع حولها الشخصیة تتلكاتب عن المعاناة التي یتحدث اففي المقطع السابق     

لكــن فـي األخیـر تنتهـي مبادراتـه بالفشـل ویســقط  ،وعـدم استسـالمه فـي محاولـة تحسـین الوضـع

اســي وهـذا إن دل علـى شـيء فإنمـا یـدل علـى فشـل النظـام السی ،مرتمیـا فـي أحضـان مـن األلـم

وبالتــالي  ،ممــا یفقــد الفــرد أبســط حقوقــه وهــو الحــق فــي الحیــاة فــي تحقیــق األمــن داخــل المدینــة

فیهــا المأســاة  الكاتــب یعــالج ،فلقــد ارتبطــت المدینــة كفضــاء بشخصــیات الروایــة ارتباطــا وثیقــا

  .       التي یعانونها والتي تنعكس سلبا على حیاتهم

  :القریة مكان للقهر -3

ــــاس، یعی القریــــة هــــي مكــــان یضــــمّ       ــــازل متفرقــــة، وبعزلهــــا مجموعــــة مــــن الن شــــون فــــي من

بـي، فلقـد أصـبحت وبساطتها احتلـت جانـب مـن الدراسـة واكتسـبت مكانـة فـي مجـال العمـل األد

ر عــن الوضــع الــذي والسیاســیة، وتعّبــ االجتماعیــةتكشــف جانبــا مــن الناحیــة تحضــر بــداللتها ل

  .آلت إلیه نتیجة للقهر والعنف

بـراز واإلفصـاح عـن الوضـع اإلوباعتبار أن الكاتب ابن الریـف فلقـد عمـد فـي روایتـه إلـى      

فالقریة بالنسـبة إلیـه هـي مكـان شـبه مغلـق معـزول، "  ،المزري في القریة والتطرق ألهم جوانبه

عـن كونهـا مكـان بسـیط یعـاني سـكانها الفقـر والحاجـة  وهـذا مـا یـنمّ  ،)2(" یفتقر ألبسط المرافق 

قالــت  " :للمرافــق البســیطة التــي یحتاجونهــا فــي الحیــاة، ویتجلــى ذلــك فــي قــول الكاتــب وانعــدام

فلمـا مرضــت  ،)3(" یر خطیـر، فـي سـطیف طبیــب یهـودي ممتـاز اسـمه قـجفّ مـرض الُصـ مشـیرة

                                                           

  .483: الروایة، ص )1(

  .49: ق ذكره، صالروایة والعنف، مرجع سب: الشریف حبیلة )2(

  .141: الروایة، ص )3(
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وهـــذا إن دل علـــى  ،زوجـــة خلیفـــة أشـــارت ســـالفة الرومیـــة بضـــرورة أخـــذها إلـــى مدینـــة ســـطیف

لتـــي تتـــوفر علـــى كـــل ق فـــي القریـــة علـــى عكـــس المدینـــة اشـــيء فإنمـــا یـــدل علـــى انعـــدام المرافـــ

ـــات الحیـــاة ـــي یعیشـــها ســـكان القـــرى  ،متطلب وفـــي هـــذا الســـیاق كشـــف الكاتـــب عـــن األزمـــة الت

  .والمتمثلة في التهمیش في كافة المجاالت

خاصــة فیمــا یتعلــق  االجتماعیــةولقــد أصــبحت القریــة تشــهد انتشــار للكثیــر مــن المشــاكل      

تجمعـت العدیـد مـن اإلشـارات التـي ترسـم متضـافرة شـكل " فبالنسـبة للفقـر فلقـد  ،بالجهل والفقـر

فـي  صـارخةمظاهر البؤس والفاقة "  :التي نلمسها في قول الكاتب ،)1(" القریة الوحیدة الفقیرة 

، " إلــى شــرب میــاه اآلســنة  او لجــأ[...] منهــا مــاء الحیــاة  وأنعــام جــفّ  أرض مجدبــة ،مكــانكــل 

 ،رت أمامـــه مجموعـــة مـــن الصـــبیة وقـــد غـــارت عیـــونهم وانتفخـــت بطـــونهمظهـــ :"ویقـــول كـــذلك 

فلقـد اسـتعمل الكاتـب باعتبـاره  ؛)2(" جمیعهم حفاة عراة بعضـهم یسـتر جلـده بخرقـة أو خـرقتین 

ویـذكر فـي مقطـع آخـر كـذلك مـا  ،ر الفاقة والبـؤس الـذي یعیشـه السـكانابن الریف ألفاظ تصوّ 

أقبلت العلجة بنت المكـي لـم تكـن " :یدل على حالة الفقر التي یعیشها أصحاب القرى في قوله

كـــان العربـــي الموســـتاش وخلیفـــة [...] تحمـــل إبریـــق القهـــوة كمـــا تعـــودت وال حتـــى إنـــاء المـــاء 

األسـرة، مـن حلیـب وسالفة والجمیع قد تعاونوا على شـراء الكثیـر مـن األغـراض التـي تحتاجهـا 

وسكر وقهوة وكبریـت ودقیـق وأرسـلوا بهـا إلـى الزیتـوني، وحـین فعلـوا كـانوا یعلمـون أنهـا سـتوزع 

دون لكـن إقبالهـا  ،علجة بنت المكي هي رمز للمرأة العربیة الكریمـةالف؛ )3(" على بیوت القریة 

وشـراء األغـراض  ،كـلقر الذي حل باألسرة وبالقریة كحمل إبریق القهوة كعادتها داللة على الف

وهو ما یحیـل  ،من طرف أبناء المدینة دلیل على الفرق الشاسع بین الحیاة في المدینة والریف

  .إلى ظاهرة التمییز العنصري بین أبناء الوطن الواحد

                                                           

: ص، 1ط، 2012مؤسســـة الـــوراق للنشـــر والتوزیـــع، عمـــان، ،  بنیـــة الســـرد فـــي القصـــة القصـــیرة: نبیـــل حمـــدي الشـــاهد )1(

274.  

