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: مقدمة
 اىتم الروائي الجزائري بالبحث عن ذاتو، فسعى إلى أن يشقَّ طريقو الخاص بو ليحقَّق 

استقالليتو من قيود التبعية الغربية، فالّرواية العربية عموًما والجزائرية خصوًصا بالرَّغم من 
إلخ، بالمقارنة مع األجناس ...أنَّيا تأخرت في الظيور ألسباب سياسية واجتماعية واقتصادية

األدبية األخرى كالمقال والقصة، لكنَّيا بأساليبيا الجديدة ومضامينيا الحية ومرجعياتيا 
المتعددة، استطاعت أن تعبَّر عن ىوية المجتمع الجزائري، حيث رأى الروائي الجزائري أن 

خطاب النيضة ال يقوم عمى قيم تابعة لمغرب، ألنَّ الغرب ىو قطٌب قائٌم بذاتو لو كيانو 
وائي الجزائري من  ذا أخذ منو الروائي العربي فإنَّو ينسمخ من ذاتو، ليذا اتَّخذ الرِّ الخاص، وا 
الماضي عدَّتو ليعيد بناء صرح الرواية الجزائرية، وىنا يكون أمام إيديولوجية دفاعية، تتخذ 

 .من الماضي مرجعية  إلبات اليوية، وتترر وجودىا حاضًرا ومستقبالً 
  ىذه الرؤية غير منغمقة؛ فيي تجمع بين االقتباس من الجديد، واألخذ من القديم 
فتمزج بين األصالة والمعاصرة، فالرجوع إلى التراث يمكن أن يوصف بأنَّو بحٌث عن 

خصوصية، تؤكد ما تتميز بو اليوية الإلقافية، التي أصبحت األساس التكري لموحدة العربية، 
 .في استجابة مضادة لدعوة التغريب وذوبان األنا في اآلخر

برزت في السَّاحة الروائية العربية منذ منتصف الستينات، تقنيات سردية تحاكي 
الموروث السردي األدبي، فيناك من استدعى الموروث السردي التاريخي، حيث ينتيج طريقة 
المؤرخ في سرد الوقائع، فيركِّز عمى المحظة التاريخية بنظرة الشَّاىد والخبير لما حدث، كما 
أنَّو ال يغيِّب األسموب األدبي الراقي، من خالل تقنيات السَّرد الحديإلة، فنجده يتالعب بالزَّمن 
ليكون بين يديو شعاًعا ينسجو كما يشاء، فيعود بنا من خالل التذكر ألحداٍث ماضية، لينير 
لحظات تاريخية كان قد عاشيا الشعب الجزائري، وعرف فييا االنتصار أمام أكبر استعمار، 

ولكن بتعل التحوالت التي مرت بيا الجزائر تغيرت األوضاع، حيث عرفت مخاًضا عنيتًا 
من عنٍف وتقتيٍل واغتصاب، فجاء الروائي الجزائري  (العشرية السوداء)خالل فترة التسعينات 
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ليعيد األمل من جديد، ويذكر كل فرٍد بماضيو ويحإلو عمى التمسك بوطنو وعدم التسميم فيو، 
فكانت خيوط الرواية تضيُء أحياًنا وتنطتئ أحيانا أخرى، بين ماضي العزة وحاضر الموت، 

لقد كتب العديد من الروائيين الجزائريين . ماضي النَّصر والحرية، وحاضر ا رىاب والعنف
وبشير ". الشمعة والدىاليز"في " الطاىر وطار"عن التحوالت التي عاشتيا الجزائر، مإلل 

براىيم سعدي في " بخور السراب"متتي في  فتاوي زمن "، و"بوح الرجل القادم من الظالم"وا 
فكانت الرواية  ىي المالذ الوحيد أمام المإلقف، ليكسر جدار المسكوت عنو، ألنيا ". الموت

فن التخييل الذي يإلري الحياة بمعانييا، وىي الخطاب الذي يحمل من الدَّالالت، ما يجعل 
 .التكر في إلورة مستمرة عمى مظاىر التسمط والييمنة، وعمى الوضع السياسي

التاريخية والسياسية والتراإلية والإلقافية : ليذا اعتمد الروائي عمى مرجعيات متعددة منيا
والدينية، وبيذا يكون الروائي قد وضع القارئ أمام مشاكل الحاضر، ليقدم لو حمواًل من 

ن لم يجد حاًل في الماضي فإنَّو يكون ساىم في طرح المشكل أمام الرأي العام  الماضي، وا 
ليجد لو حموال، فمسؤولية كتابة التاريخ لم تصبح عبًئا عمى المؤّرخ فقط، ىي مسؤولية كل 

 .مإلقف وفناَّن وشاعٍر وروائي
إلى أي حٍد استطاع :  كل ىذه المواقف تدعونا إلى طرح بعر التساؤالت، وىي

الروائي الجزائري أن يحّرر الشَّكل الروائي المستمد من الغرب من مضامينو الإلقافية الغربية، 
ليتوافق مع خطاب جزائري معادي لمييمنة الغربية؟ وىل تتوافق أشكال التراث والتاريخ 

الجزائري لتنتظم داخل فن غربي، دخيل وتسمخو من إلقافتو الغربية، لتحقق ذاتيا؟وىل تكتي 
ىذه المرجعيات لمتأصيل لمرواية الجزائرية؟ وىل تكتي الرواية أن تحتظ التاريخ؟ وتسيم في 

 حل مشاكل الحاضر؟
المرجعية في رواية بوح : "كلُّ ىذه التساؤالت زادت رغبتنا في اختيار ىذا الموضوع

 براىيم سعدي، لنتعرف من خالليا عمى مرجعيات الرواية " الرجل القادم من الظالم
 .الجزائرية، ولنإلبت كذلك أصالة وىوية الرواية الجزائرية
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وقد اعتمدنا في ىذه الدراسة عمى المنيج البنيوي،والبنيوي التكويني، في دراسة 
المرجعيات التاريخية والسياسية والدينية، كما اعتمدنا عمى المنيج السيميائي في دراسة 

 .الشخصيات المرجعية في الرواية
ينا في دراستنا خطة منيجية لمبحث من خالل تقسيمو إلى فصمين مسبوقين   كما توخَّ

ويتترع إلى " بالشخصيات المرجعية والرمز الصوفي"بمقدمة، فكان التصل األول معنون 
إلالإلة، مباحث، يتطرق األول منيا إلى متيوم المرجع والمرجعية، أما الإلاني فيتعمق بماىية 

لنصل إلى عرر رموز التصوف في الرواية، حيث سنقدم متيوم التصوف، .الشخصية
 .(التوبة، الكرامة، الشيخ، الرؤيا)ورموز التصوف 

" بوح الرجل القادم من الظالم"أّما بالنسبة لمتصل الإلاني المعنون بالمرجعية في رواية 
والذي تترع إلى إلالث مباحث، وكل مبحث متترع إلى العديد من النقاط، المبحث األول 

الذي عرضنا فيو متيوم الرواية التاريخية ومالمحيا وأسباب عودة الروائي " الرواية والتاريخ"
تعرفنا فيو " ا رىاب"الجزائري إلى التاريخ، با ضافة إلى عناوين أخرى، أماَّ المبحث الإلاني 
بالمإلقف وأزمة "عمى أشكال ا رىاب، أسبابو، أساليبو، في حين المبحث الإلالث عنونَّاه 

والذي عرضنا فيو أقسام المإلقف، نماذجو، المإلقف والسمطة، وكل مبحث في ىذا " التسعينات
التصل ذيمناه بنماذج تطبيقية من أحداث الرواية، قمنا بعرضيا في جدول مع التعميق عمى 

 .األحداث
أماَّ أىم . ألختم دراستي بخاتمة، ضمَّت أىم النتائج التي توصمُت إلييا في بحإلي

المراجع التي اعتمدت عمييا في دراستي والتي أعانتني كإليًرا، وأنارت طريقي وأزالت الغمور 
الرواية والتاريخ، بحث في مستويات الخطاب في )عن بعر التساؤالت التي واجيتني وىي 

( قضايا الرواية العربية الجديدة الوجود والحدود)لنضال شمالي، و (الرواية التاريخية العربية
لـاليامين بن تومي،  (مرجعيات القراءة والتأويل عند نصر حامد أبو زيد)لسعيد يقطين، و

 .لـ حسن طوالبو (العنف وا رىاب منظور ا سالم السياسي مصر والجزائر نموذجا)و



 ~ د ~
 

وكأي دراس واجيت ىذا العمل العديد من الصُّعوبات، من بينيا تشعُّب الموضوع، 
وتعدَّد مرجعياتو بين الدينية والتاريخية والسياسية، ما يستدعي تعدَّد المراجع وتنوعيا، 

وصعوبة التحصل عمييا أحيانًا، لكن بعون اهلل استطعت تخطي ىذه الصعاب بتضل اهلل عز 
واهلل نسأل أن يكون ىذا العمل . وجل وتعمقي بموضوعي ورغبتي فيو أنستني كل الصعاب

زاغز "خالصا لوجو الكريم، كما أسجل عظيم شكري وخالص مودتي ألستاذتي الدكتوره 
التي كان إشرافيا عمي إنسانيا قبل أن يكون أكادميا، فكانت الموجية و المتتبعة " نزيية

لمبحث في كل مراحمو، لكي مني كل االحترام والتقدير، وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب 
 .العالمين
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 :اصطالحامفهوم المرجع والمرجعية لغة و: تمهيد

 لقد تطَّرق العديد من الباحثين إلى البحث في مفيوم المرجع، وتبًعا لذلك لمفيوم 
فمن المنظرين من اليعير اىتماًما كبيًرا إلمكان التمييز بينيما، مفيومًيا، بحيث »المرجعية

يغتدي كل منيما مفيوًما قائًما بذاتو، من أجل ذلك نجد بعض المنّظرين يستغني عن 
غير أنَّ عامة المنظرين السيميائيين . (Référent) ويجتزىء بالمرجع (Référence)المرجعية 

، وذلك لما (1)«يجنحون بالمصطمحين االثنين، إالَّ أنَّ كل منيما يمثل مفيوًما قائًما بنفسو
ليما من أىمية كبيرة في بناء النُّصوص السَّردية، حيث تتعدَّد المرجعيات المستخدمة من 

طرف الروائي في تكوين عالمو ، فيناك مرجعيات مييمنة تفرض نفسيا عمى الكاتب أثناء 
ة، والّروائي العربي  الكتابة، مثمما حصل والزال يحصل مع الّروائي الجزائري بصفة خاصَّ

، التي ىي بمثابة شيادة (تاريخية وسياسية ودينية)بصفة عامة، حيث تتجاذبو مرجعيات 
ميالد لمرواية الجزائرية، ووثيقة تثبت أصالتيا وتفردىا وىويتيا، ولكن قبل الخوض في دراسة 
ىذه المرجعيات كان من الضروري التعرف عمى مصطمح المرجع والمرجعية من خالل طرح 

 .التعريفين المغوي واإلصطالحي عند النقاد والباحثين
 :المفهوم اللغوي -1

وقد جاء ىذا المفظ من المغة اإلنجميزية : المرجع»ورد المفيوم المغوي لممرجع بأنو 
(Referent)  وىو يعني في معناه . 1820إلى المغة الفرنسية التي لم يدخميا إال في سنة

 .(2)«فعل، أو وسيمة لمتمرجع، والتموقع بالقياس إلى شيء آخر: المعجمي
َرَجَع َيْرجع رجًعا »: وجاء في لسان العرب البن منظور في معنى رجع المغوي قولو

إن إلى ربك الرُّجعى، أي : انصرف، وفي التنزيل:ورجوًعا وُرجَعى وُرجعاًنا وَمْرِجًعا وَمْرجعة
 ...«إلى اهلل َمرجعكم جميًعا، أيرجوعكم : ه عمى ُفعمى، وفيرالرُّجوع والمرجع، مصد

                                                           

 .373ص ،2010،(2: ط) دار ىومة لمطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر ،.لك مرتاض، نظرية النص األدبيا عبد الم(1)
 .374ص ،  المرجع نفسو (2)
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، يعني العبد إذا بعث يوم ﴾ قال رب ارجعون لعمي أعمل صالًحا﴿: وقولو عز وجل
 .(1)«ارجعون أي ُردُّوني إلى الدنيا: القيامة وأبصر وعرف ماكان ينكره في الدنيا يقول لربو

 :المفهوم االصطالحي-2
في الفرنسية، إاّل خالل منتصف - من حيث ىو مصطمح-نرى أنَّ المرجع لم ٌيستعمل 

القرن العشرين مأخوذا من اإلنجميزية كذلك، وبالنسبة لوجوده في المغة العربية فال يعرف 
متى استعمل ىذا المصطمح، لغياب المعاجم العربية المتخصَّصة التي تعنى بتاريخ 

 .(2)األلفاظ
 La) تتعدَّد التصورات النظرية لمفيوم المرجع، وتبعًا لذلك لمفيوم المرجعية » إذ

Référentialité)»(3) غير أنَّيما يدالَّن عمى معنًى واحد، وىو الكون الواقعي والحقيقي الذي ،
 ثمَّ إنَّ المرجع ليس إرجاعا »يعود إليو الكاتب، ويعيد صياغتو بمغة تعبِّر عنو وترجع إليو 

(Renvoi) مباشًرا إلى الواقع أو باألحرى الواقعي، ألنَّ التعامل مع النَّص األدبي وكأنَّو نسٌخ
لمواقع، يدخمنا في تناقض، ألنَّ النَّص نظاٌم مستقٌل من الدَّالئل يختمف عن العالم حيث 

 .(4)«الوحدات الدَّالة فيو تدخل في عالقة متبادلة فيما بينيما
نستنتج من ىذا أنَّو ىناك ارتباط بين مفيوم الدَّاللة والمرجع، باعتبار أنَّ المرجع ىو 

داٌل عمى العالم الواقعي، فمكي نصل إلى مفيوم الدَّاللة كان عمينا أن ندخل في مفاىيم 
لنميز بينيما تمييزا واضحا أي  (الّداللة)و (المعنى)كمفظ »أخرى، عادة ماتمتبس فيما بينيا 
فقد يتولد المرجع بين الدال . (أو المرجع المشار إليو)بين المعنى والوظيفة المرجعية 

 .(5)«والمدلول
                                                           

 .39، ص1997المجمد الثالث، ،(1:ط) دار صادر، بيروت،.ابن منظور.لسان العرب ( 1)
  .374ص.نظرية النص االدبي. مرتاضمالك عبد ال(2)
، (ب: د )محمود طرشونة، المغاربية لمنشر واإلشيار،:  تق.بوشوشة بن جمعة، اتجاىات الرواية في المغرب العربي( 3)
 .68، ص1999، (1:ط)
 .69المرجع نفسو، ص( 4)
، إفريقيا الشرق، (ط: د) .عبد القادر قنيني، المرجع والداللة في الفكر المساني الحديث: رتتودوروف وآخرون ،  (5)

 .26/27، ص 2000المغرب، 
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ح ذلك بمثال، فالمتوالية الخطية  ليست ىي التي ترتبط بمعنى " التفاحة"ويمكن أن نوضِّ
 ويضيف (1)ىو الذي يرتبط بكل التفاح المحسوس الواقعي (الداللة نفسيا)التفاحة، بل لفظ 

أنَّ عالقة المرجع تخص من ناحية أولى الدالالت المتحصمة المعنى،ال الدَّالالت النوعية »
محاضرات في عمم "، وىو األمر نفسو الذي ذىب إليو دي سويسر في كتابو (2)«(الوىمية)

واالسم، بل بين تصور " الشيء" الدَّاللة ال تجمع بين المسمَّى »إنّ : حيث قال" المسان العام
وصورة سمعية، فمدلول الفرس إًذا ليس ىو الفرس، وال مجموعة األفراس بل ىو 

 .(3)«((الفرس))تصور
 Le Sione)ما تحمل عميو السمة المسانياتية »أمَّا مفيوم المرجع في المسانيات فيعني 

Linquistique)  كما يعني المرجع، بصورة أدق، العنصر الخارجي لشيء ينتمي إليو، فيكون
 4«(Référé)غاية لمرجوع إليو 

لقد تحدَّث النقاد والفالسفة منذ القدم عن مفيوم المرجع، حيث اىتمُّوا بمبدأ الحقيقة 
والمثال منذ القدم عند الغرب، والبحث في العوالم المتخيمة، أي مقارنة الواقع بعوالمو 

أفالطون بنسق المحاكاة إلى تصور عالم مثالي وآخر طبيعي »المرجعية، ىذا ما ذىب إليو 
الواقع الطبيعي ما ىو إالَّظل » فيو يرى أنَّ (5)«صورة عن المثال، أو لنقل يرجع إلى المثال

في  (فأفالطون)؛ أي أنَّ عالم المثل يعتبُر مرجًعا لمعالم الطبيعي (6)«وانعكاس لمواقع المثالي
أشار إلى العالم ومراجعو الكبرى، حيث أقرَّ بوجود ثالثة عوالم، وىي " الجميورية"كتابو 

                                                           

 .26/27، صالسابقالمرجع :ينظر (1)
 .26/27 ص.نفسوالمرجع (2)
 .33 ص.نفسو المرجع (3)
 .374ص.األدبينظرية النص ،لك مرتاض ا عبد الم(4)
-ه1432، (1:ط)، الرباط، االختالفمنشورات . اليامين بن تومي، مرجعيات القراءة والتأويل عند نصر حامو أبوزيد( 5)

 .27م، ص2011
 .27 ، صنفسوالمرجع (6)
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عالم )والحقائق الفنية  (عالم الحواس)، الحقائق الطبيعية (عالم المثل)الحقائق الثابتة 
 .فأفالطون إذًا يرى أنَّو لمعالم مراجع كبرى يتكون منيا، وىي التي أسمفنا ذكرىا. (1)(الفن

أصبح عالم الطبيعة عنده ليس »، حيث (أفالطون)، فقام بعكس مشروع (أرسطو)أمَّا 
صورة باىتة لعالم نموذجي مثالي، وليس انعكاسا غير محسوس، بل ىو وجود حقيقي قائٌم 

، لكنَّو يقرُّ بحقيقة وجود عالم طبيعي قائم (أفالطون)ىنا تأثَـّر بمشروع  (فأرسطو).(2)«بذاتو
 .بذاتو

ذا عدنا إلى  ، نجدىم كذلك لم يبتعدوا عن تحميل مفيوم المرجع ونظرية (الرواقيين)وا 
فيناك الشيء »الداللة، حيث ميزوا بين أنواع ثالث من العالقات الخاصة بالداللة 

 .(3)«(الداللة)وأخيرا ىناك البيان  (التمثيل)والصور الذىنية  (المرجع)المحسوس 
" ال"أداة التعريف »وقد ربط النُّحاة العرب داللة السمة بمرجعيتيا من خالل مالحظتيم 

العيدية تحمل صراحة عمى مرجع، ىو الذي يحدد داللتيا " ال"تكون لمجنس وتكون لمعيد، و
في لغتيم مثال تحيل، أواًل وقبل كل شيء، " الكتاب"في نسج المغة بين المتخاطبين؛ فسمة 

عند المعممين في المدارس تحيل " الكتاب"عمى كتاب سيبويو في النحو؛ في حين أنَّ سمة 
 .(4)«عمى ما يكون بأيدي التالمذة من وثائق مكتوبة ضمن برنامج عام مقرر

ومن الباحثين العرب من عرض تصور أرسطو حول العالقة الموجودة بين الداللة والمرجع، 
من األوائل التي ينبغي لمن شرع في المنطق أن يعرفيا أن يعمم »: حيث قال (الفرابي)نجد

ثم معقوالت ومتصوراتومتخيالت في _  محسوسات وبالجممة موجودات خارج النفس :أنيا ىنا
، ثم يوضح جيدا العالقة (5)«ثم أخيرا خطوًطا مكتوبة مرسومة. ثم ىناك ألفاظا_ النفس 

 :الموجودة بين الدَّاللة والمرجع في الشكل التالي

                                                           

 .27، صالسابقالمرجع (1)
 .28المرجع نفسو، ص (2)
 .28 ص.نفسو  المرجع(3)
 .380 ص . نظرية النص األدبي،لك مرتاض ا عبد الم(4)
 .28/29 ص. مرجعيات القراءة و التأويل عند نصر حامد أبو زيد،اليامين بن تومي ( 5)
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قد بيَّن العالقة بين الداللة  (الفرابي)وبيذه الخطاطة الموّضحة في الشَّكل المقابل يكون 
 .والمرجع المشار إليو

 ونعتقد أّن عبد القاىر الجرجاني المس مفيوم المرجع، بوعٍي معرفي باٍد، وذلك حين »
ألحَّ كثيًرا في كتاباتو عمى مسألة المعنى الخارجي لمسمة، ومنالعجب أنَّو اصطنع مصطمح 

 .(1)«"ويرجع فييا إليو:"في صورة عبارة " المرجع"
اىتم بالمحسوسات، وذلك من خالل التساؤل الذي طرحو (تودروروف)ونجد كذلك 

كيف يؤّدي بنا نص ما إلى بناء عالٍم متخيل، ومن خالل تمييزه بين الجمل المرجعية »: وىو
تستدعي حدثًا، عمى عكس غير المرجعية، و بإدخالو ثنائيتي الحسي والالحسي والخاص 

والعام، يستنتج أنَّ الجمل المرجعية تؤدي إلى بناءات مختمفة بحسب عموميتيا ودرجة 
ومن ىنا نرى أن الجمل المرجعية تستدعي حدثًا حسيًا مرتبًطا بالواقع . (2)«حسيتيا

 .المحسوس، الذي يعود إليو الكاتب في بناء نصو
فقد اىتم بمصطمح المرجع من خالل إشارتو  (M.Arrivé) (ميشال أريفي)أمَّا 

غياب »لخصوصية النص، التي من خالليا تظير لنا أدبيتو، ومن بين ىذه الكيفيات 
من خالل دراسة قضية المرجع في األدب، ينتيي إلى أنَّ لمنَّص مرجًعا، وفي الوقت : المرجع

                                                           
 .380ص. نظرية النص األدبي.لك مرتاض اعبد الم (1)
 ص         ،2006، (3:ط) المركز الثقافي العربي، المغرب، .(النص والسياق)سعيد يقطين، إنفتاح النص الروائي ( 2)

43/44. 

 

1(1)شكــــــل   
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 فميشال أريفي ىنا يصرح بعدم وجود ،(1)«نفسو ليس لو مرجع، ألنَّ لو كما يرى ظال لممرجع 
 .مرجع لمنص األدبي بل ىناك ظٌل لممرجع

من خالل طرحنا ليذه اآلراء، نجد أنَّيا متفاوتة في صياغة مفيوم المرجع من باحٍث 
تودوروف ")آلخر، فيناك من ربط قضية المرجع بالدَّاللة، وىناك من ربطيا بالقارئ مثل 

 :(وياوس
التي ال تكتفي بسرد الحالة المرجعية إلى " القراءة السيميائية"»حدثنا عن  (فتودوروف)

 .(2)«بل إلى تأويل العالمة ثقافًيا" النص"األشياء التي يشخصيا 
فقد ربط فيم مرجعيات النَّص بالقارئ غير العادي،الذي لو معرفة تاريخية  (ياوس)أماَّ 

عند القارئ إالَّ بإعادة بناء الموضوع الجمالي، " النص"ال يستقيم أفق »: مسبقة حيث يقول
. (3)«وبيذا الشَّكل تكون القراءة استراتيجية شاممة يستند إلييا القارئ في مؤانستو لمنص

فالقارئ إًذا يمعب دوًرا كبيًرا في فيم النَّص وبنائو، وذلك من خالل إعادة تأويل النَّص وربطو 
بالمرجعيات، سواء أكانت ثقافية أو تاريخية وغيرىا، أي ربط النص بسياقاتو المرجعية 

الخارجية، حيث ينطمق من بنية النص ويفككو ويحل شفراتو ليعيد بناءه من خالل معرفتو 
 .ودرايتو بالسياقات الخارجية التي اعتمدىا المؤلف في بنائو لعالمو الفني

الذي أشار إلى مفيوم المرجع من خالل ربطو بالسِّياق (فان ديك)وىذا ما ذىب إليو 
حينما نظر لمنَّص عمى أنَّو ظاىرة ثقافية، ركَّز في ىذا المقام عمى السياق »االجتماعي 

من السِّياقات التي ينبغي مساءلتيا لمعرفة الكيفية التي ينشأ النَّص »: االجتماعي ألىميتو
ويمارس تأثيره بيا في السياق االجتماعي، ذلك أنَّ األفعال الكالمية، والنَّص فعٌل كالمي ىي 

 .(4)«أفعال اجتماعية، فيي تنتج من سياق تفاعمي اتصالي

                                                           

 .23، صالسابقالمرجع ( 1)
 .27 ص.اليامين بن تومي، مرجعيات القراءة والتأويل عند نصر حامد أبوزيد( 2)
 .27 ص .نفسوالمرجع ( 3)
 .31 ص.مرجعيات القراء والتأويل عند نصر حامد أبو زيد ، اليامين بن تومي ( 4)
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وىذه النقطة نجدىا تعود بنا إلى البنيوية التكوينية، التي من ضمن أدواتيا أو آلياتيا 
أنَّ أي عمٍل أدبي يتضمَّن  ("لوسيان غولدمان")حيث يرى  (االجتماعي)البعد الجماعي أو 

بعدًااجتماعًيا، وأي عمٍل ال يتضمَّنو فإنَّو ُيمَغى، فيذا يعني أنَّ كل عمٍل أدبي يعبِّر عن 
مجموعة من الوقائع االجتماعية، فالمؤلف أثناء بنائو لمنص  يعود إلى المجتمع، فيكون 

 .ىناك اتصال أو تفاعل بين النص والمجتمع وثقافتو
لقد شكَّل االستناد إلى المرجعية الثقافية، التي تمثل المعرفة الخمفية، أو رؤية لمعالم 

المعرفة التي نممكيا كمستعممين لمغة تتعمق »، حيث يعتبران أنَّ (يول)و (براون)حسب رأي 
جزءا من معرفتنا االجتماعية والثقافية، إن ىذه  بالتفاعل االجتماعي بواسطة المغة، إال َّ

نَّما تدعم أيضا تأويمنا لكل مظاىر  المعرفة العامة لمعالم ال تدعم فقط تأويمنا لمخطاب، وا 
فينا كذلك نجد أنَّيما يبرزان دور الظُّروف الثقافية واالجتماعية باعتبارىما معرفة . (1)«تجربتنا

 .خمفية ورؤية لمعالم، يسيمان في تأويل القارئ لمنص وربطو بيما
كذلك يعرف المرجع انطالًقا من السياقات الخارجية، التي تعُد طرفًا من  (تودوروف) 

 بما أنَّ التواصل المساني يتعمق بعوامل السياق الخارجية : التواصل المساني، حيث يقول
فكان من الواجب عمى المتكممين أن يكونوا قادرين عمى تعيين األشياء واألمور التي »

وىي الوظيفة المرجعية التي لمغة فالشيء أو جممة األشياء مما تشير : تكونيا تمك الحقيقة
 فكل عبارة في نصٍّ تشير إلى شيء ما فيذا األخير ىو (2)«إليو عبارة ما تكون مرجعيا 

 .مرجع ليا
، الذي أشار سابقًا إلى غياب (ميشال أريفي)فقد نحى منحى  (السعيد بوطاجين)أماَّ 

يؤدِّي إلى خدمة الواقع يظل " الواقعية"إنَّ االعتقاد بأنَّ االىتمام بالمادة »: المرجع حيث يقول
أمًرا بحاجة إلى مساءالت فمسفية لعدَّة أسباب ال يجيميا الكاتب، ففكرة االنعكاس ىي شكل 

حيث يترقب الكاتب المناسبات لمكتابة عنيا، ..من أشكال إىانةاإلبداع لجعمو لصيق المرحمة

                                                           

 .144، صالسابقالمرجع ( 1)
 .29، صنفسو المرجع (2)
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ما يؤدِّي حتمًا إلى ظيور موضوعات ورؤى متناغمة بسبب المرجعية الواحدية التي ستعمل 
 .(1)«عمى تقنين اإلبداع 

فاألدب فوق الوقائع الواقعية، وفوق كل المرجعيَّات التي تمَّ وضعيا، فبوطاجين يدعو 
إلى النَّظر في ىذه األخطاء الجماعية، لتخميص النَّص من وىم المرجع، ومن وىم اآلخر، 

وممَّن اىتمَّ بيذا المفيوم كذلك من الوجية المسانياتية الخالصة ال . (2)ومن وىم الذات
فون المرجع بأّنو  (Jean Dubois) (جان ديبوا)السيميائية  ىو ذلك الذي »وأصحابو، حيث يعرِّ

ُيحمل عمى سمة لسانياتية في واقعيا الخارج عن الحقل المسانياتي مثمما وقع االتفاق عمييا 
 .(3)«في تجربة مجموعة بشرية

ران األمر نفسو في معجميما  (كورتس)و (غريماس)وأمَّا إذا عدنا إلى السيميائيين  فيقرِّ
فالمرجع لدى ىذين يعني في مألوف العادة، موضوعات العالم الواقعيالتي تعينيا »السيميائي

ألفاظ المغات الطبيعية، بيد أنَّ واقعية العالم تغتدي محدودة أكثر ممَّا ينبغي؛ من أجل ذلك 
 .(4)«أيضا (Le Monde Imaginaire)يسعى مفيوم المرجع إلى أن يضم العالم الخيالي 

: مسعيين اثنين يحاوالن إدماج مفيوم المرجع»كما يرى المنظِّران أنَّ ىذا اإلطار يمثل 
لمسمة، في   (théorie SaussurienneLa)فأمَّا األول فمن أجل إدماجو في النظرية السوسورية 

 Théorie De La)حين أن المسعى اآلخر يتطمع إلى إدماجو في نظرية االتصال 

Communication)»(5). 
ىو من اىتمَّ بنظرية االتِّصال، والتي أشار فييا (رومان جاكبسون)ومن المعروف أنَّ 

 :إلى مصطمح المرجع من خالل الوظائف التالية

                                                           

، (ب: د)، منشورات اإلختالف، (مقاربات في النص السردي الجزائري الحديث)السعيد بوطاجين، السرد ووىم المرجع ( 1)
 .8، ص2005، (1:ط)
 .8لمرجع نفسو، صا( 2)
 .382ص نظرية النص األدبي،، لك مرتاضاعبد الم( 3)
 .384، ص نفسو المرجع (4)
 .384 ص،نفسو المرجع (5)
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 ( Expressive)أو التعبير (Fonction émotive)يولد الوظيفة اإلنفعالية -المرسل»

 ( Fonction Poétique) (الشعرية)أو  (اإلنشائية)الرسالة تتولد عنيا الوظيفة 

 (F.conative) (اإلفيامية)تولد مراعاتو في الرسالة، الوظيفة - المرسل إليو

 (F.Référentille)ويولد الوظيفة المرجعية : السياق

 (F.phatique)وتولد الوظيفة اإلنتباىية : الصمة

 وتسمى أيضا  (Fonction Métalinguistique) (ما وراء المغة)ويولد وظيفة : السنن
 .(1)«(F.deobse) (الوظيفة المعجمية)

واحدة من وظائف »معنى الوظيفة المرجعية عمى أنَّيا " معجم مصطمحات"وقد ورد في 
تواصمي، الوظيفة التمثيمية وحين  (أو قول)الّتواصل التي يتُم وفقًا ليا بناء وتوجو أي فعل 
 (دون أي عنصر آخر من عناصر التواصل)يتمركز فعل التواصل حول المرجع أو السياق 

وعمى وجو التدقيق فإّن المقاطع التي " جون ذكي وأنيق"فإنَّ لو بالمقام األول وظيفة تواصمية 
عمى المواقف والوقائع المسرودة، يمكن أن يقال أنيا  (أو سمة مامن سماتو)يتركَّز فييا السرد 

( Référentialcod)كما جاء في المعجمنفسو معنى الشفرة المرجعية . (2)«تؤدي وظيفة تواصمية
سرد ما أوجزء منو إلى خمفية ثقافية  (أويشير)الشفرة أو الّصوت الذي يرجع فيو  »:كاآلتي

أو أشياء  (....طبيعية، وسيكولوجية، تاريخية وطبية)معينة أو نماذج محسمة من المعرفة 
 .(3)«ثقافية

مصطمح أطمقو »ونفس المفيوم ورد في معجم السرديات لمعنى الميثاق المرجعي 
ليميز بو الكتابات المرجعية، من الكتابات التخييمية، ففي  (Lejeune ,1975)"  فيميب لوجون"

النُّصوص العممية والتاريخية والصحافية يتعيد المؤلف، تعيًدا صريحًا أو ضمنًيا بأنَّو يحيل 

                                                           

، 2000، (3:ط)حميد لحميداني، بنية النص السردي، المركز الثقافي العربي لمطباعة والنشر والتوزيع، الدار البيضاء، (1)
 .113/144ص
محمد بريرى، : عابد خزاندار، مراجعة وتقديم: جبر الد برنس، ترجمة: ، تأليف(معجم مصطمحات) المصطمح السردي (2)

 .195، ص2003،  (1:ط)المجمس األعمى لمثقافة، القاىرة، 
 .195ص .نفسو المرجع (3)
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في ما يكتب إلى حقائق واقعية مرجعية خارجة عن النَّص، سعى إلى أن يحيط القارئ بيا 
و خاضًعا لالختبار والتحقيق، بناًء عمى مقولتي الّصدق والكذب، وليست  عمًما، فيجعل نصَّ
غاية النصوص المرجعية مشاكمة الواقع ومشابيتو، بل مطابقتو مطابقة تامة وفق التعريف 

فالمرجعية إًذا في كل التعريفات مرتبطة بالخمفية .  (1)«الذي تتبناه تمك النصوص لمواقع
 .سواء تاريخية أو ثقافية أو غيرىا

وائي العربي بصفة عامة والجزائري بصفة خاصة، يرى أنَّ ما يميِّز  لكن رغم ىذا، فالرِّ
و، وىي  و " القرآن"العربي عن الغربي ىو المرجعيات الكبرى التي يؤسس من خالليا نصَّ

ال تتميَّز عن أصوليا »، أي المرجعّية الدينية والمرجعية التاريخّية، فيذه المقاربات " التاريخ"
المغوية الغربية، إالَّ داخل الخصوصية العربية، المنبثقة أساًسا من تميز المرجعية الكبرى، 

 .(2)«والتي تشمل النَّص القرآني والسنة وبعض السياقات التاريخية 
فكل نص لو ذاكرة، أو خمفية سواًءأكانت دينية أو تاريخية أو غيرىا، والقارئ ىو الذي يعمل 

لو ذاكرة والقراءة تعمل - كما قمنا-عمى كشف خفايا وخمفيات كل خطاب، ألنَّ كل نص 
دوًما عمى تحريض ىذه الذاكرة وتسخيرىا في فيم وتأويل النص فالّسياق النصي ينطمق دائًما 

، ففي كل الحاالت يؤدي المرجع دورًا تأسيسًيا في عممية (3 )من تفاعمو مع السِّياق المرجعي
القراءة من كونو يمثل ىوية النص في بعديو الداخمي والخارجي فمثال عقدة أوديب تمثل 

حيث شكَّمت ىذه الرؤية المحور الذي »(" فرويد")الخمفية المرجعية في التحميل النفسي عند 
ذا عدنا إلى الشِّعر عند العرب، نرى أنَّ الشِّعر . (4)«دارت عميو تفسيرات فرويد النفسية وا 

مع قصد قبمي في تحسين أو ..فالشَّاعر العربي كان يقصد القصيد»كان يمثل ديوان العرب 

                                                           

محمد : محمد القاضي، محمد الخبو، أحمد السماوي، محمد نجيب العمامي، وآخرون، إشراف: معجم السرديات ، تأليف( 1)
 .448، ص2010،  (1:ط) دار محمد عمي لمنشر، لبنان، .القاضي

 .32اليامين بن تومي، مرجعيات القراءة والتأويل عند نصر حامد أبو زيد، ص ( 2)
 .144/145، صنفسوالمرجع ( 3)
 .145المرجع نفسو، ص ( 4)
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فالشَّاعر العربي كذلك كان .  (1)«والزال ىذا الديوان يحفظ لنا الماضي.. تقبيح ىذا الواقع
واية والواقع المرجعي الذي يسيم في »يعود إلى الواقع أكثر من الشِّعر، فالنَّثرية  تربط بين الرِّ

ونعني بالمرجع العالم الواقعي »: فرز الرواية، ويوضِّح صالح الدين بوجاه المرجع بقولو
 وبالرُّغم من ىذا، فإنَّ الرواية ليست صورة مطابقة لمواقع (2)«الذي يبدو أنِّ الرواية تحاكيو

 .بناء خاص وواقع آخر»فيي 

واقع مركب من الواقع األصمي المرجعي مضاًفا إليو الفن، وبيذا تقتضي دراسة الفن 
 .(3)«الروائي االىتمام بعالقة ىذا الفن مع الواقع من جية واإلضافات الفنية التخييمية أيضا

لقد اىتّمت نظرية التمقي بالتواصل الخارجي بين النصوص األدبية والمتمقين، حيث 
عادة بنائو فالقارئ يعيد .أولت اىتماًما بالقارئ الذي يعيد بناء النَّص من خالل تفكيكو وا 

 .(4)والمكاني- تركيب عوالم ممكنة لمنص من خالل األحداث والشخصيات واإلطار الزماني
وىذه العوالم الممكنة المتمثمة في اإلطار المرجعي لمعالجة المنظومة الثقافية والتاريخية 

التي ُيبنى عمييا النص، تمثل طرفًا من المرجعية فقط، وليست المرجعية ككل ألنَّيا إحالة 
األولى إحالة خارجية تبحث في السياقات : تخمينية لمنَّص، وتنقسم ىذه اإلحالة إلى قسمين

وىي عميقة، تندمج : الخارجية، وىي ما يطمق عميو بالسياق المرجعي، والثانية إحالة داخمية
يكو)وتتوحد لتشكل النَّسيج الدَّاللي والتَّركيبي لمنُّصوص، ومن ىذا التصوُّر يوضح   (أمبرتوا 

(Emberto Eco) معالم المقارنة بين العالمين السالف ذكرىما : 
 .يتسنَّى لمقارئ أن يقارن العالم المرجعي بحاالت من الحكاية المختمفة- 1 »
 .(5)«يمكن لمقارئ أن يقارن عالما نصيا بعوالم مرجعية مختمفة - 2

                                                           

 .148، السابقالمرجع ( 1)
نقال .58ص.2003 ،(1:ط)،الجزائر،  دار اليدى لمطباعة والنشر والتوزيع،المرأة في الرواية الجزائرية،مفقودة صالح ( 2)

صالح الدين بوجاه ، في الواقعية الرواية ، الشيء بين الجوىر والعرض ، المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر : عن 
  .1993والتوزيع ، بيروت ، 

 .57، صنفسوالمرجع ( 3)
 .30اليامين بن تومي، مرجعيات القراءة والتأويل عند نصر حامد أبوزيد، ص( 4)
 .31،30، صنفسوالمرجع ( 5)



16 
 

ومن خالل ىذه المقارنة بين العالمينيبني القارئ عوالم مرجعية متنوعة حسب معرفتو 
 .ومخزونو الثقافي

ذا حاولنا البحث في مرجعية الرواية المغاربية، يستدعي مّنا تتبع المرجعيات التي  وا 
المرجع - أ»: ساعدت الروائي في بناء عالمو السردي، وقد كانت ىذه المراجعيات كاآلتي

يّتصل بعالم الرواية وما يمثِّمو من إحاالت عمى الخمفية المجتمعية وغيرىا من : المجالي
 .(1)«الخمفيات، وعمى الحوادث واألماكن الفعمية لمحدث الروائي

 :باإلضافة إلى مرجعين آخرين وىما 
يتعمق بعقميات وذىنيات وأنماط سموك محممة برؤية الكاتب : المرجع الوظيفي-  ب»

 .ومتراوحة بين المتخيل والمحتمل 
يكون عاًما أو خاًصا، أمَّا العام فيو الذي يدخل في : (التناصي)المرجع الثقافي - ج

عالقة حوارية مع النُّصوص الغائبة، بينما الخاص ىو الذي يحيل عمى ىذه النصوص دون 
 .(2)«ذكرىا

من خالل كل ىذه التعريفات نجد أنَّ النقاد والباحثين لم يفرقوا بين مفيوم المرجع 
والمرجعية، وذلك ألنَّ التفرقة بينيما أمٌر شبو مستحيل، ورغم ىذه الصعوبة عمد بعض 
السيميائيين إلى الفصل بين مفيومي المرجع والمرجعية، مع التأكيد بأنَّ لمنص األدبي 

مرجعية، ولكن ليس لو مرجع، وىذا المفيوم الجديد لممرجعية لم يدخل الفرنسية إال سنة 
ومعنى المرجعية من الناحية المعجمية ىو نفسو تعريف المرجع، أمَّا من الوجية ..1960

وظيفة تتيح لمّسمة أن تحيل عمى المتحدث عنو، عمى نحو تعيين »المسانياتية فيعني 
 .(3)«( La Dénotation)، حتى كأنَّيا، أو كأنو، صنو لمتقريرية "المرجع"

- (تودوروف):  ولكن سيميائيين آخرين رفضوا التفريق بينيما كما أشرنا سابقا مثل
 .(ميشال أريفي)و

                                                           

 .71بوشوشة بن جمعة، اتجاىات الرواية في المغرب العربي، ص( 1)
 .71، ص نفسوالمرجع( 2)
 .387 ص.نظرية النص األدبي، لك مرتاضا عبد الم(3)
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، لكن لم ييتموا  (كورتيس)وصاحبو  (قريماس)ومن السيميائيين الذين فرقوا بينيما 
العالقة التي »ويطمقان مفيوم المرجعية عمى أنَّو ". بالمرجع"بقدر ما اىتموا " بالمرجعية"

، وىي (المرجع)سيميائية إلى نحو وحدة غير سيميائية  (Grandeur)تنطمق من نحو وحدة 
تشخص نحو التعمق مثال بالسياق الخارج عن الحقل المسانياتي، وفي ىذا اإلطار، فإنَّ 

، تسمى "Objet Du Monde "(موضوع العالم)المرجعية التي تربط سمة المغة الطبيعية بمرجعيا 
 .(1)«اعتباطية في إطار النظرية السويسرية

فالمرجعية حسب رأييما إذًا، ىي العالقة التي تربط سمة المغة بمرجعيا موضوع العالم 
 .الواقعي

ذا كان  في " المرجعية"أكثر من اىتماميا بـ" بالمرجع"قد اىتما  (كورتيس)و (قريماس)وا 
أكثر من " بالمرجعية"وأصحابو قد اىتموا  (جان ديبوا)مجال السيميائية، نجد عمى خالفيما 

الوظيفة التي »لكن في مجال المسانيات، وقد عرف المرجعية عمى أنيا " المرجع"اىتماميم بـ
بواسطتيا تحيل سمة ما عمى موضوع لمعالم خارج عن حقل السيميائيات، حقيقي أو خيالي، 

إن الوظيفة المرجعية ىي لغوية أساسا، غير أنو من غير المعقول وقف وصف إجراءات 
 .(2)«(.....)االتصال عمى ىذه الوظيفة وحدىا 

وىذه الوظيفة المرجعية تجعل السمة في عالقة غير مباشرة مع الواقع، ولكن مع العالم 
(3)المدرك، حيث أنَّ المرجعية لم تجعل لشيء حقيقي واقعي، ولكن لشيء خالص لمتفكير

. 
نالحظ ممَّا سبق عرضو من التعريفات االصطالحية لمفيوم المرجع والمرجعية، أنَّيا قد 

مصطمح المرجعية أو »عرفت أبعاًدا مختمفة من ناقد آلخر، كما قال اليامين بن تومي 
المشار إليو دال عائم متشظي يخترق حدود الماىية ويساجل التعيين المطمق، إذ ال شيء 

نما ...يمكن أن يعني نفسو، ألنو تكوين ال تجانسي فمصطمح المرجعية ال يممك طاقة وا 
كثافات فقط وتتشكل كثافة المفيوم من خالل عالقات الجوار التي يكونيا مع مصطمحات 

                                                           

 .388 ص.السابق  المرجع (1)
 .389/390 ص .نفسو المرجع (2)
 .390 ص .نفسو المرجع (3)
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ليبقى االمساك بموفهوم المرجعية زئبقي ما إن يتجسد حت يعود الى االختفاء من ( 1)«أخرى 

 .جديد والتشظي بفعل أراءالنقاد وإختالف مفاهيمهم

 

 

                                                           

 .143/144ص، اليامين بن تومي، مرجعيات القراءة والتأويل عند نصر حامد أبوزيد(1)



 :الفصل األول

 الشخصيات المرجعية والرمز الصوفي

 
 
 

 :دــتمهي
 مفيـك المرجع كالمرجعية

 الشخصيات المرجعية كالرمز الصكفي: الفصؿ األكؿ 
 الشخصيات المرجعية: أوال
 ماىية الشخصية -1
 الشخصية مف حيث المضمكف- 1-1

 الشخصية مف حيث الشكؿ-1-2
 " فيميب ىامكف" الشخصيات المرجعية ك أنماطيا كفؽ منيج -1-3

  مفيـك التصكؼ كرمكزه:ثانيا
 مفيـك التصكؼ- 1
 رمكز التصكؼ في الركاية - 2
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 :الشخصيات المرجعية- أوال
 :ماهية الشخصية -1

تعتبر الشخصية محركنا أساسينا لمعمؿ الركائي، فيي المركز الذم تدكر حكلو األحداث، 
ا سردينا دكف حضكر الشخصية، فالشخصية تحتؿ أىمية  حيث ال يمكف أف نتصكر نصن

كمف المعركؼ أفَّ الركاية منذ »إلى العصر الحديث، (أرسطك)خاصة في األبحاث منذ 
بدايتيا في القرنيف الثامف كالتاسع عشر، عنيت عناية كبيرة بالشخصية، السيما بمالمحيا 
الخارجية، كتصكير مظيرىا بدقة، فضالن عف منزلتيا االجتماعية، كعالقاتيا باآلخريف، 