  .386: الروایة، ص )2(

  .340 :ص ،الروایة )3(
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الریـف وتطـرق إلـى تجسـید األزمـة التـي  فيالبسیطة  االجتماعیةركز الكاتب على الحیاة      

بالرغم من أنهم أبناء الوطن الواحد لكنهم یعـانون التهمـیش فـي كـل الجوانـب، عمـق  ها،یعیشون

یفصــح عــن معانــاة ســكان   الكاتــب فــي ذكــره لمظــاهر البــؤسا ي صــورهتــمأســاة الاإلحســاس بال

عــن الحكــم الفاشــل الــذي ال یقــدر  وهــذا إنمــا یــنمّ  ،"األكــل " الریــف وافتقــارهم ألبســط الحاجیــات 

إال أنهـــم  فـــي الریـــف قلیـــل عـــدد الســـكانأن بـــالرغم مـــن  ،مدینـــة والریـــفعلـــى أن یعـــدل بـــین ال

  .یعیشون المعاناة والتهمیش

طریقـه للقریـة، ویتجلـى ذلـك فـي الروایـة مـن خـالل قـول عـز  أما بالنسبة للجهـل فلقـد شـقّ      

صـار فـوق القبـة راح العربـي یعـدو باتجاههـا الهثـا  ،وراح یقتربان من القریـة"  :الدین جالوجي

ي یــا صــاحب الكرمــات، یــا ســیدي ائحا، یــا ســیدي علــي یــا صــاحب البرهــان، یــا ســیدي علــصــ

روحـــي حمامـــة یـــا ســـیدي علـــي، یـــا ســـیدي  حفـــظإتـــي حمامـــة یـــا ســـیدي علـــي بحفـــظ حبیإعلـــي 

نـه ال یسـتعین فهنـا تظهـر شخصـیة البطـل العربـي الـذي یـدعو لحبیبتـه حمامـة لك؛ )1(.." .علي

ابـــة مـــن أجـــل للقرّ  ونیلجئـــ أهـــل القـــرى عنـــدما تصـــیبهم المأســـاة والكربـــاتف ،بـــاهللا وٕانمـــا بـــالولي

یــدل علــى وهــذا الــذي  ،فهــم یعتبــرون أن الــولي یســتجیب لــدعواتهم وهــو شــخص مــثلهم ،الــدعوة

سـائل و و إذ یرجع سـببه لعـدم تـوفر المرافـق كالمـدارس للتعلـیم  ؛الجهل الذي یعیشه سكان القرى

القریــة كمكــان علــى النمطیــة الریفیــة القائمــة علــى خدمــة  یــة، وكــذلك إلــى انغــالقمالتصــدي لأل

وهنـا انحسـر مجـال  الـوعي  ،عـن خدمـة األرض والطبیعـة راألرض فقط، فأصبحت لغتهم تعّبـ

  .لدیهم في حدود ضیقة

هذا ولقـد ارتبطـت القریـة بـالقهر والضـغط علـى أهلهـا المتشـكل فـي صـور عـدة فقـد یكـون      

القـــاهر علـــى أهـــل دور الفـــرد یلعـــب " بالجماعـــة، حیـــث د أو هـــذا الضـــغط متعلـــق بـــالفرد الواحـــ

ابع فـي قلـوب النـاس وال یسـتطیع أحـد فـي القریـة نـضاغطا بجبروتـه علـى وتـر الجـبن ال القریة،

                                                           

  .51: الروایة، ص )1(
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ضغط على القریة یكـون یتبع نمطیة السلطة و الأي أن هذا الفرد الذي یشكل  ،)1("التصدي له 

وهـذا مـا نجـده  ،وة ناتجة عـن دعـم السـلطة العلیـاوتكمن وراء أعماله ق، متسلط بجبروته وقمعه

عند القاید عباس الذي أصبح یشكل السیطرة المطلقة على القبائل المجاورة بسـبب دعـم فرنسـا 

في السنوات األخیـرة سـیطرة مطلقـة بعـد  النّش  دوصار أوال" :یتبین ذلك في قول جالوجيو  ،له

القبائـل المحیطـة بهـم  أن اشتد عودهم وقویت شوكتهم، وأطلق الحاكم الفرنسي أیـادیهم فـي كـل

أنـه رى نـففي هـذا المقطـع ؛ )2(" ومواشیهمبال غطرستهم، فزادت أموالهم وأراضیهم حیخنقونها ب

تمـي إلیـه یمثـل القـوة ومصـدر القهـر أصـبح العـرش المن ،بعد السیطرة التي تملكها القاید عباس

وهـذا مـا یـومئ بفكـرة السـیطرة المطلقـة ، ى المجاورة التي ال تدعمها فرنسابالنسبة للقبائل األخر 

  .للقوي على الضعیف في القریة

ر عن معاناة الشخصیات في فضاء تحكمه القـوة وتـردت فیـه آلت القریة في الروایة لتعبّ       

  .یفترس كل من یقترب منهاإلنسان فیه كالوحش  أصبح ،القیم اإلنسانیة

  الشارع انفتاح على الخوف والموت-4

الشارع من بین األمكنة المفتوحة التي لها داللـة فـي الروایـة الجزائریـة، إذ تعـد أحـد معـالم      

وانتقالهـا مـن أمـاكن عملهـا  ،التي تشهد تنقالت وتحركات األشخاص بغدوها ورواحها" المدینة 

حیـز الـذي تـدور فیـه أحـداث الروایـة وتنتقـل فیـه الشخصـیات مـن ال؛ أي أنه )3( "كانها ومقر س

  ...المكان الذي تستقر فیه إلى أماكن أخرى كمكان العمل

ونظرا لما آل إلیه الواقع من استعمال للقوة والعنف، فلقد أصبح یعكس جانبا مـن الخـوف      

ارع واألحیاء الخوف من أعین الرقباء، كـل و أصبحت تجوب الش" والقلق بالنسبة للذات، حیث 

الوجوه أصبحت مشـبوهة وكـل التحركـات أصـبحت مخیفـة، لقـد أصـبحت شـوارع المدینـة تثیرهـا 
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هـــذا مـــا یـــدل علـــى أن شـــوارع المدینـــة نظـــرا لمـــا تعیشـــه مـــن  ،)1("حـــبس الخـــوف والقلـــق الـــدائم

د كـــل هـــواجس صـــبحت تشـــهأ ،اكتظـــاظ هائـــل ومـــا تحملـــه مـــن اخـــتالف األجنـــاس والـــدیانات

ــه للمدینــة مــع حبیبتــه وهــذا مــا نل ،الخــوف والقلــق مســه فــي شخصــیة البطــل العربــي عنــد دخول

ویهدهـد حمامـة  راهیسـبلم یبتعد العربي كثیرا، ظل وهـو یمسـك لجـام جـواده "  ،حمامة ألول مرة

تهیـأ لـه  ،لـة یخفیهـا جیـدا تحـت برنسـه األدرعحوالیها، وعلـى كتفـه مكحمن ینثر األمن  بنظراته

مــاذا لــو لحــق بــه رجــل القایــد ، ین محتــالون، وداهمتــه وســاوس مرعبــةأن النــاس جمیعــا شــیاط

العربـي مـن قهـر  هعانـاا فنظـرا لمـ ،)2(" هؤالء الشیاطین جواده وبندقیته ؟ هسلب عباس؟ ماذا لو

خاصــة وأنــه  ،فــي قریتــه مــن طــرف القایــد عبــاس ورجالــه أصــبح یتــوخى الحــذر مــن كــل النــاس

ـــنمّ  غریـــب فـــي ـــل مـــن البشـــر، هـــذا الطـــرح ی ـــة الالأمـــن عـــن وســـط شـــوارع تضـــم عـــدد هائ  حال

  .شوارع مدینة سطیف اي تشهدهتوالالإستقرار ال

لكــن مــع مــرور  ،كــان الشــارع یمثــل الحریــة ویفصــح عــن مكــان تبــادل الثقافــات والتعــارف      

تعــــاني فیــــه الشخصــــیة مــــن  ،ل إلــــى حیــــز یكبــــل الــــذات بــــأغالل القهــــر واالعتــــداءالــــزمن تحــــوّ 

علیــــه مختلــــف  هإذ شــــكل فیهــــا اإلنســــان المحــــور األساســــي الــــذي تمارســــ ؛اضــــطرابات نفســــیة

  .أصبح الخروج إلیه یشكل تهدیدا بالنسبة لذاته، األسالیب العدوانیة

فــي هــذه الروایــة یكــاد الشــارع یكــون خالیــا مــن المــارة وهادئــا، ومــن ممیــزات الشــارع فــي المدینــة 

خــتالل وعــدم الاضــطراب و وهــذا إنمــا یــدل علــى اال ،وازدحــام الســیارات والنــاس كثــرة الضــجیج

اسـتلم المسـاء دوره فـي الصـباح، "  :ن ذلك قول الكاتـب عـز الـدین جالوجـيیوما یبّ  ،ستقراراال

یلتصـقان، لكـن  الجسـدانكادت الشوارع تخلو من المارة، أمـام الحمـام كانـا یجلسـان معـا، یكـاد 

تعرض األحـــداث الجســـام التـــي مـــر بهـــا ســـق بعیـــدا راح ســـي رابـــح یحلـــخیـــال كـــل منهمـــا كـــان ی

مغلبا في ذهنه طریق المصـارعة  ،الوطن منذ سنوات، محاوال المقارنة بین األفكار المتصارعة
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ر الشـــارع فـــي هـــذا المقطـــع الســـردي عـــن تـــردي األوضـــاع فـــي مدینـــة یعّبـــ ؛)1("مـــع االســـتعمار

تعمار الفرنســي وممارســـاته جــة عــن ســلطة االســالتــي تكمــن فــي الحالــة المزریـــة النات ،ســطیف

ر عــن الجانــب السیاســي الــذي طمــس هویــة الــذات، اســتند فقلــد أصــبحت الشــوارع تعّبــ ،القمعیــة

یبـــرز الوضـــع الـــذي تعیشـــه لمـــن خاللهـــا عـــز الـــدین جالوجـــي إلـــى فتـــرة مـــن الـــزمن الماضـــي 

  .سطیف في الزمن الحاضر

وٕانمــا شــملت جانبــا آخــر  ،جانــب السیاســي فقــطلــم تقــف الشــوارع فــي التعبیــر عنــد حــدود ال     

اللغــــة مــــن نمــــط الصــــراع الفكــــري بــــین األطــــراف  هالقهــــر االجتمــــاعي، انتقلــــت فیــــ عــــنر لتعّبــــ

المتصــــارعة إلــــى اســــتخدام وســــائل االبتــــزاز والترهیــــب، وهــــذا مــــا نلمســــه فــــي قــــول عــــز الــــدین 

والجریمـة، وقـف  االنحـرافتبدو علـیهم مالمـح  جئ بثالثة فتیان یندفعون باتجاههفو  ":جالوجي