ليذا ارتأينا اإلحاطة بمفيـك الشخصية مف حيث .  (1)«كجعمتيا كاإلنساف في عالـ الحياة 
 .المغة كاالصطالح لما ليا مف أىمية

جماعة : شخص، الشخصي »: كرد معنى شخص في لساف العرب عمى أنَّو: لغة-1
، كالجمع أشخاص كشخكصي كشخاصي  كؿ جسـ : الشخص...شٍخًص اإلنساف كويره، مذكري
لقد القى مفيـك . (2)«لو ارتفاع كظيكر، كالمراد بو إثبات الذاَّت فأستعير ليا لفظ الشخص
حصرت بعض »الشخصية كجيات نظر متعددة كمختمفة حتى بالنسبةلممعاجـ، حيث 

الذم يتخيمو كاتب األثر، ككسَّعت بعض المعاجـ األخرل " الشخص"المعاجـ الشخصية في 
كعيٍت فييا ...التعريؼ، ليشمؿ الحيكانات المٌشخصة أيضا كقد دقَّقت بعض التعاريؼ،فري

ا ترد :كىذا مانجده في مثؿ ىذا التعريؼ التالي..خاصية االختالؼ  تمثؿ الشخصية شخكصن
الممحمة، )كفؽ الطرائؽ القصصية المختمفة، كىي طرائؽ متباينة كتبايف األجناس 

 .«(..المسرح
كائفه »: أمَّا مفيـك الشخصية في معجـ المصطمح السردم فقد كرد مفيكميا عمى أنيا

مكىكبه بصفاتو بشرية كممتزـه بأحداثو بشرية، ممثؿ متسـه بصفات بشرية، كالشخصيات 
مستقرة  (حيف تخضع لمتغيير)فعَّالة  (كفقا ألىمية النص)يمكف أف تككف ميمة أك أقؿ أىمية 

                                                           

 .173/174، ص 2010،الجزائر، االختالؼ، منشكرات (1:ط) .إبراىيـ خميؿ، بنية النص الركائي( 1)
 .2211، ص 4 المجمد .ابف منظكر، لساف العرب( 2)



                     الشخصيات المرجعية و الرمز الصوفي    :                                  الفصل األول
 

[21] 
 

بسيطة ليا بعده )حينما ال يككف ىناؾ تناقض في صفاتيا كأفعاليا، أك مضطربة كسطحية )
معقدة ليا أبعاد )، أك عميقة (كاحده فحسب، كسمات قميمة، كيمكف التنبؤ بسمككيا

 .(1)«الخ ...(عديدة
 أفَّ الشَّخص ييرادي بو الشَّيء المكجكد مادينا، كىك الذم »فالمقصكد مف ىذه التعاريؼ إذان 

اإلنساف كويره مف المكجكدات لكنَّالمعجـ - بيذا المعنى–تدركو الحكاس، كيشمؿ الشخص 
أم الرائي إنسانا، ممَّا جعؿ كممة شخص تيستعمؿ في الدَّاللة . اشترط أف يككف المشخص

عمى اإلنساف أكثر مف استخداميا في الداللة عمى ويره، كذلؾ مف خالؿ األفعاؿ الميسندة 
 .(2)«إلى الشَّخص فيما يمكف أف يرتبط باإلنساف كبغيره

كائف »فقد كانت متأخرة الظيكر،كىي (شخصية)، أما لفظة (شخص)ىذا بالنسبة لكممة 
فالشخصية إذان مف "...بال أحشاء"بالمعنى الفني لكنو " حي"ينشأ إنشاء، كىك كائف " كرقي"

" ىامكف"عالـ األدب أك الفف أك الخياؿ، كىي ال تينتسب إالَّ إلى عالميا ذاؾ، كقد ذىب 
(ph.hamon) فالحيكاف شخصية : إلى إطالؽ ىذه العبارة عمى كؿ ماىك مدار النص السردم

، فالشخص إذنا كائفه كاقعي كالشخصية كائفه (3)«في نص يقص كقائع مف عالـ الحيكاف
 .كرقي

 :اصطــالحا-2
تتبايف اآلراء حكؿ مفيـك الشخصية، حتى كصمت إلى حد التناقض، حيث أفَّ ىناؾ 

مف الصعب تحديد "يقكؿ  (Michel Zeraffa/ميشاؿ زيرافا)ومكض يكتنؼ مفيكميا فنجد 
إفَّ : قائال (Tzevtan Todorov/تزيفتاف تكدكركؼ)ككذلؾ كاف رأم " تعبير الشخصية األدبي

ا ككذلؾ  يرل أنَّيا مشكمة وامضة  (فيميب ىامكف)مقكلة الشخصية مف أكثر المقكالت ومكضن
                                                           

، المجمس (معجـ مصطمحات)محمد بريرم، المصطمح السردم : عابد خزاندار، مراجعة كتقديـ: جبر الدبرنس، ترجمة( 1)
 .42،ص 2003، (1:ط)، القاىرة ، األعمى لمثقافة

 المركز .(دراسة في األنساؽ الثقافية لمشخصية العربية )ناصر الحجيالف، الشخصية في قصص األمثاؿ العربية ( 2)
 .49/50، ص(س: د)، (ط: د)، (ب: د)الثقافي العربي، 

 .98، ص(س:د)، دار الجنكب لمنشر، تكنس، (ط:د)الصادؽ قسكمة، طرائؽ تحميؿ القصة، ( 3)
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بأفَّ مفيـك الشخصية ظؿ : ينتيي إلى القكؿ (حسف بحراكم)كقيدمت بشكًؿ سيء، أمَّا 
كنفس فكرة التناقض في اآلراء نجدىا مطركحة عند . (1)وفاللفترة طكيمة مف كؿ تحديد دقيؽ

ا ... النظريات السيككلكجية، حيث تتَّخذ الشخصية جكىرنا سيككلكجينا، كتصير فردنا، شخصن
كفي المنظكر االجتماعي تصبحي الشخصية نمطنا اجتماعينا يعبِّر عف كاقًع طبقي، أمَّا التحميؿ 

نطالقا مف األفعاؿ التي تنجزىا  في *البنيكم ال يرل ىذا كال ذاؾ، بؿ يراىا عالمة، ليا مدلكاله
 . (2)النص السردم كليس خارجو

أفَّ  (تكدكركؼ )كالكاقع أفَّ الشخصية الركائية ىي مف خياؿ المؤلؼ، حيث يرل 
حيث ييجردىا مف محتكاىا الداللي، مف أجؿ إبراز » (كائف مف كرؽ)الشخصية التخييمية 

كىذا الرأم عكس التحميؿ البنيكم كما . (3)«في السرد (فاعال)كظيفتيا النحكية، حيث يجعميا 
 .(دليالن )ذكرنا سابقا الذم يعتبرىا 

كقد عرفت الشخصية أىمية في الركاية التقميدية أكثر مف الركاية الجديدة، حيث تعامؿ 
عمى أساس أنَّيا كائفه حي لو كجكد فيزيقي؛ فتكصؼ مالمحيا كقامتيا، »في الركاية التقميدية 

ذلؾ بأف الشخصية كانت تمعب الدكر األكبر في أم عمؿ ... كصكتيا، كمالبسيا كسحنتيا
كيبدك أفَّ ىذا االىتماـ راجعه إلى ىيمنة النَّزعة التاريخية . (4)«ركائي يكتبو كاتب ركاية تقميدم

ينادكف بضركرة التقميؿ مف شأف »كاالجتماعية، أمَّا الركائيكف الجدد فاألمر مختمؼ، حيث
 .(5)«الشخصية، كالتقميص مف دكرىا عبر النَّص الركائي

                                                           

  دراسة في األنساؽ الثقافية لمشخصية )يالف، الشخصية في قصص األمثاؿ العربية حجناصر اؿ: ينظر( 1)
 .49/50ص.(العربية
نما بكصفيا " كائنا" إف التحميؿ البنيكم كىك يجرد الشخصية مف مرجعيا اإلجتماعي، ال يتعامؿ مع شخصية بكصفيا * كا 

 محمد بكعزة، تحميؿ النص السردم .فاعال لو دكر ككظيفة، كمف ىنا يستبدؿ وريماس مفيـك الشخصيات بمفيـك العكامؿ
 .39، ص2010، (1:ط )، الجزائر، االختالؼمنشكرات .(تقنيات كمفاىيـ)
 .39المرجع نفسو، ص (  2)
 .85، ص1996، (1:ط) محمد عزاـ، فضاء النص الركائي، دار الحكار لمنشر كالتكزيع، الالذقية، (3)
 .76، ص1990، (ط:د)عالـ المعرفة، الككيت، . (بحث في تقنيات السرد) عبد المالؾ مرتاض، في نظرية الركاية (4)
 .77 ص.نفسوالمرجع ( 5)
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سنحاكؿ تكضيح مفيـك الشخصية أكثر مف خالؿ تتبع تطكر مفيكميا في حقؿ عمـ 
 .االجتماع، ثـ عمـ النفس كبعدىا النقد األدبي

 :مفهوم الشخصية عند عمماء االجتماع-2-1

بكصفيا أحد أسس النظاـ االجتماعي؛ فالمجتمع يقـك »يحدد عمـ االجتماع الشخصية
عمى عالقات متبادلة يككف الفرد فييا عنصرنا ميمنا كتؤثر شخصيتو في تفاعمو مع المجتمع 

عمى بناء الشخصية - بكصفو منظكمة شاممة لمثقافة كالحياة- كما يؤثر المجتمع
فكف الشخصية بقكليـ. (1)«كتككينيا التكامؿ النفسي »: كنجد أفَّ عمماء االجتماع يعرِّ

  (2)«االجتماعي لمسمكؾ عند الكائف اإلنساني الذم تعبر عنو العادات كاالتجاىات كاآلراء
فالفرد مربكط بالعادات كالتقاليد، ككأفَّ المجتمع عامة يعبِّر عف فردو كاحدو بكاسطة ىذه 

العادات المكحدة لمنطقة ما، كسيحاكؿ عمـ االجتماع الكشؼ عف أثر ثقافة المجتمع في بناء 
 .شخصية ما كتككينيا

 :مفهوم الشخصية عند عمماء النفس-2-2

أمَّا مفيـك الشخصية عند عمماء عمـ النفس فيك متعدده، فيناؾ مف يعرِّؼ الشخصية 
كالسمككيكف ييتمكف " تكافؽ الفرد مع ذاتو كمع ويره"بالنظر إلى الصحة النفسية مف خالؿ 

بالمظاىر الخارجية لمشخص، أماَّ عمماء عمـ النفس يركف أفَّ الشخصية قكة داخمية تكجو 
 .(3)"الفرد في كؿ تصرفاتو

 :كأبرز تعريفات لمشخصية في ىذا المجاؿ يمكف تحديدىا في أربع مجمكعات كىي
 .المجمكعة األكلى تيتـ بالشخصية مف حيث أنيا مثيرخارجي في اآلخريف

 .كالثانية تركز عمى الشخصية مف حيث االستجابة لممؤثرات المختمفة

 .كمجمكعة تنظر لمشخصية باعتبارىا متغيرا يرتبط بعكامؿ تتجاكز المثير كاالستجابة

                                                           

 .53، ص(دراسة في األنساؽ الثقافية لمشخصية العربية)ناصر الحجيالف، الشخصية في قصص األمثاؿ العربية ( 1)
 .53/54المرجع نفسو، ص ( 2)
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 .أما المجمكعة الرابعة فتيتـ بتفاعؿ الشخصية مع العكامؿ المختمفة

كىذه العناصر ىي محكر الدراسات النفسية فيما يتعمؽ بنظريات الشخصية كطبيعتيا 
 .كأساليبيا

 :الشخصية في النقد األدبي- 2-3
انبثؽ مفيـك الشخصية في النقد األدبي الحديث انطالقا مف عمـ النفس، عندما حاكلت 

 .بعض الدراسات تفسير األدب تفسيرا نفسيا
سنحاكؿ اآلف التعرؼ عمى مفيـك الشخصية مف حيث المضمكف كمف حيث الشكؿ 

 .األنجمكسكسكني، كالبنيكم: كىذا األخير سندرسو في النقد
 :الشخصية من حيث المضمون: 1
 :الشخصية في الرواية الرومانسية-1-1

لقد خرجت الركاية مف قيكدىا األرسطية إثر بركز الطبقة البرجكازية في أكركبا  حيث 
انتقاليا »ظير المذىب الركمانسي، كأسيـ بطريقة جمية في تطكر مفيـك الشخصية مف حيث
أفراد "مف إطار التسمية أك تصكير أبطاؿ ىـ ممكؾ كأمراء، إلى مستكل آخر يركز عمى 

عادييف طبقا لتطكر المجتمعات اإلنسانية نفسيا مف مجتمعات يمثميا الممؾ كاألمير إلى 
 .(1)«مجتمعات يمثميا الفرد العادم

حيث ظير البطؿ في الركاية الركمانسية بصكرة منفعمة مع الكجكد إلثبات ذاتو فتحكلت 
الشخصية ىنا مف شخصية حاممة لمحدث إلى التفاعؿ معو، فالشخصية ىنا تعبرعف الكاقع 
كأزماتو لكف الركمانسية كانت تعمد إلى الخياؿ كثيرا ليذا كاف البد مف عكدة الشخصية إلى 

 .الكاقع كىذا ما أدل إلى ظيكر المذىب الكاقعي
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 :الشخصية في الرواية الواقعيـة- 1-2

ما يعني الحد مف تمجيد الذات كالتقميؿ مف سيطرة »اىتمت الكاقعية بالحقيقة المادية 
، أم أصبحت ىناؾ عالقة (1)«الخياؿ الجامح عمى تقديـ الرؤية كالشخصيات المجسدة ليا

تكاممية بيف الشخصية كالحدث كالكاقع، لكٌف الكاقعية ىنا تقـك بتعرية الكاقع كنقده دكف تقديـ 
ف كانت ىناؾ  حمكؿ ليذه المشاكؿ، كما تـ إىماؿ البطؿ الكاحد كاالىتماـ بالجماعة حتى كا 

 .شخصية رئيسية فإنيا تنقؿ ىمـك الجماعة

 :الشخصية في الرواية الواقعية الطبيعية- 1-3
ظيرت الركاية الطبيعية عمى أنقاض الركاية الكاقعية، كالكاتب في الركاية الطبيعية لـ 
يعد يتدخَّؿ في أزمات عصره بؿ يقؼ مكقؼ الميشاىد كيكثِّؽ لما يرل فقط، كمف ىنا نرل أفَّ 

الباحث االجتماعي في حديثو عف الشخصيات، فعند الكاتب »الكاتب أصبح دكره مثؿ 
الطبيعي الشخصيات يمكف أف تكضح تكضيحا مدىشا، إالَّ أفَّ الكاتب لـ ينقِّب عنيا 

 .،حيث يصؼ الشخصية مف الخارج فقط أم مف حيث كضعيا االجتماعي(2)«قط
 :الشخصية في رواية تيار الوعي- 1-4

كىذه األخيرة ظيرت كردة فعؿ لمركاية الكاقعية، حيث اىتمت بالجانب النفسي كابتعدت 
يدرس الشخصية اإلنسانية كيعرضيا »عف نسخ الكاقع اليكمي، أما بالنسبة لمشخصية فكاف 

بدال مف الناحية الخارجية ...عمى المأل برسـ قناع داخمي لحياتيا العقمية الطبيعية العفكية
 كقد أصبحت الشخصية كذلؾ في ركاية تيار الكعي ىي المعبرة عف الحدث أما (3)«العممية 

 .الحدث فقد أصبح دكره ثانكيا
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 :الشخصية في الرواية الواقعية االشتراكية- 1-5
لقد عادت مع الكاقعية االشتراكية صكرة البطؿ االيجابي، ىذا البطؿ الذم ينقؿ لنا 

فالبطؿ في الٌركاية الكاقعية االشتراكية ليس سمبينا، أك منطكيا عمى الذات أك »معاناة الشعب 
مجرد إنساف مطحكف تحت عجمة الكاقع، إنَّو متفاعؿه مع كاقعو بايجابية، كايجابية ليست 

نكارىا، أك عمى األكثر محاكلة تكسيرىا بكؿ ايجابية  ايجابية الثكرة عمى األكضاع القائمة كا 
 . كجكد البطؿ االيجابي ال ينفى كجكد شخصيات سمبية(1)«البناء لمجتمع جديد

 :الشخصية في الرواية الجديدة- 1-6
جاءت الركاية الجديدة ثائرة ضدَّ التقاليد الركائية السائدة، كأىـ نقطة اىتمت بيا في 

ثَـّ »العمؿ الركائي ىي الشخصية، حيث نبذت الشخصيات التقميدية في الركاية الجديدة 
التخمي عف الركائي العالـ بكؿ ما تفكر فيو الشخصية، ككذلؾ عف الشخصية المتحدثة أك 
المحممة لنفسيا، باالنتقاؿ إلى شخصية أخرل متشظية أك منعكسة عمى سطح األشياء ما 
يعني أف الركاية الجديدة قد قدمت الشخصية كلكنيا مقدمة بطريقة مسطحة كفي صكرة 

 . حيث نبذت الشخصيات التقميدية في الركاية الجديدة (2)«مفتتة

 :الشخصية من حيث الشكل - 2
 :الشخصية في النقد األنجموسكسوني-  2-1

لقد اىتـ النقد األنجمكسكسكني، ببناء الركاية، كما ييمنا في ىذا االتجاه مف النقد ىك 
لمشخصية  (بيرسي لكبكؾ)اىتمامو بدراسة الشخصية كما ىك مفيكمو ليا حيث نجد مفيـك 

ىك كجكب أف تككف مرتبطة بالحياة، لكنيا ليست صكرة عنيا، بؿ انطباع أك تعبير عما »
كتككف صالحة لكؿ ... كمدل قدرتيا عمى اختزاؿ رؤية المؤلؼ...يجرم فييا مف تحكالت

 .(3)«زماف كمكاف
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يضعي تقسيما لمشخصيات الركائية مف حيث كظيفتيا في الركاية،  (فكرستر)كنجد كذلؾ 
التي تيرسـ في أنقى »مف حيث ىي مسطحة أك مغمقة، ككضع تعريفا لمشخصية المسطحة 

تمتاز بسيكلة التعرؼ عمييا بحيث ال تحتاج ...صيغتيا، كتدكر حكؿ فكرة أك خاصة كاحدة
كىذه الشخصية المسطحة ال تتفاعؿ مع الحدث، . (1)«إلى إعادة التقديـ مف جديد في النص
ىذا اإلقناع يأتي ...ليا قدرة عمى اإلدىاش كاإلقناع»: أما بالنسبة لمشخصية المغمقة فيقكؿ

مف عالقتيا بالحدث فما تمتاز بو الشخصية المغمقة ىك التفاعؿ المستمر بينيا كبيف 
الذم استفاد مف تقسيـ فكرستر (إدكيف مكير)كما نجد ناقدان آخر، كىك . (2)«الحدث

لمشخصيات المغمقة كالمسطحة، كلكنو تعدل ىذا التقسيـ إلى تقسيـ جديد كصؼ الشخصيات 
مف خالؿ عالقتيا بالحدث، حيث ٌحدد ثالثة أنماط لمركاية، تتدخؿ الشخصية بشكؿ أساسي 

 : في تأسيسيا كىي
 "كىي التي تككف السيادة لمحدث عمى حساب الشخصية ":رواية الحدث- 1»
كىي التي تتغير األدكار بيف الشخصية كالحدث فالمكاقؼ عامة : "واية الشخصيةر- 2

 "أك نمطية مبنية أساسا إلمدادنا بمزيد مف المعرفة عف الشخصيات

كالتي تتكازف فييا قيمة الشخصية بقيمة الحدث بحيث تقـك الحبكة : "الرواية الدرامية-3
عمى أساسيما معا، فالسمات المعينة لمشخصيات تحدد الحدث كالحدث بدكره يغير 

،فالشخصية تتظافر مع الحدث ليقدـ كؿ منيما اآلخركيساعد (3)«"الشخصيات مطكرا إياىا
 .عمى تطكره 

 

 :الشخصية في النقد البنيوي- 2-2
كاف األساس الذم نيمت منو البنيكية الشكمية ىك الدراسات المسانية في مجاؿ المغة 

العالقة بيف الداؿ كالمدلكؿ، الذم انتقؿ إلى الشخصية؛ عبر اتجاه النقد »كذلؾ مف خالؿ 
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البنيكم الشكمي إلى تحميؿ الشخصية الركائية بكصفيا كحدة داللية قابمة لمتحميؿ كالكصؼ أم 
كما طرح النقد الركائي بعض . (1)«مف حيث ىي داؿ كمدلكؿ كليس كمعطى قبمي كثابت

المعضالت التي لحقت بالركاية العربية منيا تأثير نظرية المحاكاة في مجاؿ النقد حيث نجد 
األديب يحاكؿ أف يحاكي الككف الركائي بالعالـ الكاقعي كىذا األمر أدل إلى انعكاسات مست 
أىـ مككف لمعالـ الركائي كىك الشخصية مف حيث العالقة بيف الشخصية الركائية كالشخصية 
الكاقعية حيث نحاكؿ كضع أكجو شبو كاالختالؼ بيف شخصية ركائية كطبيعية متناسيف أنيا 
شخصية كرقية نظرية، يمكف أف نتكقع ىذا مف القارئ كلكف ال يمكف أف نتقبؿ ىذا مف الناقد 

كعمى الناقد أف يعمـ أف الشخصية في العالـ الركائي ليست كجكدا كاقعيا كىذا يقكدنا إلى 
معضمة أخرل  كىي ربط مفيـك الشخصية بالكاتب، أم ربط الشخصية بحياة المؤلؼ، كىذا 

، فالشخصية الركائية ليست نقال (ميشاؿ بكتكر)ك (ىنرم جيمس)ك (فمكبير)ما نفاه كؿ مف 
(2)لحياة الكاتب ىي حياة أخرل لو فقط يحقؽ فييا ما كاف يسمك لو

. 

إف الشخصية مزيجه مف الكاقع كالكىـ، ىي كاقعي أك كاقع كىمي، باإليياـ تنشأ سمة »
الكاقعية فييا كبمرجعيتيا يتأسس طابعيا اإلييامي، ىي شبو إنساف أك ىي صكرة تخييمية 

 .(3)«منو، ليست الشخصية إنسانا ألف حقيقتيا نصية
 - (ليفى شتراكس)- (بركب): سنتعرؼ اآلف عمى مفيـك الشخصية عند كؿ مف

 .(فيميب ىامكف)- (تزفيتاف تكدكركؼ)-(الجيراد وريماس)
 

 

 :مفهوم الشخصية عند بروب-أ

لـ ييتـ بركب بالشخصية الركائية، حيث لـ يجعؿ منيا عنصران ميما في بناء الركاية 
ألنو ييتـ بالنمكذج الكظيفي في بنية الحكاية الخرافية، ألنَّو يرل أنَّو ال أىمية لمشخصية إال 
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كقد حدَّد بركب كاحدان كثالثيف كظيفة، كاختزليا في سبع دكائر . بما تنجزه مف كظائؼ
 كمفيـك الشخصية عند بركب ال يختمؼ عف مفيـك الشخصية عند أرسطك فكالىما .*لمفعؿ

حصراىا في أفعاليا، أم كظائفيا ال في ذاتيا، كبالتالي جعال منيا عنصرنا ثانكينا في تشكيؿ »
أفَّ ما يتغير ىك أسماء ىذه الشخصيات كأكصافيا، »كيرىبركب كذلؾ . (1)«البنية النصية 

الفصؿ، أك التفريؽ بيف الشخصية »كيرل النقَّاد أنَّو مف الخطأ . (2)«أما أدكارىا فتظؿ ثابتة 
فمك أفَّ الكاتب اقتصر عمى الفعؿ مف ...كبيف الحدث، ألَّف الحدث ىك الشخصية كىي تعمؿ

 ليذا ال يمكف القكؿ أفَّ (3)«دكف الفاعؿ، كانت قصة أقرب إلى الخبر منيا إلى القصة
 .الشخصية أىـ أك الحدث أىـ ألنيما عنصراف متالزماف

 ":ليفى شتراوس"مفهوم الشخصية عند -ب

ذىب ليفى شتراكس إلى نفس رأم بركب في أفَّ الشخصية وير ثابتة مف حيث االسـ 
كالسمكؾ كالشكؿ، لكنَّو يختمؼ معو في اىتمامو بالشكؿ، أم الجانب الكظيفي لمشخصية 

ىمالو لممضمكف، أما شتراكس فيك يرل أفَّ الشخصية عنصره ميـ في تككيف النَّص كمف  كا 
 فالركاية ».وير العدؿ االىتماـ بكظائفيا، كتناسى حقيقتيا ككيانيا كأبعادىا الثقافية كالتاريخية

 .(4)«مبنية أساسنا إلمدادنا بمزيد مف المعرفة عف الشخصيات أك لتقديـ شخصيات جديدة
 ":الجيراد غريماس"مفهــوم الشخصية عند -ج

  كاف وريماس عكس بركب في تحديده لمشخصية، فغريماس يتبنى مصطمح العامؿ 
سكاءه كانت آدمية أك حيكانية »بالنسبة لمشخصية بدؿ الكظيفة، كالشخصية عنده وير محددة 
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وابرييؿ : مائة عاـ مف العزلة ؿ" ويبكب باية، الشخصية األنثركبكلكجية العجائبية في ركاية : نقال عف. المزيؼ

 .44، ص (س: د)، (ط: د)أنماطيا، مكاصفاتيا، أبعادىا، دار األمؿ لمطباعة كالنشر كالتكزيع، تيزم كزك، . وارسياماركيز
 .77المرجع نفسو، ص( 1)
 .87، ص1996، (1: ط)اـ، فضاء النص الركائي، دار الحكار لمنشر كالتكزيع، الالذقية، عزمحمد ( 2)
وابرميؿ، وارسياماركيز، أنماطيا، : ويبكب باية، الشخصية األنثركبكلكجية العجائبية في ركاية مائة عاـ مف العزلة ؿ( 3)

 .48مكاصفتيا، أبعادىا، ص
 .51، ص السابؽ المرجع (4)
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أك نباتية أك مجردة أك شيئية، مفردة أك جماعة فيك يركز عمى الدَّكر، الذم تؤديو الشخصية 
، لذلؾ قاـ وريماس بالتمييز كذلؾ بيف العامؿ (1)«كفاعؿو في إنتاج داللة الممفكظ السردم

كقدَّـ فيمنا جديدنا لمشَّخصية في الحكي، ىك ما يمكف تسميتو بالشَّخصية »كالممثؿ 
، فالعامؿ ممكف يككف ممثال بممثميف، أك يمكف أف يككف فكرة مجردة كما قمنا (2)«المجردة

 :إلخ ، كىذه العكامؿ حدَّدىا وريماس في ستة عناصر كىي...سابقا حيكاف أك جماد
 .كالمكضكع/ الذات- 1 »
 .كالمرسؿ إليو/ المرسؿ - 2
 .، فكؿ عنصر مف ىذه العناصر لو عالقة بمقابمو (3)«كالمعاكس/ المساعد- 3

 ":تزفيتان تودوروف"مفهوم الشخصية عند -  د
 قضية لسانية، فالشخصيات ال »نجد أف تكدكركؼ يضع مفيكما لمشخصية عمى أنَّيا 

لكف نجد أفَّ ىذا المفيـك قد لقي . (4)«كجكد ليا خارج الكممات، ليست سكل كائنات مف كرؽ
خالفا لدل النقاد، ألنَّو نفى كجكد عالقة بيف الشخصية كالشخص،كيبقى األمر ضعيفا، ألفَّ 

بالكاقع، تكجد بفعؿ القراءة كتختفي بانتيائيا  .الشخصيات تكىـ ه
 "فيميب هامون"الشخصيات المرجعية وأنماطها وفق منهج -3 -1

 ":فيميب هامون"مفهوم الشخصية عند - أ
عالمة قابمة لمكصؼ كالتحميؿ كال "كحدة داللية »يعرِّؼ ىامكف الشخصية عمى أنَّيا 

مف خالؿ ما تقكلو أك ما تفعمو أك ما يقاؿ عنيا في النص  (5).«تكلد إال َّ

                                                           

 .52، ص نفسوالمرجع ( 1)
داراالسالـ ، "النظر إلى أسفؿ نمكذجا" أماؿ منصكر، بنية الخطاب الركائي في أدب محمد جبريؿ جدؿ الكاقع كالذات ( 2)

 .77ص،  (س:د)، (ب:د)،  (ط:د)لمطباعة كالنشر ،
 .87محمد عزاـ، فضاء النص الركائي، ص( 3)
وابرييؿ وارسياماركيز، أنماطيا، : ؿ" مائة عاـ مف العزلة"ويبكب باية، الشخصية األنثركبكلكجبة العجائبية في ركاية (4)

 .53مكاصفاتيا، أبعادىا، ص
 .55 ، صالسابؽ المرجع (5)
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ال يىسأؿ الشخصية عف ماذا تفعؿ فقط، مثؿ »كيختمؼ فيميب ىامكف عف بركب بأٌنو 
نَّما ماذا تقكؿ كماذا يقاؿ عنيا أيضا" بركب"مساءلة  كما نجد أف ىامكف . (1)«ليا، كا 

ربطالشخصيات بثالثة أنكاع مف الدالئؿ، ثـ قاـ بقرف ىذه الدالئؿ بثالث فئات مف 
 :الشخصيات كذلؾ ككانت ىذه الدالئؿ كاآلتي

منيا ما يحيؿ عمى كاقعية العالـ الخارجي أك عمى مفيـك بنيكم، كتسمى الدالئؿ - 1»
 .المرجعية
كمنيا ما يحيؿ عمى فعؿ التمفظ، كىي دالئؿ ذات مضمكف، ال يتحدد معناه إال - 2

 .مف خالؿ مكقعيا داخؿ الخطاب
 أما بالنسبة لمفئات 2«...كمنيا ما يحيؿ عمى دالئؿ منفصمة مف نفس الممفكظ- 3

 :الثالثة التي قرنيا بيا فيي كاآلتي
كتتضمف الشخصيات الرئيسية، كالتاريخية، كاألسطكرية، : الشخصيات المرجعية- 1»

الشخصيات الكاصمة »أما الفئة الثانية فيي. (3)«كأومبيا ثابت الٌسمات..كالمجازية
(Personnages Embrayeure)  كتككف عادة إشارة إلى حضكر المؤلؼ كالقارئ، كيمكف أف ندرج

كىناؾ اسـه آخر ليذه الفئة كىك . (4)«ضمف ىذه الفئة شخصية الراكم في النصكص الركائية
فيما يتعمؽ بيذه الفئة، : فئة الشخصيات االستذكارية»: ، كالفئة الثالثة ىي(اإلشارية)

فإنَّمرجعية النسؽ الخاص بالعمؿ كحدىا كافية لتحديد ىكيتيا، فيذه الشخصيات تقـك داخؿ 
إنَّيا شخصيات لمتبشير فيي ...الممفكظ بنسج شبكة مف التداعيات كالتذكير، بأجزاء ممفكظية

                                                           

 .55 ص.نفسو المرجع (1)
: د)، (ب: د )بؿ لمصطفى الفاسي، مقاربة فيسرديات، ججكيدة حماش، بناء الشخصية في حكاية عبدك كالجماجـ كاؿ( 2)
 .63، ص(س: د) ،(ط
 .88 محمد عزاـ، فضاء النص الركائي، ص(3)
 .78، ص"النظر إلى أسفؿ نمكذجا" أماؿ منصكر، بنية الخطاب الركائي في أدب محمد جبريؿ جدؿ الكاقع كالذات (4)
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كذلؾ ىذه الفئة، كما  (المتكررة)كيقاؿ ليا الشَّخصيات . (1)«تقـك ببذر أك تأكيؿ األمارات الخ
يجدر المالحظة عمى أنَّو يمكف أف تنتمي شخصية كاحدة إلى ىذه األنكاع الثالثة في كقت 

 .كاحد أك بشكؿ تتابعي
بعد أف عرضنا المفيـك المغُّكم كاالصطالحي لمشخصية كآراء النقاَّد حكؿ مفيكميا 

حسب " بكح الرجؿ القادـ مف الظالـ"سنحاكؿ اآلف دراسة فئة الشخصيات المرجعية في ركاية 
إلى شخصيات ذات مرجعية تاريخية - كما سمؼ الذكر-تقسيـ فيميب ىامكف، كالتي قسَّميا 

 .كشخصيات أسطكرية، كشخصيات اجتماعية
ح بعض النقاط المتعمقة بحقيقة الشخصية  لكف قبؿ عرض ىذه األنكاع عمينا أف نكضِّ

 :فالشخصية ليست
حكرنا عمى الميداف األدبي، إفَّ قضية أدبية ىذه المقكلة سابقة في األىمية عمى - 1»

 .األدبية ذاتيا
ليست مقكلة مؤنسة دائمان، فالفكر في عموؿ ىيجؿ يمكف اعتباره شخصية، ككذلؾ - 2

الرئيس المدير العاـ، الشركة المجيكلة االسـ، المشرِّع، السُّمطة، السَّيـ، كؿ ىذه الكيانات 
ا ما، فيذه المكاد ...ككذلؾ األمر مع البيضة كالدقيؽ كالزبدة...تشكؿ شخصيات مشخصة نكعن

ح أفَّ .(2)«الخ...تشكؿ شخصيات ال تيبىرر إال في النَّص المطبخي  كىذه األخيرة تكضِّ
بؿ كذلؾ متعمقة بالفكر كالجماد كأشياء  (persen)الشَّخصية ليست حكرَّا عمى الشَّخص فقط 

" بكح الرجؿ القادـ مف الظالـ"معنكية مثؿ الكطف كاالستعمار، كىذا سنشير إليو في ركاية 
حيث نجد حضكرا لممدينة كشخصية في نص، باإلضافة إلى الثكرة التحريرية، كالجماعات 

 .اإلسالمية
 

                                                           

عبد الفتاح كيميطك، دار كـر ا لمنشر : سعيد بنكراد، تقديـ:  سيميكلكجية الشخصيات الركائية، فيميب ىامكف، ترجمة(1)
 .31، ص(س: د )، (ط: د) ،الجزائر، كالتكزيع

 .21/22عبد الفتاح كيميطك، ص: سعيد بنكراد، تقديـ: فيميب ىامكف، سيميكلكجية الشخصيات الركائية، ترجمة( 2)
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» باإلضافة إلى الفكرة األكلى كالثانية ىناؾ كذلؾ عنصريف آخريف ىما 
فالحركات الميمية  (خاصة المساني منو)ليست مرتبطة بنسؽو سيميائي خالص - 3

كالمسرح كالفيمـ كالطقكس كالحياة اليكمية أك الرسمية بشخصياتيا المؤستتة، الرسـك المتحركة 
في Personشخصية - Personageقناع المسرح  (Persona):تضع عمى الخشبة شخصيات

 (اإلنجميزية
الشخصية ربَّما ال /إفَّ األثر)إفَّ القارئ يعيد بناءىا، كما يقـك النَّص بدكره ببنائيا-4

 .(1)«(يشكِّؿ إالَّ أحد مظاىر نشاط القراءة
تيبنى تدريجيان بكاسطة عناصر منتشرة خالؿ »فممقارئ دكره في تككيف الشَّخصية فيي 

النَّص كال تيتـ صكرتيا النيائية إال في الصفحة األخيرة، كما يقكؿ ىامكف، فإفَّ ذلؾ يستكجب 
األكؿ ما قد يككف ليا مف مرجعيات أك إحاالت خارج : النَّظر إلى الشخصية مف مداريف

، كبما أفَّ القارئ ىك الذم يعيد بناء (2)«النَّص، كالثاني ما ييستفاد مف إدراجيا في النص ذاتو
 .الشخصية، فسنحاكؿ الكشؼ عف الشخصيات المرجعية

 :الشخصية ومرجعياتها- ب
 :شخصيات ذات مرجعية تاريخية-أوال

 الشخصيات التي ينشئيا صاحبيا انطالقا مف شخصيات »بأنيا" فيميب ىامكف"عرفيا 
ذات كجكد فعمي في التَّاريخ، كىذه المرجعية التَّاريخية تتفرَّع إلى عدَّة أنكاع، كالسياسية 

كالدينية كالثقافية، كما يجب االنتباه أفَّ بعض الشخصيات التاَّريخية ليا أكثر مف كجو، فقد 
مَّا دينينا كػػ  ،كيمكف أف نعتبر (3)«(اإلماـ عمي)تككف الشَّخصية قائدنا عسكريان كسياسينا كا 

 .الجزائر كالثكرة التحريرية مكضكعا سرديا

                                                           

 .22 ، صالسابؽ المرجع (1)
 .67 ص .(مقاربة في سرديات)جكيدة حماش، بناء الشخصية في حكاية عبدك كالجماجـ كالجبؿ لمصطفى فاسي ( 2)
 .68 ص. السابؽ المرجع(3)
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بكح الرجؿ القادـ مف "إذ نجد حضكر الجزائر باعتبارىا مكضكعا سرديان في ركاية 
كانت حاضرة بقكة مف خالؿ األزمة التي عاشتيا الجزائر في فترة التسعينات، عرفت " الظالـ

الجزائر خالؿ ىذه الفترة معارؾ دامية شٌنيا اإلرىابيكف ضدَّ الشعب الجزائرم ، فكانت 
الجزائر مجسدة في تمؾ الشَّخصية التي ذيبحت كطيعنت مف طرؼ أبنائيا العاقيف ، حيث قتؿ 

الرجاؿ كالرضع كالشُّيكخ كالنِّساء، كمف يخيتطؼ كرىينة، كمف ييذبحي كينيكَّؿي بجثتو، كمف، 
الخ، تزداد طمقات الرصاص ليال كتكضع الحكاجز في الطرقات حظران لمتَّجكؿ، ألنَّو ...كمف

كببساطة لـ يعد ىناؾ أمافه في كؿ شبر مف أرض الكطف، كىذا ما شكَّه صكرة الجزائر خارج 
الكطف، فمـ تعد تيمنح فيزة السفر لكؿ مف يحمؿ جنسية جزائرية، ال يكجد بمده أكركبي يستقبمو، 

 .ككأنَّو أصبح فيركسنا أك عدكل قاتمة لكؿ مف يقترب منيا 
 ال يكجد بمده أكركبي ييعطي في ىذه األياـ تأشيرة دخكؿ ترابو لجزائرم، العالـ بأسره »

 .(1)«صار ييغمؽ أبكابو في كجينا، صرنا كالطَّاعكف الذم ينبغي الكقاية منو
ىذه ىي صكرة الجزائرم، كلكف روـ كؿ ىذا بقيت الجزائر صامدة روـ كؿ الجراح 
كالمآسي، كىجرة أبنائيا الذيف خرجكا مف صمبيا ىركبنا مف بطش الطغاة الذيف عاثكا في 

األرض فسادان، نالحظ كيفية تجسيد الركائي لحالة الرُّعب كالخكؼ التي كاف يعيشيا الشَّعب 
كزكجيا لعدـ تغييرىما بابيما " زكية"بطؿ الركاية كاف يؤنِّب ابنتو " فمنصكر"الجزائرم، 

الخشبي إلى اآلف، ككأف ىذا الباب سيمنع عنيـ المكت الذم يطارد كؿ مكاطف جزائرم 
ىذا األمر .(2)«الناَّس ليـ بيكته مف حديد كخائفكف، كأنتـ الزلتـ تستعممكف بابنا مف خشب»

الحؽ أنني لـ أعد أناـ تقريبنا، كعندما »: حيث كصفت لو حالتيا قائمة" زكية"كاف يؤرؽ ابنتو 
أناـ أرل أشياء مرعبة كعندما أسمع أحدىـ يبكي أنيض كأقصده كأنا أحس كما لك أفَّ 

كا عمي   كما نجد إشارتو (3)«السفاحيف يختبئكف في ركف مف أركاف البيت، ينتظركف أف ينقضُّ

                                                           

 .213/214الركاية، ص ( 1)
 .120الركاية، ص( 2)
 .121الركاية، ص( 3)
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إلى الطابك السياسي، مف خالؿ طرحو لمشكمة فساد النظاـ في الجزائر بطريقة وير مباشرة 
، حيث (1)« ال أحد مف أبنائي ذبح طفال، احتجاجا عمى فساد النِّظاـ الساَّئد في البالد»: قائال

ا أك ذبح طفالن أك امرأة  .ال أحد مف أبنائو قتؿ شخصن
ىؿ اإلرىاب في الجزائر سببو فساد النظاـ؟ أـ الفقر؟ أـ ماذا؟ إذنا ىنا يبقى السؤاؿ 

تصكير بشاعة الجرائـ اإلرىابية في حؽ المكاطنيف األبرياء " إبراىيـ سعدم"يحاكؿ . مطركحا
جريمة بشعة أخرل »بطريقة تكثيقية، كي يؤصؿ لمخبر مف خالؿ إرادة لخبر كرد في جريدة 

يذىب ضحيتيا مكاطنكف أبرياء، الجريمة كقعت يـك الثالثاء الماضي في بيتو منعزؿ بأحد 
أحياء الكالسيير، بضكاحي العاصمة، في منتصؼ الميؿ، الضحايا مف عائمة كاحدة، أحدىـ 
طفؿه في الثالثة مف العمر اسمو فيفكش، كيجد في ميده مقطكع الرقبة، ممَّا يعني أفَّ الدَّمكييف 

ذبحكه كىك نائـ، أختو المسماة حناف، البالغة مف العمر أربع سنكات، عيثر عمى جثتيا في 
، كانت قد استيقظت مف نكميا كراحت تجرم نحك أميا، كلكف  الركاؽ، مرتدية سترة النـك

 سنة 24غ البالغة مف العمر .جثة كالدتيا س. مصيرىا لـ يكف أفضؿ مف مصير شقيقيا
كانت ممقاة عمى بعد متريف منيا، قرب مدخؿ ورفة نكميا، متمروة في دميا الذم انتشر 
ا عمى الجداريف المتقابميف، ذراعاىا مفتكحتاف أماميا كما لك أنيا تمتداف نحك ابنتيا  أيضن

لضمِّيا، في الممر القصير المفضي إلى الباب الميطؿ عمى الباحة، كجدت جثة جد فيفكش 
 65كحناف، الضَّحية إطاره سابؽه في كزارة الصحة، اسمو صالح الغمرم، يبمغ مف العمر 

سنة، أخذ تقاعده منذ بضعة أشير فحسب، لـ يتعرَّض فقط لمذَّبح مثؿي حفيدتو كزكجة ابنو 
ا، كاف مداكمنا في المستشفى أثناء  بؿ نيكِّؿ بو ببشاعة ال تكصؼ، ابنو الذم يشتغؿ ممرضن

الخبر ييظير أفَّ اإلرىاب لـ يستثف ال الرَّضيع كال الطِّفؿ كال النِّساء أك . (2)«كقكع المجزرة
 .الشيكخ

                                                           

 .192الركاية، ص( 1)
 .255 الركاية، ص(2)
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في ىذه الفترة كاف الشَّباب الجزائرم يعيش حالة مف الَّضياع، ممَّا أدَّل إلى تفكير 
تمؾ األياـ بدأت تمكح في »الكثير منيـ في اليجرة خارج الكطف ىركبا مف ىذا الكاقع المير 

ا، أسعار  األفؽ سحابة قاتمة مشحكنة بالشُّـؤ تيدِّد البالد، المستقبؿ صار يبدك وامضن
البتركؿ تتياكل، الشَّباب ال تفكير ليـ إالَّ في اليركب بعيدنا عف الكطف، ال حديث ليـ 

ا كعف تمؾ الباخرة الخرافية الراسية في ميناءو  عف كندا كأستراليا، عف أستراليا خصكصن إال َّ
باب، تنتظر الباحثيف عف األرض المكعكدة  .(1)«مجيكؿ، أك في عرض البحر، كسط الضَّ

كانت ىذه ىي صكرة الجزائر كشخصية تاريخية، ترؾ فييا الٌزمف آثارا ال تينسى بفعؿ 
 : اإلرىاب، باإلضافة إلى الجزائر كشخصية تاريخية نجد كذلؾ شخصية معنكية أخرل كىي

الثكرة التحريرية التي لـ تكف حاضرة بقكة مثمما حدث مع أحداث العشرية السكداء، إال 
الثكار، " أنيا كانت مكجكدة في الركاية كشخصية تاريخية مف خالؿ ألفاظ تدؿ عنيا مثؿ 

 .االستقالؿ، مظاىرات، األقداـ السكداء، فالكا
عانت الجزائر كيالت االستعمار الفرنسي الذم احتميا لمدة قرفو كربع قرف، كالذم راح 

ضحيتو مميكف كنصؼ مميكف شييد، لقد ضح الشَّعب الجزائرم بكؿ ما يممؾ حتى يناؿ 
استقاللو كيعيد لمجزائر عزَّتيا ككرامتيا، في الكقت الذم كاف الثُّكار يدافعكف عف الجزائر 

كلمحظة أكشؾ أف أيضيؼ لو أنَّو »بطؿ الركاية يركض كراء النساء " منصكر"بدمائيـ، كاف 
بينما كاف الثكار يحاربكف مف أجؿ تحرير البالد كيضحكف بالنفس كالنفيس، كنت أليث كراء 

 .(2)«النساء
ذلؾ البطؿ السمبي، الذم لـ ييشارؾ ال في ثكرة كال في مظاىرة، كاف منصكر " منصكر"

ذلؾ الٌطفؿ الصغير المجتيد في دراستو، كالذم لـ يتغيب كال يـك عف المدرسة، إال ذلؾ اليـك 
 1961 ديسمبر 11 لممشاركة في اإلضراب العاـ يـك »الذم شيدتو الجزائر كقت االستعمار 
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 كقتيا تغيَّب منصكر عف الدِّراسة، ألفَّ كالداه (1)«الذم دعت إليو جبية التحرير الكطني
أكقفاه، فاألكضاع لـ تصبح آمنة، كبسبب الغياب طيرد مف المدرسة، يذكر منصكر أنَّو في 