ت شـظّ ي عینیـه، ضـرب األرض بزجاجـة خمـر تاثنان خلفـه وتحـداه الثالـث بنظراتـه الصـارمة فـ

نحــن عصــابة المــوت : قــال زعــیمهم... فــي كــل مكــان، أمســك العربــي الموســتاش عصــاه جیــدا

هـؤالء الفتیـان الثالثـة الـذین  ؛)2(" دت ثانیة إلى هذا المكـان سـأمص دملو ع التیقروأنا خالف 

جســدهم الكاتــب فــي هــذا  ،تعرضــوا لشخصــیة البطــل العربــي هــم الفئــة المنحرفــة فــي المجتمــع

المقطع السردي حتى یبرز السلوكیات الالأخالقیة السائدة في الشوارع الجزائریة، فلقـد انتشـرت 

لقــیم األخالقیــة التــي تــؤدي إلــى غیــاب األمــن، واضــمحلت كــل ا االنحــرافالجریمــة وكــل طــرق 

ر عـن القلـق والـذعر وبالتـالي فالشـارع هنـا یعّبـ ،في مجتمع تحكمه سلطة القوي على الضعیف

  .والالأمن

ـــل وأصـــداء الرصـــاص كمـــا یشـــكّ       ـــه " ل الشـــارع نمطـــا آخـــر للحـــرب، وصـــورة للقت ـــو فی یعل

ل نجـم الهـدوء فـلمأسـاة، ویتحـرك طعـم الیـأس، لقـد أصـبح ا حلوینـبصوت المـوت عالیـا مـدویا، 
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أي أن زمـــن الهـــدوء واألمـــان  ؛)1("والطمأنینـــة مـــن بـــین ثنایـــاه وحـــل زمـــن الصـــراخات والعویـــل

زمــن تكــون فیــه الــذات متأزمــة  ،اختفــى وحــل مكانــه زمــن یكــون المــوت هــو المصــیر المنشــود

قطــع " : ذلك مــن خــالل هــذا المقطــع الســرديبــنتیجــة لمــا تشــهده مــن صــراخ وأســى، ونســتدل 

ع سـریعا باتجـاه مســكن فرانكـو وهـو یلتفـت إلـى كــل اتجـاه، الحـظ مـن بعیـد رئــیس العربـي الشـار 

وهنـا اختـار الكاتـب  ؛)2("ب نحـوه فـأرداه قتـیال صوّ  ،تركیة ب بندقیته باتجاه الالّ المحكمة یصوّ 

ویحیــل إلــى الصــراع الــذي  ،عبــارة رئــیس المحكمــة حتــى یشــیر إلــى الســلطة العلیــا فــي الــوطن

ومــا یتعرضــون لــه مــن قهــر وقصــف جــراء  ،ســلطة العلیــا وأبنــاء الشــعبتشــهده الشــوارع بــین ال

تحولــت :" وفــي مقطــع آخــر یقــول ،تكــون رمــزا النتمــائهم لهــذا الــوطن المطالبــة بحقــوق بســیطة

لـم یكـن عنـد  ،الشوارع كلها إلى ساحة المعركة، نـزل المعمـرون والسـلطة والجـیش إلـى الشـوارع

ـــ ؛)3("الطـــائرات فـــي الســـماء الجزائـــریین إال األســـلحة البیضـــاء وحلقـــت ر هـــذا المقطـــع عـــن یعّب

خــروج الجزائــریین برفقــة فرحــات عبــاس فــي مســیرة ســلمیة إلــى الشــارع یطــالبون فیهــا بالمســاواة 

یســقط  ،ل المســیرة إلــى معركــة دامیــةلكــن المســتعمر یخــون الثقــة ویحــوّ  ،بیــنهم وبــین الفرنســیین

خیانـة مـن صـف بـه المسـتعمر وهـذا یـدل علـى الغـدر الـذي یتّ  ،فیها العدید من القتلـى واألبریـاء

أن الشـعب الجزائـري  يوهـ فكـرةر عـن ولقد حاول من خالله عز الدین جالوجـي أن یعّبـ، الثقة

صـالح لكن طبیعة النظام الذي یتبنونه خان ثقـتهم كونـه یخـدم الم ،یضع ثقته التامة في الحكام

مــا یظهــره الشــارع إثــر الصــراع واالحتــدام الــذي وهــذا  ،لشــعبلالشخصــیة للســلطة دون مراعــاة 

 . یسود فیه
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  األماكن المغلقة: ثانیا

  واستعمال القوة امالحمّ  -1

یعــد الحّمــام مــن بــین األمــاكن فــي المدینــة التــي تشــهد إقبــال عــدد هائــل مــن النــاس، فلقــد      

فـي روایتـه لمـا لـه مـن أهمیـة كفضـاء یسـاهم فـي الـربط بـین  وّظفه الكاتـب عـز الـدین جالوجـي

خاصة وأنه أصبح یّصور لنا الوضع المأساوي الذي آلت إلیه البشریة جراء فقدانها  ،األحداث

  .للقیم اإلنسانیة

بـــل  ،علیهــا ســابقا والمتمثلــة فــي االســتحمامحّمــام یعّبــر عــن المهمــة التـــي وجــد لــم یعــد ال     

األحـداث مرتبطـة بمشـاكل اجتماعیـة كاسـتعمال للقـوة والعنـف، ویظهـر ل لیشارك في نقـ تعداها

الحّمــــام نقطــــة للمواعیــــد، ونقــــل الرســــائل بــــین العشــــاق :" ذلــــك مــــن الروایــــة فــــي قــــول الكاتــــب

لبیــع اللــذة أیضــا عبــر سماســرته المتمرســات، وكثیــرا مــا كانــت تقــع  والعاشــقات، بــل هــو ســوق

تشــّج فیهــا الــرؤوس وتقطــع الشــعور،  ،ین مجمــوعتینأتین وتنتهــي بــالمعــارك الطاحنــة تبــدأ امــر 

ــــي  وتمــــزق المالبــــس ــــه ف ــــم تســــمع حمامــــة مثل ــــذي ل ــــذع ال ــــان مــــن الســــباب المق وتتهاطــــل أطن

ة والتقـــاء ، فبــالرغم مـــن الممیــزات التـــي یقــوم علیهـــا الحّمــام فــي كونـــه یعــد مكـــان للــذ)1("حیاتهــا

كشــف عــن الحالــة المزریــة التــي آل إلیهــا، یآخــر إال أنــه مــن جانــب  العشــاق وتقّصــي أخبــارهم

 فلقـــد أصـــبح یمثـــل ســـاحة للمعركـــة تشـــهد تطـــاحن الجـــنس األنثـــوي صـــباحا والـــذكوري مســـاءا،

 األخالق والقیم اإلنسانیة انتقل العنف من الشوارع لیرتبط بالحّمام، هذا ولقـد عمـد عـز فبانعدام

حتـى یبـّین أن العنـف  ألحـداثانه ضمن األمكنة التي ارتبطت بسـیر الدین جالوجي  أن یضمّ 

وٕانمـا شــمل  ...)المدینـة، الشـوارع(ن المفتوحـةالـذي تفشـى وعـّم فـي الـبالد لـم یشــمل فقـط األمـاك

الوطن كان بسـبب الصـراع والقتـال  إلیهكذلك حتى األماكن المغلقة، فالوضع المتأزم الذي آل 

  .بین أبنائه

                                                           

  .175: ص ، الروایة )1(
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مــن ال أخالقیــات المــرأة، حیــث نســتدل فــي ســیاق آخــر نقــل لنــا الحّمــام الجانــب المظلــم و       

حــین دخلــت حمامــة أول أمرهــا للحّمــام أصــیبت بالدهشــة : " بــذلك مــن الروایــة فــي قــول الكاتــب

تركیـة أنهـا  وأصیبت باالشمئزاز حین تغزلت بها امرأة علمـت فیمـا بعـد مـن الالّ (...) والذهول 

یظهـر  ؛)1(" خامجـة  ةة مـرددتركیـة صـفعها بقـو   سحاقیة،  وكم أشفقت علیهـا حـین أقبلـت الالّ 

صـّور لنـا  من هذا المقطع أن الحّمام لم یرتبها فقط بالعنف وٕانما ارتبط كذلك باألخالق، حیث

مــن خــالل حمامــة التــي أصــیبت بالدهشــة عنــد رؤیتهــا  أخالقیــات المــرأة فــي المدینــةالكاتــب ال

تركیة على صفعها، وبالتالي فالحّمام أصبح یشهد أحـداث مزریـة  امرأة تتغزل بها وأقدمت الالّ 

  . األخالق بسبب ما نقله اإلنسان إلیه عندما انعدمت

وهــو  وهــو مــا نجــده كــذلك عنــدما دخــل حمــو القبــایلي إلــى الحّمــام واصــطدام بســي رابــح     

تنـــاهى إلـــى  اتجهـــا إلـــى الحّمـــام قریبـــا منـــه" لـــك شـــربه  للخمـــرذیخـــرج منـــه متقیئـــا والســـبب فـــي 

أسـرع سـي رابـح یلجـه صـدمه شـاب یخـرج متقیئـا، كـاد یسـقط  ،سمعهما صخب وضجیج داخله

؛ یتضـــــح فـــــي هـــــذا المقطـــــع أن الحّمـــــام  أصـــــبح یعّبـــــر عـــــن حالـــــة  )2("لـــــوال أن الجـــــدار ســـــنده

  .ر االضطراب نتیجة للصخب والضجیج الذي یتناهى منهوالالأمن كما یصوّ  الالاستقرار
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التـي مـن سّخر الكّتاب الجزائریون جل إبداعاتهم فـي معالجـة مختلـف القضـایا اإلنسـانیة       

بینهـــا أزمـــة الـــذات، هـــذه األخیـــرة فســـحت المجـــال لتبنیهـــا كموضـــوع إشـــكالي اتخـــذ مكانـــة فـــي 

الكتابــة التاریخیــة، رســمت مــن خاللــه المشــاكل والمأســاة التــي تعیشــها الــذات إثــر اصــطدامها 

باآلخر المختلف جنسیا، ثقافیا، دینیا، كما أن هذا الموضوع طرح العدید مـن القضـایا األخـرى 

  :ومن خالل بحثي هذا توصلت إلى جملة من النتائج أهمها.. رأة والمثقفكالم

أّن قضــیة الــذات حظیــت بمكانــة هامــة فــي الكتابــة الســردیة التاریخیــة، وهــو مــا نجــده فــي      

روایة حوبه ورحلة البحث عن المهدي المنتظر لعز الـدین جالوجـي، حیـث تمكـن فیهـا الكاتـب 

ع بــین المتّخیــل والــواقعي، تطــرق إلــى طــرح تــاریخ الجزائــر مــن بنــاء األحــداث وفــق نمطیــة تجمــ

متـردي في فترة من الزمن الماضـي وربطهـا بقضـایا آنیـة، حتـى یعّبـر مـن خاللهـا عـن الواقـع ال

ها الـذات اثـر التـوتر واالضـطراب الـدائم مـع اآلخـر المختلـف دینیـا، اواألزمة الداخلیة التي تحی