ا ييفتش حيث يقكؿ حدث مرات عديدة كأف فتش الناظر »: ثانكية فيكتكر ىيجك كاف دائمن
ة في الفترة التي كانت تنفجر فييا القنابؿ في أماكف  كحتى األساتذة أحياننا محفظتي، خاصَّ

ذلؾ أنَّو لـ يكف ىناؾ في ذلؾ الكقت شيءه أسيؿ مف تكقيؼ تمميذ ... تجمع األقداـ السكداء
 .(2)«عربي، فقير بائس، عف مكاصمة الدراسة

بدأت نتائج الثكرة التحريرية تمكحي في األفؽ، حيث بدأ الجزائريكف ينادكف باالستقالؿ 
تكا نعـ لالستقالؿ، يحيا » كاف بصرم يقع عمى كتابات جدارية بارزة كيًتب عمييا باألسكد صكِّ

جيش التحرير الكطني، الجزائر جزائرية، يسقط االك، أ، أس، سبعة أعكاـ مف الحرب فييا 
أفَّ نياية الفالكة ماىي إالَّ »:  فقد خاب ظفُّ المستعمر الفرنسي الذم كاف يقكؿ«الكفاية

تحقؽ اليـك الذم يحمـ بو كؿ جزائرم كىك االستقالؿ، كنالت الجزائر حريتيا . (3)«مسألة كقت
جاء يـك االستقالؿ السكاف األكركبيكف راحكا يسرعكف لمغادرة البالد بعد احتالؿو داـ قرنا »

كربع قرف، تاركيف كراءىـ الديار التي سكنكىا كاألمالؾ التي جمعكىا، كىكذا صرت أتجكؿ 
 .(4)«في مدينة حسيف دام كال أرل أم كجو أكربي

بعد أف نالت الجزائر استقالليا، خرج أصحاب األقداـ السَّكداء مف أرض الكطف كمف 
كعشيقتو، بعد خركجيـ وادر منصكر كعائمتو " منصكر"معممة " كميرردماف"بينيـ السيدة 

معظـ »منزليـ الصغير في الكاسير، كانتقمكا إلى مساكف المستكطنيف الفرنسييف بعد رحيميـ 
الراحميف الكاقفيف عند مدخؿ المرفأ، كسط أكالدىـ كأمتعتيـ، كانكا مف األقداـ السكداء، كنت 

يشير الكاتب في . (5)«أظف إلى ذلؾ الحيف بأٌف السيدة كميرردماف ىي آخر مف تبقى منيـ
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رأيت الباخرة تخكض ببطء شديد ومار البحر »: ىذا المكقؼ لمنظر البكاخر الراحمة قائال
في االتجاه المعاكس لذلؾ الذم جاءت منو البكاخر التي نزلت بسيدم ...اليادئ، الالمبالي

 .(1)«فرج، في ذلؾ اليـك الذم مضى عميو قرف كربع قرف مف الزمف
 .يـك نزكؿ قكات االستعمار الفرنسي إلى األراضي الجزائرية بميناء سيدم فرج

بعد أف حصمت الجزائر عمى االستقالؿ كتخمصت مف األقداـ السكداء كالمستعمر، 
البالد تكشؾ أف تقع في حرب أىمية بيف مختمؼ »حدثت حركة تحرر داخؿ الجيش الجزائرم 

الشعب يخرج إلى الشكارع لمحيمكلة دكف حرب أخرل، بيف : فصائؿ جيش التحرير الكطني
 .(2)«سبعة أعكاـ مف الحرب كافية ييتؼ الشعب"الجزائرييف أنفسيـ ىذه المرة 

كادت الجزائر أف تدخؿ في حربو ثانية بعد أف رأت نكر االستقالؿ، كخرجت مف ظالـ 
 .االستعمار الذم داـ قرف كربع قرف

إلى " منصكر"كما كرد الحديث عف اإلخكاف المسمميف في النِّص الركائي، منذ ذىاب 
، التي كاف أخكىا عبد المطيؼ رئيس الجماعات "ضاكية"كزكاجو مف (...عيف)مدينة 

أصبح يعيش كحده، في " الضاكية"بعد زكاج " عبد المطيؼ"، (أبك أسامة)اإلرىابية، كالميكنَّى 
. الكقت الذم أصبح فيو الشباف يتكاثركف كالجراد بالمحى السكداء كيرتدكف أقمصة بيضاء

عادكا بيا مف أفغانستاف، أكلئؾ الذيف خاضكا الحرب ضدَّ الركس، كنفس الشيء مع  أزياء ه
في تمؾ األجكاء القاتمة كاألفؽ المجيكؿ دخؿ عمينا عبد المطيؼ مرتديا »" عبد المطيؼ"

قميصا طكيال شديد البياض معتمرا شاشية ليا نفس المكف، مطمقا لحية سكداء، ال تزاؿ في 
 .(3)«طكر النمك

رئيس " عبد المطيؼ"بعد نجاح الجبية اإلسالمية في االنتخابات التشريعية، أصبح 
مصمحة في بمدية، لكف ىذا األمر لـ يدـ حيث أيلغيت االنتخابات، كتمَّا اعتقاؿ مناضمي 
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 كما قيؿ، مف أجؿ حماية الديمقراطية –تمؾ االنتخابات التي أيلغيت »الجبية اإلسالمية 
" عبد المطيؼ"بعد ىذه األحداث،اختفى . (1)«كالحيمكلة دكف العكدة إلى القركف الكسطى

التي لـ ييعرؼ أم شخصو حقيقتيا إلى أف ذاعت حقيقتو ذات " أبك أسامة"كاشتيرت شخصية 
 .يـك 

ىك عبد المطيؼ " أبك أسامة" ذات يـك ذكرت الصحؼ أفَّ االسـ الحقيقي كالكامؿ لػ »
 .(2)«بف إبراىيـ في ذلؾ اليـك أيومي عمى ضاكية

إذنا، ىكذا كانت بداية أحداث قصة الجماعات اإلرىابية في النَّص، كالتي طالت كذلؾ 
ر أف يترؾ " منصكر"بطريقة وير مباشرة، " منصكر"بطؿ الركاية  عندما تاب مف ذنكبو قرَّ

مدينتو الكالسير كأف يذىب ليعيش في أشد أرض ا قساكة، حيث ال يجد فييا ال راحة كال 
ا النساء، كي ال يفسد عقده مع ا، فطمأنو صالح الغمرم بأف ال يخاؼ ألنو  نعيـ كخصكصن

أف ييعيَّف في مدينة قاسية " منصكر"لف يجد راحة في كؿ أرض الكطف، لكف يصعيب عمى 
ألنو ال ييرسؿ إلييا إال المنفيكف، ليذا كاف عمييما أف يجدا فكرة تسيؿ  (...عيف)مثؿ مدينة 

التعييف فييا، كلـ تكف أنسب فكرة لو إال تمفيؽ ممؼ يثبت انضمامو إلى اإلخكاف " لمنصكر"
إنَّيا تيمةه جيدة، فاإلسالميكف يمثمكف »بعدىا  (...عيف)المسمميف، ككاف لو ىذا كعيف بمدينة 

، يزدادكف انتشارا يكما بعد يـك كالجراد  ىذه التيمة لـ يىحسب ليا (3)«الخطر األكؿ اليـك
كالجماعات اإلسالمية يطمعكف في انضمامو " عبد المطيؼ"حسابا، حيث جعمت " منصكر"

، جئنا لندعك لسيادتؾ إلى تعزيز صفكؼ أنصار الديف الحنيؼ »إلييـ  أخانا الدكتكر المحتـر
أخبرىـ بأٌنو عبده ضعيؼ " منصكر"لكف  . (4)«إلقامة العدؿ ككضع حد لدكلة الجكر كالفساد

عالمو بأنَّيـ  كال يستطيع ىذا، كاألمر نفسو كقع فيو مع رجاؿ األمف الذيف قامكا باستجكابو، كا 
نحف نعرؼ، الحاج، أنؾ عضك في حركة »يعممكف بأمر انضمامو إلى اإلخكاف المسمميف 
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األخطاء التي تعنينا ىي كاالنتماء إلى حركة » كيضيؼ قكليما كذلؾ (1)«اإلخكاف المسمميف
اإلخكاف المسمميف يقكؿ صاحب ربطة العنؽ؛أم الجرائممثؿ االنخراط في حركة دينية سرية 

 لكنيما يخبرانو بأنَّيما لف يفتحكا (2)«تعمؿ مف أجؿ اإلطاحة بالدكلةكما كاف شأف الحاج
صيره خدمة لمكطف " عبد المطيؼ"، أم "أبك أسامة"الممؼ بشرط أف يربط عالقات مع 

 .يخبرىما كذلؾ بأنو ضعيؼ كال يقكل عمى ذلؾ" منصكر"ك
 :شخصيات ذات مرجعية سياسية- ثانيا

لقد كرد ذكر الشخصيات في الركاية، لكف دكف أف تشارؾ في األحداث، حيث تمت 
دكف ذكر أسمائيما، أما الرئيس الراحؿ " بف بمة"كالرئيس " ىكارم بكمديف"اإلشارة إلى الرئيس 

 .فقد ذيكر مع ذكر تفاصيؿ حادثة اوتيالو" محمد بكضياؼ"
جنكد الكالية الثالثة التابعة لمنطقة القبائؿ، حيث يكجد مسقط رأس كوؿ منيما عادكا »

 .(3)«إلى الجباؿ، معمنيف الحرب ىذه المرة ضد نظاـ أكؿ رئيس جميكرية جزائرم
، ممَّا يعني أفَّ منصكر قبائمي كذلؾ "منصكر"منطقة القبائؿ كانت مسقط رأس كالدم 

في ىذا المقطع يتـ ذكر أكؿ . (بجاية)الذم ينحدر مف " إبراىيـ سعدم"مثؿ كاتب الركاية 
كقد كانت نتائج ىذه األحداث العديد  (بف بمة)رئيس جميكرية جزائرم دكف ذكر اسمو كىك 

االنقالب كقع منذ »" بف بمة"مف القتمى كذلؾ مف الناس األبرياء، بسبب الثكرة ضد الرئيس 
أسبكع، فكر أف رآني نزؿ مف عمى الكرسي تاركا عمى األرضية، لصؽ الحائط صكرة العقيد 

 .(4)«بجانب الرئيس المخمكع الذم كانت صكرتو تظير كعادتو باسما بمؿء شفتيو
" بف بمة"الذم أحدث انقالبا ضد الرئيس " ىكارم بكمديف"كىنا نجده يشير إلى العقيد 

، حكؿ قضية الضباط الجزائرييف "بف بمة"لـ يتفؽ مع الرئيس " ىكارم بكمديف"حيث إفَّ العقيد 
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كاف يكد أف يضمَّيـ كالرئيس كاف " ىكارم بكمديف"العقيد .الذيف كانكا يعممكف في فرنسا 
ا ليذا، ليذا أجرل العقيد انقالبا ضده كقاـ بخمعو مف الرئاسة  .رافضن

الرئيس بكجيو الحافؿ بالتذمر كالقرؼ كىك يقدـ استقالتو بصكرتو المكحية بنبراتو »
" الشاذلي بف جديد" الرئيس الذم قدـ استقالتو ىك (1)«بالحرص عمى التمسؾ بمظاىر الييبة

 تاركنا الجزائر في أزمة 1992 جانفي 11قدـ استقالتو في »ثالث رئيس جميكرية لمجزائر 
أنوَّ قدـ استقالتو ربما خكفا مف أف يقتؿ مثؿ الرئيس " منصكر"يقكؿ . (2)«سياسة خانقة

يعكد إلي بدكره، الرئيس المقتكؿ "ربَّما ىك خائؼه أف يقتمكه كما قتمكا الرئيس السابؽ »السابؽ 
تكقؼ ...الذم جيء بو مف المنفى يظير في ذىني كىك يمقي عمى المنصة خطابو األخير

الرئيس عف اإللقاء ممتفتا إلى يساره، متسائالن عف األمر أم عف تمؾ الجمبة الغريبة المقمقة، 
اآلتية مف خمفو، جميكر القاعة كىك يختفي في لمح البصر كراء المقاعد كسط أزيز 

رحمو " محمد بكضياؼ"كاف ىذا نقالن ألحداث مقتؿ الرئيس . (3)«...الرصاص جثة الرئيس
قد استعاف باألحداث الكبرل لمجزائر " إبراىيـ سعدم"ا، تقريبا كما كقعت نجد أفَّ الركائي 

" ىكارم بكمديف"في بناء الركاية مف خالؿ تكظيؼ شخصيات ذات مرجعية، سياسة 
ؿ لمركاية الجزائرية مف خالؿ ىذه "بكضياؼ"ك" بف بمة"ك" الشاذلي بف جديد"ك ، ككأنَّو يؤصِّ

 .الشخصيات الكثائقية التاريخية
باإلضافة إلى الشخصيات السياسية العربية، قاـ بتكظيؼ شخصيات سياسية وربية 

 .كىـ أعالـ الشيكعية(ركزا لككسمبكرغ  )-(تركتسكي)- (ماركس)- (لينيف): مثؿ
 .(كالجنراؿ دكبكرمكف)- (ألبير األكؿ): كشخصيات سياسية فرنسية مثؿ

" سميف"في فرنسا، كتعرفو عمى " منصكر"جرل ذكر الشخصيات الشيكعية أثناء دراسة 
الييكدية، التي كاف ليا فكره سياسي شيكعي، كأرادت أف تغير فكر منصكر ليصبح مثميا 
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في تمؾ األياـ كانت سيميف منشغمة بتككيني السياسي »كيترؾ البرجكازية الصغيرة المتعفنة 
كانت ال تفتأ تحدثني عف ماركس كلنيف كتركتسكي كركزا لككسمبكرغ، منيا مثال تعممت أفَّ 

 لكنيا لـ تستطع تحقيؽ ىذا ألنَّيا لـ تكفؽ (1)«"برجكازم متعفف" النظاـ الجزائرم ىك نظاـ 
 .في إقناعو بعدـ كجكد ا

ظمت تنتظر إلى أف اكتسب »حتى إنَّيا لـ تكافؽ أف تمارس الحب معو حتى يتغير 
 كلكنَّيا لـ تكفؽ كذلؾ، حيث فشمت ليككف أكؿ (2)«لينينينا حتى تتعرل أمامي- كعينا ماركسيان 

 .برجكازم صغير تمارس معو الحب
كقتيا في عالقة مع السيدة " منصكر"أثناء استقالؿ الجزائر كىزيمتيا لفرنسا، كاف 

، كىي كاف عمييا أف تغادر الجزائر باعتبار أنَّيا مف األقداـ السكداء شاؽ عمييا "كميرردماف"
 أحد أسالفي 1832عائمتي مكجكدة  في الجزائر منذ »مغادرة الجزائر، ألنَّو كؿ ذكرياتيا فييا 

 (3).«كاف ضابطا برتبة، كابتف في الجيكش التي نزلت في سيدم فرج مع الجنراؿ دكبكرمكف
 :شخصيات ذات مرجعية ثقافية- ثالثا

، فجمعت بيف "منصكر"تعدَّدت ثقافة الركائي الذم كاف يتكمـ عمى لساف بطؿ الركاية 
 ثقافية ذات مرجعية دينية كأدبية تكظيفة لشخصياتالثقافة الدينية كاألدبية كالغربية مف خالؿ 

ككذلؾ شخصيات ثقافية وربية، ىذه الشخصيات التي ذكرىا لـ تشارؾ في أحداث الركاية 
مثميا مثؿ الشخصيات السياسية كالتاريخية، إال أٌنيا عٌبرت عف أفكار معينة يريد الكاتب 

 أٌنيا تشير بطريقة وير مباشرة كما قمت سابقا إلى ثقافة الكاتب، كيمكننا إيصاليا لمقارئ، كما
 :تقسيـ الشخصيات الثقافية عمى الشكؿ التالي

 : شخصيات ثقافية دينية- 1
 :عبد الباسط عبد الصمد- 1-1
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زكجتو سعيدنا جدنا، كفي الكقت نفسو خائفنا كثيرنا مف " ضاكية"أثناء حمؿ " منصكر"كاف 
ا أف يعاقبو، بسبب ما أرتكبو مف آثاـ في فترة شبابو، فيأتي كلده مشكىنا أك يشبو الخنزير 

، خصكصا لممقرئ "ضاكية"كما قاؿ، ليذا كاف دائما يضع أشرطة القرآف الكريـ لتستمع إلييا 
تحكلت إلى استخداـ أشرطة تجكيد الذكر الحكيـ بصكت عبد »" عبد الباسط عبد الٌصمد"

«الباسط عبد الصمد
ظننا منو إف فعؿ ىذا يساعده في أف يغفر ا لو كال يعاقبو في ابنو (1)

 .كيكلد سميـ كمعافى
 :مالك بن نبي- 1-2

، لكثرة ذنكبو التي اقترفيا في حياتو، فأصبح يتمنى "منصكر"بعد أف ضاقت الدنيا أماـ 
ر االبتعاد عف كؿ شيء  المكت ليريحو ا مف نفسو األٌمارة بالسُّكء كلـ يجد المكت، ليذا قرَّ

يثير شيكتو، فمـ يجد سبيال إال المجكء إلى صديقو صالح الغمرم كي يساعده في التعييف في 
منطقة مف أشد أرض ا قسكة، كلقد نصحو صالح الغمرم بأف ينسب إليو تيمة مثؿ 

عمى ىذه الفكرة كطمب منو أف يضيؼ كذلؾ " منصكر"االنتماء إلى اإلخكاف المسمميف، كافقو 
لكف إف شئت يمكف أف أعطيؾ معمكمات قد »كذلؾ  (مالؾ بف نبي)بأنو يسمع محاضرات 

 تستخدميا ضدم  
 مثال؟- 
«استمعت إلى إحدل محاضرات الفيمسكؼ مالؾ بف نبي- 

إفَّ سماعو لمثؿ ىذه  .(2)
 (...عيف)المحاضرات قد تجعمو مف المشبكىيف، كيسيؿ لو أف ينفى إلى مدينة 

 :اإلمام أبو حامد الغزالي- 1-3
أبقي ىنا، »" منصكر"في قكؿ " أبكحامد الغزالي"أشار الكاتب إلى شخصية اإلماـ 

ضاكية، سأذىب ألفتحو، أقكؿ ليا كأنا أقـك مف مكاني، تاركان المائدة التي كنت جالنسا 
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كتجدر اإلشارة ىنا إلى . (1)« لإلماـ أبي حامد الغزالي*"المنقذ مف الضالؿ"أقرأ كتاب إلييا
يسعى إلى التكبة التي تغسمو مف ذنكبو التي رافقتو " فمنصكر". "المنقذ مف الضالؿ"كتاب 

 .طيمة حياتو كىذا الكتاب خير معيف عمى ىذا
 : شخصيات ذات مرجعية دينية-2

تكجد شخصيات ذات مرجعية، ذكرىا الكاتب، مثؿ شخصيتي ىابيؿ كقابيؿ أبناء سيدنا 
آدـ عميو السالـ، باإلضافة إلى شخصية سيدنا يكسؼ عميو السالـ التي أشار إلييا رمزنا 

 .فقط
لت الككف إلى فراغ ميكؿ قاتـ، ما عاد يكجد فيو إالَّ أنا ككالدم القاتؿ كما » الجريمة حكَّ

«زمف قابيؿ كىابيؿ. في بداية الخميقة
(2)

في حؽ أمو " منصكر"بعد الجريمة التي اقترفيا كالد .
دا عف سبب القتؿ ال الشرطة كال ابنو  ، في ىذه "منصكر"حيث أقدـ عمى قتميا، كلـ يخبر أحن

ا إالَّ منو ىك ككالده مثؿ بداية الخميفة " منصكر"المَّحظات أصبح  يرل الككف كمو فارونا مظممن
 ". قابيؿ"ك" ىابيؿ"زمف 

عميو السالـ، فتظير صكرتيا الرمزية أثناء " يكسؼ"أمَّا بالنسبة إلى شخصية سيدنا 
في عيادتو ألكؿ مرة " بضاكية"حيث التقى  (...عيف)، كذىابو إلى مدينة "منصكر"تكبة 

عندما جاءت لتيعىالىج، كأقدـ بعدىا عمى التقدـ لخطبتيا كي ال يقع  في الخطأ مجددنا، كبعدىا 
َـّ الزكاج الشرعي بينيما لكف بعد كفاة كالد  ، أصبحت ال تروب في الجماع كامتنعت "ضاكية"ت

صحيحه أنَّو كروـ أكثر مف سبع سنكات مف »، روـ صمكده لمدة سبع سنكات "منصكر"عف 
«الصـك عمى الجماع

(3)
. 

                                                           

 كتفضيؿ الطريؽ الصكفي عمى ماعداه، ألنو سبيؿ القرب مف اختيار األمر بو إلى انتيى...كتابو الذم يعد سيرة ذاتية»*
 التصكؼ منشؤه  أسعد السحمراني،⇐«.بكعدا تعالىا تعالى، كمف سمؾ ىذا السبيؿ يككف قد سعى إلى الفكز 

 .186، ص ـ2008.ق1429، (3:ط)كمصطمحاتو، دار النفائس، بيركت، 
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أثناء ليمة الزفاؼ تمؾ، فٌكرت في السنكات السبع الماضية، سنكات المجاىدة كالصبر »
كاليأس كالمقاكمة، نفسي بدت لي في األخير جديرة بشيء مف االعتبار أكثر مف ألفيف 

سبع سنكات مف ... كخمس مائة ليمة مف الٌصراع ضدَّ أحالمي، ضدَّ روباتي، ضدَّ ورائزم
«الجياد القاسي كالمرير ضدَّ نفسي مف وير أف أركع قط

(1)
. 

عميو " يكسؼ"  في ذكره لممدَّة الزمنية سبع سنكات، نجده ىنا يرمز إلى قصة سيدنا 
 سنة 12 سنيف كقيؿ 7السالـ الذم بقي في السجف بضع سنيف، كالبضع يرجح أنو مابيف 
ىي كذلؾ  (....عيف)حيث اختار السجف عمى أف يستجيب المرأة العزيز، فكانت مدينة 

 ﴿بمثابة السجف لمنصكر الذم اختاره عمى أف يككف عبدنا لشيكاتو، قاؿ تعالى    

                                

  ﴾(2) .التي كانت بمثابة السجف  (...عيف )فمنصكر كذلؾ لك لـ يختر أف يينفى لمدينة

 .لكقع في الحراـ كىتؾ عقده مع ا
 
 

 :(أدبية عربية)شخصيات ذات مرجعية ثقافية - 3
امرؤ )مف الشَّخصيات العربية ذات الثقافة األدبية التي كردت في الركاية لدينا شخصية 

كاف في حالة سكر شديد فأخبرىا " سميف"كىك يخاطب عشيقتو الييكدية " فمنصكر"، (القيس
 :قائال

 ىؿ تعرفيف شاعرا اسمو امرؤ القيس؟»
 .عما قريب ستقع الحرب بيف الييكد كالعرب- 
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«اليـك خمر كودا أمر- 
(1)

.  
كاتب "  باالظافة الى الشخصيات السابقة نجد كذلؾ شخصيات ثقافية أخرل مثؿ 

، بعد "كمير ردماف"حيث تحدَّثى عف ىؤالء مف خالؿ ثقافة السيدة "ابف خمدكف"ك" ياسيف
يتجكؿ في منزليا كينظر إلى كؿ األشياء التي ال تزاؿ في " منصكر"رحيميا إلى فرنسا، كاف 

مكانيا، ككأف السيدة كمير ردماف لـ ترحؿ بعد، إلى أف كصؿ إلى مكتبتيا كالتي تكجد بيا 
مجمكعة مف الكتب العربية كالغربية، كمف بيف المؤلفات العربية كانت التي ذكرناىا سابقا 

ا كجدتيا ال تزاؿ تحتفظ بكامؿ محتكياتيا، » مكتبتيا المكجكدة في الغرفة المقابمة، ىي أيضن
«ألؼ ليمة كليمة..القرآف..ابف خمدكف..كاتب ياسيف...أم بكتبيا

(2)
.  

 :(غربية )شخصيات ذات مرجعية ثقافية- 4
الشخصيات ذات المرجعية الثقافية الغربية ىي كذلؾ لـ تشارؾ في األحداث، لكف تبرز 

بشكؿو كاضح ثقافة الكاتب المتنكعة بيف الثقافتيف العربية كالغربية، كتكظيفيا في النص 
ؿ  في " منصكر"الركائي يزيده ركنقنا كبياءن مف خالؿ المزاكجة بيف الثقافتيف، فمف خالؿ تجكُّ

ا كجدتيا »التي في منزليا يعرض لنا ىذه الشخصيات الغربية "  كمير ردماف"مكتبة  ىي أيضن
بمزاؾ، كامك، مالرك، سارتر، ىيكك : ال تزاؿ تحتفظ بكامؿ محتكياتيا، أم بكتبيا أساسنا

صالد، مكنتسكيك، ماركس، لينيف، بككنيف، ىيمجكام، ستاينبؾ، كافكا، كاتب ياسيف، فركيد 
«وكتو..ابف خمدكف، القرآف، اإلنجيؿ، التكراة

(3)
. 

بعد " فمنصكر"كما نجد كذلؾ أسماء وربية كردت في النَّص لبعض الشكارع كاألماكف، 
يـك رأيتي سيدة تتقدـ نحكم في شارع »التقى بيا " كميرردماف"ويابو طكيؿ بينو كبيف السيدة 

مكنبارناس، في الكىمة األكلى لـ أتعرَّؼ عمييا، ثَـّ أحسست كما لك أنَّني أعكد عدَّة سنكات 
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أنَّو سيمتقي مرة أخرل بمعممتو كعشيقتو السابقة " منصكر"لـ يتكقع . (1)«إلى الخمؼ
كىي شخصية مرجعية " مكنبارناس"إلى أف التقيا في ىذا الشارع بباريس المسمى " كميرردماف"

 .أخرل
كاصمنا السير في شارع شاتمي يدم في »بباريس " شاتمي"كما نجد كذلؾ ذكره لشارع 

«يدىا بيف الحيف كاآلخر كنت ألتفت إلى الخمؼ
. 

نصر "الذم أسمـ فيما بعد كأصبح اسمو " إيتياف دينيو"باإلضافة إلى شخصية الرساـ 
ؿ في منزؿ " منصكر"، أشار المؤلؼ كذلؾ إلى ىذه الشخصية الغربية عندما كاف "الديف يتجكَّ

كانت لكحة الرساـ إيتياف دينيو الممثمة لنساء أكالد نايؿ المكشمات »" كمير ردماف"السيدة 
«الكجو، المرتديات ثيابا تقميدية مبرقشة

(2)
. 

جاءت »" فيكتكر ىيجك"أماَّ الفضاء المكاني الثالث الذم كرد باسـ شخصية وربية ىك 
بعد ذلؾ فترة لـ أجد ما أفعمو، نصيرة تزكجت، زكجة أبييا أصبحت بعيدة عني، كالشقركات 

«بحسيف دام" فيكتكر ىيجك"األكركبيات الالئي صرت أدرس معيف في ثانكية 
،فقد كانت (3)

 :الشخصيات الثقافية الغربية الكاردة في النص كاآلتي
 .بمزاؾ- 
 .كامك- 
 .مالرك- 
 .سارتر- 
 .ىيكك- 
 .صاند- 
 .مكنتسكيك- 
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 .ماركس- 
 .لينيف- 
 .بككنيف- 
 .ىيمنجكام- 
 .ستاينبؾ- 
 .كافكا- 
 .فركيد- 
 .وكتو- 
 .شكسير- 
 .مكنبارناس-
 .شاتمي- 
 .إيتياف دينيو- 
 .فيكتكر ىيجك- 

ثرائو  ىذه المجمكعة مف الشخصيات الثقافية الغربية، عممت عمى بناء النَّص الركائي كا 
 .كىي تتيح انفتاح القارئ عمى ثقافة اآلخر

 :شخصيات ذات مرجعية فنية- رابعا
الشَّخصيات ذات المرجعية الفنية كانت قميمة في النَّص الركائي الذم بيف أيدينا، لكنَّنا 

الذم أثبت حضكره مف خالؿ إشراكو في  (الياشمي سميماف)نجد شخصية الفناف التشكيمي 
بعض األحداث، كما أنَّو شيد األزمة التي مرَّت بيا الجزائر في فترة التسعينات ككاف منيا 

أم ابف رانجة أخت "منصكر"ىك ابف أخت زكجة الحاج " الياشمي سميماف"ىك كذلؾ، 
 ".ضاكية"

ا، لكف روـ ىذا كانت لو أنامؿ مف ذىب " الياشمي سميماف" كاف فناننا أصمنا كأبكمن
تشيد عنيا المكحات التي رسميا، كىك الذم كاف لو فضؿي نقؿ ىذا المخطكط إلى الكاتب كي 
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لـ يكتب ىذا المخطكط لغرض نشره، " منصكر"يعيد كتابتو كنشره بكؿ أمانة، روـ أفَّ الحاج 
بؿ مف أجؿ شفاء نفسو التي ورقت في الضَّاللة كلـ يرحيا ال الحج، كال أم شيء آخر إال 

منظر الرجؿ الذم »مف خالؿ ىذه المذكرات " ضاكية"طريقة البكح التي نصحتو بيا زكجتو 
جاءني بو لـ يكف بدكره يبحث عمى االطمئناف، فقد كاف طكيؿ الشعر، كثيؼ المحية، محمـك 

كالشيء الذم ...النظر يرتدم سركاؿ جينس قديـ كسترة جمدية أكؿ عمييا الدىر كشرب
«أنو أصـ كأبكـ.أربكني أكثر خصكصا في بداية تعرفي عميو

(1)
يقكؿ الكاتب في الكىمة .

ـ البكـ، استطاع أف يعرؼ أنو  األكلى ظف أنو مجنكف إلى أف استعاف بشخص يفيـ لغة الصُّ
فنافه تشكيمي كىذا االسـ الذم يحممو ىك اسـ مستعار وير حقيقي، فكاف ىذا المخطكط 

كانت عالقتو طيبة مع الحاج " الياشمي سميماف"شاىدا كذالؾ عمى حياة ىذا الفناف، 
ابف أختو قبؿ أف يصبح إرىابيا، كقد تأثر كثيرا  (أبك أسامة)"عبد المطيؼ"كمع " منصكر"

بأحداث العشرية السكداء، كمسو ضررىا ىك كويره مف الفنانيف في الجزائر، حيث عرفت ىذه 
كاف " الياشمي سميماف"الفترة مقتؿ العديد مف المثقفيف كالفنانيف كىجرة أومبيـ إلى الخارج، 

 ربما ما كنت ألتعرؼ عمى »يشعر بالخكؼ بعد أحداث القتؿ ىذه ليذا قاـ بتغيير مظيره 
الياشمي سميماف عمى األقؿ مف الكىمة األكلى، لك لـ تخبرني ضاكية بقدكمو، حمؽ لحيتو 

«كقصَّ شعره كويَّر تسريحتو، استنتج بأنو خائؼ
(2)

كىناؾ بعض األحداث أثَّرت في .
تأثيرنا بميغنا، حيث إنَّو كاف يممؾ مجمكعة مف المَّكحات التي قاـ برسميا، " الياشمي سميماف"

ر أف يخبٌئيا عند الحاج  أو لم »":منصكر"يقكؿ " منصكر"كنظرنا لألكضاع السيئة لمبالد قرَّ

عندي؟ أو لم  تقوال أّن شخًصا قال " الهاشمي"تأتيا البارحة لتتوسال إلي بأن أخفي لوحات 

« لينقؿ لكما أمره بإحراؽ لكحات ابنؾلكما إّن أخاك عبد اللطيف أرسله 
(3)

عبد "نجد أفَّ .
، كىنا نالحظ "الياشمي سميماف"قد حكـ باإلعداـ عمى لكحات " أبك أسامة"الميكنَّى " المطيؼ

كذلؾ قتؿ الفناف معنكيا، باإلضافة إلى القتؿ الجسدم، لكف لكحاتو لـ تعرؼ األماف في منزؿ 
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، حيث لقيت مصيرىا الذم ينتظرىا، لقد حيرقت كثقبت ىذه المكحات بكابؿ مف "منصكر"
االقتراب منيا حيث كقؼ بال حراؾ ككأنو يقؼ عمى " الياشمي سميماف"الٌرصاص، لـ يستطع 

قبره، أك أماـ جثة إنساف عزيز عميو كقد كانت صكرة المكحات كاآلتي ككؿ لكحة تحمؿ 
 :داللة

« كجو عبد المطيؼ، المكحة األكثر تضررا » تمثل: الموحة األولى- 1
كىذه (1)

 . المكحةكانت ىي السبب ألنيا صكرة لإلرىابي أبك أسامة
 شيخه عجكزه جالسه إلى طاكلة في مقيى ليس فييا أحده » صورة:الموحة الثانية- 2

 النظر عمى الشرخ مارٌكزناالشيخ يفكر في الماضي، لكف إذا.ويره عمى الطاكلة فنجاف قيكة 
«المكجكد تحت فكو السفمي يبدك كما لك أنو شخص مذبكح

(2)
الصكرة تيظير بشاعة اإلرىاب .

الذم لـ يترؾ ال شيخا كال طفال، حتى المقيى الفارغ يرمز إلى ذلؾ الٌدمار كالفناء الذم مس 
 .كؿ شيء كلـ يستثف أحدا

إٌنو صبيه صغير . حمامة تمتقط الحب مف راحة يد طفؿ»تعبر عن: الموحة الثالثة- 3
«مف خالؿ اليد كالقدميف الحافيتيف

لكف بقية جسـ الطفؿ كاف عبارة عف فجكة بسبب ( 3)
 .الضربة التي تمقتيا الصكرة عمى رجؿ أحد الممثميف

جانب مف المدينة القديمة، بمنازليا الكاطئة، المتداخمة »تظهر : الموحة الرابعة- 4
«كالمتشعبة، كبمآذنيا العالية كالقديمة

لكنَّيا اآلف تبدك ككأفَّ زلزاال ضربيا بعد ىذا الكابؿ ( 4)
 .مف الٌرصاص الذم تمقتو الصكرة

امتدادات صخرية، ال نياية ليا، كسطيا شكؿه مدكره »تبرز : الموحة الخامسة- 5
 ىذا الٌشيء المدٌكر األبيض، ىك قبة الصكفي سعيد الحفناكم التي بنيت (5)«أبيض المكف
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بعيدة في القفار لكنيا ىي كذالؾ ىذه الصكرة ثقبت بالرصاص فكانت الثقكب مثؿ عيكف 
سكداء مذعكرة مزركعة في القفار، كىذا ما عرفتو القبة حقيقة مف دمار عمى يد اإلرىاب 

 .الذم لـ يترؾ ليا أثرا، عمى أساس أف األكلياء الصالحيف شرؾ با
امرأة كرجؿ كاقفاف جنبا إلى جنب متالصقاف قميال كؿ »صورة : الموحة السادسة- 6

 ككانت مكجية عمى كجيو فقط كالصكرة ىي لكالد (1)«الرصاصات كقعت عمى الرجؿ
الياشمي سميماف كأمو رانجا، الصكرة التي كانت خمفيتيا عبارة عف منظر طبيعي خالب، 

 .التي ال يعميا إال الٌسكاد (...عيف)كىذا ماال يكجد في مدينة 
حمامة بيضاء تحمؽ في فضاء يبدك ال متناىيا كخاكيا، كما لك »:الموحة السابعة- 7

 .(2)«أنيا المخمكؽ الكحيد في ككف مف العدـ بياضيا ناصع، بال قطرة دـ، بال شائبة
لكفَّ طمقات الرَّصاص كيجَّيت إلى جسميا الرائع، لكنَّيا روـ ىذا تستمر في الطيراف 
نحك المجيكؿ، ربَّما ىذه الحمامة تمثؿ الجزائر التي تسعى إلى التمسؾ بالحياة كالحرية 

كالسالـ روـ الجراح التي مستيا، أك ربما منصكر يرل فييا نفسو السائرة في طريؽ مجيكؿ 
 .بحثا عف التكبة ىركبا مف الذنكب التي شكىت كدنست نفسيتو كتركت فييا آثارا ال تنسى

دـه، أجساـه بشرية ممزَّقة، خضر »هذه الموحة تظهر بشاعة االرهاب:الموحة الثامنة- 8
ممكثة، مسحكقة، مرمية ىنا كىناؾ، كجكه يكتنفيا اليمع، أنقاض، دخاف، نيراف، يـك القيامة، 

 .(3)«ورنيكا
ىي صكرة لتمؾ التفجيرات التي شيدىا كحضرىا كؿ مف منصكر كالياشمي سميماف، 

 .كىي المَّكحة التي أنجزىا ىذا األخير بصعكبة كبيرة نظرا لبشاعة مناظر القتؿ
أصبح الخكؼ يكبر مع الياشمي سميماف خصكنصا بعد مقتؿ فناف صديؽ لو، فصديقو 

رسـ مناظر البحر كالطبيعة الميتة كأزقة »ىذا شارؾ معو في العديد مف المعارض كاشتير بػ 
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ىذه األحداث الٌدامية تركت العديد مف الفنانيف (1)«القصبة كالنساء في أعراس الزكاج
بعضيـ قيتؿ كبعضيـ »يياجركف مف الجزائر إلى بمداف أركبية أخرل، فكاف حاؿ الفنانيف 

 .(2)«ىرب، كبعضيـ يعيش في الخفاء
أضع السماعة مستديرا نحك » مع الياشمي سميماف الذم ىاجر إلى بمجيكاقكاألمر نفس

 .(3)«ضاكية كأختيا، الياشمي ىرب إلى بمجيكا
كانت ىذه الشخصية الفنية التي شاركت في أحداث الركاية، أمَّا الشخصية األخرل فقد 

الذم كانت لمسيدة " إيتياف دينيو"ذيكرت فقط دكف أف تشارؾ في األحداث، كىك الرساـ 
الممثمة لنساء أكالد نايؿ المكشمات الكجو المرتديات ثيابا »صكرة لو في منزليا " كميرردماف"

 أيعجب ىذا الفناف الغربي بمنطقة بكسعادة كثيرا (4)«تقميدية مبرقشة،  المحمالت بالحمي
 .كرسـ العديد مف المكحات ألىؿ ىذه المنطقة، كقد أسمـ ىذا الفناف كأصبح اسمو نصر الديف

 
 
 :الشخصيات ذات المرجعيـة االجتماعيـة- خامسا

 شخصياته تحيؿ عمى نماذج أك طبقات اجتماعية أك فئات مينية، كأفعاليا »هي 
مستقاة مف مجتمع لو كجكد حقيقي، فيي محيمة في بعض جكانبيا عميو كمتنزلة 

«فيو
تحكم الركاية العديد مف الشخصيات مف ىذا النَّكع ابتداءن بالسيدة كميرردماف إلى (5)

المنفييف كعبد الكاحد بف منصكر، سنحاكؿ اآلف دراسة ىذه الشخصيات ذات المرجعية 
 .االجتماعية

 :السيدة كميرردمان- 1
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في " منصكر"ىي مف المستكطنيف الفرنسييف في الجزائر، كانت معممة " كميرردماف"
ا أثناء التدريس كي ال تحسسو باختالفو " منصكر"المرحمة االبتدائية، منحت  اىتمامنا خاصن

كاف يبدك أكبر مف زمالئو روـ أنو في نفس سنيـ، صكتو كاف يمتاز " فمنصكر"عف أترابو، 
«بدأ ينمك لي شارب كينبت الشعر عمى ساقي، كيتضخـ صكتي»بالخشكنة 

(1)
كبسبب .

كانت تبقى حائرة في أف " كميرردماف"صكتو أصبح يتحرَّج مف القراءة في القسـ، فالسيدة 
ليذا السَّبب »تتركو يقرأ أك تكقفو ألنَّو سبَّب اضطرابنا في القسـ بسبب ضحؾ التالميذ عميو 

إال أفَّ ىذه الطريقة لـ تخفؼ معاناتي كثيرنا، ..... قررت في األخير جعؿ القراءة اختيارية
«بسبب ما كانت تثيره في نفسي مف شعكر بالعزلة

(2)
التخفيؼ مف " كميرردماف"لـ تستطع .

" كميرردماف"يتغيب كثيرا عف المدرسة روـ أنو كاف األكؿ، " منصكر"معاناتو، ليذا أصبح 
تتنازعني إزاء المدرسة في تمؾ األياـ »شيكانيا كيحبيا " منصكر"كانت أكؿ سيدة ينتبو إلييا 

روبتاف متضاربتاف، األكلى تدفعني إلى النفكر منيا، إذ صرت أميؿ إلى العزلة 
كالثانية تجذبني إلييا كبالتدقيؽ إلى السيدة كميرردماف كنت أحب ليس فقط رؤية ..كالصمت

«كجييا، بؿ أيضا تصكر ما تحت مالبسيا
(3)

. 
عالقة وير شرعية، حيث مارس معيا كؿ " كميرردماف"كالسيدة  " منصكر"لقد ربطت 

، كشرب الخمر كأكؿ لحـ الخنزير ـر ورقنا في الجنس طكاؿ الميؿ، شربنا الخمر »ما حميؿ كحي
كأكمنا لحـ الخنزير كفعمنا كؿ ما نيانا ا عنو، في تمؾ الميمة كحدىا قمنا بما يكفي لنخمد في 

«نار جينـ
(4)

.  
 األراضي الجزائرية ابعد استقالؿ الجزائر كاف عمى أصحاب األقداـ السكداء أف يغادرك

حكؿ استقالؿ الجزائر " منصكر"منيـ، كفي حكار بينيا كبيف " كميرردماف"ككانت السيدة 
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لدت فييا  أخبرتو أٌف الجزائر تستحؽ االستقالؿ، لكف كاف يعز عمييا مغادرة الجزائر ألنَّيا كي
 . ككؿ أجدادىا مدفكنكف في أرضيا

 أحد أسالفي كاف ضابطا 1832 تعرؼ منصكر، عائمتي مكجكدة في الجزائر منذ »
بمرتبة كابتف في الجيكش التي نزلت في سيدم فرج مع الجنراؿ دكبكربكف، قبره مكجكد في 
مقبرة حسيف دام الخاصة بالنصارل، ىناؾ أيضا يكجد قبر كؿ مف جدم كجد جدم كأبي 

«كأمي كالعديد مف أقاربي كأنا كلدت في حسيف دام كلـ أضع قدمي كال مرة في فرنسا
(1)

. 
مف الجزائر، كلـ تأخذ معيا أم شيء حتى كمبيا بكبي تركتو، ألنيا " كميرردماف"رحمت 

 .ال تريد أف تأخذ معيا شيء يذكرىا باألرض التي عاشت فييا كأحبتيا
 :المنفيون- 2

، ألمكر سياسية اقترفيا ىذا الشخص، أك (....عيف)المنفيكف ىـ كؿ شخص يينفي إلى
ف كانت ىذه األكامر منافية ألخالؽ ىذا  لعدـ رضكخيـ لمسمطة كتنفيذ أكامرىا، حتى كا 
الشخص كمبادئو كبيا ضرره كذلؾ، كأومب ىؤالء المنفييف ىـ مف األساتذة كالقضاة 

 : كالصحفييف كويرىـ، كمف ىذه الشخصيات لدينا بعض النماذج في الركايةفكالسياسيي
 .(فيمسكؼ)حميدة رماف - 1
 .(شاعر)فارح قادرم - 2
 .(صحفي)جماؿ بقة - 3
 .(قاضي)مقراف أعراب - 4
 .(سياسي)مبارؾ المزوراني - 5
 .(مكظؼ )عبد الحؽ لفقير- 6

لـ يقترب منو أحد ظننا منيـ أنَّو مخبره  (.....عيف)إلى مدينة " منصكر"أكؿ ما دخؿ 
 .حتى عند دخكلو إلى المقيى المعركؼ باسـ مقيى المنفييف لـ يجرأ أحد عمى الكالـ معو
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، حسبكني كاحد مف اثنيف» ٌإما منفيا مثميـ، كاألرجح عضكا في حركة :  في ذلؾ اليـك
بعد مدة مف .  (1)«اإلخكاف المسمميف بحكـ لحيتي، أك عضك جديد مف عناصر األمف السرم

أصبح كاحدنا مف ىؤالء المنفييف كصديقا ليـ، ككاف يتبادؿ معيـ  (....عيف)مككثو في 
 .الحكار في أمكر سياسية، كحكؿ كضعيـ ىذا الذم طاؿ بو الزمف كلـ يتغير شيء

 :لقد كاف لكؿ كاحدو مف المنفييف تيمة كيجيت إليو كىي كالتالي
كاف يعمؿ في القسـ الكطني في نفس الصحيفة التي كاف : (الصحفي)جمال بقة - 1

كذات يـك كقع بيف يديو ممفا يتعمؽ بعمميات اختالس أمكاؿ في مؤسسة »"منصكر"يعمؿ بيا 
«عمكمية مف طرؼ مسؤكليا األكؿ، صير ضابط ساـ

(2)
. 

نشر ىذا الممؼ، لكف كاف جزاؤه أف نفي إلى عيف كالمسؤكؿ عف " جماؿ بقة"حاكؿ 
 .عممية اختالس األمكاؿ العمكمية، رقي إلى رتبة كزير

 ييجك فييا مسؤكال سطا عمى شاطئ »قاـ بكتابة قصيدة : (الشاعر)فارح قادري - 2
 . مينع ديكانو ىذا مف النشر كنيفي ىك كذلؾ إلى عيف(3)«محكال إياه إلى ممكية خاصة

حكـ طبقنالمقانكف في »أما تيمة القاضي فكانت في أنو : (القاضي)مقران أعراب - 3
 الحكـ نظر فيو مرة ثانية، كيحكـ فيو إلرضاء طرؼ مجيكؿ، كنيفي (4)«قضية عيرضت عميو

  (.....عيف)القاضي إلى 
تزكير النتائج في إحدل »قاـ مبارؾ برفضو:(سياسي)مبارك المزغراني - 4

«االنتخابات
 .ككاف لو نفس مصير سابقيو النفي(5)

 :(موظف)عبد الحق الفقير - 5
تقاف ليذا أشتبو فيو كنفي إلى عيف  .كاف مكظفا يعمؿ بكؿ تفاني كا 
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كذلؾ لـ يسألو " منصكر"، فمـ يقدـ تفسيرا عف سبب نفيو إلى عيف ك"حميدة رماف"أما 
 .ألنو ىك أيضا ال يريد ألحد أف يسألو عف سبب قدكمو أك نفيو

، كلقد أحبَّو كثيرنا "ضاكية"مف " منصكر"ىك ابف " عبد الكاحد: "(محامي)عبد الواحد-6
 .كعمؿ عمى تدرسيو جيدا إلى أف كصؿ كأصبح محاميا، لكنو قتؿ مف طرؼ اإلرىاب

 :(المسؤول عن الموظفين في وزارة الصحة)صالح الغمري- 7
كىك كذلؾ قتؿ  (....عيف)، كىك الذم ساعده في الذىاب إلى "منصكر"كىك صديؽ 
 .مف طرؼ اإلرىاب

 : (طبيب)منصور- 8
، ككاف أكؿ عمؿو لو "بكح الرجؿ القادـ مف الظالـ"كىك بطؿ ركاية " منصكر"الحاج 

أكؿ عمؿ »مترجـه في جريدة كطنية مف الفرنسية إلى العربية، قبؿ أف يعمؿ بحسب شيادتو 
مترجـ في جريدة كطنية مف الفرنسية إلى العربية، جريدة كانت قد أعمنت : عثرت عميو قبمتو

«في إحدل صفحاتيا عف الجريمة التي اقترفيا أبي
أٌما عممو الثاني فكاف طبيبا في (1)

 .(.....عيف)مدينة
 :الشخصيات المجازية-سادسا

الشخصيات المجازية ليست بشخصيات مادية مممكسة، بقدر ما ىي معنكية، 
يستخرجيا القارئ مف خالؿ استنتاجو لعالقة شخصيات الركاية مع بعضيا البعض، كمع 

 نفسيا، كقدخٌصيا فيميب ىامكف في صفحتيف اثنيف مف خالؿ تحديده الشخصيات المرجعية 
«(الحب، الكراىية)شخصيات مجازية »

ذا عدنا إلى الركاية، نجد أفَّ صفتي (2)  كا 
كعالقتو مع الشخصيات النسكية " منصكر"الحب كالكره متكاجدتيف كثيران كمتعمقتيف بشخصية 

 .التي عاشرىا في حياتو، كعالقتو مع نفسو
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مف خالؿ عالقتو مع نفسو نجد أفَّ صفة الكره تحضر بقكة في النص، مف خالؿ كرىو 
كاف كؿ ما ابتدأ عالقة مع امرأة، تبتدمء بحب جسدم ثـ تنتيي بكره ذاتي " فمنصكر"لذاتو 

كىك " كميرردماف"بدأت كما ذكرنا سابقا مع معممتو  (الجسدم)لنفسو، كأكلى عالقات الحب 
في سف الثانية عشر، حيث بدأ ينجذب إلييا شيكانيا، كلكنو لـ يمارس معيا الحب إال بعد 

 .بمكوو
لـ أر منيا »، التي كانت تكبره سنا"شريؼ"أخت صديقو " نصيرة"كثاني فتاة أحبيا ىي 

في يـك مف األياـ شيئا جعمني أشؾ في براءة سمككيا، مع نصيرة التي أرجك ا أف يككف قد 
يٌسر ليا حياتيا كأنار دربيا كحقؽ ليا مبتغاىا، لـ أحس في يـك مف األياـ بالحاجة إلى 
إخفاء أم شيء ممَّا حؿَّ بي، عدا ما كاف يجيش في صدرم مف نكايا لئيمة كمشاعر 

«مخجمة
كذلؾ ككؿ نكاياه كانت سيئة " شريؼ"أخت " بنصيرة"كاف مفتكنا " منصكر("1)
 .اتجاىيا

التي مارس معيا " شريؼ"زكجة أب " كردية"كذلؾ مع  (جسدم)ككانت لو عالقة حب 
 .الحب في منزليا

جارتو المطمقة، كالتي حممت منو، ككانت لو عالقات " مسعكدة"كنفس الشيء صار مع 
حب مع نساء أخريات كثيرات، لكف ىذه العالقات كانت بداية لكره نفسي لذاتو، كلقد كاف 

ىناؾ العديد مف المكاقؼ التي عبر فييا منصكر عف كرىو لنفسو القترافو كؿ ىذه التصرفات 
 .وير األخالقية

 :الكره الذاتي-1
مير، ألنو ترؾ ابنو مف مسعكدة كىرب مسرعا " منصكر"كاف  دائمنا يشعر بتأنيب الضَّ

أفكر بأفَّ كلدم الشحاذ ربما صار إرىابيا مف يدرم؟ فكيؼ لمثمو أف يحب »كي ال تمحؽ بيا 
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فيك يؤنبو ضميره ألٌنو ربَّما يككف السَّبب في أف يصبح ابنو إرىابيا، أكقات كثيرة (1)«مجتمعو؟
 .المكت، ك يتحسر ألنو ال يصيب أمثالو قط" منصكر"تمنى 

" نسريف شيراز"بعد ذىابو إلى فرنسا إلنياء دراستو في الطب، تعرؼ عمى فتاة تدعى 
أماَّ أنا يا »كاف يتمنى أف ال تقترب منو كال يتعرؼ عمييا، ففي أكؿ لقاء بينيما قاؿ في نفسو 

 كاف دائما (2)«نسريف شيراز، يا ضحيتي اآلتية، فقدرؾ التعيس، المعنة التي سكؼ تصيبؾ
يشعر بالذنب، ككجيو يبدك كئيبا ال يعرؼ طعـ الفرح أبدا بسبب دناسة نفسو، لقد حاكؿ 

 مرات عديدة دخمت في »"نسريف شيراز"أف يجاىد نفسو كيكبح جماحيا اتجاه " منصكر"
صراع ضد نفسي، مقاكما روبتي الجامحة إلى ممارسة الجماع معيا، لكف ذلؾ لـ يكف يزيؿ 
عني اإلحساس بالذنب، بؿ يزيده، كنت أقكؿ في قرارة نفسي أنني لك بذلت نفس المجيكد مع 

 .(3)«النساء الالتي عرفتيف مف قبؿ لمازلف إلى اليـك عمى قيد الحياة
بعالقة وير شرعية تككف نيايتيا االنتحار أك القتؿ أك " منصكر"فكؿ فتاة يرتبط بيا 

فيي كذلؾ روـ أنَّيا لـ تيػقتؿ أك تمت إال أنيا " نسريف شيراز"الضياع، كلكف ىذا لـ يدـ مع 
حينيا - شيكر مضت قبؿ أف أزيؿ عذريتيا في ورفتيا بالحي الجامعي»فقدت عذريتيا معو 

 ألنو (4)«قبؿ أف أجيش باكيا- مكليا ظيرم ليا- خافض الرأس... تركت فراش سيريف شيراز
 .كاف يشعر بالندـ بعد أف فعؿ بيا ىذا، لقد كره نفسو كثيرا بعد أف أفقدىا عذريتيا

حكؿ شخصيتو، أخبرىا بأفَّ عقميتو مشكبة " نسريف شيراز"ذات مرة كىك يتحاكر مع 
بركاسب حياتو المتعفنة، فيك يشعر بالقرؼ اتجاه نفسو كورائزه الحيكانية، كبعد جريمة القتؿ 
التي قاـ بيا كالده اتجاه أمو زاد كرىو لنفسو كأصبح يرل أفَّ الكمب المتشرد أفضؿ منو، كال 
يحؽ لو رفع مستكاه إلى مستكل الكمب، ككاف يرل أفَّ الجرائـ التي اقترفيا في حؽ ىؤالء 

أنا مجـر مف طرازو فريد كوريب، المشكمة أنَّو ال يكجد مف »الفتيات أكبر مف جريمة كالده 
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يسعني تسميـ نفسي لو كما فعؿ أبي، جريمتي وير منصكص عمييا، وير معترؼ بيا، ال 
«تكجد محكمة عمى األرض ترضى بإدانتي

(1)
. 

كبكؿ " منصكر"كاف مجرما بقتمو لزكجتو كأدانو القضاء كسجف، أمَّا " منصكر" كالد
 .جرائمو كقمة تعفنيا إالَّ أنَّو ال تكجد محكمة في األرض تدينو

 : باإلضافة إلى كرىو لذاتو نجد كذلؾ كره مف نكع آخر كىك
 : كره اليهود- 2

ظمَّت سيميف تتحدث عف » 1967لمييكد كثيرا بعد ىزيمة حزيراف " منصكر"زاد كره 
اليزيمة بال تكقؼ، كما لـ تفتأ تفعؿ منذ أف عرؼ العالـ أف العرب خسركا الحرب مع الييكد 

قبؿ بدايتيا، أم بعد تحطيـ طائراتيـ كىي ال تزاؿ رابضة عمى األرض، في تمؾ األياـ 
«حاكلت تفادم االلتقاء بيا، لكف بدكف جدكل

الروبة في كؿ شيء " منصكر"حيث فقد (2)
حتى مضاجعتيا، حتى شرب الخمر فقد الروبة فيو، كىذا كمو بسبب اليزيمة كسيميف كانت 

 .تذكره باليزيمة باعتبار أنيا ييكدية األصؿ
كنجد كذلؾ نكعان آخر مف الكره، كىك كره الشباب الجزائرم لمجزائر في فترة التسعينات 

 تمؾ األياـ بدأت تمكح في »ككاف يبحث عف كسيمة لميركب مف الكطف الذم أصبح يمقتو 
األفؽ سحابة قاتمة مشحكنة بالشـؤ تيدد البالد، المستقبؿ صار يبدك وامضا، أسعار البتركؿ 

«تتياكل، الشباب ال تفكير ليـ إال في اليركب بعيدا عف الكطف
(3)

. 
أمَّا صفة الحب التي ابتدأت كلـ يشبيا أم كره منذ بدايتيا إلى نيايتيا فكانت لزكجتو 

 .التي أنارت حياتو كالبنو عبد الكاحد" ضاكية"
 :الشخصيات األسطورية- سابعا

لقد اىتـ الركائيكف العرب بتكظيؼ الخطاب التاريخي كالسياسي كالديني كاألسطكرم في 
الركاية العربية، نتيجة لمتحكالت التي مرَّت بيا، سعينا منيـ إلثبات أصالتيا، كنفس األمر 
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كاف مع الركائي الجزائرم بصفة خاصة، حيث نجد حضكرنا لمنَّص األسطكرم في المتف 
 نتاج كليد الخياؿ، كلكنيَّا ال تخمك مف منطؽ معيف كمف فمسفة أكلية »الركائي باعتبار إنو 

«تطكر عنيا العمـ كالفمسفة فيما بعد
(1)

. 
تنيض ىذه النظرية عمى أفَّ األساطير جميعيا »كقد تَـّ تكظيفيا تكظيفنا رمزينا إذ أنَّيا 

فعالية مجازية كرمزية كتتضمف في داخميا الحقائؽ التاريخية، أك األدبية أك الدينية، أك 
«الفمسفية، كلكف عمى شكؿ رمكز

(2)
. 

، نجد أنَّو ال "بكح الرجؿ القادـ مف الظالـ"كبالنسبة إلى النَّص الركائي الذم معنا 
" سعيد الحفناكم"يتضمَّف العديد مف الشخصيات األسطكرية، لكنَّنا نجد شخصية الصكفي 
" سعيد الحفناكم"تحمؿ في ثناياىا رمزان أسطكرينا مف خالؿ ما تممكو مف كرامات كعجائبية،

عمو يساعده في التطير مف  (...عيف)كىك في مدينة " منصكر"كاف بمثابة النكر الذم تتبعو 
ذنكبو التي أثقمتو، كما عاد يحتمميا، عند دخكلو ليذه المدينة الميتة التقى بالشيخ 

قصتو ككانت سرا بينيما كقتيا أجيش باكيا " منصكر"، سرد عميو "مبركؾ"الضريراإلماـ 
أتذكَّر يـك أجيشت باكينا أماـ المأل ألكؿ مرة، كنت في جامع السنة أركم فصكالن مف »

 .(3)«حياتي لإلماـ الضرير، الشيخ مبركؾ، في لحظة مف المحظات، انفجرت باكيا
كاإلماـ مبركؾ يبقى ال يعرؼ منصكر حؽ المعرفة، ألنو لـ يبح لو بقصة كاممة 

، فيك الكحيد في ىذه المدينة "سعيد الحفناكم"نصحو اإلماـ مبركؾ بأف يذىب إلى الصكفي 
يبحث عف مكاف تمؾ " منصكر"الذم يستطيع أف يريحو مف ذنكبو، ككاف ذلؾ حيث اتجو 

، ككما ىك معركؼ عند شيكخ الصكفية ىناؾ "سعيد الحفناكم"القبة البيضاء التي يسكف فييا 
، "لسعيد الحفناكم"األحدب كاف ىك ذلؾ المريد " صادؽ"شخص مريد يتبعو كيأخذ منو، ك

 .عمى طريقو" منصكر"كىك مف دؿ 
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كأخبره عف بعض األمكر كالعجائب التي تحدث لمصكفي، مشيا طكيال معا حتى كصؿ 
إليو، فقبتو تقع في أقصى المدينة في صحراء قاحمة، يقكؿ صادؽ األحدب أف ىذا المكاف لو 

 أمكنو أف »مف " سعيد الحفناكم"قدرة خارقة عمى تطيير النفس كوسميا، كروـ قسكتو كحدة 
 كأخبره كذلؾ أنَّو ىناؾ أمكره خارقة (1)«يقير ىذه األماكف، كحده دكف أم حيكاف أك نبات

الكرامات سر، كسره عظيـه ألنَّو »تحدث ليذا الصكفي دكف ويره، فالكرامة تحاكي األسطكرة
مقدس، نطمع عميو بقراءتيا أك االستماع إلييا، كىي ليذا السَّبب ترعى القدسي كتنشره بيف 
النَّاس، إنَّيا أكثر الكسائؿ شيكعان لنشر التربية المقدمة كىي في كؿ ذلؾ تحاكي األسطكرة 
ذا كانت شخصيات األسطكرة آلية أك أبطاال مدنييف فإفَّ  التي ىي األداة الكحيدة لمتربية، كا 
األكلياء بدكرىـ كبسبب مشاركتيـ في القدسي، ليسكا بشرنا عادييف، بشرنا مف مستكل أكلئؾ 

بؿ إنيَّـ ...الذيف ال برىاف ليـ، فالكالية انتقاؿ إلى مرحمة أسمى في الكجكد، إلى درجة النبكة
 :،كمف ىذه العجائب(2)«لأللكىية في صفة القدرة عمى خمؽ الفعؿ الخارؽ" مشارككف"

 أفَّ طيكران مياجرة قادمة مف أماكف نائية تأتي لتعرض نفسيا عميو أمال في أف »ييقاؿ 
 .(3)«تككف طعاما لو يقاؿ ذلؾ أيضا عف الغزالف، وزالف ال أحد يعمـ مف أيف تأتي

فكيؼ يمكف ليذا أف يحدث كسط ىذه القفار القاحمة، ليذا يعتبر ىذا األمر مف  
 .األمكرالعجائبية وير القابمة لمتصديؽ

 ذات »: كيضيؼ صادؽ األحدب كذلؾ عف األمكر العجيبة التي تحدث لمصكفي قائال
يـك رأيت شجرة برتقاؿ منتصبة عمى وير مبعدة مف الكلي الصالح سعيد الحفناكم يمد يده 

فسعيد " شجرة برتقاؿ كسط ىذا الجذب كالحر، كىذا مف العجائبي كذلؾ، (4)«قاطفا ثمارىا
 .الصكفي ىك رمزه أسطكرم بفضؿ ىذه الكرامات التي يمتمكيا" الحفناكم
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بالكلي الصالح، الذم يحترمو الجميع، كمنصكر كذلؾ  (...عيف )كىك المعركؼ في 
بعد لقائو معو، أحبو كتمنى أف يبقى معو، كىذا الكلي كذلؾ لـ يسمـ مف أيدم الجماعات 

اإلرىابية، فقد كسركا قبتو، كنكمكا بجثتو، التي عثر عمييا صادؽ األحدب كقاـ بدفنو ك ارتداء 
ثكب سعيد الحفناكم الممطخ بالدماء، إثر الصدمة فقد عقمو كأصبح يجكؿ في شكارع مدينة  

أنا الحي، أنا »:بثكبو الممطخ بالدماء كينادم كؿ مرة مكررا سرد الكرامة قائال  (...عيف )
الكلي الصالح، سعيد الحفناكم، صاحب البركات كالكرامات كالمقامات، أنا الكاصؿ تأتيني 
الغزالف كالطيكر، كتنشؽ لي أرض الصحراء بالينابيع كتنمك لي فييا أشجار البرتقاؿ، أنا 

 .(1)«البالغ مقاـ الكاصؿ، مقاـ النكر كالكجد الرباني، أنا الفاني في ذات ا
األحدب اآلف، بقكلو أنا الكلي " صادؽ"كيمكف أف نسمي ىذه الحالة التي يعيشيا 

؛ حالة التكحد كالفناء أك الحمكؿ مثؿ التكحد في الذات اإلليية عند "سعيد الحفناكم"الصالح 
 .المتصكفة فصادؽ كذلؾ  يتكحد في ذات سعيد الحفناكم بعد مكتو

حيث " بكح الرجؿ القادـ مف الظالـ"إذان، كانت ىذه ىي الشخصيات المرجعية في ركاية 
نجد أنَّيا تنكعت بيف تاريخية كسياسية كدينية كأسطكرية، كشخصيات مجازية كما قسميا 

، كما نجد كذلؾ باإلضافة إلى تكظيفو لمشخصيات "الحب كالكره"المتمثمة في " فيميب ىامكف"
العربية، كاف ىناؾ حضكره لمشخصيات الغربية، كقد كاف ىذا الحضكر الفني لمشخصيات 

كتنكعيا كحسف تكظيفو ليا ممَّا زاد في  (إبراىيـ سعدم)كتنكعيا داللة عمى ثقافة الركائي 
أصالة الركاية الجزائرية، كحسف سبكيا كبنائيا، كما عبرت ىذه الشخصيات عف التحكالت 
ا في فترة التسعينات، أماَّ بالنسبة لمشخصيات األسطكرية  التي مرت بيا الجزائر، خصكصن

التي لـ نجد ليا حضكرنا كبيران في الركاية إالَّ رمزنا، فذلؾ يعكد إلى كاقعية األحداث كابتعادىا 
 .مف كرامة كعجائبية" سعيد الحفناكم"عف الخياؿ، إالَّ ما كاف متعمقان بشخصية الصكفي 
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 : مفهوم التصوف ورموزه–ثانيا 

 :مفهوم التصوف اصطالحا -1

ا أك طريقة لمسمكؾ، ال يخضع لتعريؼو كاحد معركؼ كمحدَّد،  التصكؼ بكصفو عممن
كلكف تعددت تعاريفو، كبالروـ مف أفَّ ىذه التعاريؼ متعددة إالَّ أنَّيا تالحقت فيما بينيا مع 

ف اختمفكا مكانا كزمانا –مركر الزمف، ككادت تصب في بكتقة كاحدة ألف أصحابيا   – كا 
فإنيـ كانكا يستضيئكف مف مشكاة كاحدة، فكاف االجتياد ككانت المحاكلة لمتفرُّد، كلكفَّ الميزة 
التي تميزت بيا تعاريفيـ ىي ميزة الكحدة كاالتفاؽ مثمما سيتضح لنا مف خالؿ بعض ىذه 

 .التعاريؼ
: كمف ىذه التعاريؼ ما أشار إليو أبك القاسـ الجنيد بف محمد الزجاج مبرزان معاني ىذا العمـ

 .(1)«أف تككف مع ا بال عالقة:  التصكؼ»
تصفية القمب عف مكافقة البشرية »: كسئؿ محمد بف خفيؼ عف التصكؼ فقاؿ

كمفارقة أخالؽ البشرية، كمجانبة دعاكم النفسانية كمنازؿ صفات الركحانية كالتعمؽ بعمـك 
الحقيقة، كاستعماؿ ماىك أكلى عمى السرمدية، كالنصح لجميع األمة، كالكفاء  عمى 

تباع الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ في الشريعة  .(2)«الحقيقة، كا 
 لتصكؼ تدريب النَّفس عمى العبكدية كردىا »: أما أبك الحسف الشاذلي عرفو قائال

 .(3)«ألحكاـ الربكبية

                                                           

 ديكاف المطبكعات .في الخمسية اليجرية الثانية-  محمد مرتاض، التجربة الصكفية عند شعراء المغرب العربي(1)
 .16، ص (ط:د)الجامعية، الساحة المركزية، الجزائر، 

 .17 المرجع نفسو، ص(2)

، (1:ط) دار الكتب العممية، لبناف، .  نكر اليدل الكتاني، األدب الصكفي في المغرب كاألندلس في عيد المكحديف(3)
 .9ق، ص1429-ـ2008
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التصكؼ إذنا ىك االبتعاد عف زينة الحياة كمادياتيا كالتعمؽ با كعبادتو، حيث يعش 
: المتصكؼ زاىدا في الدنيا إلى آخر يـك في حياتو، كيعرفو أبك عمي الركذبادم فيقكؿ

 .(1)«التصكؼ صفكة القرب بعد كدكرة البعد»
الصكفي مف لبس الصكؼ عمى الصفا كأطعـ »: كيقكؿ في تعريؼ آخر كاصفا الصكفي

 .(2)«نفسو طعاـ الجفا، كنبذ الدنيا كراء القفا، كسمؾ سبيؿ المصطفى

أصؿ التصكؼ »ىػ عف التصكؼ 367كقاؿ أبك القاسـ إبراىيـ بف محمد المتكفي سنة 
قامة المعاذير  ىك مالزمة الكتاب كالسنة، كترؾ األىكاء كالبدع كتعظيـ حرمات المشايخ كا 

 .(3)«كالتأكيالت- كترؾ ارتكاب الرخص- لمتحمؽ كالمداكمة عمى األكراد
اختمؼ الناس في اشتقاؽ الصكفي كأحسف »: كقاؿ الشيخ أحمد أبك العباس المرسي

 .(4)«ما قيؿ فيو إنو منسكب لفعؿ ا تعالى بو، أم صافاه ا تعالى فصكفي فسمكه صكفيا
كممَّا الجداؿ فيو أفَّ أم عمـ ينبني عمى مقاصد يشترطيا المتمقي كيروب فييا الباحث 

نفسو، كالسيما في العمـ الذم يستقي متابعة مف اإلسالـ، كييدؼ إلى نشر مذىب صاؼ 
جمي ال يبتعد عما أقره الشارع الحكيـ كال ينأل عف المقاصد التي تأسست مف العمـك 

كمقاصد التصكؼ كثيرة كمتنكعة، كلكفَّ بعضيـ قد حصرىا في خمسة . اإلسالمية بعامة
 :مقاصد ىي كاآلتي

 .صفاء النفس كمحاسبتيا- 1
 .قصد كجو ا- 2
 .التمسؾ بالفقر كاالفتقار- 3
 .تكطيف القمب عمى الرحمة كالمحبة- 4
 .(5)التجمؿ بمكاـر األخالؽ التي بعث ا النبي بيا إلتماميا- 5

                                                           

 .23ص، 2007، (ط:د).(ب:د)، دار المعرفة الجامعية. الحركة الصكفية في اإلسالـ،   محمد عمي أبك رياف(1)

 23المرجع نفسو، ص (2)

 .17-16 ص. محمد مرتاض، التجربة الصكفية عند شعراء المغرب العربي، في الخمسينية اليجرية الثانية(3)

 .17 المرجع نفسو، ص(4)

 .18-17المرجع نفسو، ص :   ينظر(5)



                     الشخصيات المرجعية و الرمز الصوفي    :                                  الفصل األول
 

[65] 
 

كمف صفات الصكفية أنيـ زاىدكف في الدنيا ال يروبكف بيا أشداء عمى أنفسيـ، 
قنكعكف بالقميؿ، ال يأكمكف إال عند الجكع الشديد قميؿ كالميـ بؿ ال يتكممكف إال لضركرة 
داعية لذلؾ كال ينامكف إال ومبة، كما قاؿ حسف القزاز عندما سيئؿ عف كثرة جمكسو بالميؿ 

أال نأكؿ إال عف فاقة، كالنتكمـ إال عف ضركرة، كال : بني ىذا األمر عمى ثالثة أشياء»: فقاؿ
 .(1)«نناـ إال عف ومبة

كممَّا ال شؾَّ فيو أف التصكؼ اتجاه ديني، كأنو مف العمـك الشرعية اإلسالمية التي ال 
يختمؼ أحد فييا، إالَّ أفَّ االختالؼ الكحيد يبقى في اشتقاؽ االسـ، أك كجو اشتقاؽ كممة 

كليذا كضع مؤرخك األدب كالفمسفة نظريات كثيرة قاـ الدليؿ عمى نقض أكثرىا كلـ " الصكفية"
 .يسمـ أقميا مف التشكيؾ، كفي مايمي استعراض مكجز ليذه الكجكه

كىي بقمة زوباء قصيرة كنسبكا إلييا الكتفائيـ بنبات " الصكفانة"ذىب قـك إلى قـك أنو مف  -1
 .صكفاني: الصحراء، كىذا ومط، ألٌنيـ لك نسبكا إلييا لقيؿ لمكاحد منيـ

 كزعـ آخركف أنو مشتؽ مف الصؼ األكؿ، انتسابا إلى أكلئؾ الذيف كانكا يحافظكف عمى  -2
الصمكات في جميع أكقاتيا كيأتكف مبكريف إلى المساجد ليتمكنكا مف الجمكس في الصؼ 

 .األكؿ
كىي الشعرات الثابتة في مؤخره " صكفة القفا"كاقترح بعضيـ أف يككف االسـ مشتقا مف  -3

 (.2)كأف الصكفي عطؼ بو إلى الحؽ كصرؼ بو عف الخمؽ (مؤخر القفا)
كاف قـك في الجاىمية يقاؿ ليـ : سياقة مختمفة، قالكا" اسـ صكفة" كساؽ بعض الركاة  -4

صكفة انقطعكا إلى ا كقطنكا الكعبة، فمف تشبو بيـ فيـ الصكفية، ثـ إف كممتي صكفة 
كصكفاف تطمقاف عمى كؿ مف كلي أمر البيت الحراـ شيئا مف وير أىمو تطكعا منو أك 

 .قاـ بشيء مف أمر المناسؾ

                                                           

 .22، ص1981-1401 دار الكتاب العربي، بيركت، لبناف، .  عمر فركخ، التصكؼ في اإلسالـ(1)

 .23، صنفسوالمرجع :  ينظر(2)
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 كلعؿ أكثر مف اطمأف إليو مؤرخك الفمسفة اإلسالمية مف الشرقييف كالغربييف إف كممة  -5
الذم ىك لباس العباد كأىؿ الصكامع إال إبف الجكزم عد " الصكؼ"مشتقة مف " تصكؼ"

ف كاف قد قيؿ اشتقاؽ  كأنكر ابنخمدكف اشتقاؽ " صكفة القفا"مف " الصكفية"ذلؾ محتمال، كا 
االسـ مف الصكؼ ضركرة كجارل القشيرم في ذلؾ ألف المتصكفة لـ يختصكا بمبس 

كاألظير إف قيؿ باالشتقاؽ إنو مف  »:الصكؼ دكف ويرىـ ثـ إنو عقب عمى ذلؾ بقكلو
الصكؼ، كىـ في الغالب مختصكف بمبسو فمما كانكا عميو مف مخالفة الناس في لبس 

ألف " الصكؼ"فاخر الثياب إلى لبس الصكؼ ككذلؾ يرل السراج الطكسي أنيـ نسبكا إلى 
 .(1)«لبس الصكؼ كاف دأب األنبياء عمييـ السالـ كالصديقيف كشعار المساكيف المتنسكيف
كلقد عرفت الصكفية بأسماء أخرل كلكنيا عمى كؿ حاؿ أقؿ شيرة كلخركجيـ عف 

يكائيـ إلى " ورباء"األكطاف سمكا  كلكثرة أسفارىـ سمكا سياحا كمف سياحتيـ في البرارم كا 
كأىؿ الشاـ - الغار كالكيؼ: كالشكفت بمغتيـ" شكفتية"الكيكؼ سماىـ بعض أىؿ الديار 

ألنيـ إنما ينالكف مف الطعاـ قدر ما يقيـ الصمب لمضركرة، كسمكا أيضا " جكعية"سمكىـ 
نما " المتصكؼ"ك " المقربيف"ألف ا نكر قمكبيـ كقد يسمكف أيضا " نكرانية" وير الصكفي، كا 

 .(2)ىك المتشبو بالصكفي لحبو لو كلكنو أقؿ منو درجة
طريقة في الحياة، كرياضة »كلكف روـ كؿ ىذا التعدُّد في المفاىيـ يبقى التصكُّؼ 

 كىذا (3)«تيمارس مف أجؿ ىدؼو معيف، ىك تحقيؽ الكماؿ الخمقي الذم دعا إليو اإلسالـ
الكماؿ الخمقي ال يتحقؽ إالَّ بمجاىدة النفس كابتعادىا عف الشَّيكات كاألىكاء، فاإلنساف 
 »:بأخالقو كليس بمالو، كقد حدَّثنا رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ عمى مكاـر األخالؽ قاؿ

                                                           

 .25-24، صالسابؽ  المرجع (1)

 .26-25، صنفسو  المرجع (2)

، 2001 ،(ط:د)  أحمد محمكد الجزار، قضايا كشخصيات صكفية، منشأة المعارؼ جالؿ حزل كشركاه، اإلسكندرية،  (3)
 .88ص
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،فالخمؽ (1)«كىك تعمـ رياضة النفس كمحاسف األخالؽ..ممكة تعصـ مف قامت بو عما يشينو
 .الحسف ىك أساس نجاح كؿ أمكر الحياة كاآلخرة

 : رموز التصوف في الرواية-2
" منصكر"حفمت الركاية بالعديد مف رمكز التَّصكيؼ، بداية بالتطيير الذم يسعى إليو 

ليطيِّر نفسو مف ذنكبو التي تطارده، كىذا األخير ال يتحقؽ إال بالتكبة، التي تجسَّدت في 
كىذه التكبة أتبعت ببعض مقامات التصكؼ  (...عيف)منذ رحيمو إلى مدينة " منصكر"حياة 

سعيد "ليظير لنا التصكؼ جميان بدءنا بالحمـ الذم رآه، ليتبعو بالبكح إلى الشيخ الصكفي 
، ككاف ىذا البكح مرفقا بالبكاء الذم تتساقط معو الدمكع لتغسمو مف ذنكبو، كيأتي "الحفناكم

ليتـ رسـ لكحة التصكؼ في الركاية معمنا عف " سعيد الحفناكم"لمشيخ " المريد"في األخير 
أنا الكلي الصالح  (...عيف)كرامات الكلي الصالح، متكحدا في ذاتو، مناديا في شكارع مدينة 

 ".سعيد الحفناكم"
- التكبة- التطيير: مف خالؿ كؿ ىذا يمكننا استخالص ىذه الرمكز كالمتمثمة في

 .الكرامة- المريد- الشيخ- البكح- البكاء- الحمـ
كما أسمفنا الذكر أفَّ كؿ  مقاـ يستدعي مقامنا آخر، فمف خالؿ عرضنا لمتكبة نككف 

قد أشرنا لمتطيير في نفس الكقت فالتكبة تطير النفس مف الذنكب، كبحديثنا عف الشيخ نككف 
" الكرامة"قد تطرقنا كذلؾ إلى مقاـ البكح لو، كالبكاء أمامو، كاإلشارة إلى مريده، كما سنعرض 
التي يمتمكيا الكلي الصالح، كالحمـ كاف نقطة التحكؿ األكلى التي استدعت كؿ ىذه 

 .المقامات
العديد مف الذنكب في حياتو التي اعترؼ بيا في مذكراتو " منصكر"اقترؼ الحاج 

كالمتمثمة في العديد مف العالقات المحرمة مع النساء، كالتي سكؼ نقـك بعرضيا باعتبارىا 
 :الخطايا التي أدت بمنصكر إلى أف يختار طريقا لمتكبة منيا

                                                           

، دار (مف القرف الثالث حتى نياية القرف السابع اليجرم) عباس ثابت حمكد، المعيار األخالقي في نقد الشعر العربي (1)
 .27، ص2011، (1: ط)دجمة، عماف، 
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 :عالقات منصور قبل التوبة: أوال
 :نصيرة- 1
 كنت أنا »" شريؼ"أخت صديقو " نصيرة" منجذبا شيكانيا في طفكلتو إلى "منصكر"كاف  

ا أحب الذىاب إلى دار شريؼ، لكف لألسؼ ليس لمجرد التمتع بثمار أشجاره لكف ...أيضن
 .لكف لـ يقـ معيا بعالقة محرمة ( 1)«لرؤية أختو نصيرة التي كانت تكبره سنا

 : وردية- 2
 بعدىا كضعت »كامرأة " منصكر"امرأة متزكجة، كانت أكؿ عالقة تككف بيف " كردية"

شفتييا عمى خدم انتصبت، ثـ أمسكتني مف يدم، داعية إيام إلى أف أقؼ مثميا، 
ىي زكجة أب صديقو " كردية "(2)«احتضنتني بيف ذراعييا، بيف الحيف كاآلخر كانت تقبمني

ك أقامت معو عالقة " منصكر"حيث راكدتو عف نفسو ، كخانت زكجيا مع الطفؿ " شريؼ"
 .في فراش زكجيا 

 :مسعودة- 3
، كىي ثاني امرأة يقيـ معيا عالقة "منصكر"امرأة مطمقة كانت جارة لمنزؿ " مسعكدة"

وير شرعية في طفكلتو، حيث راكدىا عف نفسيا في منزلو، في فترة وياب أمو ككالده عف 
بسبب الخكؼ لـ يدـ األمر وير ...أمسكت بيدىا كأدخمتيا ورفتي كأرقدتيا فراشي»المنزؿ 

 .كقد انجبت منو طفال بعد ىذه العالقة(3)«بضعة دقائؽ
 :كمير ردمان- 4

" منصكر"في مرحمة االبتدائي، انجذب إلييا " منصكر"كانت معممة " كمير ردماف"
مارست الجماع مع معممتي ...شربت الخمر كأكمت لحـ الخنزير»شيكانينا في طفكلتو 

                                                           

 .15  الركاية، ص(1)

 .23-22  الركاية، ص(2)

 38  الركاية، ص(3)
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السابقة، السيدة كميرردماف، في سرير ورفتيا، عشر مرات أم طكاؿ الميؿ، كذلؾ في مختمؼ 
 .كأقاـ معيا عالقة في مرحمة شبابو( 1)«الكضعيات، مما حمؿ ا كماحـر

 :حورية- 5
يظير »عالقة وير شرعية كفي منزليا كفراشيا " منصكر"امرأة متزكجة أقاـ معيا " حكرية"

الرجؿ عند مدخؿ ورفتو ليشاىدني مع زكجتو في فراشو، ألقي بنفسي خارج السرير راكضا 
كانت امرأة عاقر، حيث باوتيا زكجيا كىي تمارس الحب في " حكرية "(2)«صكب النافذة

الذ " منصكر"، زكجيا مفتش شرطة، أطمؽ عمييا الرصاص كقتميا، أما "منصكر"فراشو مع 
 .بالفرار مف النافذة عاريا

 :زكية- 6
بصدؽ زكية حيث كانت فاتنة الجماؿ، أقاـ معيا عالقة " منصكر"أكؿ فتاة أحبيا 

في لقائنا ذاؾ مارست الحب معيا آلخر مرة، بيف الصخكر، عمى » سنة 16كىي في عمرىا 
وير مبعدة مف مكج البحر الصاخب، بمعزؿ عف المدينة كسط الدمكع كاأللـ كالمكت المخيـ 

كنفسيا مف إخكتيا " منصكر"، كخكفا عمى "منصكر"مف " زكية" حممت (3)«عمينا بظمو القاتـ
التي تحدت المكت مف أجؿ " زكية"كاف يخاؼ المكت عمى عكس " منصكر"قررت االنتحار، 

فقد ىرب ىك ككالديو مف " منصكر"حبيما الكبير، رمت بنفسيا في البحر كانتحرت، أما 
 ".زكية"منزليـ خكفا مف إخكة 

 :نسرين شراز- 7
" نسريف شراز"إلى فرنسا إلنياء دراستو الجامعية في الطب، كانت " منصكر"بعد سفر 

أكؿ طالبة يتعرؼ عمييا، حاكؿ تجنبيا كي ال يقيـ معيا عالقة كتككف نيايتيا مثؿ مف سبقيا 
أك القتؿ " مسعكدة"أك الضياع مثؿ " كزكية"االنتحار : مف النساء الالتي عاشرىف كىي إما

                                                           

 .53-52  الركاية، ص(1)

 .103  الركاية، ص(2)

 .97  الركاية، ص(3)
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، لكف باءت محاكالتو بالفشؿ حيث ربطت بينيما عالقة حب، كأفقدىا عذريتيا "حكرية"مثؿ 
شيكر مضت قبؿ أف أزيؿ عذريتيا، في ورفتيا بالحي »في ورفتيا بالحي الجامعي 

الجامعي، حينيا تركت فراش نسريف شيراز ألجمس عاريا إلى طاكلة عمميا، خافض الرأس، 
 في تمؾ المحظة أجيش باكيا ألنو تذكر زكية حبيبتو التي انتحرت (1)«مكليا ظيرم ليا

" نسريف"لكف ...في صكتيا كبسمتيا كرقتيا كبراءتيا" زكية"كانت تحمؿ ركح " نسريف"بسببو، ك
أحست باالىانة ألنو قاـ بالبكاء مباشرة بعد ممارسة الجماع معيا، كتركيا كحدىا بالفراش، 

دكف أف يحدث ليا " نسريف شراز"فرحان ألفَّ عالقتو انتيت مع " منصكر"في حيف كاف 
مكركىان كاألخريات، حيث أصبح يحس نفسو إنساننا كاآلخريف ال ميصدر لعنة تصيب كؿ مف 

 .يجازؼ بأف يحمؿ لو حبا
 :سمين- 8

ييكدية األصؿ كانت " سميف"تعرؼ عمى " نسريف شراز"مع " منصكر"بعد نياية عالقة 
أف تمارس معو الحب ألنيا " سميف"سياسية كمف ثكار الشيكعييف، أقاـ معيا عالقة، رفضت 

كانت تعتبره برجكازم صغير كليس لو عمـ باألمكر السياسية، كىي تريده أف يصبح شيكعيا 
بر ك لـ يتغير كما تريد كأقامت معو " منصكر"كي تمارس معو الحب، لكنيا لـ تطؿ الصَّ

التي قتميا كالده، قرر منصكر العكدة إلى الجزائر كأطاؿ " منصكر"عالقة، لكف بعد كفاة أـ 
 .ويابو عمى سميف فاستسممت لميأس كانتحرت
الجماع منذ طفكلتو إلى شبابو كف " منصكر"نجد أفَّ أكؿ أربع نساء مارس معيف 

متزكجة، " حكرية"مطمقة، ك" مسعكدة"كانت متزكجة، ك" كردية"متزكجات أك مطمقات، 
 : مطمقة، كسنكضح ىذا بالشكؿ التالي"كميرردماف "كالمعممة 
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ثـ نجد تغير حاالت الشخصيات مٌمف عاشرىف حيث انتقؿ مف معاشرتو لممتزكجات 
، إذنا مجمكع النساء "سميف"ك" نسريف شراز"ك" زكية"كالمطمقات إلى الفتيات العازبات، كىف 

كف سبعة نساء اثنتيف منيف متزكجات كاثنتيف " منصكر"الالتي عاشرىف قبؿ أف يتكب 
 :مطمقات كثالث فتيات عازبات، كىؤالء األخيرات نكضحيف بالشكؿ التالي

 
 :عالقات منصور مع النساء بعد التوبة: ثانيا

 :ضاوية- 1
 عندما رأيت ضاكية أخيرا »بعد تكبتو " منصكر"كانت أكؿ زكجة شرعية ؿ " ضاكية"

كجدتني أحس بمكجة مف اليأس تغمرني، كىي تسكب الشام في كأسي لـ أعد أعرؼ 
بالتدقيؽ إف كانت تمؾ الشابة الفاتنة، الكديعة، ىي رفيقة عمرم القادمة أـ ضحية أخرل 

 حيث صبر سبع سنكات لـ يممس كلـ يرل (1)«ستضاؼ إلى ضحايام الكثيرات السابقات
 ".ضاكية"امرأة، إلى أف تزكج شرعيا ب 
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                          ورديــــة                      مراودة

                          مسعـودة                      شهوانية   

 منصور                                                                     مطلقة          متزوجة

                          كلير ردمان                  شهوانية

                          حوريـــة                      شهوانية
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 : يمينة- 2
 الميـ أنني لـ أسأؿ يمينة »" يمينة"ىي " ضاكية"بعد " منصكر"الزكجة الثانية ؿ

أخفيت زكاجي الثالث عنيا، لكف كيؼ يمكف الحفاظ عمى سر في مدينة كمدينة 
، ليذا اقترحت عميو الزكاج كىذا ما "منصكر"عف الجماع مع " ضاكية" امتنعت (1)«؟...عيف

 ".يمينة"حصؿ، لكف ىذا الزكاج لـ يدـ حيث طمؽ 
 :سمطانة- 3

أنني لف ألتقي -  كما فكرت بأسى»" سمطانة"ىي "يمينة"ك" ضاكية"الزكجة الثالثة بعد 
بضاكية إال بعد ثالثة أياـ، ألف اليكميف الباقييف ىما زينب كسمطانة، زكجتي الثالثة 

 .كالتي طمقيا ىي األخرل(2)«كالرابعة
 :زينب- 4

فكرة الطالؽ مف ضرات ضاكية بدأت تعشش في »" زينب"الزكجة الرابعة تدعى 
ذىني منذ ذلؾ الحيف في الحقيقة إحساس عميؽ بالحزف ومرني كأنا أكاصؿ السير 

 .كقد طمقيا منصكر كذلؾ(3)«كحيدا
ألنو كاف يخاؼ عمى بقاء  (يمينة، كسمطانة كزينب)طمؽ زكجاتو الثالثة " منصكر"

 .كحدىا في المنزؿ، كالكضع األمني سيء جدا خالؿ العشرية السكداء" ضاكية"
، فيي كانت "ضاكية"نالحظ أف العالقة الكحيدة التي استمرت ىي عالقتو مع زكجتو 

الجانب المضيء في حياتو، حيث ساعدتو عمى أف يطير نفسو مف ذنكب بفضؿ البكح ليا 
مف خالؿ مذكراتو، فيي لـ تكف تعرؼ حقيقة زكجيا الحاج منصكر إال مف خالؿ المذكرات، 

 .حيث إنتصر منصكر عمى نفسو
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أف ال يخاؼ مف ا كىك العبد الضعيؼ، لقد كاف خكؼ منصكر مف " لمنصكر" كيؼ

ا شديدا فأصبح يرل إف الكمب المتشرد أفضؿ منو،لكف رحمة ا كاسعة حيث ىدل الحاج 
 .الى الطريؽ المستقيـ فبرحمتو أعطاه القكة ليتجرد مف األىكاء كيقاكميا" منصكر"

، فميس كؿ البشر عمى (1)«حسنكا أخالقكـ»يقكؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ 
 .أخالؽ حسنة، ليذا باإلمكاف أف يحسنكا أخالقيـ كيتكبكا ليعفكا ا عنيـ كيرحميـ

كعالقاتو قبؿ التكبة كبعد التكبة يمكننا اآلف عرض " منصكر"بعد عرضنا لذنكب 
 .رمكز التصكؼ في الركاية

 :التوبـة- 1
التكبة بمفيكميا الشرعي ىي الرجكع عما كاف مذمكما في الشرع إلى ماىك محمكد 
: فيو، أك ىي الرجكع عف الذنب كالتكبة منو، كىي كاجبة عند ارتكاب أم ذنب لقكلو تعالى

                  ﴾  
(2). 