  ...عرقیا

الروایـة األزمـة النفسـیة التـي تعیشـها المـرأة فـي المجتمـع الجزائـري الـذي رت هذا ولقد صوّ      

تحیـاه،  تحكمه العادات والتقالید، انطالقا من المكانـة الدونیـة التـي حظیـت بهـا والتهمـیش الـذي

واالســـتغالل الجســـدي والفكــــري الـــذي تشـــهده مــــن قبـــل الرجـــل الــــذي ســـّخرها كوســـیلة لخدمتــــه 

مـن جانـب آخـر  فلقـد تطـّرق الكاتـب فـي الروایـة إلـى اإلفصـاح وتحقیق مصالحه ومتطلباتـه، و 

عن الجانب الدیني لها من خالل جهلها بأمور دینهـا وٕاقبالهـا علـى الرذیلـة فـي عـرض جسـدها 

 نجـده للمتعة وممارسة الزنا، هذا األمـر الـذي انعكـس سـلبا علـى أخالقهـا وتصـرفاتها و هـو مـا

الریفیــة فــرغم القهــر الــذي تعیشــه إال أنهــا بقیــت محافظــة بالنســبة للمــرأة فــي المدینــة، أمــا المــرأة 

  .على دینها وأخالقها

كما تناولت األزمة التي یعیشها المثقف إثر اصـطدامه بواقـع مـنحط ال یسـعى إلـى خدمـة      

وٕانمـــا اســـتغل لیّســـخر فـــي خدمـــة الســـلطة مـــن خـــالل طـــرح قضـــایاها  ،المجتمـــع ثقافیـــا وفكریـــا

وبالتـالي فالروایـة عكسـت الحالـة  ،...)الفكـرة التـي یحملهـا الحـزبطـرح (السیاسیة والدفاع عنها
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المتردیة التي یحیاهـا المثقـف فـي مجتمـع طغـت علیـه الجوانـب المادیـة وانعـدمت فیـه األخـالق 

أصبح فیه السعي وراء المصالح الشخصیة قانون سائد، ومن ناحیة أخرى طرح الكاتب كـذلك 

لكنــه فــي للتوعیــة و التوجیــه إلــى غیــر ذلــك  مــن نشــرالــدور الــذي یلعبــه المثقــف فــي المجتمــع 

  .هانة وال یحظى بالمكانة المناسبة لهالمقابل ال یتلقى إال اإل

والصـراع الــذي صــورته  ،فـي الحــدیث عــن عالقـة الــذات بــاآلخر المختلـف دینیــا، عرقیــاو       

ورة منحــى آخــر طــرح العدیــد مــن األفكــار حــول الهویــة والحضــارة، حیــث تجســدت صــ الروایــة

وف مـن الذات التي تسعى إلى الحفاظ علـى هویتهـا وأصـالتها  والـدفاع عـن خصوصـیتها والخـ

 ،للكشــف عـــن  قضــیة الصـــراع والقتـــال الــذي یعیشـــه أبنــاء الـــوطن الواحـــد التهمــیش واإلقصـــاء

والعشیري، أصبح كل طرف یفـرض ذاتـه بـالقوة علـى  الذي یرجع سببه إلى االختالف الطائفي

  .یحتل السیادةحتى بوجوده وأفكاره  ةسیطر اآلخر في الالطرف 

إن انعدام القیم اإلنسانیة وانحاللها في مجتمع تحكمه المادیات واألنانیة، أدى إلـى تفشـي      

 من ال أخالقیات الفـرد الـذي اجانب ترتباط، وعكساالظاهرة العنف التي ارتبطت بالمكان أشد 

لــــم تــــرتبط  وهــــذه الظــــاهرة بطبیعــــة الحــــالتغــــاه، مــــن العنــــف وســــیلة لتحقیــــق مطالبــــه ومب ذاتخــــ

 ،...)الحمـام(بل انتقلت أیضا لتشمل األماكن المغلقـة ،) شارع، مدینة (باألماكن المفتوحة فقط

  .وبالتالي فتمزق الوطن وانحالله كان بسبب أبنائه الذین عاثوا فیه فسادا

البحـــث عـــن  ورحلـــة عـــز الـــدین جالوجـــي فـــي روایتـــه حوبـــه فهـــذه القضـــایا التـــي طرحهـــا     

تعـد  ؛اهتماما بالغا ألنها وأولوها لیها من قبل العدید من الروائیینتّم التطرق إالمهدي المنتظر 

  .من بین القضایا الراهنة التي شكلت أزمة داخل المجتمع
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 : بالكاتبالتعریف : أوال

بمدینـة سـطیف، فهـو یعـد مـن أهـم  1962فبرایر 24ولد الكاتب عز الدین جالوجي في       

مبكــرة، ونشــر أعمالــه األولــى فــي األدبیــة فــي الجزائــر، بــدأ نشــاطه األدبــي فــي ســن  األصــوات

لــه حضــور قــوي فــي المشــهد الثقــافي واإلبــداعي  ،ینــات عبــر الصــحف الوطنیــة والعربیــةالثمان

عضــو مؤســس لرابطــة إبــداع الثقافیــة الوطنیــة وعضــو مكتبهــا الــوطني، وعضــو مؤســس  : فهــو

 ،)2000،2000(ني التحــاد الكتــاب الجزائــریینورئــیس رابطــة أهــل القلــم وعضــو المكتــب الــوط

زار  ،طنیــا وعربیــامؤســس ومشــرف ومشــارك فــي عــدد كبیــر مــن الملتقیــات الثقافیــة واألدبیــة و 

أجریــت معــه عشــرات الحــوارات  ،وٕابداعیــة بهــا الكثیــر مــن الــدول العربیــة وقــام بنشــاطات ثقافیــة