كلكي تتحقؽ التكبة البد مف االلتزاـ بشركط كاضحة متعمقة بحؽ مف حقكؽ ا كىي 
 :كاآلتي

 اإلقالع عف الذنب- 1
 الندـ عميو- 2

                                                           

 .117، ص(س:د)، (ط:د )  زكي مبارؾ، األخالؽ عند الغزالي، منشكرات المكتبة العصرية، بيركت، (1)

 عند الصكفية في ضكء اإلسالـ، دار المنارة االتصاؿ سارة بنت عبد المحسف بف عبد ا بف جمكل آؿ سعكد، نظرية (2)
 .8:، سكرة التحريـ، اآلية83ـ، ص1991-ق1411، (1:ط)لمنشر كالتكزيع، السعكدية، 
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 .(1)العـز عمى عدـ العكدة إليو- 3
إبراء الذمة مف حؽ الغير : باإلضافة إلى شرط رابع إف كانت متعمقة بحؽ آدمي كىك

رجاع الحقكؽ  سكاء أكاف حقا ماديا أك معنكيا أم طمب الصفح كالغفراف مف الغير كا 
 .ألصحابيا الشرعييف

كالتكبة مف الذنكب كسيمة لمحبة ا لمعبد فإذا أحب ا عبده مذنب حتما سييديو إلى 
ييًحبي ﴿: الطريؽ المستقيـ طريؽ اليداية كالتكبة، لقكلو عز مف قائؿ  ًإفَّ اى ييًحبُّ الَّتكَّاًبيف كى

 .(2)﴾الميتىطىيًِّريف 
ا أشد فرحا بتكبة عبده، حيف يتكب إليو، مف أحدكـ »: كقكلو صمى ا عميو كسمـ

كاف عمى راحمتو بأرض فالة، فانفمتت منو كعمييا طعامو كشرابو فأيس منيا، فأتى شجرة، 
فاضطجع في ظميا قد أيس مف راحمتو، فيماىك كذلؾ إذ ىك بيا قائمة عنده، فأخذ بخطاميا 

 ركاه أنس بف «الميـ أنت عبدم كأنا ربؾ، أخطأ مف شدة الفرح: ثـ قاؿ مف شدة الفرح
 .(3)مالؾ

أمَّا المتصكفة، فالتكبة عندىـ ليا مفيكميا الخاص، الذم يقترب أحيانان إلى المفيـك 
السني كيبتعد عنو أحيانا أخرل، فيي عندىـ الزمة لمف أراد أف يسمؾ الطريؽ إلى ا ألنيا 

 .(أكؿ منازؿ السالكيف كأكؿ مقاـ مف مقامات الطالبيف )
لكي يطير الشخص مف الذنكب فعميو بالتكبة فيي أصؿ لكؿ مقاـ كقكاـ كؿ مقاـ 

كمفتاح كؿ حاؿ كىي أكؿ المقامات كىي بمثابة األرض لمبناء، فمف ال أرض لو ال بناء لو، 
 .كمف ال تكبة لو ال حاؿ لو كال مقاـ

فيي أكؿ مقاـ لسالكي طريؽ الحؽ، كما أف الطيارة أكؿ درجات طالبي التكبة، مف 
 قد كانت الدنيا كزينتيا مما أىتـ بو الصكفية في »معاصي الدنيا التي ورتيـ كأخذت بيـ 
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أدبيـ المنظـك كالمنثكر، ألنَّيـ أدرككا أف حب الدنيا رأس كؿ خطيئة، كأف فتنتيا ممَّا ينقض 
كركضو كراءىا أفسدت " منصكر" شيكات (1)«عمى المريديف عيدىـ، كيفسد عمييـ نفكسيـ

عميو حياتو، كجعمتو يخكض لعبة المطاردة آلخر يـك في حياتو، لكنَّو سعى إلى تطيير نفسو 
ما يحسو الصكفي مف تطيير كصفاء عف طريؽ تزكية النفس كتصفيتيا مف أجؿ ىدفو »ألف 

 . ككسب رضاه كعفكه(2)«األسمى مف رحمتو الباطنية التي يتطمع فييا إلى الكصكؿ إلى ا
 كتبدأ التكبة عند انتباه القمب مف رقدة الغفمة، فيرل ماىك عميو مف سكء حاؿ 

كتصحك فيو إرادة التكبة كاإلقالع عف الذنب، كىنا يمده الخالؽ بالعزيمة كيأخذ بيده في 
طريقو إليو، كىذا مانجده عندما صار منصكر ييرب مف ماضيو، كال يريد أف يمتقي بالمعممة 

محاكلة االتصاؿ بيا لـ تتـ في األخير، ربما ذلؾ خكفا مف أف يعاكد الماضي »كميرردماف 
مطاردتي كربما قدرم ىك االبتعاد عف كؿ مف أحب، أحسست عمى أية حاؿ، أنو مف 

 .(3)«األفضؿ لي كليا أف ال نمتقي ثانية
ليذا لـ يكمميا " كميرردماف"مف ماضيو كاليريد أف يمتقي بالمعممة " منصكر"ييرب 

يحس بروبتو في التكبة فيبتعد عف كؿ مايزيد " منصكر"عندما أعطتو رقـ ىاتفيا، نجد أف 
في ذنكبو أك يذكره بماضيو، كىك مايدؿ عمى صحكة القمب مف وفمة المعاصي كاآلثاـ، 

بعد زكاجو مف ضاكية أحس بالفكز عمى نفسو ألنو تحداىا بتكبتو، فكاف يدعكا ا " منصكر"
 .أرجك إليي، أف تغفر لي ما تقدـ مف ذنبي كما تأخر»شاكرا 

 .أرجك أف تنير لي دربؾ كأف ال تتركني كحدم في الظممات
 .أرجك ربي أف تشممني برعايتؾ كتحميني مف شركر نفسي

 .أنا النممة الحقيرة التائية وياىب ركحي
                                                           

عقبة : تقديـ (نشأتو كتطكره حتى آخر القرف الثالث اليجرم) عبد الحكيـ حساف، التصكؼ في الشعر العربي اإلسالمي (1)
 .256، ص2010 ،(ط:د)زيداف، دار العرب لمدراسات كالنشر كالترجمة، سكريا،  

- عبد الكىاب البياتي- صالح عبد الصبكر- أدكنيس) طالب المعمرم، الخطاب الصكفي في الشعر العربي المعاصر (2)
 .43، ص2010، (1:ط) العربي، بيركت، االنتشار، مؤسسة (محمدعفيفي مطر
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 .أنا العبد البائس الذم ال يساكم جناح ذباب
 .(1)«إليي أنت عمى كؿ شيء قدير

كىناؾ مف يرل أفَّ التكبة مسبكقة بشيء آخر كالزَّجر، كالزَّجر في المغة ىك المنع 
كىك حالة يستشعرىا اإلنساف داخمو بما ييبو ا لو مف شعكر بخطأ المسير، فينتبو لنفسو 

ذا صحت تشتمؿ عمى  كيمتنع، كبيذا تككف التكبة كىي في مبدأ صحتيا تفتقر إلى أحكاؿ، كا 
مقامات كأحكاؿ البد في ابتدائيا مف كجكد زاجر، ككجد أف الزاجر حاؿ ألنَّو مكىبة مف ا 

كاف دائما " منصكر"، (2)تعالى عمى ما تقرر، أفَّ األحكاؿ مكاىب كحاؿ الزجر مفتاح التكبة
أنا مجـر مف طرازو خاص، مف طراز فريد كوريب، المشكمة أنو ال »يحس بالذنب يطارده 

يكجد مف يسعني تسميـ نفسي لو، كما فعؿ أبي، جريمتي وير منصكص عمييا، وير معترؼ 
 .(3)«بيا، ال تكجد محكمة عمى األرض ترضى بإدانتي

نفسو فييا مف " منصكر"ىي األرض الكحيدة، التي يطير  (...عيف)كانت مدينة 
 .الذنكب ىي جينـ التي يعذب نفسو فييا، كاليعكد إلى الماضي مف جديد

ألني ضاؿ كمطمكب ضممت : مالي أراؾ ميمكما، قاؿ »:قاؿ رجؿ لبشر الحافي
الطريؽ كالمقصد، كأنا مطمكب بو، كلك تبينت كيؼ الطريؽ إلى المقصد لطمبت، كلكف سنة 

 .(4)«الغفمة أدركتني كليس لي منيا خالص إال أف أزجر فأنزجر
فمكي تبدأ التكبة كتتيسر فالبد أف تسبؽ بزجر ينبو الغافؿ مف رقدتو كيدفعو لطمب 
طريؽ الرشد، فإذا طمب الرشد أدرؾ كعمـ أنو عمى وير سبيؿ الرشد كعمى وير الطريؽ 

 .المستقيـ فعاد إلى ا كتاب مف ذنكبو كمعاصيو
كلمٌزجر صكر مختمفة، فقد يككف نتيجة باعث داخمي كما قدمنا، كقد يككف نتيجة 

مصيبة كابتالء يصيب اإلنساف فيدرؾ حينيا أنو قد أسرؼ كأفرط في جنب ا فيعكد، كقد 
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 .84  سارة بنت عبد المحسف بف عبد ا بف جمكم آؿ سعكد، نظرية اإلتصاؿ عند الصكفية في ضكء اإلسالـ، ص(4)



                     الشخصيات المرجعية و الرمز الصوفي    :                                  الفصل األول
 

[77] 
 

تككف بتنبيو أك نصيحة مف أحد الصالحيف يكافؽ قبكال في نفس العاصي فيرجع إلى ربو 
 .(1)بتكبة صادقة

كسكاء أكانت التكبة مسبكقة بزجر أك بأمر آخر، أـ وير مسبكؽ بشيءػ فال شؾ أنَّيا 
تمثؿ بداية التحكؿ األكبر في حياة العبد عف طريؽ المعصية إلى طريؽ الطاعة كالعبادة 
كمف ثَـّ تستمد ىذه البداية أىميتيا البالغة، ذلؾ ألفَّ آثارىا الطيبة تمتد إلى مابعدىا مف 

المراحؿ كالمقامات، فيي مف ناحية كثيقة الصمة بمجاىدات العبد كىي مف ناحية أخرل كثيقة 
الصمة بما ينتيي إليو طريقو مف االستعداد لمتجميات اإلليية بكؿ ما تستتبعو ىذه التجميات 

مف الكشؼ كالكرامة، كالمعرفة، كبعبارة أخرل تعد التكبة نقطة كسطا بيف التخمية مف الذنكب 
لى ىذا يشير الشاذلي في حديثو عف التكبة إذ يقكؿ كمقاـ التكبة لـ »: كالتحمية بالفضائؿ، كا 

ف شئت  يخرج صاحبو عف البداية لذلؾ شغؿ بتعب المجاىدة كالنياية لذة بأنكاع المشاىدة، كا 
ف شئت قمت البداية تخمي : قمت البداية إماطة طبع كتطيير، كالنياية ممكة كماؿ التنكير، كا 

ف شئت قمت البداية بعد عف األكصاؼ الذميمة  ثـ تحمي كالنياية استعداد لنكر التجمي، كا 
ف شئت قمت البداية مؿء اإلنا بأنا كالنياية تفريؽ بيف أنت كأنا  كىرب عف األخالؽ المئيمة، كا 

ف شئت قمت البداية تخؿ عف األناـ بؿ تحؿ بأخالؽ الكراـ، ثـ استعداد بتجمي الصمد  كا 
ف شئت قمت البداية منيا تعمـ النياية، فراسة دكف كشؼ عبادة، كذلؾ معمـك بالعادة . العالـ كا 

ف شئت قمت إذا ثبت أساس البداية عف القكاعد كجد صاحبو في النياية مايرـك مف  كا 
 .(2)«المقاصد كالفكائد

كالتكبة في المفيـك الصكفي ليست نكعا كاحدا، بؿ إفَّ ليا أقساما مختمفة كمستكيات 
ف خالفت  متفاكتة تعطييا بعدا خاصا يتناسب مع مسار الفكر الصكفي كيتالءـ معو حتى كا 

 .معنى التكبة التي جاء بيا الكتاب كبينتيا سنة نبينا عميو الصالة كالسالـ
 :كقد قسـ الحسف المغازلي التكبة إلى قسميف ىما
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 .كىي الخكؼ مف ا لقدرتو عمى العبد:  تكبة اإلنابة -1
 .كىي الحياء مف ا لقربو مف العبد: تكبة االستجابة -2

إذا تحقؽ العبد بيا ربما تاب »كقد استنتج السيرركدم مف ىذا التقسيـ أف تكبة االستجابة 
في صالتو مف كؿ خاطر يمـ بو سكل ا تعالى، كيستغفر ا منو كتكبة االستجابة الزمة 

 .(1)«كجكدؾ ذنب ال يقاس بو ذنب: لبكاطف أىؿ القرب كما قيؿ
أكليا التكبة . التكبة ثالثة أقساـ»: كىناؾ تقسيـ آخر لمتكبة ذكره أبكعمي الدقاؽ قاؿ فيو

فالتكبة بداية كاإلنابة كاسطة كاألكبة نياية فكؿ مف تاب . كأكسطيا اإلنابة، كآخرىا األكبة
لخكؼ العقكبة كاف صاحب تكبة، كمف تاب طمعا في الثكاب أك رىبة مف العقاب كاف 

صاحب إنابة، كمف تاب مراعاة لألمر ال روبة في الثكاب كرىبة مف العقاب كاف صاحب 
 .(2)«أكبة

 :الكرامة- 2
إفَّ كرامات الصكفية لـ تنؿ حتى اآلف أم قدر مف العناية، ففي حدكد عممنا لـ 

يتكقؼ أحده مف قبؿ أماميا لينظر إلييا، ال مف حيث ىي تذيؿ ىامشي عمى متف التصكؼ 
نَّما مف حيث ىي نص مستقؿ، تتجمَّى فيو بعض مظاىر العقؿ العربي كاإلسالمي صحيح ..كا 

بيف التأييد كالتفنيد  (حقيقة الكرامة)أفَّ المداد ساؿ حكؿ األصؿ الشرعي لمكرامات كحكؿ 
المسمميف بكرامات قديسي النصارل، لكف ذلؾ كمو تَـّ عمى . كحكؿ مقارنة كرامات الصكفية

في استقالليتو باعتباره جكىرا  (الكرامات)ىامش البحث العاـ في التصكؼ، كلـ يتناكؿ نص 
في ذاتو كفي شركط تأسيسو كآليات بركزه كصياوتو كفي داللتو المتنكعة كعالقتو بالكاقع 

 .(3)كوير ذلؾ مف األمكر التي تدكر عمييا الدراسات كاألبحاث...الزمني
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إفَّ الكرامة ىي خرؽ لمعادة، يقع ليؤالء األكلياء الذيف خرقكا عادة الخمؽ في مخالفة 
النفكس كالتقرب إلى ا، خرقكا العادة حتى صار ليـ خرؽ العكائد عادة، مف الخطر أف 

ىكذا نككف " إيديكلكجية"أك " دينية"أك " عممية"تنظر إلى الكرامة عمى أساس أفَّ ليا مرجعية 
ىماؿ مرجعيتيا الداخمية  فيي " القدسية"شكىناىا مف خالؿ التعامؿ مع مرجعية خارجية، كا 

أم ترتبط " قدسية"مرجعية دينية كلكف ليست إسالمية أك مسيحية أك ييكدية، فيي 
 .(1)بالفكطبيعي الذم يكجد في كؿ الديانات سكاء سماكية أك وير سماكية

حيف  ( ىجرية465المتكفي )كلعؿَّ أكؿ مف أفرد لمكرامات عنكانان مستقال ىك القشيرم 
أفرد كرقتيف، فقط مف رسالتو الشييرة ليذا المكضكع، فأشار خالليما إلى أف كقكع الكرامات 

َـّ  األكلياء جائز كأف الكرامات لألكلياء كالمعجزات لألنبياء، مع اختالؼو في الدرجة ال النكع، ث
 لك لـ يكف لمكلي كرامة ظاىرة عميو في الدنيا، لـ يقدح عدميا في ككنو كلينا، بخالؼ »: أكد

 كىكذا لـ ينظر لمكرامة عمى أنَّيا شرطه مف شركط «األنبياء فإنَّو يجب أف تككف ليـ معجزات
كىك المعنى الذم سيظؿ كبار األكلياء، يؤكدكنو، طيمة تاريخ التصكؼ الممتد ..التصكؼ

 .(2)عبر القركف
، إذ صارت الكرامات مبحثا  لكفَّ الحاؿ اختمؼ بعد القرف السابع اليجرم، كحتى اليـك

 بؿ !الونى عنو في الكتابات الصكفية كافة، حتى إنَّنا ال نكاد نجد صكفيا كاحدا بال كرامات
عمد مؤرخك التصكؼ المتأخركف إلى تراجـ األكائؿ، فكشحكىا بالكرامات الباىرة، ثـ تزايد 

 : األمر حيف أفردت لمكرامات كتب مستقمة أشيرىا
 .جامع كرامات األكلياء لمنبياني

 .بيجة األسرار كمعمف األنكار لمشطنكفي
 .طبقات األكلياء البف الممقف

                                                           

، المتخيؿ كالقدسي في التصكؼ اإلسالمي :   ينظر(1) ، (2:ط)، دار الحكار، سكرية، (السمسمة الصكفية)الميمكدم شعمـك
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 .(1)طبقات الخكاص لمشرجي الزبيدم
... كويرىـ" النابمسي"ك" الشعراني"ك" اليافعي"ىذا باإلضافة إلى الكثير مف أعماؿ 

كاألكثر مف ذلؾ أنَّو صارت لدينا مؤلفات مستقمة تعالج شكال معينا مف الكرامات، كمسألة 
القدرة عمى االنتقاؿ مف مكافو إلى آخر كالكجكد في مكانيف في زمفو كاحد، كىك ما عالجو 

المسمؾ الجمي في حكـ تطكر الكلي، كىناؾ : النابمسي في رسالة مخطكطة لو، عنكانيا
مخطكطة بدار الكتب المصرية تعالج نقطة أدؽ، ىي إمكاف حدكث الكرامة لمكلي بعد كفاتو، 

نفحات القمكب كاإلتصاؿ بإثبات المتصرؼ ألكلياء ا كالكرامة بعد : كعنكاف المخطكطة
يمكف أف تصنؼ الكرامات ضمف مجاؿ العحيب نظرا إلى إطارىا الذم تتشكَّؿ، .(2)االنتقاؿ

 .(3)منو كىك ما فكؽ الطبيعي
 انفالؽ –كالـ المكتى : الكرامات إلى أنكاع ىي" النبياني"ك" اليافعي"كلقد صنَّؼ 
 انزكاء األرض – انقالب أعياف المكجكدات كحكؿ الخمر إلى سمف –البحر كالمشي فيو 

 – إبراء العمؿ – طي الزماف – كالـ الجمادات كالحيكانات – معرفة المستقبؿ –كطي المكاف 
كقد أضاؼ النبياني نكعان . إلخ...االطالع عمى ذخائر األرض ككنكزىا- استجابة الدعاء

عجيبنا، كىك بنص تعبيره القدرة عمى تناكؿ الكثير مف الغذاء، كىذا النكع مف شأنو أف 
 مع أفَّ البنية العامة !تعمقت أيضا بالطعاـ - أصمية كفرعية–يستكقفنا، خاصة أنكاعا أخرل 

لمتصكؼ تقـك بكامميا عمى قاعدة الزىد كمف الزىد الجكع الذم حظي باىتماـ أكائؿ الصكفية 
باعتباره طريقا مف طرؽ المجاىدة، كقد تناقمت متكف التصكؼ حكايات كثيرة عف تجكيع أئمة 

التصكؼ أنفسيـ، بؿ إف مدرسة كاممة أسسيا أبك سميماف الداراني في الشاـ، كانت تعرؼ 
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ما صار األبداؿ : "باسـ الجكعية، كقد استقر في الكجداف منذ كقت مبكر مبدأ يقكؿ
 .(1)"الجكع، كالسير، كالصمت، كالخمكة: أبداال إال بأربع خصاؿ (األكلياء)

لمكرامات أف تسرؼ في تجسيد الالمعقكؿ المتعمؽ باألكؿ بالذات؟ - إذف–كيؼ تسٌنى 
كلماذا اشتيرت الكرامات عف وير كاحد مف الصكفية، استطاع أف يأتي بفاكية الصيؼ في 
الشتاء، كبالعكس؟ كلماذا يدخؿ الطعاـ في البناء الدرامي لمكثير مف أنكاع الكرامات األخرل 

مثؿ الذم التقينا بو في مدكنتنا كذلؾ عندما، يقكؿ صادؽ األحدب في كؿ مرة عبارتو 
صاحب البركات كالكرامات، تأتيني الغزالف - أنا الكلي الصالح سعيد الحفناكم: "المشيكرة

أنا البالغ مقاـ - كالطيكر، كتنشؽ لي األرض بالينابيع كتنمك لي في الصحراء أشجار البرتقاؿ
 .(2)"الكاصؿ مقاـ النكر كالكجد الربانييف، الفاني في ذات ا

كاف يعيش في قبتو التي تقع في منطقة جدباء، ال " سعيد الحفناكم"الكلي الصالح 
األحدب أنَّو كاف يرل بعينو األكؿ عندما يحضر " صادؽ"ماء فييا كال شجر، كلكف يشيد 

أمامو كما شيد شجرة برتقاؿ نمت بيف ليمة كضحاىا بجكار قبتو، كما تأتيو الطيكر كالغزالف 
ليأكؿ منيا، فكؿ رود الحياة متكفره لو، ككأنَّو يعيش في جنة، ألنَّو كصؿ أعمى رتب 

 .التصكؼ فيك زاىده في الدنيا كلـ يتزكج كاختار التعبُّد، بعيدنا عف جميع البشر
كيىت فيو الكثير مف  كىناؾ أنكاعه أخرل مف الكرامات، كإحياء المكتى، الذم ري

الكرامات، كتمؾ الكرامة الشييرة حكؿ الصكفي الذم يأكؿ الدجاجة ثـ بعد فراوو منيا يقكؿ 
كيؼ : فتقـك كقد اكتست عظاميا بالمحـ كالريش مرة أخرل، بؿ السؤاؿ األىـ" قكمي بإذف ا"

يمكف لمصكفي الذم ىك عالمة عمى الزىد، أف تككف كرامتو في القدرة عمى تناكؿ الكثير مف 
 !؟ (3)الغذاء
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ا مستقال عف  إفَّ ىذه التساؤالت تقكدنا إلى القكؿ بأفَّ الكرامات لـ تؤسِّس فحسب نصن
نَّما ىي تحكلت تدريجينا إلى نًص   (متكافؽ)لمتصكؼ بقدر ما ىك نص  (مضاد)التصكؼ، كا 

 فإذا كانت استقاللية نص الكرامة، بادية في عدـ ككنيا !مع السياؽ التاريخي الذم أنتجو 
فإف التضاد يتجمى في ...شيادة عمى الكالية كفي عدـ كقكؼ كبار الصكفية كثيرا عندىا

بؿ األكثر مف ذلؾ بصدد . مخالفة داللة الكرامة لقكاعد التصكؼ بصدد مسألة الطعاـ
التعامؿ مع العالـ ففي الحيف الذم يؤسس التصكؼ فيو لذاتو عمى قاعدة الفقو كالفقو يعتمد 

 القائمة عمى Paradoxعمى الكاقعية، فإف نص الكرامات يؤسس ذاتو عمى قاعدة المفارقة 
 .(1)الخياؿ

كمع ذلؾ فنٌص الكرامات متكافؽ مع سياقو التاريخي، ففي أزمتو الفقر كالجكع حيث 
تدىكرت األحكاؿ االقتصادية في ديار المسمميف كانتشرت األكبئة كالمجاعات فجاءت 

الكرامات تجسيدا لمحمـ الجماعي في إبراء العمؿ، كتكفير الطعاـ، كتحقيؽ القدرة الخارقة في 
تناكلو كلـ يقؼ األمر بالكرامات عند مسألة اإلشباع في األكؿ كحده بؿ تعداه األمر إلى 

 .(2)اإلشباع الجنسي كالفحكلة الخارقة
 :حضور الشيخ في الرواية العربية- 3

احب يكتسب صفات  لمصُّحبة أثره عميؽه في شخصية المرء كفكره كأخالقو، ألفَّ الصَّ
صاحبو بالتأثر الركحي كالعممي، كلمَّا كاف كُّؿ إنسافو ال يخمك مف أمراض القمب كعيكب 

النفس، كالتي قد ال يتأتى لو أف يراىا بنفسو، كما أنَّو ال يستطيع أف يرل مالمح صكرتو إال 
إذا انعكست عمى سطح مرآة صافية، فكذلؾ النفس ال يرل عيكبيا إالَّ إذا عكسيا قمب 

صادؽ مخمص مؤمف يريؾ عيكب نفسؾ، كيكشؼ لؾ خفايا أمراض قمبؾ، ككما قاؿ عميو 
 .(3)(المؤمف مرآة أخيو)الصالة كالسالـ 
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مف ىذا المنطمؽ أصبح الطريؽ العممي لتزكية النفس كالتحمي بكماالت األخالؽ ىك 
صحبة أىؿ اإليماف كالصدؽ كاإلخالص الذيف يرشدكف مصاحبيـ عمى سمكؾ الطريؽ إلى 
ا كالكصكؿ إليو كبيذا أصبحت الصحبة عند الصكفية مف أىـ عالمات الطريؽ إلى ا، 

 .كىي أكؿ ما يجب عمى السالؾ الراوب أف يفعمو بعد التكبة
كليذا فقد أجمع أىؿ الطَّريؽ عمى كجكب اتخاذ اإلنساف شيخا لو يرشده كيكجيو 

كيربي نفسو كيصحح مسمكو، كلما كاف الشيخ كسيمة البد منيا لمف أراد الكصكؿ، فقد أكسبو 
ىذا أىمية كبرل قررىا المتصكفة في كثير مف أقكاليـ التي تفيد أف مف ال يتخذ لو شيخا 

ىاديا فإف إلى االنحراؼ كاليمكة، مف طكؿ الطريؽ ككثرة تشعباتو كمفاكزه كمف سمؾ الطريؽ 
دكف مرشد أك دليؿ فيك كمف دخؿ دربا ال يدرم أينفذ منو أـ ال؟ فيك إف رأل منفذا خرج 

ال فإنو يرجع عف طريقو، أك يتكه فيو، كيقطع عمره دكف أف يصؿ إلى مقصده  .(1)منو، كا 
أمَّا بكجكد الشيخ فإف الطريؽ يختصر كتزكؿ الحيرة كينتيي التعب ألنَّو اجتمع لمف 

كذلؾ ألفَّ ىذا المرشد قد سبؽ لو سمكؾ ىذا الطريؽ . يعرفو أمر الدرب قبؿ الكلكج فيو
 .كعرؼ معالمو كمخاطره 

كيتبيف لنا ذلؾ في المدكنة التي بيف أيدينا في ذىاب البطؿ منصكر إلى صالح 
الغمرم، كطمب منو أف يعينو في أشد منطقة في البالد قساكة كفقرا لكي يتعبد فييا، كيكفَّر 

 .عف ذنكب ماضيو كيصبح خادما  كلجميع المؤمنيف
المريد يحتاج إلى شيخ كأستاذ يقتدل بو ال محالة لييديو إلى »": الغزالي"يقكؿ اإلماـ 

، كسبؿ الشَّيطاف كثيرة ظاىرة، فمف لـ يكف لو شيخ  سكاء السبيؿ، فإفَّ سبيؿ الديف وامضه
فقد . ييديو قاده الشيطاف إلى طريقو ال محالة فمف سمؾ سبيؿ البكادم الميمكة بغير خفير

خاطر بنفسو كأىمكيا كيككف المستقؿ بنفسو كالشجرة التي تنبت بنفسيا ٌفإنيا تجؼ عمى 
ف بقيت مدة كأكرقت لـ تثمر فمعتصـ المريد بعد تقديـ الشركط المذككرة شيخو  .(2)«القرب كا 
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إفَّ الميريد ال سبيؿ لو إلى الكصكؿ إلى مقامات اليداية كالمكاشفات، إالَّ إذا ): كيقكؿ الرازم
اقتدل بشيخ ييديو إلى سكاء السبيؿ، كيجنبو عف مكاقع األواليط كاألضاليؿ، كذلؾ ألفَّ 

النقص والبه عمى أكثر الخمؽ، كعقكالن وير كافيو بإدراؾ الحؽ كتمييز الصَّكاب عف الغمط، 
فالبدَّ مف كامؿو يقتدم بو الناقص حتى يتقكل عقؿ ذلؾ الناقص بنكر عقؿ ذلؾ الكامؿ 

 .(1)(فحينئذ يصؿ إلى مدارج العادات كمعارج الكماالت
كاالقتداء بالشَّيخ يجب أف ال يستغني عنو عالـه كال جاىؿه، ألفَّ اإلنساف ميما أكتي 

مف العمـ كالمعرفة كالقدرة عمى المجاىدة ال يستطيع أف يقطع ىذا الطريؽ دكف شيخ، ألنو ال 
يدرم ماقد ييعرض لو في طريقو مف عكارض القمب كخطرات النَّفس التي قد تكىمو بأف خطاه 
ف خفيت  ف كاف في حقيقة أمره عمى خالؼ ذلؾ فأدنى مزلة كا  ثابتة كمسمكو مستقيـ، حتى كا 
قد تجعمو يسير إلى وير الكجية التي يقصدىا، أك تؤدم بو إلى السقكط، كال يدرم عمى أم 

 .أرض يسقط
رشاده كتبصيره بعيكب نفسو، بؿ إنَّيا  كأىمية الشَّيخ ال تقتصر عمى ىداية المريد كا 

تتعدل ذلؾ إلى ككف الشيخ كاسطة بيف المريد كربو يقكم العالقة بينيما مف خالؿ تحبيب ا 
 .إلى العباد كتحبيب العباد إلى ا

فأمَّا كجو ككجو الشيخ يحبب ): ىذه الفكرة بعض التفصيؿ فيقكؿ" السيركردم"يفصؿ 
ا إلى عباده، فألفَّ الشيخ يسمؾ بالمريد طريؽ اإلقتداء برسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ 

تباعو أحبو ا تعالى   ﴾ قيٍؿ ًإٍف كيٍنتيـٍ تيًحبُّكفى ا فىاٍتبىعيكًني يٍحًبٍبكيـ ا﴿كمف صح إقتداؤه كا 
ذا تزكت النفس  ككجو ككنو يحبب عباد ا تعالى إليو، إنو يسمؾ بالمريد طريؽ التزكية كا 

انجمت مرآة القمب كانعكست فيو أنكار جالؿ القدـ، كرؤية الكماؿ األزلي فأحب العبد ربو ال 
كَّاىىا﴿: محالة، كذلؾ ميراث التزكية، قاؿ تعالى  .(2)﴾ قىٍد أىٍفمىحى مىٍف زى

                                                           

 .97، صالسابؽ  المرجع (1)

 .100-99 ، صنفسوالمرجع :   ينظر(2)



                     الشخصيات المرجعية و الرمز الصوفي    :                                  الفصل األول
 

[85] 
 

ا في الطريؽ، بؿ البدَّ لو مف  كليس كؿ شيخ بالمعنى العاـ يصمح أف يككف شيخن
صفات خاصة تتكفر فيو كتؤىمو ليككف شيخا ييتدل بو كيقتدل بو، كىذه الصفات يمكف أف 

 .نقسميا إلى قسميف منيا ما يرجع إلى العمـ كمنيا ما يرجع إلى العمؿ
ييشترط في الشَّيخ أف يككف جامعنا لعمـ الظَّاىركعمـ الباطف بالقدر :صفات العمم-1

الذم يحتاجو مف كؿ منيما،أمَّا عمـ الظَّاىر، فالمقصكد بو عمـ الشريعة بما يحكيو مف أحكاـ 
العبادات كالمعامالت كويرىا،فحاجة الشيخ منو بقدر مايكفيو كيكفي مريده في حاؿ سيره كىك 

القدر الذم ال بد منو كأحكاـ الطَّيارة كالصالة كويرىا مف العبادات أك المعامالت، أمَّا 
بالنسبة لعمـ الباطف فال بد لمشيخ مف التبحر التاـ فيو ،ألف ىذا ىك العمـ المطمكب منو كىك 
الذم قصده المريد ألجمو كي يسمؾ بو الطريؽ الى ا كذلؾ مف خالؿ عمـ الحقيقة الذم ىك 
العمـ المتعمؽ با سبحانو كتعالى كأسمائو كصفاتو كما يتعمؽ بيا مف أحكاـ كتفاصيؿ كفكائد 

 (1).كحكـ ك أسرار
ىذا بالنسبة لمصفات المعنكية التي يجب أف تتكفر في الشيخ أما الجانب المادم 

 :فيتمثؿ في
أما مف ناحية العمؿ فيشترط أف يككف الشيخ قد قطع الطريؽ كمو كمر : صفات العمل- 2

بجميع مقاماتو، كعاش جميع أحكالو عمما كذكقا كأف يككف قد ساس نفسو كجاؿ في مياديف 
محاربتيا كقطع شيكاتيا كعكائدىا كما تجنح إليو مف رعكنتيا بالتكبة كالمجاىدة كىذبيا 

بالعبادة كالطاعة، متقف العمؿ كثيره، زاىدا متجردا خاليا مف األىكاء، بعيدا عف االوترار، قد 
كاف زاىدنا في كؿ " سعيد الحفناكم"مثؿ الشيخ الصكفي . (2)أجتاز مقامات المشاىدة كأىكاليا

شيء، يعيش كحيدا في قبتو، دكف زكجة كال أكالد، ليبمغ أعمى مقامات التصكؼ بزىده في 
 .الحياة كممذاتيا
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كركابط العالقة بيف الشَّيخ كالمريد ال تنتيي بانتياء فترة المالزمة كالتربية، بؿ إنَّيا 
تمتد إلى ماال نياية، كحتى بعد مكت الشيخ تستمر صمة المريد بو مف خالؿ زياراتو لقبر 
كالصالة عنده، كالدعاء كطمب المساعدة منو، كالشفاعة لو عند ا، كتتكطد العالقة بيف 

بمبس الخرقة يمتـز المريد بآداب خاصة في »الشيخ كالمريد مف خالؿ لبس الخرقة الصكفية 
عالقتو مع شيخو يبتدئيا بتجرده مف كؿ صفات نفسو كعقمو كشخصو، كيخرج مف إطار 

عممو كعممو فيغسؿ نفسو مف كؿ شيء لتككف نظيفة خالية كأنيا لمتك كلدت، حتى تتمقى ما 
 .(1)«يرد عمييا مف الشَّيخ كتنيؿ مف بحره الصافي

األحدب، بعد قتؿ سعيد الحفناكم مف طرؼ اإلرىاب حيث " صادؽ"مثمما حصؿ مع 
يكميا أيضا أبصرتو يخفى كجيو المفجكع المنيار، في ذلؾ الثكب »كاف ىك مريده كتابعو 

الممطخ بالدماء، في تمؾ القندكرة، التي سيراه الناس فيما بعد مرتديا إياىا كىك يصيح في 
األحدب لـ يبتعد عنو بعد " فصادؽ "(2)«أنا الكلي الصالح سعيد الحفناكم..." عيف"طرقات 

سعيد "مكتو بؿ زاد قربا منو، كالتكحد فيو لدرجة أنو أصبح يرل نفسو فيو، أم أنو ىك 
 ".الحفناكم

  :الرؤيا- 4
كفي الرؤيا تتَّسع دائرة التكاصؿ، لككنيا تؤكد إمكانات ىائمة التفاعؿ حيف التمقي كذلؾ 
بفضؿ الطاقة التخييمية الكبيرة التي تحتكم عمييا، كالطاَّبع الحكائي الذم تتشكؿ بو كتعرضو، 
كالذم يستجيب إلى آفاؽ انتظار كاسعة لمختمؼ شرائح المتمقيف بما يمنحو الحكي مف متعة 
ا لو بالقدر  قد ال تمنحيا أشكاؿ تعبيرية أخرل كالشِّعر ألنو يتخذ الحكي مف المتمقي مكضكعن

نفسو الذم يككف لممحكي، إذ ال كجكد لحكي بدكف متمؽو لو كضعو الخاص في سياؽ 
ف كاف ذلؾ متجسدنا في المركم لو، ىذا  مككنات البنية السردية ألم خطاب حكائي، حتى كا 
فضال عمى أفَّ المركم لو في نص الرؤيا متماىيا مع الرَّاكم، نظرا لذلؾ العٍقد المسبؽ بينيما 
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كالقائـ عمى تقديس الرؤيا ألنيا مف ا، لذلؾ كاف المتصكفة عمى كعيو بيذا التجاكب الذم 
يمكف أف يعمَّـ عمى المتمقي عامة، كالذم يفترض أف يمارس شركط ذلؾ العقد الذم مف 

أىمو التصديؽ بالرؤيا، كتأكيميا بعد ذلؾ كفؽ اآلليات المشتركة التي تمنحيا الثقافة 
 .(1)المشتركة

إلى أف يتحكؿ  (الذم يرل حمما في نكمو)كلقد دفعت متعة الحكي المتصكؼ الرائي 
إلى راك، يتكفؿ بقص ما رآه في نكمو عمى اآلخريف، كمف ىنا تتحكؿ الرؤيا إلى نص يحكى 
يعمد فيو الراكم إلى سرد ما رآه كما رآه تماما، كال يكمؼ نفسو مشقة التنسيؽ إذا إفتقد النظاـ 
أك الزيادة أك النقصاف إذا أساءه أمره ممَّا رأل، كلعؿ ىذا الشرط ىك الذم يؤسس لقبكؿ مف 

ف كرد في عرضيا ماال يمت لمكاقع بصمة  .(2)المتمقي، ألنو يعبر عف صدؽ الرؤيا حتى كا 
كتتَّضح الرؤيا في الركاية التي ىي محؿ دراستنا في رؤيا البطؿ في المناـ، أٌنو يعقد 
صفقة مع ا بأف ال يأخذ ركحو مقابؿ أف يعيده كيعيش في أشد أرض ا قساكة، خادما 

 .لممؤمنيف مف عباده، كتاب مف بعدىا
 شاىدت نفسي أسقط في ىاكية مظممة، ال قرارة ليا، ال سماء ليا كال أرض ال بداية »

ليا كال نياية، في قمب ذلؾ الظالـ الالمحدكد، أبصرت كائنات ساطعة البياض تتقدـ نحكم 
في ىدكء كصمت، يتقدميا مالؾ حامال كفنا مبسكطا عمى ذراعيو الممدكدتيف، حينيا 

أحسست بركحي تفارؽ جسدم، كما لك أنَّيا تخرج لمالقاة المالئكة التي جاءت ألخذىا في 
أف يبقيني عمى قيد الحياة : تمؾ المحظات عرضت عمى ا سبحانو كتعالى الصفقة التالية

 .(3)«مقابؿ أف أعبده إلى آخر يـك مف حياتي كأعيش في أشد أرض ا قساكة
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كاف ىذا الحمـ نقطة التحكؿ في حياة الحاج منصكر، حيث عاش بقية حياتو، كفيا 
دكرات الحياة كالمكت كمحاكالت »فاألحالـ ىي . لعقده مع ا يسعى إلى رضاه كعفكه

 الخركج مف الدكرات بالتفكؽ إلى االكتماؿ، صراع الكجكد 
كالعدـ، النفي كاإلثبات، الحضكر كالغياب، الرَّوبة في التفكؽ كالمجاكزة كالتكاصؿ 

 بعد رؤيتو ليذا الحمـ ومره الحزف طيمة حياتو فكاف ىمو الكحيد كيؼ يطير نفسو (1)«لألكمؿ
ليس حزننا عادينا، فيك حزفه صكفي »ليحقؽ خالصو مف الذنكب، فحزف الحاج منصكر 

 .(2)«يسكف الذات القمقة التي تمر بتجربة ركحية
عندما يحمـ اإلنساف تتداخؿ في ذىنو األزمنة كتفقد األشياء صالبتيا، كتتداعى المكجكدات 

عادة الترتيب المتكرر، أليست األحالـ كما  كيختؿ نظاـ الذاكرة كتمارس حريتيا في االنتقاء كا 
الطريؽ الممكي لالشعكر، كالالشعكر ليس إال تمؾ األحالـ كالروبات المجيضة  (فركيد)يرل 

العقؿ الرقيب إلى / كالمكبكتة، التي ال تتنفس إال بالميؿ عندما ييمد الجسد كينسحب الكعي
الروبات . الكاقع المحجكز بالباطف.  تعتبر األحالـ آخر الكاقع(3)النـك كاإلسترخاء كالراحة

التي لـ تشبع كمكبكتات النفس، لذلؾ فالركاية تستغؿ اإلمكانيات التي تتيحيا األحالـ 
عندما يضيؽ بو منطؽ الحياة، كيضيؽ أمامو األفؽ، فتككف أحالـ  اليقظة، كأحالـ .لمكاتب

، كالرؤيا ، بفضؿ األحالـ تحقؽ الشخصية الركائية روباتيا كيمكنيا أف تبكح بمكنكناتيا . النـك
أف " منصكر" يقكؿ البطؿ (4)دكف خجؿ إنو اإلعتراؼ الذاتي، إعتراؼ الذات أماـ نفسيا

أحالمو دائما متعمقة بعضكه الذكرم الذم ارتكب بو سابقا فكاحشو، كأف أحالمو لـ يكف 
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يستطيع التحكـ بيا فقد كانت تظير لو نساء خميعات مغريات، ليذا فأومب أحالمو متعمقة 
 .بالجنس كقتمو إال في ما رأل مف حمـ متعمؽ بكالدة ابنو في صكرة خنزير عقابا مف ا لو

ا في تكبتو كلـ يقترؼ أخطاء بعدىا، إال أحالمو المتعمقة بالنساء   كاف منصكر مخمصن
كانت بمثابة الياجس الذم يؤرقو، كيذكره بماضيو كذنكبو،لكف ىذه األحالـ بقدر ما كانت 

ترعبو إال أنَّيا ىي النقطة الفاصمة التي ويرت مسار حياتو مف الشذكذ كالركض كراء النساء 
إلى طاعة ا كعبادتو كالسعي لكسب رضاه، فكاف الحمـ الذم رآه ىك بر األماف الذم قاده 
نحك التكبة ليبدأ حياة ثانية في مدينة تشبو الجحيـ عمو يغسؿ نفسو مف ذنكبو التي تطارده 

 طكاؿ حياتو، فكاف التصكؼ ىك المالذ الكحيد الذم ينجيو مف عقاب ا كيساعده عمى

إنجاز العقد  الذم أبرمو مع  ا عزكجؿ، فكانت المرجعية الدينية لمتصكؼ ظاىرة في ثنايا 
الركاية لتعمف حياة أخرل لمحاج منصكر في ضؿ الديف كالتكبة،كمف خالؿ ىذا الجزء المتعمؽ 
بالرمز الصكفي، استنتجنا أنو البد لسالؾ طريؽ التصكؼ مف تكبة نصكح ال رجكع بعدىا، 
كىذه التكبة تككف مرفقة بمقامات كأحكاؿ، لتكتمؿ سمسمة التصكؼ، كالبد لمتائب مف شيخ 
يتبعو ليبكح لو بذنكبو، فيساعده عمى التكبة كينير طريقو،كىذا الشيخ ىك كليه صالح مف 

سعيد "أكلياء ا ميزه ا بكرامات ليختمؼ عف ويره مف بني البش،ر مثؿ الكلي الصالح 
، الذم كانت تحج لو الغزالف كالطيكر ليأكؿ منيا، ككانت تنبت لو أشجار البرتقاؿ "الحفناكم

بيف ليمة كضحاىا كما كجدنا أف المتصكفة يقدسكف الرؤيا ألنيا مف ا عزا كجؿ كيسعكف 
 .إلى تحقيقيا لينالكا عفكه كرضاه
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 :تمييد

تسعى الركاية العربية بصفة عامة كالجزائرية بصفة خاصة إلى اتخاذ مسارو خاص يحقؽ 
ليا أصالتيا كتفردىا بعيدا عف التقميد لنظيرتيا الغربية، فكاف الحؿ يكمف في العكدة إلى 

مبة التي ال تزعزعيا المؤثرات  سكاء كانت خارجية ،المكركث، فيك بمثابة األرضية الصُّ
أك داخمية، ليبنى عمى أساسو أحداث الركاية كيؤصؿ ليا بأحداث ككقائع تاريخية  (غربية)

فالعمؿ الفني العظيـ ال يعٌبر عف »كما يسعى إلى تكظيؼ لشخصيات تاريخية مف الكاقع 
نَّما عف رؤيتو لمعالـ جعؿ »، فمثبل في ركاية بكح الرجؿ القادـ مف الظبلـ (1)«رأم الكاتب كا 

منذ زمف ما قبؿ االستقبلؿ إلى فترة . السارد مف سيرتو محطات مرتبطة بأىـ تحكالت الببلد
عبر التأريخ ألىـ أحداث الجزائر خركج فرنسا . التسعينات الدامية التي شيدتيا نياية السارد

الحرب مع المغرب، التحكالت االجتماعية ...كاستقبلؿ الجزائر، الٌصراع حكؿ السمطة مباشرة
التي عرفتيا الببلد في الثمانينات، ككذا األحداث الكبرل عمى المستكل العربي مثؿ الحرب 

 رسمية تثبت أصالة ككثائؽ فتككف ىذه الكقائع كالشخصيات .(2)«1967مع إسرائيؿ كىزيمة 
الركاية الجزائرية كتفردىا بفضؿ تكظيؼ الركائي ألحداث تاريخية تمس جميع المراحؿ التي 

 كما تبلمس األحداث الكبرل لمكطف العربي، فتككف الركاية بمثابة المركز ،مرت بيا الجزائر
ا لمحياة بيف أنيف المكت  الذم يمسح بأشعَّتو جميع الكقائع كيجس نبضيا عمو يجد نبضن

إذ أدؽ كصؼ يمكف أف يطمؽ عمى ىذه المساىمة التي بمكرىا الكاتب »كصكت الرصاص 
 .(3)«في ىذه الركاية ىك أننا بإزاء خطاب متمفصؿ كمدعـ بمرجعية مكثقة حكؿ الكقائع

يتعامؿ الركائي مع الكاقع مف خبلؿ التفاعؿ مع الكقائع الخارجية، فقبؿ البدء في دراسة 
" سعيد يقطيف"مفيـك الركاية التاريخية، سنحاكؿ تقديـ أشكاؿ التفاعؿ النصي، حيث يفضؿ 

                                                           

، 1992،  (ط:د) دار عالـ المعرفة لمنشر كتكزيع الكتاب، القاىرة،  . صبلح فضؿ، منيج الكاقعية في اإلبداع األدبي(1)
 .233ص
 .65، ص (س: د)، (1:ط) ،(ب : د)رابطة أىؿ القمـ، ،  اليكية كالتخييؿ في الركاية الجزائرية، قراءات مغربية(2)
 ،2012، (1: ط) القاىرة، ،رؤية لمنشر كالتكزيع. االستعمار إدريس الخضراكم، الركاية العربية كأسئمة ما بعد (3)

 .111ص
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مصطمح التفاعؿ النصي، بدؿ التناص أك المتعاليات النصية، حيث يرل أفَّ التناص ىك نكع 
. مف أنكاع التفاعؿ النصي

 :الرواية والتاريخ- أوال
: أنواع التفاعل النصي في المدونة الروائية-1

 :المتفاعالت النصية األدبية- 1 -1 -
النصية األدبية كؿ البنيات النصية المتصمة باألدب في » ندخؿ في ىذه المتفاعبلت 

جانبو الشفكم أك الكتابي كيندرج ضمنو، كفؽ ىذا التحديد كؿ ما ىك شعرم أك نثرم، سكاء 
 كأف يكظَّؼ الكاتب بعض المقاطع مف مقكالت نثرية لكتاب آخريف، (1)«كاف كاقعيا أـ متخيبل

أك بعض المقاطع الشعرية فإذا نظرنا إلى ىذا التكظيؼ مف الجانب الداللي فإنو يثبت لنا 
. مدل تمكف الكاتب كاتساع ثقافتو كتنكعيا، مثؿ تكظيؼ إبراىيـ سعدم لشعر امرؤ القيس

ىؿ تعرفيف شاعرا اسمو امرؤ القيس؟ » 
. عما قريب ستقع الحرب بيف الييكد كالعرب

 .(2)«"اليـك خمر كغدا أمر"
 مف إبداعو ىك مثؿ قكلو شعراٌشعر الجاىمي، فإنَّو كظؼ كذلؾ ؿباإلضافة إلى تكظيفو ؿ

: في كصؼ عشيقتو نسريف شراز
: نسريف شراز» 

. زىرة الشرؽ البعيد كالساحر
. شذا الربيع في عنفكانو

. خرير نبع رقراؽ
. حمـ أرؽ مف النسيـ

                                                           

 ، عماف، دار غيداء لمنشر كالتكزيع،(دراسة نقدية) زمف المحنة في سرد الكتابة الجزائرية ، فريدة ابراىيـ بف مكسى( 1)
 .198 ص،2012- 1433، (1:ط)
 .142ص ،  الركاية(2)
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. لحف مبلئكة الجنة
 (1)«.شيراز...شيراز

ىذه األبيات األخيرة تيظير لنا مدل تمكف الكاتب في الجمع بيف الكتابة السردية كالكتابة 
الشعرية، حيث باستطاعة الركائي أف يككف كاتبنا كشاعرنا بفضؿ ممكة اإلبداع الذم يمتمكيا 
فيك الكاتب، كالمؤرخ، كالشاعر، كىك رسكؿ الكممة يبعث بشذاىا كعبقيا في قمب كؿ قارئ 
ليزيؿ عنو ذلؾ الصدأ كينفخ فيو الركح مف جديد، فيحمؿ ىك كذلؾ شعمة اإلبداع لينير بيا 

. األجياؿ القادمة
:  المتفاعالت النصية التاريخية-1-2

كىي المتفاعبلت التي تتداخؿ مع الكاقع في فترة زمنية ما، كيتمثؿ في األحداث 
 مثؿ تكظيؼ ركاية بكح (2)التاريخية التي يستميميا الركائي إمَّا بطريقة مباشرة أك غير مباشرة

. الرجؿ القادـ مف الظبلـ ألحداث ثكرة التحرير أك العشرية السكداء التي مرت بيا الجزائر
:  المتفاعالت النصية اإلعالمية-1-3

كىي البنيات المتعمقة باإلعبلـ السمعي مثؿ المذياع أك المقركء مثؿ الصحافة، ككذا 
 مثؿ تكظيؼ إبراىيـ سعدم لخبر صحفي نشر في جريدة حكؿ مقتؿ (3)ةمالبلفتات اإلعبلـ

. صالح الغمرم كعائمتو مف طرؼ اإلرىاب كتكظيفو لبلفتات اإلعبلمية
: متفاعالت نصية- 4- 1
 (4)«كىي متعمقة بثقافة الكاتب مف خبلؿ اطبلعو عمى ثقافة اآلخر: أدبية وثقافية» 

شكسبير ....بمزاؾ، كامك: بكتبيا»مثمما نجد إشارة إبراىيـ سعدم إلى مكتبة كمير ردماف 
. كىذا دليؿ عمى ثقافة الكاتب المتنكعة(5)«كغيرىـ

                                                           

 .126 ص،الركاية( 1)
 .204 ص ، دراسة نقدية.فريدة إبراىيـ بف مكسى، زمف المحنة في سرد الكتابة الجزائرية: نظرم( 2)
 .207 ص،المرجع نفسو( 3)
 .109ص، (النص كالسياؽ)سعيد يقطيف، إنفتاح النص الركائي ( 4)
 .67الركاية، ص( 5)
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 لسمطات ببلدكـ عف اكشفكا!أييا المكاطنكف: "يقع بصرم عمى ممصقة كتب عمييا» 
قرب . النداء ممصؽ عمى جدار. تحت العبارة تكجد صكرة ليؤالء" ىؤالء اإلرىابييف

 .(1)«صيدلية
. آخذ جريدتو» 

. ذبح أربعة مكاطنيف: جريمة إرىابية شنعاء: يستكقفني العنكاف التالي
 .(2)«...جريمة بشعة أخرل يذىب ضحيتيا مكاطنكف أبرياء:" أقرأ

باإلضافة إلى الممصقات المتعمقة بصكر البحث عف اإلرىابييف، كظفت كذلؾ شعارات 
. حكؿ االستقبلؿ

بيف الحيف كاآلخر كاف بصرم يقع عمى كتابات جدارية بارزة كتب عمييا بدىاف أسكد » 
يسقط "."الجزائر جزائرية"."يحيا جيش التحرير الكطني"."صكتكا بنعـ لبلستقبلؿ:"المكف
 .(3)«سبعة أعكاـ مف الحرب فييا الكفاية"."أس.أ.األك

عمييا : "يقع بصرم عمى شعارات قديمة بعض الشيء مدىكنة عمى جدار كتب عمييا» 
بؿ قاؿ . ال قانكف. ال دستكر" "بؿ دكلة إسبلمية. ال غربية. ال شرقية"."نمكت كعمييا نحيا

. (4)«"قاؿ الرسكؿ. ا
لقد لعب اإلعبلـ دكرنا كبيرنا سكاءن خبلؿ فترة االستعمار مف حيث إيصاؿ صكت الثَّكرة 
إلى الخارج كالكشؼ عف مدل ىمجية االستعمار الفرنسي، أك أثناء العشرية السَّكداء حيث 

. ساىـ في الكصكؿ إلى اإلرىابييف عف طريؽ الشعارات أك الجرائد، أك اإلذاعة كاألخبار
كائية، يصبح النَّص ثريان كيعمؿ  بكجكد كؿ ىذه المتفاعبلت النصية داخؿ المدكنة الرِّ

. عمى كسر خطية الزمف، كانفتاح النص الركائي عمى آفاؽ إنسانية مشتركة

                                                           

 .49ص، الركاية( 1)
 .254- 255ص . الركاية( 2)
 .61ص، الركاية( 3)
 .72ص، الركاية( 4)
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سنسعى مف خبلؿ ىذا المبحث المعنكف بالركاية كالتاريخ البحث في المتفاعبلت النصية 
. التاريخية

 ":تاريخ"أراء النقاد القدماء والمحدثين في أصل لفظة - 2
في ككنيا عربية أكال؟ " تاريخ"لقد اختمؼ النقاد القدماء كالمحدثكف في تحديد أصؿ لفظة 

 اشتقاقوالتاريخ تعريؼ الكقت كالتكريخ مثمو يقاؿ أرخت ككرخت، كقيؿ » :حيث قاؿ الجكىرم
مف األرخ، يعني فتح اليمزة ككسرىا كىك األنثى مف بقر الكحش، ألنَّو شيءه يحدث كما 

بنك تميـ يقكلكف كرخت الكتاب تكريخا، : يحدث الكلد، كقد فرَّؽ األصمعي بيف المغتيف، فقاؿ
ا، كىذا يؤكِّد ككنو عربنيا، كقيؿ أنَّو ليس بعربي محض بؿ، ىك معرَّبه  كقيس تقكؿ أرختو تأرخن

 إلى أفَّ plessner كما ذىب بمسنر .(1)«مأخكذ مف ماه ركز بالفارسية ماه القمر كركز اليـك
ركح )سامية األصؿ، كأفَّ أصؿ كممة تاريخ، ىك األصؿ السامي لكممة " تاريخ"ىذه المفظة 

التي معناىا الشير، كعمى " يرح"، التي معناىا القمر ك(التي يمكح سبحيا في ياريح العبرية
 كمع مركر الزمف (2)ىك التكقيت أم تحديد الشير" تاريخ"ىذا القياس يككف معنى كممة 

، أم ركاية ىذا "التاريخ"تقييد عيد ما حدث، أك بمعنى » يشمؿ " تاريخ"أصبح معنى لفظة 
ف بحسب  الحادث أك مف جية أخرل بمعنى تحديد الكقت أك العصر، أك التاريخ المدكَّ

 .(3)«السنيف
كرغـ ىذا التشابو المغكم مف حيث البنية كاالشتقاؽ إال أنَّو ال يمكف أف نجـز بأفَّ 

. سامية األصؿ أك فارسية" تاريخ"لفظة
 :مفيوم الرواية التاريخية-3

نجد بعض التعريفات التي كضعيا النقاد لمتراث تتداخؿ ضمف مفيـك التاريخ، باعتبار 
صاحب الكضعية )حيث نجد زكي نجيب محمكد : أنَّو يصعب فصؿ الثاني عف اآلخر

                                                           

، األسكندرية،  دار الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر.(كالمنيج األركبي )منيج النقد التاريخي اإلسبلمي ، عثماف مكافي( 1)
 .195ص ، 2003، (1:ط)
 .195 ص نفسو،المرجع: ينظر (2)
 .196- 195 ص نفسو،المرجع( 3)
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األصيؿ ليس ىك كؿ التراث، ذلؾ أفَّ التراث ىك الماضي الثقافي كمو » :يقكؿ إفَّ  (المنطقية
كاألصؿ ىك الجانب الناَّضج مف ىذا التراث القادر عمى التأثير في مجرل الحياة 

 نجد في ىذا التعريؼ أفَّ زكي نجيب محمكد يحصر التراث في جانب معيف .(1)«الحاضرة
. كىك الماضي الثقافي الناضج

فو بقكلو يعني في أم أٌمة مف األمـ مككناتيا التاريخية بكؿ » :أٌما عمي فيمي خشيـ فيعرِّ
محتكياتيا، في الماضي، ككمَّما امتدَّ ىذا التراث عمقان في التاريخ ترسخ كجكد ىذه األمة، 
ف اليكية فإذا تشتَّت ىذا التراث أك غشاه  كترسخَّت طبيعيا كينكنتيا كىكيتيا، التراث يككِّ

 (2)«تبعا لذلؾ مؤثرات دخيمة تطمس كينكنتيا األصيمة.كتسربت إلييا..الضباب تبعثرت اليكية
فالتراث حسب رأيو يمثؿ اليكية كاألصالة فإذا تشكه ىذا التراث فقدت األمة أصالتيا كىكيتيا 

. بيف الشعكب
مجمكعة األجكبة لمجمكع األسئمة التي » كبالنسبة لحسف حنفي يعرفو بقكلو أفَّ التراث ىك

طرحيا جيؿ معيف في ظركؼ تاريخية خاصة، كلما كاف الزماف متغيرا فمكؿ جيؿ أسئمتو 
جاباتو  .(3)«كأجكبتو التي قد تتفؽ كقد تختمؼ مع أسئمة جيؿ آخر كا 

تتعدَّد المفاىيـ حكؿ لفظة تاريخ، أك فيما يتعمؽ بالتاريخ كالتُّراث الذم يصعب الفصؿ 
بينيما، كلكف الذم ييمنا مف كؿ ىذا ىك مفيـك الركاية التاريخية التي تعددت تبعا لذلؾ 

ا، كأكؿ تعريؼ  ركاية تثير الحاضر، كيعيشيا »بأنَّيا (لجكرج لككاتش )مفاىيميا ىي أيضن
 فيي ماضي الفرد الذم يستحضره الركائي (4)«المعاصركف بكصفيا تاريخيـ السابؽ لمذات

. ليعيد بناءه مف جديد
                                                           

 بيف محمد عابد الجابرم كحسف حنفي ، إشكالية التراث كالحداثة في الفكر العربي المعاصر،عمي رحكمة سجكف( 1)
 .23 ص،(ب:د). (ط:د)، تكزيع منشأة المعارؼ، دراسة تحميمية مقارنة (نمكذجا)
 .24ص . نفسو المرجع (2)
 .25ص. نفسوالمرجع ( 3)
. عالـ الكتب الحديث.(بحث في مستكيات الخطاب في الركاية التاريخية العربية )ركاية كالتاريخ ،  نضاؿ شمالي (4)

 .121ص . 2006. (1:ط). األردف
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تتناكؿ القصة » فيعرفيا بقكلو أفَّ الركاية التاريخيةAlfred Sheppardأمَّا ألفرد شيبارد 
التاريخية الماضي بصكرة خيالية، يتمتَّع الركائي بقدرات كاسعة يستطيع معيا تجاكز حدكد 
التاريخ، لكف عمى شرط أف ال يستقر ىناؾ لفترة طكيمة إالَّ إذا كاف الخياؿ يمثؿ مف البناء 

 أما ىذا التاريخ فإنو يرل أف الركاية التاريخية يتجاكز أحيانا .(1)«الذم سيستقر فيو التاريخ
. الركائي فييا التاريخ بإدراج عنصر الخياؿ لكف تجاكزنا محدكدنا فقط ال يبتعد فيو عف التاريخ

عندما تقدـ تكاريخ » يرل أفَّ الركاية تصبح تاريخية Fieldفي حيف أفَّ جكناثاف فيمد 
 ىذا المفيـك نجده يؤكد عمى العناصر المككنة .(2)«كأشخاصا كأحداثا يمكف التعرض إلييـ

لمركاية التاريخية كىي الكقائع أك األحداث كالشخصيات التاريخية التي تعتبر كثائؽ تثبت 
.  كجكدىا الكاقعي

الركاية التاريخية تمثؿ سجبلن لحياة األشخاص أك » : يقكؿ إفَّ Stoddardأمَّا ستكدارد 
 نجد أنِّو ييتـ بالعمؿ الفني عمى التاريخي .(3)«لعكاطفيـ تحت بعض الظركؼ التاريخية

فتككف األحداث تمر عمى التاريخ فقط، كليس التاريخ عمكدىا الفقرم كما ىك حاصؿ مع 
الركاية التاريخية فعبل، كما كضحو نضاؿ الشمالي في ىذا الشكؿ 

  
 
 
 
 

                                                           

 .112ص. السابؽالمرجع (1)
 .113ص.  المرجع نفسو(2)
 113ص. نفسوالمرجع ( 3)

 

المبنى 

 الروائي
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ذا عدنا إلى  الركاية التاريخية تمثؿ أم شكؿ سردم يقدـ »فيررأفَّ  (Wister)(كيستر)كا 
 يرل نضاؿ شمالي أنو بناء عمى ىذا التعريؼ يصبح .(1)«كصفا دقيقا لحياة بعض األجياؿ

مف العسير الفصؿ بيف الركاية كالسيرة الشعبية التي تقـك عمى عنصر السرد، باإلضافة إلى 
. أف ىذا المفيـك ىك أقرب إلى التسجيؿ منو إلى التشكيؿ

كؿ ركاية تحاكؿ إعادة تركيب » يحدد مفيكميا عمى أنيا(Buchan) (بيككف)كما نجد 
 فالركائي إذنا في الركاية التاريخية يشتغؿ عمى فترة ،(2)«الحياة في فترة مف فترات التاريخ

معينة مف التاريخ كيعيد صياغتيا فنيا، حتى في بعض األحياف تكىمنا الركاية ككأننا نقرأ 
إفَّ الخطاب التاريخي التقميدم حكائي إلى أبعد حد ألف صيغة الفعؿ الماضي » تاريخا حقيقيا

بداللتيا النحكية في الماضي ىي المييمنة، فالمؤرخ يضعنا عمى مسافة مف الماضي المحكي 
ف كاف ىك شاىدا األحداث المحكية  بما أفَّ الحكي يقـك عمى ذكر أحداث .(3)«حتى كا 

تاريخية مضت، فإنو بضركرة سيككف الفعؿ الماضي ىك المييمف في السرد، كالمؤرخ يخرج 
. نفسو مف دائرة األحداث ليرسخ ماضكية األحداث كتاريخيتيا

كاية التاريخية ىي تمؾ الركاية التي تتناكؿ عادات »  فيرل(Baker) (بيكر )أما أفَّ الرِّ
 نجد أفَّ ىذا التعريؼ يغمب فيو الجانب الفني عمى .(4)«بعض الناس مكتكبة بمغة حديثة

. التاريخي حيث أنَّو يستند عمى آلية مف آليات الركاية التاريخية فقط
:      مف ىذه التعاريؼ تعريفنا جامعان شامبل لمركاية التاريخية (محمد نجيب لفتة)يستخمص 

 (5)«إعادة بناء خيالية لمماضي تتناكؿ أساسنا حياة جمع مف الٌناس كعاداتيـ كتقاليدىـ»
:  نستنتج مف خبللو أف الركاية التاريخية تجمع ثبلث اتجاىات كىي كاآلتي

  
                                                           

 .113ص. السابؽالمرجع ( 1)
 .113ص. نفسوالمرجع ( 2)
، (4:ط)،ر البيضاءاالد. المركز الثقافي العربي. (التبئير– السرد – الزمف ) سعيد يقطيف، تحميؿ الخطاب الركائي (3)

 .145 ص،2005
 .114 ص،(بحث في مستكيات الخطاب في الركاية التاريخية ) ركاية كالتاريخ. نضاؿ شمالي(4)
 .114 ص.نفسو المرجع (5)
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 . تيتـ بالماضي -1
 . كآليتيا إعادة بناء ىذا الماضي -2
 .  ىي حياة مجمكعة مف الناس في فترة تاريخية محددة ليـ عادات كتقاليد خاصة -3

عمى ىذا التعريؼ قائبل أنو يفتقر إلى التَّنبيو عمى ضركرة عدـ  (نضاؿ شمالي )يعقِّب
العبث بالماضي كاألمانة في نقميا، كما يشير إلى أٌف ىذا المفيـك شامؿه كيشمؿ حتى 

فالركائي عندما . الركايات التي ليست تاريخية، التي تعتمد عمى الماضي لسرد األحداث فقط
يزيِّؼ أحداث التاريخ يككف قد انتيؾ حرمة التاريخ قبؿ انتياؾ حرمة الركاية، فاألمانة في 

. النقؿ شرط ضركرم يجب عمى كؿ ركائي تكخيو
إفَّ الركاية التاريخية تعتمد الزَّماف المكثؽ، كالمكاف المحدَّد كالحادثة المعرفة فتستثمر » 

 .(1)«جيد المؤلؼ الذم حقؽ الكاقعة، كتتقاطع معو في الكقت ذاتو
فيذا الذم يميز الركاية التاريخية عف غيرىا مف األنكاع األخرل عنصرم التكثيؽ 

الركاية التاريخية ىي ذلؾ الحس األدبي الذم » : (عبد القادر القط)كالتأريخ في حيف يقكؿ 
يستميـ مف التاريخ مادة لو، تصاغ في شكؿ فني يكشؼ عف رؤية الفناف، لذلؾ التفت إليو 

كيصكر تكظيفو لتمؾ الرؤية لمتعبير عف تجربة مف تجاربو أك لمعالجة قضية مف . مف التاريخ
 .(2)«قضايا مجتمعو متخذا مف التاريخ ذريعة لمتعبير عف مكقفو منيا

أشار إلى نقطة ميمة لـ نجدىا في تعريفات السابقة كىي  (عبد القادر القط)نجد أفَّ 
السياسة، )اتخاذ التاريخ ذريعة لمتعبير عف مكقؼ معيف، أم التكمـ عف المسككت عنو 

. كراء خمفية تاريخية تحميو مف ردكد الفعؿ (النظاـ
: لنقترب أكثر مف مفيـك الركاية التاريخية سنقدـ بعض مبلمحيا

كاية التاريخية ىي سرد ألحداث تاريخية مثبتتة، بقصد إعادة استيعابيا كتجديد - 1» الرِّ
. طريقة عرضيا

                                                           

 .115ص.  السابؽالمرجع( 1)
 .116ص. نفسو المرجع (2)
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كاية التاريخية آليتيا األكلية التاريخ، أماَّ أىدافيا فمتعددة األبعاد-2  .(1)« كالرِّ
مف أبعادىا أنيا تعميمية كتثقيفية كتحمؿ بعد إيديكلكجي يحاكؿ الكاتب الكصكؿ لو 

برازه . كا 
كاية التاريخية مستكل كاع مف األداء، في أحياف كثيرة تعيد صياغة مادة ماثمة - 3»  الرِّ

، ليدؼ أك آخر، فقارئ الركاية التاريخية يفترض أنوَّ يقرأىا كىك مأصبل في ذىف المتمؽ
 أم يككف القارئ يممؾ كـ معرفي حكؿ التاريخ ليتمكف مف فيـ (2)«مستعد معرفيا لخكضيا

. الركاية التاريخية كتتبع أحداثيا كتكاريخيا
كاية التاريخية تعتمد فترة تاريخية محددة تسمط الضكء عمييا، فمف منطمؽ - 4» الرِّ

، كمف منطمؽ (ألفَّ التاريخ ىك زمنيا)تاريخي ليس لمادة الركاية التاريخية بداية كال نياية 
. ركائي البداية ىي أقدـ نقطة مبدكء بيا كالنياية ىي آخر نقطة منتيى عندىا

كاية التاريخية باختيارىا حقبة محددة مثبتة تعد -5 كبيرا كاسع األبعاد  (تبئيرا) الرِّ
 .كتخمص إلى أىداؼ محددة يضعيا المتمقي مع المرسؿ

كاية التاريخية عكدة إلى الماضي برؤية آنية، فالماضي ىك -6  (زمف الحكاية) الرِّ
 .(زمف الكتابة)كالحاضر ىك 

كاية التاريخية ىي تعبير عف مكاقؼ كرؤل لمعالـ بشكؿ مختمؼ ال يمت -7  كتابة الرِّ
 .(3)«بصمة إلى الكتابة بطريقة يفيميا القارئ مباشرة

ىذه بعض التحديدات التي كضعيا نضاؿ الٌشمالي لمركاية التاريخية، كلكف لكي تصبح 
: الركاية التاريخية تاريخية حقا عمييا أف تقـك عمى شركط أىميا

  أف تقـك عمى فترة مف التاريخ مكثقة -1
 . أف يككف التاريخ عمكدىا الفقرم -2

                                                           

 .110ص. السابؽالمرجع ( 1)
 .110ص.  نفسوالمرجع( 2)
 .111. 110ص. نفسوالمرجع ( 3)
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كائي تشكيؿ المادة التاريخية بطريقة فنية -3  . يعيد الرِّ
 . إعادة التَّشكيؿ لممادة التاريخية تككف بطريقة آنية أم يمحؽ الماضي بالحاضر -4
 .(1) يجب أف تككف لو غايات أك أىداؼ محدَّدة مف إعادة تشكيؿ الماضي -5

مف خبلؿ كؿ ىذه التعاريؼ التي طيرحت مف طرؼ النقَّاد، كاآلليات كالشُّركط التي 
كضعكىا نستنتج أفَّ أىـ نقطة تميز الركاية التاريخية ىي أف يككف التاريخ عمكدىا الفقرم 

. الذم تبنى عميو األحداث الركائية
 لتعبَّر عف مدل رسكخيا كأصالتيا ،تبقى الركاية العربية متصمة بتراثيا كتاريخيا األصيؿ

فالعمؿ الكاقعي ىك العمؿ الثَّرم الذم ينطكم عمى تركيب شامؿ » بالكاقعاتصاليامف خبلؿ 
لمعبلقة بيف اإلنساف كالطبيعة كالتاريخ، يتجسَّد في صكرة أنماط تعبِّر عف مراحؿ التاريخ 

نَّما  كتكشؼ عنو، كالكاقعية ال تتنكَّر لركح العصر، كما ال تقتصر عمى نمكذج كاحدو لمفف، كا 
" لككاتش"تبقى مرتبطة بالفناف كبكضعو داخؿ مجتمعو، كاستيعابو لكضعو التاريخي كرؤية 

لمكاقعية تينبني عمى ضركرة تصكير اإلنساف، إذ يرل أنَّو ما مف أدب إالَّ ككاف اإلنساف نقطتو 
 فالكتابة التاريخية كالركائية ينبنياف عمى إعادة تشكيميما لمكاقع ككيفية إعادتيما .(2)«الجكىرية

لمتاريخ مف خبلؿ جعمو إطارا ألحداثيما كفضاء تعمؿ فيو شخكصيا، فالركاية التاريخية تفجر 
. التاريخ لتعيد النبش فيو كالبحث في المسككت عنو

: األسباب التي أدت بالروائي الجزائري إلى العودة إلى التاريخ- 4
مف أىـ األسباب التي أدَّت بالركائي العربي بصفة عامة كالركائي الجزائرم خاصة إلى 

، حيث تعتبر الحجر األساس لبناء صرح الركاية 1967العكدة إلى التاريخ  ىزيمة حزيراف 
فعة المنبية لئلنساف العربي »العربية  ال يشؾ المرء في أف كاقع "لقد كانت اليزيمة بمثابة الصَّ

اليزيمة المر ىك الذم دفع األدباء بشكؿ غير مباشر إلى فترة زمنية حقؽ العرب فييا نصرنا 

                                                           

 .117ص.  السابؽالمرجع: نظرم( 1)
 .36ص. 2001. (1:ط). البلذقية. دار الحكار.  المكيقف مصطفى، تشكؿ المككنات الركائية(2)
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 كانت .(1)«عمى المستعمر، بحيث تشكِّؿ العكدة عامؿ تكازف يحفظ لمنفس العربية كيانيا
اليزيمة بمثابة الياجس الذم يؤرِّؽ الركائي العربي، كىذا ما تركو يرتمي في أحضاف التاريخ، 

لعمَّو يسعفو إلصبلح الكاقع الحاضر، كبيذا يعتبر الحاضر العربي ىك حاضر الركاية 
كعميو ظير مكضكع التراث إذف إباَّف أخطر أزمة سياسية كاجيت العرب بعد »التاريخية،

بَّاف المد الثكرم العربي الذم أصبحت فيو القكمية العربية إحدل نماذج  ثكراتيـ الحديثة كا 
 أم تيدِّد كجكد الجنس ،(2)«التحرر في العالـ الثالث كمو، أزمة تيدِّد الكجكد كليس الحدكد

العربي ككؿ كليس أرضو ككطنو فقط، ليذا أخذ الركائي الجزائرم ينيؿ مف التراث كاألحداث 
ذا كاف مف الطَّبيعي أف »التاريخية الماضية، محاكالن ربط الحاضر كتحكالتو بالماضي كا 

كاية العربية بعد اليزيمة عمى البحث عف األسباب التي أدَّت إلييا  ينصبَّ االىتماـ األكؿ لمرِّ
ا أف تتبلـز أسئمة  كمف ثَـّ استيعاب الدركس التي أثارتيا اليزيمة، فقد كاف مف الطبيعي أيضن
التراث كالمعاصرة كأسئمة العبلقة مع الغرب المتفكؽ حضاريا كالمقنع بأقنعة استعمارية جديدة 
بأفَّ مف أسئمة اليزيمة التي أنتجت معا حراكا ثقافيا عربيا عني بالعكدة إلى الجذكر الستمياـ 

كائي الجزائرم كالعربي بصفة . نظرا لبلنقطاع الذم حصؿ مع الماضي(3)«التراث  حاكؿ الرِّ
. عامة ردـ اليكة الذم تفصؿ بينو كبيف ماضيو مف خبلؿ إحيائو مف جديد

، حيث أحسَّ كؿ عربي أنَّيا زعزعت كيانو كمسحت مستقبمو بعد ان لقد كاف أثر النَّكبة كبير
ثت حاضره كعمَّقت عدـ ثقتو في ماضيو فيك كليد لحظة اليزيمة بكؿ حرارتيا كثقميا »أف لكَّ

 لقد كتب (4)«كمسؤكليتيا، المحس ليكليا، كلعميؽ تأثيرىا عمى كياف نفسية كؿ مبدع كباحث

                                                           

 .38 ص.السابؽالمرجع ( 1)
 بيف محمد عابد الجابرم كحسف حنفي .عمي رحكمة سبحكف، إشكالية التراث كالحداثة في الفكر العربي المعاصر( 2)
 .15ص. دراسة تحميمية مقارنة (نمكذجا)
. 2010(. 1:ط). (ب:د). دار األلمعية لمنشر كالتكزيع. نضاؿ صالح، النزكع األسطكرم في الركاية العربية المعاصرة( 3)

 .93ص
. المغرب. إفريقيا الشرؽ. (مف النكبة إلى النكسة) أحمد زكي كنكف، المقدس الديني في الشعر العربي المعاصر (4)
 .137. 136ص. 2006. (ط:د)



 "بوح الرجل القادم من الظالم"المرجعية في رواية  :                                       الفصل الثاني

 

[104] 
 

، عميـ يسيمكف في إعادة البناء مف جديد لكيانيـ الذم تحطَّـ  ،عف النَّكبة كؿ أديبو كشاعرو
ليذا حاكؿ الركائيُّكف العكدة إلى تراثيـ كالكتابة عنو، ألفَّ البحث عف التراث بعد اليزيمة 

 كىذا األمر ،(1)يعتبر بحثا عف الخبلص، كعف اليكية المفقكدة كالتمسؾ بجذكر الماضي أكثر
تطمَّب مف كؿ مبدعو أف يقـك بنقد ذاتو كمجارات التاريخ مف أجؿ نيضة عربية كفي ىذا يقكؿ 

إفَّ اإلنتاج الركائي لمعظـ الركائييف العرب الذيف اصطدمكابالمشركع »: (إلياس خكرم)
الصييكني انطمؽ مف كعيوجديد بعد اليزيمة فقدت الركاية رؤية جديدة بالغة األىمية 

 .(2)«كالدالالت
كىناؾ مف يرل أفَّ تأثير اليزيمة مسَّت حتى األخبلؽ، حيث ظيرت عكدة كبيرة إلى 

 ظير رجؿ االقتصادمأحضاف الديف، كىجر المظاىر الفاسدة، كلكف عندما جاء االنفتاح 
الذم يتستر كراء الديف، كيقضي مآربو، ليذا ازدادت المشاكؿ االقتصادية  (االنفتاحي)الديف 

 (3).كشعر الشباب بالضياع، فظيرت الجماعات الدينية المتطرفة
 كبصماتيا عمى الكعي 1967، سيأؿ عف ىزيمة (لعبد ا ركيبي )في حكاراتو جمعت

العربي، أم كيؼ ظير ىذا التأثير في األدب الجزائرم؟ 
: أجاب قائبل

 عبَّر عنيا الشُّعراء العرب بنكع مف الحزف كالتشاـؤ بينما 1967أعتقد أف نكسة : ج»
نجد أفَّ األدباء كالشُّعراء الجزائرييف عبَّركا عنيا بنكع مف السخط كالتمرد كالنقد لؤلكضاع 

العربية كالحككمات، سكاءن التي كانت سبب ىذه الكارثة التي لـ تقـ بدكرىا في حرب 

                                                           

. األردف.دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع. رزاف محمكد إبراىيـ، خطاب النيضة كالتقدـ في الركاية العربية المعاصرة: ينظر( 1)
 .217ص. 2003(. 1:ط)
 .54ص. نفسو المرجع (2)
(. 1:ط). حمب. مركز اإلنماء الحضارم. حسف عيد، مفيـك السمطة كالديف في تجربة فتحي غانـ اإلبداعية: ينظر( 3)

 .53. 52ص. 1999
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 نجد أفَّ الشاَّعر كاألديب الجزائرم دائمنا مختمؼه عف غيره مف األدباء كالشُّعراء (1)«1967
 فيك ال يركف لمحزف كالتشاـؤ كيقبع في مكانو يشاىد مف بعيد ليصؼ األزمة كالنكسة ،العرب

كىك في قصكره مف عاج، بؿ عبَّر عنيا بنكع مف الثكرة لينبش عف المسببات كيقدـ الحمكؿ، 
ألنَّو ذاؽ مرارة االستعمار الفرنسي الذم تصدل لو كؿ الشعب الجزائرم بإرادة مف فبلذ ليقدـ 

. مميكف كنصؼ المميكف شييد عربكنا لمحرية كاالستقبلؿ
 ىي المسبب األكؿ كالرئيسي الذم أدل بالركائي 1967نستخمص مف كؿ ىذا أف ىزيمة 
. الجزائرم في أف يعكد لمتاريخ كالتراث

:  بين التاريخي والروائي- 5
رغـ اعتماد الركائي عمى المرجعية التاريخية إالَّ أفَّ الركاية تبقى مختمفة عف التأريخ 

ا تامنا، كما اليمكف لمتاريخ أف »بفضؿ عناصرىا الفنية حيث كاية أف تصير تاريخن ال يمكف لمرِّ
ف كانا ينيبلف مف منابع كاحدة، كييدفاف إلى اإلحاطة بعالـ مكجكد  يصير ركاية فنية، كا 
متحقؽ، إف في الكاقع أك في الخياؿ، كلكف ىذا ال يمغي الصمة التي تقربيما أك تباعد 

ذا لـ يتعامؿ معو بيذه الطريقة فإنو .(2)«بينيما كائي يتعامؿ مع التاريخ تعامبل تخييميا، كا   فالرِّ
عند ىذا التماس يكمف الشبو بيف الركائي »يككف بصدد التأريخ ال مف أجؿ كتابة خطاب أدبي

كالمؤرِّخ، فكؿه منيما ييدؼ إلى رسـ صكرة تتألؼ مف عدة عناصر بحيث تنطكم عمى 
حكاية أك سرد لؤلحداث، ككصؼ لممكاقؼ، كعرض لمدَّكافع أك البكاعث، كتحميؿ لسُّمكؾ 

، مف حيث التماسؾ كاممةأكفعؿ الشخصيات، كما أفِّ كبل منيما ييدؼ إلى تقديـ صكرة 
 كىذا ما نجده عند إبراىيـ سعدم حيث يتعامؿ مع األحداث التاريخية تعامبل (3)«كاالنسجاـ

فنيا تخييميا، كما يعتمد عمى تقنيات التبلعب بالزمف مف خبلؿ االستباؽ كاالسترجاع بطريقة 

                                                           

. (س:د). (ط:د). الجزائر. دار الكتاب العربي لمطباعة كالنشر كالتكزيع.  عبد ا ركيبي، حكارات صريحة(1)
 .228.229ص
 .40ص.  تشكؿ المككنات الركائية. المكيقف مصطفى(2)
 .49ص. نفسو المرجع (3)
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جد ممتعة، كما أنو يصكر األحداث التي كقعت في العشرية السكداء بطريقة كصفية جد 
. مؤثرة في القارئ فيجعمو يعيشيا لحظة بمحظة

ذلؾ ألفَّ النَّص األدبي نتاج قمؽو كىاجسو ينبثؽ بالضَّركرة مف مرحمة متعمقة بزماف »
كمكاف، كىك ما يجعؿ مف ىذا النَّص كثيقة جديرة بأف تصنَّؼ ضمف مجمكعة األدكات التي 

كائي إلى .(1)«يعتمدىا المؤرخ لكف بشرط أف يككف ىذا المؤرخ ناقدا أديبان   أحيانا يعمد الرِّ
كاية حيث يمزج بيف الكاقع ،تكثيؽ األخبار بذكر نزكليا في جريدة مثبل  كيكظفيا في الرِّ

كائي بيذه الطريقة مثؿ العجينة في يده،كالخياؿ  كىك يشكِّمو كما يشاء مف ، فيككف النَّص الرِّ
مقبكالن لمقراءة مف خبلؿ » كىذا ما يجعؿ النص،خبلؿ عممية التذكر ألحداثو تاريخية ماضية

خصكصية ىذا الكضع اإلجمالي لطبقات التدليؿ الحاضرة ىنا في المساف، كحيث تكقظ 
 .(2)«التاريخ: الذاكرة

 لمعالجة الحاضر ،فالذَّاكرة بمثابة المحٌفز الذم يخدـ التاريخ لتستحضره مف جديد
ـ إفَّ كالدة الركاية التاريخية العربية الحديثة، كاف بتأثيرو مباشرو مف الركاية التاريخية » المتأزِّ

األكركبية، كمف الركاية الركمانسية بصفة خاصة زرع بذكرىا األكلى في تربة لبناف الرٌائد 
. سميـ البستاني، ثـ أقبؿ جرجي زيداف يكسع أبعادىا، كمضى فييا مف أكؿ الطريؽ

كاية التاريخية تطكَّرت تطكرنا صعبان كشاقا، فكانت في بدايتيا األكلى ترجمة فاقتباسا  فالرِّ
كاية ،(3)«فابتكاران فتقميدا،  كائي العربي يشؽُّ طريقو الخاص ليبني صرح الرِّ  حيث أصبح الرِّ

كائي العربي كاف يرل نفسو مثؿ االبف بالتبني لمغرب، ليذا كاف يسعى . التاريخية العربية فالرٍّ
 كيسير عمى عرفيـ كتقاليدىـ ،دائما لمبحث في ماضيو عف مف ىـ ذكيو كأىمو لينتمي ليـ

فمدرسة األزىر مثبل لدرجة "، "الركاية التاريخية العربية"فيكتسب لنفسو لقبان خاصان بو كىك 

                                                           

. (ط:د). الجزائر. دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع.  حميدات مسكجكب، إتجاىات نقد القصة القصيرة في الجزائر(1)
 .31ص. 2011

 .66ص. 1994(. 2:ط). (ب:د). أفريقيا الشرؽ.  عمر أكقاف، مدخؿ لدراسة النص كالسمطة(2)
ركاد كركايات، دراسة تحميمية تطبيقية " مكلدىا كأثرىا في الكعي القكمي العربي العاـ" نكاؼ أبك سارم، الركاية التاريخية (3)

 .32، ص2003. (ط:د). بياء الديف لمنشر كالتكزيع، قسنطينة. نقدية
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 حيث ترل أفَّ التراث ،تعصبيا، كانت ترفض كؿ ما ىك غربي لما فيو مف ابتعاد عف التراث
أفَّ األدب العربي : كمف الضَّركرم أف نشير ىنا (1)ىك تراث المغة العربية، لغة القرآف الكريـ

قد ظؿ مف أكثر اآلداب العالمية التصاقا بالسياسة كالديف، منذ عصكره القديمة حتَّى اآلف 
فكاف شأف األدب يعظـ كيصغر، كيبقى بيف المدِّ كالجزر في أغمب األحياف، بمقدار انغماسو 

 العاـ لمحركة االتجاهفييما أك بعده عنيما، كلذا تحكـ التقميد الصاـر كالمراقبة المستمرَّة في 
نجد أفَّ ىذه النظرة متمسكة بمكركثيا بعنؼ، يجعؿ منيا نظرة  (2)األدبية العربية كمدل نمكىا

منغمقة بعيدة كؿ البعد عف استمياـ مستجدات العصر، فكانت نتيجة ىذا التعصب ظيكر 
. كدعاة التجديد (اإلحيائيكف)تيارات متصارعة بيف دعاة القديـ 

أدب المبلحـ كالمقامات "كفي نفس الكقت الذم أخذ المفيـك العاـ يؤكٍّد عمى أنَّو لـ يعد »
اصكنا األكائؿ إلى استيعاب  بكاؼو أف يعد تراثنا ركائينا في األدب العربي، لذا اضطرَّ قىصَّ

األشكاؿ القصصية التي ابتدعتيا قرائح الغرب، فنيضتنا األدبية تأثرت بقكالب الفف األكركبي 
كائي العربي بالغرب كما قمنا سابقا كأدخؿ فنان جديد كىك (3)«بطريؽ مباشر  كمف ىنا تأثر الرِّ

كاية  التي كالتي عرفت تطكرنا مع مركر الزَّمف مف خبلؿ صبغتيا بمرجعيات عربية ،فف الرِّ
. خصكصا المرجعية التاريخية

:  المرجع في األدب» 
يشكؿ افتقار النص األدبي إلى مرجع كاقعي كتاريخي، إشكالية تتمثؿ في البعد 

البراغماتي لؤلدب، حيث يككف المقصكد ىك جعؿ القارئ يتعرؼ عمى مصادر الكتابة ذاتيا 
 .(4)«إضافة إلى أف معالجة المرجع تظؿ متعينة في عبلقة القارئ بالنص

: كالمتمثمة في (تكدكركؼ  )كىنا نتحدث عف النقاط التي حددىا

                                                           

 .19ص. السابؽالمرجع : ينظر( 1)
 .20ص. نفسوالمرجع : ينظر( 2)
 . 21 ص نفسو لمرجعا(3)
 .44ص. تشكؿ المككنات الركائية. المكيقف مصطفى(4)
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كىك يعنى بحضكر الركائي في العمؿ األدبي، حيث يمكننا مف معرفة : الكاتب/المرجع» 
 .(1)«مدل تحكمو في النص السردم

التعامؿ مع مرجعو آخر يحيؿ عمى » الكتابة حيث يتُـّ ىنا/المرجع- 2-كما كضع كذلؾ 
إمَّا أف يعمف الكاتب : طبيعة الكتابة المتبناة مف طرؼ الكاتب، كيتُـّ ذلؾ مف خبلؿ مظيريف

 (2)«عف المرجع بشكؿ مممكس داخؿ النَّص الركائي، أك ال يعمف عنو إال بشكؿ ضمني
عندما يعمف عف المرجع بشكؿو مممكس يظير ذلؾ مباشرة مف خبلؿ ذكره ألحداث كتكاريخ 
كاقعية، فنعرؼ أنو اعتمد المرجعية التاريخية، مثمما فعؿ إبراىيـ سعدم حيث ذكر أحداث 

مف تاريخ الجزائر ككقائع لزمف المحنة، كيمكف أف ال يحيؿ إلى المرجع بطريقة مباشرة فيككف 
. ضمني فقط كعمى القارئ التعرؼ عميو

 ىناؾ نكعيف آخريف مف المرجعيات ، إلى المرجعيف المذيف ذكرىما تكدكركؼباإلضافة
كىك الشَّيء المشترؾ بيف القارئ كالكاتب كمعرفة مكضكعية : المكضكع- المرجع»كىما 

تتعمؽ بما ىك قابؿ لمتمثؿ المادم، كلما ىك تاريخي قابؿ لمتمثؿ المعرفي المحتمؿ خارج 
النص ككتابة فالتمثؿ األكؿ، كتدؿ عميو بعض األكصاؼ كالمعطيات التي تحٌدد الفضاء 

 .(3)«كتيحدَّد زمنينا بالتقكيـ الزمني الطبيعي (...المقيى- الشارع- اسـ المدينة)المألكؼ 
السيكَّاف األكركبيكف راحكا »مثؿ ذكر إبراىيـ سعدم لشكارع في أكركبا كأماكف في الجزائر 

يسرعكف لمغادرة الببلد بعد احتبلؿ داـ قرننا كربع قرف، تاركيف كراءىـ الديار التي سكنكىا 
كاألمبلؾ التي جمعكىا، كىكذا صرت أتجكؿ في مدينة حسيف دام كال أرل أم كجو 

 (4)«أكربي

                                                           

 .44ص. السابؽ المرجع (1)
 .45ص. المرجع نفسو(2)
 .45ص. نفسو المرجع (3)
 .40ص.  الركاية(4)
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 أيف نزلت القكات الفرنسية، ،فقد ذكر اسـ مدينة حسيف دام، كما ذكر مدينة سيدم فرج
.  في مكضع آخر، كىذا ليقرب األحداث أكثر لمقارئ

كىك الذم يساعد عمى معرفة عناصر : التقنية-كالمرجع الرابع كاألخير ىك المرجع
الكتابة، فالمغة مثبل تعتبر مرجعا إيديكلكجي، حيث تقـك المغة بتأطير الشخصية ضمف 

 .(1)إشكالية خطاب ما
نرل مف خبلؿ ىذه األنكاع األربعة لممرجع في األدب حسب تحديد تكدكركؼ كالفركؽ 

التي كضعيا ليا أنَّيا كميا ال تخرج عف اتِّصاليا بالككف الكاقعي أك التاريخي نحك حياة 
 أك ارتباط المرجع باألحداث التاريخية كالكقائع الزمنية، االجتماعي،الكاتب كعبلقتو بالكاقع 

أفَّ عبلقة األدب بمرجعو  (P.Machereyبيير ماشيرم )كيرل » كذكر األحداث بطريقة تكثيقية 
التاريخي عبلقة ضركرية، فالعمؿ األدبي ال يتطابؽ مع كاقعو، كال يعكسو مباشرة، كما ال 

 باستحضار بعض عناصره، بؿ يعيد تشكيمو بكسائؿ أدبية انطبلقا مف مكقؼ يكتفي
 .(2)«إيديكلكجي محدد، أم خصكصية األدب في عبلقتو مع التاريخ

نرل أفَّ الركاية التاريخية الجزائرية قد اىتمت بكاقع الثكرة أثناء فترة االستعمار الفرنسي 
الحاضر العربي، فيذا الحاضر »  ليس ليا إالَّ تفسير كاحد كىك،لمجزائر كنيميا لبلستقبلؿ

مشغكؿه بمكاجية اإلمبريالية كاالستعمار الصييكني، حيث . حاضر صدكر الركايات التاريخية
يربط الماضي بالحاضر، كما تقدـ الركاية التاريخية عظة مفادىا أف النضاؿ البد أف ينتيي 

 .(3)«إلى أمرو إيجابي
 مثبلن عند حديثو عف مرحمة االستعمار الفرنسي داـ لمدة أكثر مف قرف "فإبراىيـ سعدم"

 أفَّ ىذا االستقبلؿ لـ ينؿ بسيكلة فقد راح ضحيتو مميكف ،فيك يطرح بطريقة غير مباشرة
كنصؼ المميكف شييد ألجؿ أف تناؿ الجزائر حريتيا، ليذكر فيما بعد الصراعات الداخمية 