ذاعیـــة الوطنیـــة والعربیـــة، قـــّدمت عـــن أعمالـــه دراســـات نقدیـــة لجرائـــد والقنـــوات التلفزیونیـــة واإلبا

كثیـــرة نشـــرت عبـــر الجرائـــد والمجـــالت الوطنیـــة والعربیـــة، ودرس أدبـــه فـــي العدیـــد مـــن الكتـــب 

ـــدكتوراهالنقدیـــة، وقـــدمت عنـــه العشـــرا عرفـــت بعـــض مســـرحیاته  ،ت مـــن رســـائل الماجیســـتر وال

  .طریقها إلى الخشبة ومنها البحث عن الشمس

  :أهم أعماله

  :في الروایة-1

  .2000،والغیالن الفراشات-

  . 2000ة،الحلم والفجیعسرادق -

  .2001 ، 0=1+1رأس المحنة-

  .2005الرماد الذي غسل الماء،-

  .2011،حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر-

  .2014س،العشق المقد-

  .2016حائط المبكى، -
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  :في القصة-2

  لمن تهتف الحناجر؟-

  .الذاكرة خیوط-

  .صهیل الحیرة-

  ).القصیرةضم جملة قصصه (رحلة البنات إلى النار -

  :في المسرح-3

  )مسرحیة(وسلطان المدینة  النخلة-

  ).مسرحیتان(تیوكا والوحش ورحلة فداء-

  ).مسرحیتان(األقنعة المثقوبة غنائیة أوالد عامر-

  ).مسرحیتان(البحث عن الشمس وأم الشهداء -

  :كما صدر له أخیرا تسعة كتب مسرحیة هي

  .أحالم الغول الكبیر-

  .البحث عن الشمس-

  .وسلطان المدینة النخلة-

  .رحلة فداء-

  .ملح وفرات-

  .األقنعة المثقوبة-

  .التاعس والناعس-

  .أم الشهداء_

  :في أدب األطفال_4

  .)مسرحیات 5(وحب  ظالل-

  .)قصص 4( الحمامة الذهبیة-
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  .1996 العصفور والجمیل قصة نالت جائزة وزارة الثقافة-

  .الحمامة الذهبیة قصة-

  .1997جائزة وزارة الثقافة  ابن رشیق قصة نالت-

  :الجوائز المتحصل علیها

  .1994 جائزة جامعة قسنطینة-

  .1994 ائزة ملیانة في القصة والمسرحج-

  .1994 جائزة المسیلة-

  .1999،1997جائزة وزارة الثقافة بالجزائر-

  ...نص مسرحي جائزة موقع مرافئ اإلبداع بالسعودیة ألحسن-

  

  :ملخص الروایة: ثانیا

تناولــــــت الروایــــــة المأســــــاة التــــــي عاشــــــها الشــــــعب الجزائــــــري إبــــــان االحــــــتالل الفرنســــــي،      

والتضـحیات التــي قــّدمها أبنائهـا مــن أجــل التحــرر عـن طریــق الحركــات الشـعبیة التــي لــم تشــهد 

االستســالم أبــدا، حیــث صــّور لنــا الكاتــب عــز الــدین جالوجــي أحــداث عاشــها كــل مــن عــرش 

ــــة وعــــرش أوالد ســــ ــــة، 1832یدي أحمــــد ســــنة أوالد ســــیدي بوقب ــــة بجای وهــــم یناضــــلون  بمنطق

الشــیخ أحمــد وزعامــة الشــیخ  تحــت قیــادة ،ویثــابرون بكــل الطــرق إلخــراج المســتعمر مــن الــوطن

علــى نهــج والــدهم  الكــن بعــد وفــاة هــذا الشــیخ انتقلــت الزعامــة إلــى األبنــاء الــذین ســارو  ،الحــداد

االبـــن األكبـــر بلقاســـم ضـــریحا لوالـــده یقصـــده كـــل  بنـــىحیـــث وا طـــریقهم إلكمـــال المســـیرة، وشـــقّ 

الناس لطلب البركات وأعاد فتح الزاویة التي أنشأها والده لتعلیم القـرآن، األمـر الـذي أثـار قلـق 

فرنسا التي خشیت أن تكون هذه الزاویة بـؤرة تعمـل علـى االسـتعداد للثـورة، فلجـأت إلـى بلقاسـم 

لكنـه أبـي ذلـك فاتجهـت إلـى  ،قابل علـى مـا یریـدتطلب منه أن یكون عونا لها ویحصل في الم

أخاه األصغر عمار الذي باع أرضه وثقافته لالستعمار، وقتل أخاه بلقاسـم واسـتولى علـى كـل 
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أمور الزاویة وشؤونها وأصبح یدعم فرنسا وقواتها مقابل السلطة والمال، بعد أن وضع یده فـي 

 ،بروتــه علــى كــل العــروش المجــاورةوج الــذي فــرض ســیطرته یــد عبــاس قائــد عــرش أوالد الــّنش

إال أنـــه ) ینحـــدران مـــن جـــد واحـــد(وبـــالرغم مـــن القرابـــة التـــي تجمعـــه بعـــرش أوالد ســـیدي علـــي 

، وقتــل مــارس كــل القهــر علیــه ووصــل  بــه األمــر إلــى قتــل كبیــر العــرش بلخیــر أبــو الزیتــوني

القایــد عبـاس كــل فلقـد اتبـع  ،شـّكل عــداوة بـین العرشــین الـذي األمــر خالتـه الـربح زوجــة خلیفـة،

فقـــام بطـــرد زوجـــة أبیـــه  ،الوســـائل والطـــرق الغیـــر شـــرعیة حتـــى یحقـــق رغباتـــه ویشـــبع أطماعـــه

رغم أنه متزوج من أربعـة نسـاء ي األخیر على ممتلكات والده، و سالفة الرومیة حتى یحصل ف

إال أنه تقدم لخطبة حمامة بنت لكحل التي تصغره بالكثیر، ولمـا أبـى عـرش أوالد سـیدي علـي 

لـــك أقـــدم علـــى اختطافهـــا لكـــن العربـــي الموســـتاش االبـــن األصـــغر لبلخیـــر الـــذي أحّبهـــا منـــذ ذ

ثــم بعــد ذلــك فــرا معــا إلــى مدینــة ســطیف  خوفــا مــن  ،الصــغر أنقــذها وتقــدم لخطبتهــا مــن أبیهــا

  .القاید عباس وأعوانه بطش

زدحـام مـر بااتـه، حیـث أنـه ینبهـر أول األهناك في المدینة تبدأ أحداث هـذا البطـل ومغامر      

رابـح الـذي المباني الشامخة، ویجـد نفسـه غریبـا فیهـا، لكنـه یلتقـي بسـي كثرة الناس والسیارات و 

سـتقر ال فـي إحـدى حـدائق المسـتعمر، وحـین العون، ویعّرفه بكل المدینة ویجـد لـه عمـیقّدم له 

أبنـاء شــعبه فـي المدینـة أصـبح فـردا منهـا وبمــرور األیـام اكتشـف المعانـاة التـي یعیشـها العربـي 

ــــه روح النضــــال ورفــــض  ــــي داخل ــــم مــــن طــــرف االســــتعمار، فاشــــتعلت ف ــــل وظل مــــن قهــــر وقت

ین یتهیئـون ویبـادرون لتفجیـر الثـورة ومـن بـین الـذین ذر، وصـار مـن بـین األعضـاء الـاالستعما

كانوا یجتمعون كل یوم لتصفح الجرائد الوطنیة الثوریة، فحبه وشغفه لتحریر الوطن كـّون لدیـه 

الــذي ســیطر علــى كــل خیراتــه وثرواتــه، ونتیجــة لمــا كــان  ،هــذا االســتعمار الغاشــم وعــي بواقــع

فاطمــة نســومر  عبــد القــادر والالّ  قاومــات الجزائریــة كمقاومــة األمیــریتلقــاه مــن أخبــار حــول الم

فظهرت أثناء هذا التحضیر العدیـد مـن الحركـات الوطنیـة  ،بادر إلى الدعوة إلشعال نار الثورة

ن الجمعیــات كجمعیــة العلمــاء المســلمین الجزائریــة، ونشــطت فــرق الكشــافة وتأسســت العدیــد مــ



 مالحق

 

 
79 

لمساندة هـذه الجمعیـات  والحركـات، كمـا تشـكلت مجموعـة مـن  اإلسالمیة بقیادة حسان بلخیرد

المجموعـــات الســـریة، لكـــن فـــي األخیـــر تنتهـــي أحـــداث هـــذه الروایـــة بمجـــازر الثـــامن مـــن مـــاي 

 .بریاءالتي راح ضحایاها اآلالف من األ 1945
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  : الملخص

تناولــت : رحلــة البحــث عــن المهــدي المنتظــر لعــز الــدین جالوجــيو  أزمــة الــذات فــي روایــة حوبــه

خـالل فتـرة ) الروایـة التاریخیـة(ه الدراسة األزمة التي تعانیها الذات الجزائریة فـي روایـة حوبـه ذه

بــالجزائر، حیــث أنهــا طرحــت فكــرة ال تــزال إلــى یومنــا تشــغل اهتمــام  1830االســتعمار الفرنســي 

الكتابات التاریخیة، فلقد سلطت الضوء علـى موضـوع مهـم و  مبدعین، في الكثیر من الدراساتال

االجتماعیـــــة،  عـــــرض لــــه الـــــذات فـــــي كــــل نـــــواحي الحیـــــاةمــــن خـــــالل تصـــــویر القهــــر الـــــذي  تت

أهـم الظـروف التـي و  رصـدت أهـم القضـایا التـي تـرتبط بهـا،و  ،...االقتصادیة، الثقافیة، السیاسیة

  .ةأدخلتها خیر األزم

  :الكلمات المفتاحیة

 .األزمة، الذات، الروایة، السرد، التاریخ

Abstract : 
Self-crisis in the novel of « Houbah and the journey of the search for the expected Mahdi” of 

Azzaddin Jlaodji: This study dealt with the crisis experienced by the Algerian self in the novel 

Houbah (historical novel) during the French colonial period 1830 in Algeria, as it raised an idea 

that still to the attention of the creators, at lot of historical studies and writings, it has spotted 

the light on an important subject through the depiction of self-inflicted oppression in all aspects 

of life. Social, economic, cultural, political ..., and monitored the most important issues that 

relate to them, and the most important conditions introduced by the good of the crisis. 

Key words: 
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Résumé 

La crise du soi dans le roman de «Houbah et le voyage de la recherche du Mahdi attendu» 

d'Azzaddin Jlaodji: Cette étude traite la crise vécue par le soi algérien dans le roman Houbah 

(roman historique) durant la période coloniale française de 1830 en Algérie, comme elle a 

soulevé une idée occupe l'attention des créateurs, à travers de nombreuses études et écrits 

historiques, a mis en lumière un sujet important à travers la représentation de l'oppression 

l’infligée du soi dans tous les aspects de la vie. Social, économique, culturel, politique ..., et 

suivi les questions les plus importantes qui les concernent, et les conditions les plus importantes 

introduites par le bien de la crise. 

Mots clés: 

Crise, soi, roman, narration, histoire. 

 