                                                           

 .45ص .تشكؿ المككنات الركائية. المكيقف مصطفى: نظرم( 1)
 .45ص. نفسولمرجع ا( 2)
 .39ص. نفسو  المرجع(3)
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 ليبدأ الدَّمار مف جديد، كتزىؽ ،التي ظيرت في الجزائر بعد االستقبلؿ كظيكر اإلرىاب
األركاح البريئة كتسفؾ الدماء في األرض الطاىرة فما ىذا التناقض، أيف ىي تمؾ القيـ 

السامية التي كاف عمييـ االقتداء بيا، تمؾ القيـ التي كضعيا كؿ مجاىد كشييد في قمب كؿ 
. فرد جزائرم كىي حب الكطف كالتضحية مف أجمو ال تضييعو مف جديد

كاية الجزائرية بالماضي، لكي تككف لو أىمية في الحاضر كيدفع بو إلى  لقد تغنَّت الرِّ
األماـ فرغـ ما كجده الركائي الجزائرم مف عمؿ شاؽ إال أنو كاف يممؾ إرادة قكية تعمؿ عمى 

. بث الركح القكمية لنيضة جديدة رغـ كؿ العراقيؿ كالصعكبات
ا عالـ الحرية اإلنسانية الشامؿ، حيث يتحرؾ اإلنساف »  فالماضي ىك التاريخ كىك أيضن

، كلكي ألحداثوضمف إطاره أحيانا بحرية ال محدكدة، كيعبر عف كجية نظره بمقياس تفيمو 
تككف لمركاية أىمية حاضرة ضمف اإلطار التاريخي، البد ليا مف مكاكبة منيج األحداث 
التاريخية كفؽ اآلفاؽ الركائية، لككنيا تسترد الحدث مف أعماقو البعيدة الماضية، كتبنى 

 .(1)«عبر المحاكلة اليادفة الرامية إلى بعثو مف مرقده..صكر ذلؾ الماضي في إطاره
كاف الكتَّاب يمجؤكف إلى التاريخ، لبثِّ القيـ الٌسامية كالتَّذكير بالتَّضحيات التي قدمت مف 
أجؿ ىذا الكطف، كأحياننا لميركب مف ىذا الكاقع المرير كاالحتماء بالتراث التاريخي        

المحظة الرَّاىنة في تاريخنا العربي الحديث مازالت لحظة نيضكية، مازلنا نحمـ »
 بؿ البد فييا مف االنتظاـ في تراث، كالشعكب ال ،كالنيضة ال تنطمؽ مف فراغ...بالنيضة

 صانع ، في تراثيا ىي، تراث الغيرباالنتظاـ بؿ ،تحقؽ نيضتيا باالنتظاـ في تراث غيره
 (2)«الحضارة الحديثة

كائي العربي المعاصر كالتي ىي ذا قمنا بحصر االٌتجاىات الفكرية التي اىتـ بيا الرِّ : كا 
القضايا الراىنة السياسية كاالجتماعية أك التربكية أك - الفكر العالمي المعاصر- التراث

                                                           

ركاد كركايات، دراسة تحميمية تطبيقية " مكلدىا كأثرىا في الكعي القكمي العربي العاـ" نكاؼ أبكسارم، الركاية التاريخية (1)
 .23ص. نقدية

 .33ص. 1991(. 1:ط). بيركت. مركز الكحدة العربية. (دراسات كمناقشات) محمد عابد الجابرم، التراث كالحداثة (2)
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القكمية، يحتكييـ بدكرىـ، مجاؿ اىتماميـ فيحدد رؤاىـ كطرائقيـ في معالجة المشاكؿ عمى 
 .(1)«الصعيديف النظرم كالعممي

نجد أنفسنا ىنا أماـ عكالـ ثبلث مختمفة، كاالىتماـ بكاحدة منيا دكف األخرل عبارة عف 
كائي العربي الحديث كالمعاصر مد جسكر بيف ىذه  فكر منغمؽ عمى ذاتو، ليذا يحاكؿ الرِّ

حيث حاكؿ " بكح الرجؿ القادـ مف الظبلـ" كىذا مانجده في ركاية ،العكالـ الثبلث كاحتكائيا
 كاالشتراكية، كتحدث عف القضايا بالميبرالية اإللماـ بيذه الجكانب فقد اىتـ "إبراىيـ سعدم"

االجتماعية ك السياسية، كما اىتـ بالتراث التاريخي، فالحداثة ال تكمف في إلغاء كؿ ماىك 
ىذا النمط مف الكعي أك الممارسة الحداثية، الذم يحيؿ الزَّمف إلى عامؿ قيمي »قديـ ألف 

ذم اتجاه كاحد، بحيث يغدك كؿ ماىك قديـ سالبا، ككؿ ماىك جديد مكجبا، ال يفعؿ شيئا في 
النياية، سكل أف يمغي معنى الكجكد اإلنساني أصبلن، مف حيث ىك اتصاؿ 

يضيء الحاضر فيو الماضي كيكمِّمو، كما يضيء فيو الماضي كثيران مف مبلمح ...كتكاصؿ
 يمكف لمماضي أف يقدِّـ حمكالن لقضايا الحاضر، فالركائي عندما ييمؿ (2)«الحاضر كقضاياه

ماضيو كتراثو كتاريخو، يجعؿ مف الجنس الركائي فاقدا لميكية الذاتية، فعبلقة الركاية بالكاقع 
ىؿ لنا أف »ىي التي تثبت جدارة الركائي كتميزه، ألفَّ ىذه العبلقة ىي مكمف اإلبداع الركائي 

نتصكَّر ركاية بعيدة كؿ البعد عف الكاقع التاريخي كاالجتماعي، كتحتفظ مع ذلؾ بتماسكيا 
كباالتساؽ الذاتي المطمكب في كؿ عمؿ فني؟ أبدنا، كلئف كيجد شيء مف ىذا القبيؿ فبل 

ينبغي أف نسمِّييا ركاية، بؿ خرافة أك ركمانس، كينبغي عند ذلؾ أالَّ نصفو بأنَّو يزيؼ الكاقع 
مة بأم كاقع عيني، حتى كلك استعمؿ أسماء محمية كتاريخية نَّما ىك منقطع الصِّ  فمثبل (3)«كا 

كائي قد استحضر أحداث مف كاقع الجزائر " بكح الرجؿ القادـ مف الظبلـ"في ركاية  نجد الرِّ
 باإلضافة إلى استحضاره ألحداث العشرية ،ابتداءن بالثكرة التحريرية الكبرل كمرحمة االستقبلؿ

                                                           

 .36ص. السابؽ المرجع (1)
 .75ص. 2001. (ط:د). دمشؽ. منشكرات إتحاد كتاب العرب.  جياد عطا نعيسة، في مشكبلت السرد الركائي(2)
 .18ص. نفسو المرجع (3)
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الٌسكداء، كقد قدَّـ ىذه الكقائع بصكرة فنية رائعة مف خبلؿ المزاكجة بيف الماضي كالحاضر 
ماضي الثكرة كحاضر اإلرىاب، تتكلد الحقيقة لتكىـ القارئ بكاقعية األحداث كالشخصيات 

 ماضي العزة كالكرامة في زمف ،كتجعمو يعيشيا لحظة بمحظة، يعكد بنا إلى الماضي الجميؿ
عف باقي ثكرات العالـ بإنجازاتيا العظيمة »فالثكرة الجزائرية تتميز .الثكرة التحريرية الكبرل 

 ألنَّيا حققت مالـ يكف ،كانتصاراتيا الباىرة حتى أصبحت قدكة لمشعكب الضعيفة في العالـ
 كانت قد 1954 فثكرة أكؿ نكفمبر .(1)«في الحسباف فاعتبرت الثكرة معجزة القرف العشريف

 الذم عرؼ مجاىديف ال يخشكف أم شيء في سبيؿ استقبلؿ الكطف ،خمدت الشعب الجزائرم
ثاركا ضد االستعمار لمدة طكيمة تجاكزت السبعيف عاما بالسبلح، في المدف كاألرياؼ 

 .(2)كالجباؿ كالصحارم
كبعد كؿ ىذه التضحيات الجساـ التي قدمكىا حتى ارتكت أرض الجزائر بدمائيـ الطاىرة 

فشؿ االستعمار كفشمت مشركعاتو كتصميماتو » حيث استعمار،فخضرت كنمت لتيـز أعظـ 
فشبل ذريعا أماـ تشدد جبية التحرير الكطني كمكاصمة جيش التحرير الكطني لكفاحو القكم 

 .(3)«الشديد
 ألفَّ فرحة االستقبلؿ كالحرية لـ تسع ، عمى كؿ الشَّعب الجزائرمان كاف تأثير الثكرة شديد

قمكبيـ فكتب عنيا الشُّعراء كاألدباء كالصحفيكف كالركائيكف تخميدا لتاريخ االنتصار، ألفَّ 
كتابة التاريخ لـ تبؽى حكرنا عمى المؤرخ فقط، فيي ميمة منكطة بكؿ مثقؼ غيكر عف الكطف 

ا إذا جرح الكطف، كيبعث الربيع في األرض  فالقمـ مثؿ السبلح، يقتؿ كيحيي، ينزؼ دمن
الميتة، فالركائي يحمؿ أمانة الكطف مع المؤرخ، أثناء كتابة الركاية التاريخية فإنو يعكد إلى 
لى  مذكرات رجاؿ الدكلة كالمناضميف القدماء في الحركة الكطنية أثناء الثكرة، كالعسكرييف كا 

أبك القاسـ سعد )المناشير التي كتبتيا الصحؼ أثناء الثكرة ليكثؽ ألحداثو، كفي ىذا يقكؿ 

                                                           

 .189ص. 2010. (ط:د). الجزائر. دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع. مف تاريخ الجزائر...إبراىيـ مياسي، قبسات( 1)
 .189ص. نفسوالمرجع : ينظر( 2)
 .194ص.  نفسو المرجع(3)
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القكؿ بأفَّ كتابة التاريخ مف عمؿ المؤرخيف كحدىـ ىك قكؿه خاطئه في نظرم، إفَّ »: (ا
الكتابة التاريخية قدر مشترؾ بيف جميع المكاطنيف، كلكف كؿ فئة منيـ ليا دكرىا كتفسيرىا 

 .(1)«كمكقفيا مف األحداث، كىذا ىك الفرؽ بيف المؤرخ كغيره
كائيكف  ليذا عمى كؿ مثقؼ أف يساىـ في تسجيؿ التاريخ، كىذا ماسعى إليو الرِّ

األمير مسالؾ أبكاب )ككاسيني األعرج في (البلز)الجزائريكف مثؿ الطاىر كطار في ركاية 
براىيـ سعدم في ركايتي، (الحديد  (كبكح الرجؿ القادـ مف الظبلـ)، (فتاكم زمف المكت )كا 
كايات كاألشعار المستمدَّة مف كاقع التاريخ المميء » فعمى الكتَّاب أف يقكمكا بػ.كغيرىـ كتابة الرٍّ

بؿ ...بالنَّماذج الحية مف بطكالت كأحداثو بارزة كمكاقؼ إنسانية كتضحيات في سبيؿ الكطف
 فيحس فيو مدل ارتباط األدب بالشعب كعبلقة ،إفَّ مف األدباء مف يكتب تاريخ األدب

 .(2)«األديب بأحداث ببلده كىكذا بقية الفئات المثقفة
ا أحداث  َـّ الركائي الجزائرم بكؿِّ التحكالت التي مرَّت بيا الجزائر، كخصكصن لقد اىت

 التي عقبت االنتخابات التشريعية، كالتي قمبت المكازيف، كتب عنيا الٌطاىر 1988أكتكبر 
التي تزامنت مع االنقبلب السياسي الذم عرفو المجتمع »" الشمعة كالدىاليز"كطار في ركايتو 

كاية 1988 أكتكبر 5الجزائرم بعد  ، ذلؾ الكاقع الجديد بكؿ تناقضاتو الجديدة، تحاكؿ الرِّ
 التي أكصمت اإلنساف الجزائرم المتحكؿ ،البحث عف المسببات كالمرجعيات التاريخية

 نقمت الركاية أحداث ىذه الفترة .(3)«باستمرار، إلى اتخاذ القتؿ كسيمة لمكصكؿ إلى السمطة
بأسمكبو فني جد مؤثِّر في القارئ، كنفس األمر ذىب إليو إبراىيـ سعدم، حيث اىتـ بيذه 

 لقد كانت نقطة التحكؿ ىذه في الجزائر .الفترة مف مخاض الجزائر ىك كغيره مف الركائييف
نقطة لتخميص المجتمع مف مكاجيتو المأساكية التي كانت قائمة بيف المجتمع كبيف نظاـ »

                                                           

، صفر . 66 الثقافة، مجمة تصدرىا كزارة اإلالـ كالثقافة بالجزائر، السنة الحادية عشرة، العدد(1) نكفمبر، .  ق1402محـر
 .7ص. 1981ديسمبر 

 .8ص.  نفسو  المرجع (2)
دار الغرب لمنشر . مقاربة سكسيك ثقافية (الطاىر كطار) حكيـ أكمقراف، البحث عف الذات في الركاية الجزائرية (3)

 .9ص. 2005. (ط:د). كىراف. كالتكزيع
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ألفَّ الجزائر ...الدكلة كسمطتيا القمعية، إال أفَّ ىذا التخميص أرجع المجتمع إلى نقطة الصفر
 .(1)«خرجت مف أزمة مف باب كدخمتيا مف باب آخر

سنحاكؿ طرح بعض العكامؿ التي أجبرت الشَّاعر العربي المعاصر لمعكدة إلى 
المكركث، بحيث تعتبر نفس العكامؿ التي أثرت في الركائي الجزائرم المعاصر، فكبلىما 

: ينتمي إلى الطبقة المثقفة العربية كتؤثر فييا نفس العكامؿ كىي كاآلتي
 :عوامل عودة الروائي الى الموروث- 6 
 .عكامؿ فنية -1
 .عكامؿ ثقافية -2
 .اجتماعية عكامؿ سياسية ك  -3
 . عكامؿ قكمية -4
 . عكامؿ نفسية -5

 :ــة العوامل الفني: أوال
يعتبر التراث العربي تراثا زاخران جدنا كثريان بكؿ اإلمكانيات الفنية، كحيف يكظفيا الشاعر 
 (2)تكتسب نصكصو نكعا مف األصالة الفنية مف خبلؿ اكتسابيا لمبعد التاريخي الحضارم

. كىذا ما يضفي عمييا جماال كبريقا يعرييا مف الصدأ كالجمكد
 :ةــالعوامل الثقافي: ثانيا
لقد كاف لتأثير حركة إحياء التراث، الدَّكر الكبير في كشؼ الكنكز التراثية، فقد ساعدت    

ىذه الحركة عمى استمياـ التراث كعدـ تضييعو، فراح الشعراء يسجمكف التراث كيعبركف عنو 

                                                           

 .195/196ص. السابؽ المرجع (1)
: د). القاىرة. دار الفكر العربي. (في الشعر العربي المعاصر)عمي عشرم زايد، إستدعاء الشخصيات التراثية : ينظر( 2)
 .16ص. 1997. (ط
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 كىذا ماسعى إليو الركائي الجزائرم أيضا، مثؿ ،(1)كىكذا ساعدكا عمى إحيائو مف مرقده
.  الذم زخرت العديد مف نصكصو الركائية بتراث الجزائر (محمد مفبلح)

 :ـةالعوامل السياسية و االجتماعي: ثالثا
نظرنا لمظركؼ السياسية القاىرة التي مرَّت بيا الدكؿ العربية، كالتي كبَّمت حريات 

كفرضت عمى أصحاب الكممة مف شعراء ككتَّاب كمفكريف ستارا رىيبا مف الصمت »الشعكب 
فإفَّ أصحاب الكممة يمجؤكف إلى كسائميـ كأدكاتيـ الفنية الخاٌصة التي ...بقكة الحديد كالنار

يستطيعكف بكاسطتيا أف يعبركا عف آرائيـ كأفكارىـ بطريقة فنية غير مباشرة، ال تعرضيـ 
 .(2)«لبطش السمطة الغاشمة

فكثيرا ما نجد الركائييف كالشُّعراء يعبِّركف عف التحكالت السياسية التي تمس الكطف 
 حركت العديد مف األقبلـ الركائية الجزائرية لمكتابة عنيا 1988العربي، فمثبل أحداث أكتكبر 
 العمبلؽ مف نكمو كتفجر ينابيع الدماء التي جفت بعد ظ لتكؽ،كعف المخاض الذم أحدثتو

. االستقبلؿ
 :العوامل القومية: رابعا

 كيحيا عندما تشعر األمـ بخطر ييدد كيانيا ،ينيض العامؿ القكمي في ضمير األمـ
كىكيتيا الذاتية، كىذا مايجعميا تعكد مباشرة إلى التراث لتتمسؾ بو، مف أجؿ إثبات كيانيا 

أماـ ىذا الخطر، حيث يعيد ليا شخصيتيا القكمية كيثبت أصالتيا كتفردىا بعاداتيا كتقاليدىا 
 نيض الضمير القكمي العربي مف غفكتو كرأل 1967 بعد ىزيمة حزيراف (3)كتاريخيا العريؽ

. ضركرة التمسؾ بالتراث ألنو أحس أف كيانو تحطـ ككرامتو قد أىينت
: العوامل النفسية: خامسا

كاف دائمنا يحس الشاعر العربي المعاصر بغربة، حيث كاف يرل نفسو يعيش عالما غير 
عالمو ككاقعا مريرا مميئا بالزيؼ كالتعقيد، ليذا حاكؿ اليركب مف ىذا الكاقع كالبحث عف عالـ 

                                                           

 .25ص. السابؽالمرجع : نظرم( 1)
  .33، 32ص. نفسو المرجع (2)
 .39ص. نفسوالمرجع : نظرم( 3)
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المثؿ بعيدا عف زيؼ الحياة كمرارتيا، فكاف التراث ىك المبلذ الكحيد لميركب مف خبلؿ تمؾ 
. (1)األساطير التي يزخر بيا حيث يعيش سذاجة األحبلـ األسطكرية كعفكيتيا

نبلحظ مف خبلؿ كؿ ىذه العكامؿ التي أثَّرت في الشَّاعر العربي المعاصر ىي عكامؿ     
مشتركة بينو كبيف كؿ ركائي ك أديب ك مفكر عربي، كالتي دفعتيـ بأف يعكدكا إلى التراث 

. كيكتبكا مف خبللو بكؿ ثقة كعزة فأصميـ العريؽ ال تزعزعو الظركؼ أك التحكالت
لقد استيدؼ االستعمار محك الذات الجزائرية بإذابتيا في الذات الفرنسية عف طريؽ »      

كسائمو التعميمية، كالتبشير الديني كالعمؿ العسكرم القمعي، إذ سعى إلى إفراغ عقؿ اإلنساف 
الجزائرم مف ىكيتو كشخصيتو إال أفَّ إدراؾ اإلنساف الجزائرم اختبلفو عف الفرنسي، ثقافة 

فكانت الثكرة ..كفكرا كدينا كلغة كحضارة، حفَّزه كقكَّل لديو رغبة تأكيد ذاتو كمف ذلؾ ىكيتة
 .(2)«التحريرية بمثابة الكسيمة التي سمحت لئلنساف الجزائرم بتأكيد ذاتو

فالركاية بتسجيميا لكؿ التحكالت أضحت ىي ديكاف العرب الذم يحفظ تاريخو، كما أنيا 
تقـك بطرح مشكبلت الكطف العربي كتقديـ حمكؿ ليا، كىذا ما يسميو لكسياف غكلدماف 

، فالٌركائي الجزائرم مثبل تأثر بالمخاض كالتحكالت السياسية (الكعي الفعمي كالكعي الممكف)
التي مرَّت بيا الجزائر منذ فترة االستعمار إلى ما بعد االستقبلؿ فكاف كفينا لكؿ تمؾ األحداث 
كقاـ بنقميا إلى األجياؿ اآلتية بطريقة فنية كمشكقة، كي يقربو أكثر إلى معرفة تاريخ كطنو 

فالركاية كأم مف الفنكف الكبرل »كال يجعمو غريبا عنو، ال يحمؿ منو إال الجنسية الجزائرية 
عمؿ حضارم، كىي إشارة إلى التحكؿ الحضارم إذا تحققت كعممية فكرية كلغكية 

 .(3)«كبنائية
كرغـ ىذا تبقى الركاية ليست تعبير عف الكاقع كما ىك، بؿ ىي إيياـ بالكاقع، حيث ترل 

أف الركاية ال تستطيع أف تقدـ صكرة كاممة أك حتى شبو كاممة عف الكاقع،  (فيرجينيا ككلؼ)

                                                           

 .42ص. السابؽالمرجع : نظرم( 1)
 .12- 11ص. (الطاىر كطار) حكيـ أكمقراف، البحث عف الذات في الركاية الجزائرية (2)
 . 25ص.  رزاف محمكد إبراىيـ، خطاب النيضة كالتقدـ في الركاية العربية المعاصرة(3)
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ف كانت ىي األقرب إلى التعبير عنو، فركائي ؽ   يرل أف الركاية كياف مفتكح 20حتى كا 
. (1) حيث كانت تعتبر الركاية سيطرة عمى الكاقع19عكس ماكاف سائدا في ؽ

  

                                                           

 .6 ص،2001 ،(ط:د) ، دمشؽ،إتحاد الكتاب العرب. (البنية كالمؤثرات) محمد شاىيف، آفاؽ الركاية (1)
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التاريخ إنتاج »كىذه األخيرة تستمـز التاريخ ، *إذا قمنا الذاَّت فإنَّنا بضركرة نستدعي اليكية
 كالتاريخ يمثؿ (1)«لمذات كالذات إنتاج لمتاريخ كىما معنا إنتاج لمكاقع كالكاقع إنتاج ليما

 فكؿ ىذه المفردات تصب في قالبو كاحد ىك اليكية الذاتية، لعؿَّ أكؿ شيء يدؿ ،األصالة
 ألنَّيا النسؽ الذم يؤلؼ بيف عناصر العمؿ الركائي حتى ،عمى ىكية الركاية ىك لغتيا

المكنكلكج كاإلحاالت الخارجية كأشكاؿ الحكار كالنصكص المختمفة، فإفَّ »إناستخدـ الركائي 
ذلؾ ال يمنع المغة كىي ىكية قبؿ كؿ شيء، أف تككف مادة كتابة تكتسح العبلقات جميعا بما 

ف انفتح عمى التاريخ كالتصكؼ كالسياسة يذيب األزمنة ...في ذلؾ السارد ذاتو الذم كا 
 ككما قمنا سابقا أف الذات كاليكية متبلزماف، سنقدـ إذا (2)«المختمفة في زمف لغكم متجانس

: مفيـك الذات مف الناحية المغكية كاالصطبلحية
: بالفرنسية كردت في الصحاح بمعنى (LeSoi)باإلنجميزية ك (Self)ذات »

إٌنيا مجمكعة الحقائؽ التي " ذات"حقيقتو أك جكىره، كيعرؼ الجكىرم لفظة : ذات الشيء
 .(3)«تميز الشيء عما سكاه كتساكم الماىية

أماَّ مفيـك الذَّات مف الناحية االصطبلحية فسنقدمو مف الناحية االجتماعية كاألخبلقية 
. كالنفسية

                                                           

: اليكية أداة لمصراع » *
غير أف التعايش في كئاـ كتمازج متبادؿ ليس قاعدة مطمقة فقد تتحكؿ اليكية إلى أداة لمصراع كما ىك الشأف في الكضعية 

 االحتبلؿالككلكنيالية التي عرفتيا الجزائر حيث تحكلت عمى الرغـ مف تاريخيا الطكيؿ كتراثيا العريؽ بعد سنتيف مف 
إلى مجرد إمتداد جغرافي لفرنسا مما جعؿ اليكية تستخدـ مف كبل الطرفيف المتصارعيف مف منظكر إستراتيجي،  (1834)

 األرض كتفريغ سكانيا البتبلعىي بالنسبة لمجزائرييف كفاح مف أجؿ البقاء، كىي بالنسبة لمغزاة الفرنسييف عائؽ ينبغي إزالتو 
لى عمقيا المعنكم  محمد العربي كلد «  إلى مجمكعة كطنيةاالنتماءالديف كالمغة ىما مف أىـ دعائـ )مف اإلنتماء إلييا كا 

 .119 ص،2003 ،(ط:د) ، الجزائر،ديكاف المطبكعات الجامعية. (كقضايا المساف كاليكية)خميفة، المسألة الثقافية 
. محمد حافظ دياب، رؤية لمنشر كالتكزيع: تقديـ.  يكسؼ األنطاكي، سكسيكلكجيا األدب اآلليات كالخمفية اإلبستميكلكجية(1)
 .216ص. 2009(. 1:ط)
 ، تيزم كزك،دار األمؿ لمطباعة كالنشر كالتكزيع. مف المتماثؿ إلى المختمؼ. ، المتخيؿ في الركاية الجزائريةل آمنة بمعؿ(2)
 .134 ص،2011 ،(2:ط)
 .19ص. (الطاىر كطار) حكيـ أكمقراف، البحث عف الذات في الركاية الجزائرية (3)
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 :اجتماعيا: أوال
بناء يفترض كجكده باعتباره أساس تحقيؽ »يعٌرؼ عمماء االجتماع الذَّات عمى أنَّيا 

 أفراد المجتمع مع باتصاؿ أم الذات ال تتكٌكف إال (1)«التكامؿ كاالتصاؿ بيف خبراتنا جميعا
ذا انفصمكا فإف اليكية الذاتية تضعؼ كتندثر . بعضيـ البعض كتبادؿ الخبرات فيما بينيـ كا 

 :أخالقيا: ثانيا
كعي »أما عمماء األخبلؽ فإنيـ يقدمكف مفيكما لمذَّات مختمفا عف عمماء االجتماع فيي 

اإلنساف لذاتو كشخصية لمكانتو في نشاط الناس االجتماعي المشترؾ، كبفضؿ كعي الذات 
مكانية التكجيو اليادؼ لتصرفاتو، كضبطيا كتربية  يكتسب اإلنساف القدرة عمى مراقبة الذات كا 

 فالذات كاألخبلؽ إذا متبلزماف حيث ترتبط الذات بالقيـ األخبلقية العالية كىي 2«الذات
. الكرامة كالشرؼ كحسف الخمؽ كذلؾ بفضؿ قدرة الفرد في تكجيو ذاتو نحك التربية الحسنة

 :المفيوم النفسي لمذات: ثالثا
نجد أفَّ ىذا المفيـك ىك اآلخر مختمؼه تمامنا عف سابقيو مف عمماء األخبلؽ كاالجتماع، 

الفصؿ بيف الكائف اإلنساني كمادة »فيك قريب إلى الفمسفة، فعمماء النفس يعرفكف الذاَّت بػػ 
كذىب عمماء ...حيكية كعقمية مف جية، ككحياة حسية كشعكرية كنفسية مف جية أخرل

النفس إلى أنو يممؾ كؿ كائف شمسا داخمية في ذاتو، كالميمة الرئيسية ىي أف يكتشفيا، كأف 
 أم أنو لكؿ فرد منا جانب مضيء (3)«يمتحؽ بيا حتى االلتصاؽ، لكي يصير كمو شمسا

جبراف )داخمو كعميو أف يبحث عنو ليتكحد فيو، كأغرب تعريؼ لذات األمـ جميعا كضحو 
إفَّ الذَّات اليكنانية قد استيقظت قبؿ المسيح، كمشيت »: في قالب فني قائبل (خميؿ جبراف

بعـز كجبلؿ في القرف الخامس قبؿ المسيح، أما الذات العربية فقد تجكىرت كشعرت بكيانيا 
- محمد صمى ا عميو كسمـ– الشخصي في القرف الثالث قبؿ اإلسبلـ، كلـ تتمخض بالنبي 

                                                           

 . 20ص. السابؽالمرجع (1)
 .22. 21ص.  نفسوالمرجع( 2)
 .23ص.  نفسو المرجع(3)
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تيا فنامت ظكلما بمغت عصارل نيارىا كرىت الذات العربية يؽ...حتى انتصبت كالجبار
 إذا كاف ىذا حاؿ الذات العربية فماذا عف الذات الجزائرية؟ (1)«كلكف نكما خفيفا متقطعا

 لنطمؽ عمييا صفة األصالة كالعكس ،يمكف القكؿ إفَّ الذَّات تتحقؽ بقدر ارتباطيا بالكاقع
يرتبط الكاقع األصيؿ بالذاَّت الفاعمة كالمميزة، فحيف تتخمص الذاَّت مف »صحيح، حيث 

نكازعيا الفردية كتمتحـ بنحف جماعي يمتمؾ بدكره أفكارنا كقيمنا كمشاعر مكحدة ترمي إلى 
تأصيؿ الحرية داخؿ الذات، فإفَّ ذلؾ سيؤدم إلى قمة في أصالة الكاقع، كليذا فإفَّ قيمة ىذا 

 مف ىنا نرل أفَّ اليكية الجزائرية أك (2)«األخير تتحدد بقربو أك بعده مف درجة التبلحـ ىذه
الذاَّت الجزائرية ىي كؿ الركابط السياسية كالدينية كالثقافية كالمغكية كالتاريخية التي تمثؿ 
كياف الشعب الجزائرم، فالبحث عف الماضي ىك بحثه عف الذاَّت حيث يمجأ األفراد إلى 

ىكيتنا ما خمفو : الماضي ليؤكدكا ىكيتيـ، فتصبح األصالة ىنا مرادفة لبلستمرارية التاريخية
. (3)أسبلفنا

كلكي يثبت الجزائرم ذاتو كىكيتو أماـ المستعمر الفرنسي، رفض كؿ الركابط بينيما 
اليكية ىي »حيث تبنىَّ النظاـ االشتراكي ليختمؼ عف النظاـ الفرنسي كقطبو الرأسمالي 

(. االجتماعىميا التمكضع داخؿ )كسكسيكلكجي  (ىميا الرغبة في الكجكد)تقاطع سيككلكجي 
كجب لكؿ ذلؾ أف تعمؿ الذات عمى إيجاد مكاطئ كقكؼ تممؾ مف خبلليا مبلمح كجكدىا 

 .(4)«الكاقعي كالتخييمي إلبراز كحدتيا
فعمى كؿ فردو أف يحس بمدل أىمية الميمة المنكطة بو كىي إثبات ىكيتو، متحدينا في 

. ذلؾ كؿ التحكالت كالمعكقات
                                                           

 .28ص.  السابؽ المرجع(1)
 .201ص. يكسؼ األنطاكي، سكسيكلكجيا األدب( 2)
. 1999 (. 2:ط). الدار البيضاء. المركز الثقافي العربي. عبد ا العركم، اإليديكلكجيا العربية المعاصرة: نظرم(3)

 .97ص
. 2009، دار التنكير لمطباعة كنشر كتكزيع، (ب:د) ،(ط:د)حاتـ الكرفمي، : تأليؼ.  بكؿ ريككر، اليكية كالسرد(4)

 .34ص
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حقيقة إفَّ عمؿ األديب شاؽ كمضني كي يحكم كؿ ىذه التحكالت داخؿ نصٍّ سردم 
فعبلقة األدب باالستعمار إذنا ىي عبلقة كطيدة تكاممية، فاألدب االستعمارم يعبِّر عف ثقافة 

إفَّ األدب أيضا كسيمة ميمة لبلستيبلء عمى الكسائؿ المييمنة »األنا في مقابؿ اآلخر 
 .(1)«لمتمثيؿ كاإليديكلكجيات االستعمارية أك قمبيا أك تحديدىا
 باعتبار أفَّ األدب بعيد كؿ البعد ،في القديـ لـ يكف ينظر لعبلقة األدب باالستعمار

ليكصؼ بأدب االستعمار، كلكف الدراسات الحديثة قمبت الكضع كأصبحت تدرس كتبحث عف 
. عبلقة األدب باالستعمار كالتاريخ

: (أوجو التشابو واالختالف) والروائي يالموازنة بين التاريخ- 7

الروائـــــي التاريــــخ 
إف التاريخ بمفيكمو العاـ كسياقو المفيكمي - 

النظرم الذم يتكشؼ عادة عف بعد زمني خاص، 
كنكعي يتحدد دائما بككنو جممة األحكاؿ كاألحداث 

التي يمر بيا كائف ما، كتصدؽ عمى الفرد 
. كالمجتمع

 إف الحدث التاريخي في تشكيمو الكاقعي سابؽ - 
 (2).عمى الحدث الركائي بطبيعة الحاؿ

 فيك أحداث اختيرت مف التاريخ *أما التاريخي- 
حسب تبئير الركائي، ككظفت في الركاية تجسيدا 

. لغرض ركائي ماضي أك راىف أك مستقبمي
 
 

 األحداث التي اختيرت مف التاريخ لـ تؤخذ مف - 
 كتب التاريخ بؿ أعيد تفكيكيا كتركيبيا لما يناسب 

                                                           

، في نظرية اإلستعمار كمابعد اإلستعمار األدبية:  آنيا لكمبا، ترجمة(1) ، سكرية، دار (1:ط). محمد عبد الغني غنـك
 .79 ص،2007 ،الحكار لمنشر كالتكزيع

إف التاريخ غير التاريخي، التاريخ أحداث تمت في الماضي، كشخصيات حقيقية نيضت بيذه األحداث كأصبحت  » *
كتبعا لذلؾ نفينا المرجعية التاريخية ...رت مف التاريخ حسب تبئير الركائيمعنكانا عمييا، أما التاريخي فيك أحداث أخت

كحافظنا عمى المرجعية الركائية، ألننا ال نممؾ خطيف متكازييف، أك مرجعيتيف مختمفتيف، بؿ نممؾ مرجعية كاحدة، ىي 
فالتاريخ غير التاريخي إذا بفعؿ الخياؿ يغيب التاريخ كيتجسد «المرجعية الركائية التي يشكؿ التخييؿ عمكدىا الفقرم

. منشكرات إتحاد الكتاب العرب. مقاربات نقدية. سمر ركحي الفيصؿ، الركاية العربية البناء كالرؤيا. التاريخي الركائي
. 165 ص،2003 ،(ط:د) ،دمشؽ

(. 1:ط)إربد، . عالـ الكتب الحديث لمنشر كتكزيع. م، جماليات التشكيؿ الركائيت  محمد صابر عبيد، سكسف البيا(2)
 .9.8ص. 2012

 .   9.8ص.  المرجع نفسو(2)
 .13ص . المرجع نفسو (3)
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إف المادة التي تربطيما معا ىي الكاقع  -1

بمحدداتو الصكرية كالحديثة 
يمكف أف نعتبر أف ىذه نقطة شبو بيف  -2

الركائي كالمؤرخ، بحيث كؿ منيما ييدؼ 
إلى رسـ صكرة تتألؼ مف عدة عناصر 

بحيث تنطكم عمى حكاية أك سرد 
لؤلحداث، ككصؼ لممكاقؼ، كعرض 

لمدكافع أك البكاعث، كتحميؿ لسمكؾ أك فعؿ 
الشخصيات، كما أف كؿ منيما ييدؼ إلى 

تقديـ صكرة كاممة مف حيث التماسؾ 
كاالنسجاـ إذ تبدك كؿ شخصية ككؿ 
مكقؼ، عبارة عف خمفية متصمة ببقية 

 .(1)الشخصيات كالمكاقؼ
التاريخ يرفض أف يصبح مادة مطركحة  -3

 .تعبر عف حدث ركائي يمغي كاقعيتو
 .التاريخ يؤخذ بحقيقتو المكضكعية كزمنية -4

 
. (2)التاريخ خارج الركاية حقيقي مكضكعي -5
 

 .الغرض الذم يصبك إليو الكاتب
الركاية تعتمد عمى التاريخ كتأخذ منو  -1

إيجابياتو كسمبياتو كتركز بالخصكص عمى 
سمبيات، حيث تعمؿ عمى تعرية الكاقع، 

براز الفساد المتفشي في األنظمة الرجعية  كا 
 .كحكاميا التابعيف لمقكل األجنبية

عندما تتعامؿ الركاية مع التاريخ، فيذا  -2
التعامؿ يفرض عمييا حدكدا، كمف ىذه 

الحدكد أف تبقى الركاية مخمصة لطبيعتيا كال 
 .تتحكؿ إلى كتاب تاريخ

 أف تستعير مف التاريخ دكف أف تحكر فيو -3
كأف تنتقى مف التاريخ دكف أف تتبلعب  -4

 .بسياقو كحقائقو كدالالتو
تركز الركاية عمى الشخصية كالحدث  -5

 إلى العناصر األخرل كذلؾ، باإلضافة
كىي عندما تستدعي الشخصيات 
كاألحداث التاريخية فإنيا تخضعيا 
 .(3)لشركطيا الفنية كتمزجيا بالخياؿ

إف شخكص الركاية يرغمكف عمى أف  -6
يككنكا أكثر عقبلنية مف الشخكص 

 .التاريخييف
أما بالنسبة لمزمف الركائي الراىف، اآلني  -7

فإنو يتراجع بفعؿ الحدث الركائي، لصالح 
الزمف الماضي لكي يستمد منو الفكرة 
كاألنمكذج، كيصبح الزمف مجسدا بكؿ 

انصياراتو كتفاعبلتو ككأنو المحظة الراىنة 
 .التي تعيشيا الشخصيات

                                                           

 .11ص.  السابؽ المرجع(1)
 .14/15ص.  المرجع نفسو(2)
 .9/11ص.  المرجع نفسو(3)
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يأتي الزمف عمى ىيئة كمضات خاصة  -8
لحاضر االسترجاع لذا يتعرض في الغالب 
ما  لعممية تبسيط تفقده الكثير مف قكتو كا 

يتحكؿ إلى أسطكرة بيا الكثير مف المبالغة 
كفي كبل األمريف يتبلشى حدكده الحقيقية 

 .كيفقد كاقعيتو
تعتمد الركاية آلية اليدـ كالبناء، ىدـ الكاقع  -9

السيء الذم تحفظو الذاكرة التاريخية، 
 .كبناء كاقع جديد تخييمي

تصبح  (الكاقعية) العناصر التاريخية  -10
. بفعؿ عنصر التخييؿ (فنية)عناصر 

الركاية ال يمكف أف تككف تاريخية كميا،  -11
ف اعتمدت عمى آليات كمنظكمات  حتى كا 

. (1)الركاية التاريخية
ف اعتمد - 12 الركائي ليس مؤرخا حتى كا 

عمى التاريخ ألنو يدرج الخياؿ في تشكيمو لمعالـ 
. الركائي

حيث  (اإلييامي)الركاية تعتمد العنصر - 13
. تكىـ القارئ بأنو يقرأ تاريخا حقيقيا

التاريخي في الركاية يؤخذ بدالالتو - 14
. العامة كرؤياه كقيمو

. (2)التاريخي في الركاية احتمالي فني- 15
كانت ىذه أكجو التشابو كاالختبلؼ بيف التاريخ كتاريخ كالتاريخ في الركاية، كقد استنتجنا 

الركاية ال تنكب عف التاريخ كال التاريخ ينكب عف الركاية، ألنو لكؿ منيما "مف خبلليا أف 

                                                           

 .12/14ص. السابؽالمرجع ( 1)
 .14/15ص. نفسو المرجع (2)
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كالركاية تستطيع أف تأخذ  (جمالي كمعرفي)خصائصو كحدكده كدكره، ألنيما حقبلف مختمفاف 
 .(1)خ ال يستطيع أف يأخذ مف الركايةممف التاريخ لكف التار

نستنتج كذلؾ مف خبلؿ ىذا الرأم أفَّ الركائي يشارؾ بطريقة غير مباشرة، في تعميـ أك 
نشر التاريخ عف طريؽ الركاية، كبيذا فيك يحمؿ المسؤكلية مع المؤرخ عندما يطرح ىمـك 

مجتمعو مف ظمـ كاستبداد كيحاكؿ كذلؾ المساىمة في حميا بإزاحة المثاـ عف المسككت عنو 
. كالخكض فيو بطرؽ فنية، فيككف في خدمة المجتمع كالفف في نفس الكقت كالكطف ككؿ

ا كما ينبغي لو »يقكؿ عبد المالؾ مرتاض   أيان كاف الَّشأف فإفَّ الركائي ال يكتب تاريخن
نَّما تراه يمحـ جيده شيئان يحمؿ طابع التاريخية الركائية، ذلؾ بأفَّ اإلبداع الركائي، إنَّما  كا 

حقيقتيا » ألفَّ الركاية تختمؼ عف كتب التاريخ فيي تكتسب (2)«ينيض عمى فكرة مف التاريخ
 (3)«مف اتساؽ التخييؿ

المؤرخ حينما يتكمـ فإنو يحيؿ إلى كقائع »: كذلؾ في قكلو (بكؿ ريككر)كىذا ما ذىب إليو
كشكاىد مف الماضي كأف السارد حينما يسرد فإنو يقدـ تجربة بكصفيا متخيمة تكشؼ عف 

 .(4)«دالالت قيمية كأخبلقية كثقافية بما فييا مف اختبلؼ
 ذلؾ ألفَّ ىؤالء األفراد الذيف ،أحيانا كثيرة نجد المؤرخ ال يشير إلى نقاط سياسية ميمة

تذىب نحكه الركاية بدكف مكىذاالمخؼ»تمسيـ ىذه األمكر السياسية ال يزالكف عمى قيد الحياة 
سكابؽ لحفره عميقا كجذريا كالبحث عف إجابات ىي نفسيا ال تعرفيا سمفا كلكنيا تنشئيا مف 

نظاميا، كقد يمبس الركائي قناع المؤرخ مؤقتا أك بشكؿ أدؽ، قناع القارئ المحترؼ 
  .(5)«كىذه الكظيفة ىي أقرب إلى نقد التاريخ ككعيو...لمتاريخ

                                                           

 .15ص. السابؽالمرجع ( 1)
 .32/33ص.  عبد المالؾ مرتاض، في نظرية الركاية(2)
، (1:ط)عبد الكبير الشرقاكم، دار تكبقاؿ لمنشر، الدار البيضاء، : تر.بيير شارتيو، مدخؿ إلى نظريات الركاية( 3)

 .39، ص2001
 . 56ص. حاتـ الكرفمي: تأليؼ.  بكؿ ريككر، اليكية كالسرد(4)
. رؤية لمنشر كالتكزيع. كاسيني األعرج: تقديـ- الركاية كالتاريخ-  سميمة عذاكرم، شعرية التناص في الركاية العربية(5)

 .9/10ص. 2012(. 1:ط). القاىرة
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 حيث يقكؿ ،فالركاية تصبح ىنا بمثابة ستار الذم يتكمـ مف كراءه الركائي دكف خكؼ
 في الحقيقة يعتمد الكاتب عمى التاريخ كمرجع لبناء أحداث الركاية، كلكف: إبراىيـ عباس

 فالركائي كما (  1) كالركاية تمنحو القدرة عمى الخكض فييا،تككف لو أغراضه أخرل ػإيديكلكجية
 .(2)"مؤرخا محتشما كالمؤرخ أديبا محتشما"يقكؿ بكجدرة 

إلى االختبلؼ بيف الركاية الكاقعية كالركاية التاريخية مف خبلؿ  (سعيد يقطيف)أشار 
 حيث يرل أفَّ الركاية الكاقعية مشابية لمكاقع فقط، كالركاية ال ،"المطابقة"ك" المشابية"قانكف 

. تعكس الكاقع
أمَّا في الركاية التاريخية، فبل نجد ما يدؿ عمى كجكد ىذا القانكف رغـ الحضكر الكبير »

" قانكف المطابقة"لمبعد التخييمي فييا، بؿ عمى العكس مف ذلؾ، يحضر ما يمكف أف نسميو بػ 
ما يحكيو، كبأف " تاريخية"بمقتضى ىذا القانكف يرمي الركائي، مف خبللو إلى اإليحاء بػ

فعبل في الكاقع التاريخي عمى النَّحك الذم تمثمو " جرت"األحداث المقدمة تركل ككأنيا 
 .(3)«الركاية
 
 
 
 
 

" الصدفة"يمكف أف نميز أكثر بينيما أم بيف الكاقعي كالتاريخي مف خبلؿ صفتي 
" القصد"ك

                                                           

منشكرات المؤسسة . (الجدلية التاريخية كالكاقع المعيش دراسة في بنية المضمكف) إبراىيـ عباس، الركاية المغاربية (1)
 .62ص. (ط:د). (ب:د).  النشر كالتكزيعلبلتصاؿالكطنية 

جكادم ". فاجعة الميمة السابعة بعد األلؼ"أبحاث في المغة كاألدب الجزائرم، التعدد المغكم في ركاية ) مجمة المخبر (2)
 .313/314ص. 2009. 5:العدد. ىنية

 .165ص. (س: د). (1: ط). الرباط. دار األماف.  سعيد يقطيف، قضايا الركاية العربية الجديدة الكجكد كالحدكد(3)

                           الرواية

 

 

 

 مشابهة للواقع                  مطابقة للواقع

 

 

مشابهة للواقع                       مطابقة للواقع 

      

 

 الواقعية

 

 التاريخية
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 (الركاية البلتاريخية)كاقعية " صدفة"ففي الكاقعي نككف أماـ 
 .(1)(الركاية التاريخية)تخييمي " قصد"أما في التاريخي فنككف أماـ 

فالركاية الكاقعية تذكر أحداث التاريخ مف باب الصدفة فقط أم أنيا ال تكظفيا عف قصد 
. مثؿ الركاية التاريخية

 
 
 
 

 
 
 :نماذج ألحداث التاريخ من الرواية-8

الصفحــة التعميــق الحدث التاريــخي الرقم 

01 
 ديسمبر 11لممشاركة في اإلضراب العاـ ليـك » 

 الذم دعت إليو جبية التحرير الكطني، 1961
« تغيبت عف المدرسة

 11ذكر أحداث 
 مف تاريخ 1961ديسمبر 

الجزائر 
 40ص 

02 

. جاء يـك االستقبلؿ» 
السكاف كاألكركبيكف راحكا يسرعكف لمغادرة الببلد 
بعد احتبلؿ داـ قرنا كربع قرف، تاركيف كراءىـ الديار 

« التي سكنكىا كاألمبلؾ التي جمعكىا

يـك االستقبلؿ كرحيؿ 
األقداـ السكداء مف 
األراضي الجزائرية 

 40ص 

03 
الببلد تكشؾ أف تقع في حرب أىمية بيف » 

مختمؼ فصائؿ جيش التحرير الكطني، الشعب يخرج 
بيف . إلى الشكارع لمحيمكلة دكف حرب أخرل

كصؼ حركة التحرر 
داخؿ الجيش الجزائرم بعد 

 االستقبلؿ
 43ص 

                                                           

. 165ص. السابؽالمرجع : ينظر( 1)
 .166ص .  المرجع نفسو(3)

(الرواية)                    التخييل   

 

             الواقع                       التاريخ

 

         الصدفة                          القصد
(2)  
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سبعة أعكاـ مف الحرب "الجزائرييف أنفسيـ ىذه المرة 
« ييتؼ الشعب"كافية 

04 

تعرؼ منصكر عائمتي مكجكدة في الجزائر منذ » 
 أحد أسبلفي كاف ضابطا برتبة كابتف في 1832

الجيكش التي نزلت في سيدم فرج مع الجنراؿ 
« دبكرمكف  

 االستعمارسنة دخكؿ 
 1832الفرنسي لمجزائر 

بقيادة الجنراؿ دكبرمكف 
كنزكليا في شاطئ سيدم 

فرج 

 47ص 

05 

أنا أىنئكـ عمى انتصاركـ ىذا ىك التاريخ قصة »
أسبلفي دخمكا ىذه األرض تغمرىـ . ببل بداية كال نياية
 عمٌي أف أحـز حقائبي بعد قرف كانأنشكة النصر، 

« كربع قرف

المعممة كمير ردماف 
تينئ منصكر عمى 
استقبلؿ الجزائر 

 48ص 

06 
في العاصمة صادفنا شاحنات مكتظة » 

سبعة أعكاـ : "بمتظاىريف يحممكف األعبلـ كيصيحكف
"« !مف الحرب كافية

 53ص  

07 

رأيت الباخرة تخكض ببطء شديد غمار البحر » 
اليادئ، البلمبالي شاقة زرقتو البلمتناىية في االتجاه 
المعاكس لذلؾ الذم جاءت منو لبكاخر التي نزلت 

في ذلؾ اليـك الذم مضى عميو قرف كربع .بسيدم فرج
« قرف

رحيؿ المستكطنيف 
الفرنسييف مف الجزائر بعد 

االستقبلؿ 
. نفس المشيد يتكرر

 63ص 

08 

" القبائؿ"جنكد الكالية الثالثة التابعة لمنطقة » 
عادكا إلى الجباؿ . حيث يكجد مسقط رأس كؿ منيما

معمنيف الحرب ىذه المرة ضد نظاـ أكؿ رئيس 
« جميكرية جزائرم

الحرب ضد أكؿ رئيس 
جميكرية جزائرم 

 70ص 

09 
االنقبلب كقع منذ أسبكع فكر أف رآني نزؿ مف » 

. لصؽ الحائط. عمى الكرسي تاركاعمى األرضية
بف )الرئيس المخمكع 

 (بمة
 86ص 
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صكرة العقيد بجانب الرئيس المخمكع الذم كانت 
« صكرتو تظيره كعادتو باسما بمؿء شفتيو

10 
. ظمت سيميف تتحدث عف اليزيمة ببل تكقؼ» 

كما لـ تفتأ تفعؿ منذ أف عرؼ العالـ أف العرب 
« خسركا الحرب مع الييكد قبؿ بدايتيا

سعادة سميف الييكدية 
 بيف 1967بيزيمة حزيراف 

الييكد كالعرب 
 156ص 

11 

سيارات متفحمة كأخرل محطمة، محبلت ميشمة » 
كمفرغة عجبلت مطاطية محترقة شظايا الزجاج 
كعمب ممزقة كنفايات أخرل مترامية عمى جكانب 

كسط ذلؾ متظاىركف يرمكف قكات األمف . الطريؽ
. بالحجارة

« عناصر األمف يردكف عمييـ بغازات مسيمة لمدمكع

مظاىرات أكتكبر 
 كحالة الشباب 1988

 291ص 

12 

في ذلؾ الكقت كانت تجرم الحرب عمى » 
مما أدل إلى كقؼ القتاؿ بيف . الحدكد مع المغرب
بعدما أعمف الككلكنيؿ محمد . الجزائرييف أنفسيـ

« كلحاج عف ضـ قكاتو إلى المدافعيف عمى الحدكد

حرب الحدكد مع 
المغرب 

 79ص 

13 

بكجو الحافؿ بالتذمر كالقرؼ كىك يقدـ » 
استقالتو بصكتو المكحية نبراتو بالحرص عمى التمسؾ 

ربما ىك خائؼ أف يقتمكه كما قتمكا ..بمظاىر الييبة
« الرئيس السابؽ

يتذكر استقالة الرئيس 
زركاؿ 

 206ص 

14 

الرئيس المقتكؿ الذم جيء بو مف المنفى » 
تكقؼ ...يظير في ذىني كىك يمقي خطابو األخير

متسائبل عف . الرئيس عف اإللقاء ممتفتا إلى يساره
جميكر ...المقمقة. أم عف تمؾ الجمبة الغريبة. األمر

القاعة كىك يختفي في لمح البصر كراء المقاعد كسط 
« جثة الرئيس.أزيز الرصاص

 206ص مقتؿ الرئيس بكضياؼ 
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15 
صكرة الٌرجؿ الغامض الذم قيؿ إنو قاتمو تبزغ » 

اليادئ الذم تكحي نظرتو بنكع . أمامي بكجيو البارد
« مف السخرية كشفتاه بما يشبو االبتسامة الخفية

كصؼ قسمات قاتؿ 
الرئيس 

 207ص 

16 
ال يكجد بمده أكربي يعطى في ىذا األياـ تأشيرة » 

العالـ بأسره صار يغمؽ أبكابو . دخكؿ ترابو الجزائرم
« صرنا كالطاعكف. في كجينا

صكرة الجزائرم في 
الخارج 

 213ص

17 

تمؾ األياـ بدأت تمكح في األفؽ سحابة قاتمة » 
المستقبؿ صار يبدك . مشحكنة بالشـؤ تيدد الببلد

الشباف ال تفكير ليـ . أسعار البتركؿ تتياكل. غامضا
إال في اليركب بعيدا عف الكطي، ال حديث ليـ إال 

« عف كنذا كأستراليا

كاقع الجزائر خبلؿ 
التسعينات جعؿ كؿ 
الشباب يفكركف في 
اليركب مف الكطف 

 225ص 

18 
سأكتب شيئا ضد الثكرة الزراعية أستطيع نشره » 

ال دكتكر منصكر الثكرة . في الصحافة أعرؼ أحدا
« الزراعية ماعاد يكمف بيا أحد اليـك انتقدىا كما تشاء

 230ص نقد الثكرة الزراعية 

19 
إثر فكز ..." عيف"رئيس مصمحة في بمدية » 

« الجبية اإلسبلمية باالنتخابات المحمية
فكز الجبية اإلسبلمية 
في االنتخابات التشريعية 

 310ص 

20 
مف – كما قيؿ – تمؾ االنتخابات التي ألغيت » 

أجؿ حماية الديمقراطية كالحيمكلة دكف العكدة إلى 
« القركف الكسطى

إلغاء االنتخابات 
التشريعية 

 310ص 

21 
ظننا آنذاؾ أنو ألقي عميو القبض في إطار » 

حممة االعتقاالت التي مست مناضمي كمسيرم 
« الجبية اإلسبلمية بعد حميا

اعتقاالت أفراد الجبية 
اإلسبلمية بعد حميا 

 311ص 
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 1961 ديسمبر 11 بكؿ مراحؿ تاريخ الجزائر ابتداء مف أحداث "إبراىيـ سعدم"اىتـ 
بطؿ الركاية، إلى يـك االستقبلؿ ككيؼ كانت فرحتو " منصكر"ككيؼ عاشيا الجزائريكف، ك

 إلى فرنسا كيترككا كؿ المنازؿ التي ابخركج األقداـ السكداء مف الجزائر ليعكدكا كما أتك
 تدخؿ الببلد مف جديد في حرب االستقبلؿاستعمركىا كاألراضي التي اغتصبكىا، كلكف بعد 

تكفينا "أىمية بيف فصائؿ جيش التحرير الكطني، التي أيقظت الشعب الجزائرم لييتؼ 
". حرب

 "ىكارم بكمديف" مف طرؼ العقيد "لةببف "كما لـ يفت الركائي أف يتكمـ عف خمع الرئيس 
، ىذا بالنسبة إلى األحداث الداخمية أما الخارجية فكاف "محمد بكضياؼ"كعف مقتؿ الرئيس 

 حضكر قكم في الركاية ألنيا ىي التي ىزت كياف كؿ عربي، كما 1967ليزيمة حزيراف 
. أشار إلى حرب الحدكد بيف الجزائر كالمغرب

: اإلرىاب-ثانيا
تقدـ الركاية ظاىرة » بظاىرة اإلرىاب حيث " بكح الرجؿ القادـ مف الظبلـ"اىتمَّت ركاية 

اإلرىاب مف داخؿ حبكة ركائية متقنة بعيدة عف التناكؿ الركائي الصحفي الذم يقتصر عمى 
الككالج بالتقاط قصاصات الصحؼ، لتقدـ لنا أحداث التقتيؿ كاإلرىاب مف الداخؿ، انطبلقا 

لتغدك الركاية ...فأغمب أحداث اإلرىاب معاشة كمعاينة. مف تجربة الحاج منصكر نعماف
 .(1)«شيادة عف األحداث اإلرىابية

باعتبار الركاية ركَّزت عمى ظاىرة اإلرىاب بشكؿو كبير، فسنقـك بدراستيا مف حيث 
. المفيـك كاألسباب كالكسائؿ أم سنبحث في كؿ أمر متعمؽ بظاىرة اإلرىاب

المفيـك المغكم كاالصطبلحي لئلرىاب عند القدماء كالمحدثيف، ألف اإلرىاب كاف : أكال
مكجكد منذ القدـ لكف بمسميات أك مفردات أخرل 

 
 

                                                           

 .68 اليكية كالتخييؿ في الركاية الجزائرية، قراءات مغربية، ص(1)
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: تعريف اإلرىاب في الفقو الجنائي اإلسالمي- 1
، حيث كاف تعريؼ "الحرابة"في الفقو اإلسبلمي ىك " اإلرىاب"أكؿ مصطمح عهرؼ بو 

ييا ؿ عاما مضت، كىك جريمة معاقب ع1420اإلرىاب ثابت في الفقو اإلسبلمي منذ حكالي 
استخداـ طرؽ عنيفة أك »كرد مفيكمو في القكانيف الكضعية عمى أنو " الحرابة" "اإلرىاب"ك

 فاإلرىاب حسب ىذا .(1)«التيديد باستخداميا ممَّا ينتج عنو رعبه كفزعه شديديف لدل الناس
، يقع سكاء بالفعؿ بكاسطة كسائؿ أك بالتيديد  بما أنَّو يسببِّ الذعر فيك إرىاب ،المفيـك

. فعمي
  جاء كاألتي:المغوي في الفقو اإلسالمي" الحرابة"مفيوم  -1-1

﴿: مف قكلو تعالى                    

أم مف يحاربكف المسمميف كييددكف أمنيـ، فيـ بيذا يحاربكف ا كرسكلو، ألنيـ ( 2)﴾...
. يفعمكف مانيى عنو ا كرسكلو

: في الفقو اإلسالمي" لمحرابة" المفيوم االصطالحي 1-2
 كىي خركج جماعة مسمحة في دار ،الحرابة في الفقو اإلسبلمي بقطع الطريؽ» تسمى

ىبلؾ الحرث  اإلسبلـ ألحداث الفكضى، كسفؾ الدماء، كسمب األمكاؿ كىتؾ األعراض، كا 
 فيـ بيذا ال يحترمكف حدكد ا عز ،(3)«كالنسؿ متحدية بذلؾ الديف كاألخبلؽ، كالقانكف

 كيقتمكف النفس التي حـر ا، متحٌديف في ذلؾ كؿ القكانيف، كقد كرد في القرآف الكريـ ،كجؿ
. حد القتؿ العمد كىك القتؿ، فالنفس بالنفس، كالعيف بالعيف 

 
 

                                                           

 ).  اإلسكندرية. دار الجامعة الجديدة لمنشر. منتصر سعيد حمكدة، اإلرىاب دراسة فقيية في التشريع الجنائي اإلسبلمي(1)
 . 73ص. 2008. (ط:د
 .33اآلية رقـ - سكرة المائدة- 73، صنفسو المرجع (2)
 .74-73ص.  المرجع نفسو(3)
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: عند فقياء اإلسالم" الحرابة"مفيوم - 1-3
: فقياء الحنفية 1-3-1

يرل فقياء الحنفية أف الحرابة ىي قطع الطريؽ عمى المسمميف، لمنع المارة مف المركر، 
 (1)سكاء كاف الفعؿ جماعي أك فردم كبسبلح أك حجارة

: فقياء المالكية- 1-3-2
بقطع الطريؽ عمى " الحرابة"كنفس المفيـك ذىب إليو فقياء المالكية فقد ربطكا مفيـك 

المشير لمسبلح بقصد السمب سكاء كاف في مصر أك فيفاء، » : المسمميف فقالكا المحارب ىك
 (2)«شركة أـ بمفرده ذكر أـ أنثى

فاإلرىاب ال يقتصر عمى مجمكعة مف األفراد، بؿ يمكف أف يككف إرىاب فردم، كما أٌنو 
. يجمع كبل الجنسيف الرجاؿ كالنساء، حيث تتعاكف النساء معيـ في القياـ بالعمميات اإلرىابية

: فقياء الشافعية- 1-3-3
نجد اختبلؼ في ىذا المفيـك عند الشافعية عف المفيكميف السابقيف، حيث ربطكا مفيـك 

قائميف أفَّ المحارب ىك الممتـز المخيؼ، أك ىك كؿ مسمـ " الممتـز المخيؼ"الحرابة بالشخص 
 فيك ذلؾ المسمـ 3ذمي أك مرتد ممتـز بأحكاـ اإلسبلـ، لو شككة يعتدم عمى الغير ألخذ مالو

الذم يفيـ اإلسبلـ بطريقة خاطئة، فيعتدم عمى الغير تحت غطاء اإلسبلـ ليبرر أفعالو 
 .اإلجرامية

 
 
 
 

                                                           

 74ص. رىاب دراسة فقيية في التشريع الجنائي اإلسبلمياإلمنتصر سعيد حمكدة، : ينظر( 1)
 .74ص. المرجع نفسو( 2)
 .75-74ص. نفسو المرجع (3)
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: فقياء الحنابمة- 1-3-4
المكمفكف الممتزمكف الذيف يتعرَّضكف لمناس بالسبلح كلككاف »: ف ىـميقكلكف إٌف المحارب

 .(1)«عصي، أك حجر في صحراء، أك بنياف فيغصبكنيـ ماال محترما متقكما مجاىرة
مف خبلؿ ىذا التعريؼ نرل أفَّ مفيـك الحنابمة يقترب مف المفيـك الذم كضعو فقياء 

 سكاءه في ، أم ليس لو مكافه محدده ،المالكية، فالمحارب ىك كؿ مشيرو لمسبلح في أم مكاف
. صحراء أك غيرىا

: فقياء الظاىرية 1-3-5
المحارب ىك المخيؼ ألىؿ الطريؽ المفسد في األرض، سكاءن كقع فعؿ الحرب في 

 ىذا المفيـك يشترؾ مع مفيـك .(2)مصر أك غيرىا مف طرؼ جماعة أك فرد بسبلح أك بدكنو
. الحنابمة كالمالكية

: حيث قاؿ تعالى" البغي"أمَّا المصطمح الثاني الذم عيرؼ بو اإلرىاب في اإلسبلـ ىك 

﴿                          

                                      

       ﴾(3)  فاإلسبلـ ينبذ البغي حيث قاؿ األككع كأبكىريرة رضي ا 

 (4)«مف حمؿ عمينا السبلح فميس منا»: عنيما إفَّ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ قاؿ
كىذا ما يفعمو اإلرىابيكف حيث يحممكف السبلح عمى المدنييف العزؿ كيقتمكف النساء كاألطفاؿ 

.  كالشيكخ

                                                           

 .75ص.  السابؽالمرجع( 1)
 .75ص. نفسو المرجع (2)
 .9اآلية. سكرة الحجرات. 80ص. نفسو المرجع (3)
 .80ص.نفسو المرجع (4)
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خركج طائفة مسممة ليـ إماـ كشككة عمى اإلماـ بيدؼ » كقد كرد معنى البغي بأنَّو 
 حيث خرجت طائفة ، كىذا ما كقع في الجزائر خبلؿ العشرية السكداء(1)«عزلو عف الحكـ

. مف الجماعات اإلسبلمية عف نظاـ الدكلة كعمكا في الكطف الفساد
كقد قاؿ الفقياء إفَّ البغي ليس مف جرائـ الحدكد، كعمى الحاكـ مقاتمة البغاة حتى يعكدكا 

ألىؿ العدؿ كىذا مف أجؿ األمف العاـ، كالحاكـ إذا تمكف مف البغاة عميو أف ال يقتميـ بؿ 
. (2)يسعي إلى إصبلحيـ

 عندما دعى 2005/أيمكؿ/29كىذا الحكـ يعكد بنا إلى مرحمة مرت بيا الجزائر بتاريخ 
كؿ الٌشعب الجزائرم إلى االستفتاء بقبكؿ أك رفض " عبد العزيز بكتفميقة"رئيس الجميكرية 
، كقد كانت النتيجة إيجابية حيث "المصالحة الكطنية"أك " بالكئاـ المدني"المرسـك المتعمؽ 

كافؽ أغمب الجزائرييف بنسبة كبيرة عمى ىذا القرار، كىذا إف دؿَّ عف شيء فإنَّو يدؿ عمى أفَّ 
حبلؿ األمف كالكئاـ في كؿ بقاع الكطف  .الشعب الجزائرم ينبذ العنؼ كيسعى إلى الٌسبلـ كا 

عشر سنكات مف التقتيؿ كسفؾ الدماء تكفي، عائبلت متشردة، كأطفاؿ أيتاـ، نساء 
. مغتصبات، كقرل ميجرة ىركبا مف اإلرىاب

ىذا المرسـك يحمؿ حمكالن مبلئمة لؤلشخاص المتكرطيف في أعماؿ اإلرىاب كالتخريب، 
حيث يقٌدـ ليـ فرصة لمبداية مف جديد، مف أجؿ إدماجيـ في المجتمع المدني كذلؾ بإعفائيـ 
مف المتابعة قضائيان في القضايا اإلرىابية التي تكرطكا فييا، كتخفيؼ العقكبات عنيـ كبيذه 

. الطريقة ساعد عمى إحبلؿ األمف في الببلد مف جديد
إفَّ دماءكـ كأمكالكـ كأعراضكـ حراـ عميكـ كحرمة »قاؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ 
 .(3)«يكمكـ ىذا في بمدكـ ىذا في شيركـ ىذا

                                                           

 .80ص. السابؽ المرجع (1)
 .80/81ص.  المرجع نفسو(2)
 .81ص. نفسو المرجع (3)
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ٍو كاحد أف يقتمكا بعضيـ البعض تحت راية الديف كاإلسبلـ  إذنا حمكؿ .فكيؼ ألبناء كطفو
 كما عمينا إالَّ العكدة إليو لتنير ،أزماتنا في الكقت الحاضر، ىي مكجكدة في الفقو اإلسبلمي

. حياتنا
كالفقو اإلسبلمي ينقسـ إلى اتجاىيف مختمفيف حكؿ مسؤكلية البغاة فيما أزىقكه مف أنفس 

: كأمكاؿ كىما
: تضمين البغاة ما أتمفوه من أنفس وأموال: االتجاه األول- 1

 فيذا (1) يطالبكف البغاة بتحمؿ مسؤكلية ما أتمفكه مف أنفس كأمكاؿاالتجاهكأنصار ىذا 
. االتجاه يرفض السمـ كالمصالحة كيدعك إلى القصاص كاسترداد الحقكؽ

: عدم تضمين البغاة ما أتمفوه من أنفس وأموال أثناء البغي: االتجاه الثاني- 2
كىذا االتجاه ىك الغالب في الفقو اإلسبلمي، حيث يرل أبك حنيفة كالشافعي أنو ال 

﴿: ضماف عمى البغاة نظرا لقكلو تعالى                       

         ﴾(2 ) فا سبحانو كتعالى يأمر باإلصبلح بينيـ، كلـ 
. يدعك إلى تحميميـ تبعة ما أفسدكا مف ماؿ كما أزىقكا مف أنفس

 ﴿: يقكؿ اإلماـ القرطبي في تفسيره لقكلو تعالى         ﴾(3) 

فيك كذلؾ يرل أٌنو مف العدؿ عدـ تضميف البغاة ما أتمفكه مف ماؿو أك نفس، ألفَّ بمتابعتيـ 
. لجرائميـ تنفير ليـ عف الصمح، كدعكتيـ إلى االستمرار في البغي

: مفيوم اإلرىاب خالل العصر الحديث-  2
يحمؿ نفس داللة البغي كالحرابة، ألنَّو يحمؿ معنى الخكؼ ىك ك" اإلرىاب"كرد بمصطمح 

. كالفزع الشديد كالرىبة

                                                           

 .81ص.السابؽ المرجع (1)
 .9اآلية - سكرة الحجرات- 82ص. نفسو المرجع (2)
 .82ص . المرجع نفسو( 3)
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أقٌرت أغمب القكاميس بصعكبة كضع تعريؼو ليا، بؿ أيعتبر مف " إرىاب"كف كممة ؿك
". اإلرىاب"أكثر المصطمحات تعقيدان كقد خمت المعاجـ العربية القديمة مف مصطمحات 

،قى،بى )لمفعؿ أرىب، مف الجذر»المفيـك المغكم لكممة إرىاب مصدرىا  الذم يتضٌمف  (رى
ترىب - خافو: المعاني المتعمقة بالخكؼ كالتخكيؼ، كرىىبى ييرىب الشيء، رٍىبنا كريٍىبنا كرىىبة

أخافو : الخكؼ كالفزع، جمع بيف الرىبة، كأرىبو كرىبو كاسترىبو: كالرىبة. إذ تكعده: غيره
 .(1)«كفزعو

في القكاميس العربية، حيث نجده في القامكس الكسيط يعرؼ " اإلرىاب"كقد كرد مفيـك 
كصؼ يطمؽ عمى مف يسمككف طريؽ العنؼ لتحقيؽ أغراض »اإلرىاب عمى أنو 

 .(2)«سياسية
. ىذا التعريؼ يربط العنؼ اإلرىابي بأمكر السياسة أم أٌنو ناتجه عنيا

 أمَّا في المعجـ الرائد .(3)«مف يمجأ لئلرىاب إلقامة سمطتو»كفي معجـ المنجد يعني 
رعبه تحدثو أفعاؿ العنؼ مثؿ القتؿ أك إلقاء » فاإلرىاب ىك ،فنجده كرد بنفس المفيـك كذلؾ

 مف خبلؿ ىذه (4)« كذلؾ بغرض إقامة سمطة أك تفكيض سمطة أخرل،المتفجرات أك التخريب
 أم مف أجؿ الكصكؿ إلى السمطة ،التعاريؼ نرل أفَّ العنؼ اإلرىابي متعمؽه بأمكر سياسية

. كتحقيقيا بأم ثمف، بدعكة إقامة العدؿ في دكلة الجكر حسب تفكيرىـ

                                                           

عالـ الكتب الحديث لمنشر . (مصر كالجزائر نمكذجا) حسف طكالبو، العنؼ كاإلرىاب منظكر اإلسبلـ السياسي (1)
 .16ص. 2005(. 2:ط). عماف. كالتكزيع

 .96ص .اإلرىاب دراسة فقيية في التشريع الجنائي اإلسبلمي. منتصر سعيد حمكده(2)
 .69ص. نفسو المرجع (3)
 .69ص . المرجع نفسو(4)
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 مف خبلؿ قكلو تعالى ،كلقد كردت لفظة إرىاب في العديد مف المكاضع في القرآف الكريـ

في سكرة البقرة ﴿                        

           ﴾(1). 

كقاؿ تعالى                       

  ﴾(2) .لفظة تيرًىبكف في ىذا المكضع تعني إلقاء الرُّعب في قمكب األعداء  .

 ﴿:كقاؿ تعالى                         

            ﴾ (3)  أمَّا ىنا فمفظة يرىبكف قد تدؿ عمى الخكؼ كالرىبة 

. كالخشية مف ا سبحانو كتعالى
﴿: كقاؿ تعالى                                

                                ﴾(4). 

فمفظة اإلرىاب التي لـ تجد ليا القكاميس الحديثة تعريفنا، كجدت في اإلسبلـ منذ نزكؿ 
القرآف، كذلؾ مف خبلؿ كركدىا في العديد مف السكر كفي الغالب تحمؿ داللة الخكؼ 

. كالرعب كالفزع
: في المغة الفرنسية" إرىاب"وم كممة ـمفو- 2-1

في المغة الفرنسية ال يختمؼ مفيكميا عنو في العربية، حيث كردت في " إرىاب"كممة 
االستخداـ المنظَّـ لكسائؿ استثنائية لمعنؼ مف أجؿ تحقيؽ ىدؼو »بأٌنيا " ركبير"قامكس المغة 

 مثؿ االستيبلء أك المحافظة أك ممارسة السمطة، كعمى كجو الخصكص فيك ،سياسي

                                                           

 (40اآلية – سكرة البقرة ).69ص. السابؽ المرجع (1)
 (60اآلية - سكرة األنفاؿ). 70ص.  المرجع نفسو(2)
 (154اآلية - سكرة األعراؼ). 70ص. نفسو المرجع (3)
 (32اآلية - سكرة القصص).70ص. نفسو المرجع (4)
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تنفذىا منظمة سياسية  (اعتداءات فردية أك جماعية أك تدمير)مجمكعة مف أعماؿ العنؼ 
 .(1)«لمتأثير عمى السكاف كخمؽ مناخ بانعداـ األمف

حتى في المعجـ الفرنسي متعمؽه بتحقيؽ أمكر سياسية، فالسمطة إذا " اإلرىاب"فمفيـك 
. ىي اليدؼ الذم يسعى اإلرىابيكف إلى تحقيقو

: في المغة اإلنجميزية" إرىاب"مفيوم كممة - 2-2
 (2)«استخداـ العنؼ كالتخكيؼ بصفة خاصة لتحقيؽ أغراض سياسية» اإلرىاب يعني 

.  اإلنجميزم، كىنا كذلؾ اإلرىاب مقركف بالسياسةOxfordكرد ىذا المفيـك في قامكس 
 أم تحمؿ التركيع Ters كأصميا التيني تعني Terrorكلفظة إرىاب يقابميا في اإلنجميزية 

لدل " اإلرىاب" لكفَّ مفيـك ،(3)كالرعب كاليكؿ، كىك نفس المعنى في المغة الفرنسية كالعربية
مسممنا كفي الغالب »الغرب ارتبط بكؿ فرد جزائرم مسمـ، لتصبح لفظة إرىابي تحمؿ 

 إلى مشبكىيف ، كىـ األكثرية الساحقة في ببلدنا،جزائرم، كىكذا تحكؿ مكاطنكنا األبرياء
أمَّا زيارة الجزائر مف طرؼ أشخاصو رسمييف أك عادييف ...بالجممة، كأشبو بالكباء المعدم

 .(4)«فقد أصبحت أشبو بمغامرة في حقؿ مف األلغاـ
لقد شكَّه اإلرىابيكف صكرة الجزائر في الخارج، كىذا ما أضعؼ االقتصاد الكطني كذلؾ 
بتراجع السياحة التي ليا دكره كبير في اقتصاد الجزائر،كما استغمت كسائؿ اإلعبلـ الغربية 

. الكضع بتضخيـ األزمة كتشكيو صكرة الجزائرم في الخارج
 
 
 

                                                           

 .71-70ص.  السابؽ المرجع(1)
 .71ص. نفسو المرجع (2)
 .17ص. (مصر كالجزائر نمكذجا) حسف طكالبو، العنؼ كاإلرىاب مف منظكر اإلسبلـ السياسي (3)
 .191ص.  محمد العربي كلد خميفة، المسألة الثقافية(4)
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: في القاموس السياسي" إرىاب"لفظة - 2-3
اإلرىاب ىك نشر الرُّعب كالفزع لتحقيؽ مآرب سياسية، حيث تستخدمو حككمة استبدادية 
إلرغاـ الشعكب عمى الخضكع لمطالبيا، أك ىك عنؼ مستخدـ مف طرؼ جماعة لتخكيؼ 

 .(1)المدنييف
 كىك أفَّ اإلرىاب ،مف خبلؿ كؿ ما سبؽ مف مفاىيـ، نجدىا كميا تصب في مفيكـو كاحد

ترل أفَّ النظاـ فاسد لذلؾ  بسبب أمكرو سياسية، فالجماعات اإلسبلمية في الجزائر مثبل ن ناشئ ه
جئنا لندعك سيادتؾ إلى تعزيز صفكؼ »سعت إلى اإلطاحة بو كتمسؾ ىي السمطة، مثاؿ 

 ىذا ما جاء في .(2)«..أنصار الديف الحنيؼ إلقامة العدؿ ككضع حد لدكلة الجكر كالفساد
.  يؤكِّد عمى نظرة اإلرىاب لمنظاـ في الجزائر،ثنايا الركاية

فاإلرىاب اليـك ييعتبر أخطر ظاىرة تيدِّد المجتمع، كىك انتياؾه لحقكؽ اإلنساف بفعؿ 
القتؿ كالتدمير، كبيذا يصبح اإلرىاب مساسنا بمكانة الدكلة كأىميتيا كىيبتيا، حيث تصبح 

ال يكجد بمده أكربي يعطي في ىذه األياـ تأشيرة دخكؿ ترابو »مثؿ الٌطاعكف بيف الدكؿ 
 .(3)«صرنا كالطاعكف. العالـ بأسره صار يغمؽ أبكابو في كجينا. لجزائرم

كىذا ما ييسيء إلى نشاطيا االقتصادم كالثقافي كغيرىا مف النشاطات التي تعتبر مداخؿ 
يخمؽ حاالت ارتباؾ كفكضى تقكد بالضَّركرة إلى اإلضرار بجميع أجزاء الدكلة » حيث ،لمدكلة

كمككناتيا السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية، كأقميا انسحاب االستثمارات كرؤكس األمكاؿ 
 إلى مصطمح اإلرىاب يمكف أف ننعتو باإلضافة.(4)«إلى مناطؽ أكثر أمنا كاستقرارا

شائعه كمتداكؿه بيف الدكؿ، كالتطرؼ يعني " بالتطرؼ" مجاكزة الحد كالخركج »كذلؾ، فيك لفظ ه
عف القصد في كؿ شيء، كىك نقيض التقصير، أصمو في المحسكسات الكقكؼ في الٌطرؼ 

                                                           

 .71ص .اإلرىاب دراسة فقيية في التشريع الجنائي اإلسبلمي .  منتصر سعيد حمكده (1)
 .306ص.  الركاية(2)
 .213ص.  الركاية(3)
-ق1429(. 1:ط). عماف. دار جرير لمنشر كالتكزيع.  خميفة عبد السبلـ الشاكش، اإلرىاب كالعبلقات العربية الغربية(4)

 .15ص. ـ2008
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 كالتطرؼ في الكقكؼ أك في الجمكس أك المشي، كانتقؿ ىذا المفيـك مف ،بعيدان عف الكسط
 .(1)«المحسكسات إلى المغزيات، كالتطرؼ في الديف أك الفكر أك السمكؾ أك الرأم

فنا عمى مفيـك   كمف خبلؿ المعاجـ العربية ،مف القديـ إلى الحديث" اإلرىاب"بعد أف تعرَّ
خركج فئة مف الكطف » فإنَّنا عمى العمـك نستخمص أفَّ اإلرىاب ىك ،كالفرنسية كاإلنجميزية

ثائرة عمى الكطف، ليتغير مفيـك الثكرة الجزائرية، بتحكيؿ سبلحيا مف الخارج إلى الداخؿ 
كعمى أيدم أبنائيا الذيف راح يقتؿ بعضيـ بعضا في مكجة مف العنؼ أكدت بحياة اآلالؼ 

كبذلؾ تبدؿ مفيـك الثكرة، مثمما رأينا . مف الجزائرييف في نياية الثمانينات مف القرف الماضي
 .(2)«إذ تحكلت مف ضد اآلخر إلى ضد الذات

. أماَّ اآلف فسنقـك بعرض أشكاؿ اإلرىاب أك أنكاعو
: أشكال اإلرىاب والجرائم المشابية لو-2

 بؿ حتَّى في تحديد أنكاعو ،"لئلرىاب"لـ تكف الصعكبة في كضع مفيكـو شامؿو جامعو 
. ألنَّو أمره بالغ الصُّعكبة

 
: أشكال اإلرىاب وفقا لمرتكبيو: أوال
 .إرىاب الدكلة -1
 .إرىاب األفراد كالمجمكعات -2

يرل الفقياء أفَّ إرىاب الدكلة ىك السَّبب في ظيكر إرىاب األفراد كالجماعات، حيث 
ف كاف ،تتطرؼ ىذه الجماعات عف النظاـ لتقاكمو بعمميات إرىابية فردية أك جماعية  حتى كا 

يركم نعـك تشكمسكي أفَّ قرصانا كقع في أسر اإلسكندر »في ىذا قتؿ لممكاطنيف األبرياء 
األكبر فسألو كيؼ يجرؤ عمى إزعاج البحر، ككيؼ يجرؤ عمى إزعاج العالـ بأسره، فأجاب 

                                                           

 .64ص. (مصر كالجزائر نمكذجا)حسف طكالبو، العنؼ كاإلرىاب مف منظكر اإلسبلـ السياسي ( 1)
(. 1:ط). بيركت. الدار العربية لمعمـك ناشركف.  مناؿ بنت عبد العزيز العيسى، تمثيبلت الذات المركية عمى لساف األنا(2)

 .406ص. 2013
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القرصاف ألنني أفعؿ ذلؾ بسفينة صغيرة لذا أدعى لصا كأنت تفعؿ ذلؾ بأسطكؿ كبير 
 .(1)«فتسمى إمبراطكرا

في ىذا تشبيوه لحاؿ الدَّكلة، فالدَّكلة تبقى منزَّىة عف الخطأ تحت اسـ الدكلة، أمَّا األفراد 
عندما يثكركف فإنَّيـ يحاسبكف، ىذا الرأم يديف الدكلة الفاسدة كيحمميا المسؤكلية كلكنو يبقى 
نسبي فقط، فيناؾ أفراد يتطرفكف ال لشيء إال لتحقيؽ العدؿ في دكلة الفساد حسب رأييـ، 

. رغـ عدؿ نظاـ الدكلة كمساكاتو
: مفيوم إرىاب الدولة -1-1

 ىك كذلؾ باعتبار أنَّو مفيكـه عائـه كمتشظ كمفظة ،لقد القى مفيـك إرىاب الدَّكلة اختبلفا
استعماؿه لكسائؿ العنؼ بانتظاـ إلثارة الرُّعب كالخكؼ »فيناؾ مف عرفو بأنَّو " اإلرىاب"

ككسيمة لتحقيؽ مكاسب سياسية منيا، كاالحتفاظ بالسمطة أك قمع المعارضة أك البحث عف 
الشرعية أك لمسعي لمكصكؿ عمى بعض األىداؼ التي تعجز الطرؽ السممية عف 

 .(2)«تحقيقيا
أم أفَّ الدَّكلة تيدؼ إلى القياـ بعمميات إرىابية لتخكيؼ المكاطنيف كي يخضعكا ليا 

" اإلرىاب السمطكم"أك " إرىاب المؤسسة"يطمؽ إرىاب الدكلة أحيانا »كضمانا لبقاء سمطتيا 
ككنو ييدؼ إلى المحافظة عمى السمطة أك تحقيؽ الشرعية أك حماية " اإلرىاب المؤسسي"أك 

 .(3)«"اإلرىاب األحمر" أك "أعمى"اإلرىاب مف "المؤسسات، لذا فإنو يسمى أحيانا 
، حيث أنيَّا تعمد إلى العنؼ أحيانا في ان لكف ليس كؿ عنؼو تقـك بو الدكلة ييعتبري إرىاب

حدكد شرعية، مف أجؿ حماية المكاطف كمكاجية األخطار السياسية أك االجتماعيةأك 
. االقتصادية

                                                           

 .32ص.  خميفة عبد السبلـ الشاكش، اإلرىاب كالعبلقات العربية الغربية(1)
 .35ص. نفسو المرجع (2)
 .35ص.  نفسو المرجع(3)
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استخداـ حككمة دكلة ما بدرجة كثيفة » إلرىاب الدكلة بأنَّو اكىناؾ مف يعطي مفيكـن 
 (1)«كعالية مف العنؼ ضد المدنييف، إلضعافيـ أك تدمير إرادتيـ في المقاكمة أك الرفض

". إرىاب الدكلة"كىنا العنؼ تقـك بو الدكلة ضد المدنييف، كىذا ما يندرج تحت مسمى 
:  إرىاب األفراد والجماعات-2-2

إرىاب األفراد كالجماعات ىك ناتجه عف إرىاب الدَّكلة، كذلؾ عندما يشعر بعض 
المكاطنيف باليأس مف نظاـ الدَّكلة الفاسد، فيسعكف إلى إثبات سمطتيـ عف طريؽ عمميات 

لذا »إجرامية أك انتحارية في حؽ الدكلة كالمكاطنيف ليثبتكا ضعؼ الدكلة في تحقيؽ األمف 
فإفَّ ىناؾ ميبل آخر لتسمية إرىاب األفراد باإلرىاب مف أسفؿ أك باإلرىاب مف القاعدة أك 

ىـ يركف أف يسمكه إرىاب التمرد ٍن  .(2)«اإلرىاب األبيض، لذا فإفَّ
:  متعدَّدة، كصينفت حسب اليدؼ منيا كالتالياكقد عيرؼ ىذا النَّكع مف اإلرىاب أنكاعن 

:  اإلرىاب الثوري- 2-1
الغاية مف اإلرىاب الثكرم تغيير كامؿه لمنظاـ السياسي كاالقتصادم كاالجتماعي، كىذا 

 كىدؼ اإلرىاب الثكرم قرع الرأسمالية ،النَّكع مف اإلرىاب غالبنا ما يككف عمى شكؿ منظمة
.  كاإلرىاب الثكرم ىك كذلؾ يريد تحقيؽ سمطتو بشكؿ ديكتاتكرم.(3)كالديمقراطية

:  اإلرىاب شبو ثوري- 2-2
ىذا النكع مف اإلرىاب أقؿ حدة مف الذم سبقو، فيك ليس شامبل عمى تغيير كؿ األنظمة 

ييدؼ إلى إحداث بعض التغييرات البنائية »السياسية أك االقتصادية أك االجتماعية بؿ 
 ىذا النكع متعمؽه أيضا بالنظاـ السياسي كيسعى إلى (4)«كالطبقية في األنظمة السياسية

. التغيير فيو بعض الشيء
 

                                                           

 .35ص. السابؽالمرجع ( 1)
 .41ص.  نفسو المرجع(2)
 .42ص. نفسوالمرجع : ينظر( 3)
 .43ص.  نفسو المرجع(4)
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:  اإلرىاب العبثي أو العدمي-2-3
ىذا النكع يعمؿ عمى اإلطاحة باألنظمة السياسية، كىدفو الكحيد ىك التقتيؿ كالدمار 

 كىدفو ليس السمطة بؿ اإلطاحة بالنظاـ فقط، كنشر ، كىك الٌنكع األشد بطشنا كفتكنا،(1)فقط
رائحة المكت في كؿ أرجاء الكطف، كلقد اىتمَّت الركاية المغاربية بإيقاع المكت المتفشي في 

أحد أسئمة المتف الركائي المغاربي، فيحضر تيمة أساسية مف »الكطف العربي حيث يعتبر 
تيمات نصكصو بصكر تتعدد كتتنكع، ممَّا يعني أبعاده الدَّاللية، كىك ما يضفي عمى 

 كيسـ لغتو بإيقاع الفاجعة كالمأساة كيمكف ممفكظيا بالشعر ،الخطاب الركائي الطابع الذاتي
 .(2)«إلغراقو في تصكير المشاعر الفردية كانفعاالت الذات أماـ نقيض الكجكد أم العدـ

في الجزائر " المحنة"فالمكت أصبح مرجعية الركاية المغاربية، كىك الذم اعتمده ركائيك 
. حيث كتبكا عنو بطريقة تصكيرية مؤثرة في القارئ

:  اإلرىاب العادي-2-4
كىك ما ييدِّد مبادئ القانكف العاـ، لذا فإنَّو غالبنا ما يصدر عف أفراد أصحاب دكافع » 

 .(3)«كمصالح ذاتية كىدفيـ تحقيؽ أىداؼ شخصية
 ، بقدر ماىك تحقيؽ أىداؼ مادية أك اجتماعية،ىذا النَّكع مف اإلرىاب غرضو ليس القتؿ

. فيمجأ مرتكبكه إلى خطؼ الرَّىائف كالمطالبة بفدية حتى يطمقكا سراحيـ
:  اإلرىاب اإليديولوجي-2-5

يسعى اإلرىابيكف إلى تحقيؽ أيديكلكجية يؤمنكف بيا أشد اإليماف نظرا إلى فكرىـ 
 كفي إرىاب 1917ثكار ركسيا أصحاب الثكرة البمشفية » المتطرؼ، كىك فكضكم كيمثمو 

 .(4)«الفاشية في إيطاليا
                                                           

 .43ص. السابؽالمرجع : ينظر( 1)
. 1999(. 1:ط(. )ب: د. )(د: د). محمكد طرشكنة:  بكشكشة بف جمعة، إتجاىات الركاية في المغرب العربي، تقديـ(2)

 .618ص
 .43ص.  خميفة عبد السبلـ الشاكش، اإلرىاب كالعبلقات العربية الغربية(3)
 .44-43ص. نفسو المرجع (4)
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:  اإلرىاب العرقي-2-6
، مثمما كاف في أمريكا حيث يرفضكف الرجؿ (1)الذم يقـك عمى أساس التمييز العنصرم

. األسكد
:  اإلرىاب الديني-2-7

كىك نكع خطير مف أنكاع اإلرىاب كذلؾ، حيث يعمؿ منظمكه عمى غسؿ عقكؿ 
. (2)المنخرطيف فيو كتعبئتيا بأفكار إجرامية ليطبقكا ما يؤمركف بو مف أكامر

أخ ضاكية في ركاية مف ىذا النكع، ألف عقمو غسؿ تماما " عبد المطيؼ"يمكف أف نعتبر 
كنزعت مف قمبو الرحمة، ليقـك بقتؿ المكاطنيف األبرياء كحتى المقربيف منو مثؿ عبد الكاحد 

. كالقائمة ال تزاؿ طكيمة...ابف أختو، كالحاج منصكر زكج أختو ضاكية
: اإلرىاب بالوسائل غير التقميدية-8- 2

: كىك ثبلث أنكاع
: اإلرىاب النووي-8-1- 2

كقد بدأ ظيكر ىذا النكع بعد تحمؿ اإلتحاد السكفياتي، حيث تمكف اإلرىابيكف مف 
الحصكؿ عمى مكاد مشعة تضاؼ إلى القنابؿ التقميدية لتحدث أثناء انفجارىا أضرارا كخيمة 

. (3)إثر نشر اإلشعاع النككم في مساحات كاسعة جدنا
بيذه الطريقة تزيد قكة شككة اإلرىاب في إضفاء الرعب كالفزع لدل المكاطنيف ألنيـ ال 

.  يممككف قدرة التحدم لو كمكاجيتو كال حتى اليركب منو
:  اإلرىاب الكيماوي-2-8-2

. (4)جريمة بشعة ضد اإلنسانية، كىك ممنكع مف طرؼ منظمة حقكؽ اإلنساف

                                                           

 .44ص. السابؽالمرجع : نظرم( 1)
 .44ص. نفسوالمرجع : نظرم( 2)
 .45ق ص.  نفسو المرجع: ينظر( 3)
 .49ص. نفسوالمرجع : ينظر( 4)
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 آب 21 كلكننا نجد خبلؿ عصرنا ىذا مف يستعممو، مثمما كقع في سكريا يـك األربعاء 
، التي راح ضحيتيا المئات مف سكاف المنطقة في الغكطة نتيجة استنشاقيـ 2013أغسطس 

. لغازات سامة
:  اإلرىاب المعموماتي-2-8-3

 أك ،إلحاؽ الشَّمؿ بأنظمة االتصاالت كالقيادة كالسيطرة أك قطع شبكات االتصاؿ»يعني 
 أك اختراؽ األنظمة أك إرباؾ ،تعمية أنظمة الدفاعات الجكية أك تغيير مسارات الصكاريخ

 .(1)«حركة الطيراف المدني
التي تعتبر عصب العصر الحديث كالذم  (األنترنت)شبكة العنكبكتية اؿكىك متعمؽه ب

.  الماديةاالقتصاديةيستغمو اإلرىابيكف كيعممكف عمى شممو لتحقيؽ أىدافيـ السياسية أك 
:  اإلرىاب العنصري-2-8-4

إنكار حؽ الحياة لؤلفراد بقتميـ ألنيـ ينتمكف لعرؽ »كىك نفسو اإلرىاب العرقي مثؿ 
معيف أك إنزاؿ عقكبات بيـ فقط ألنيـ تابعكف لمجمكعة عرقية معينة، أك منعيـ مف 
المشاركة السياسية أك تقسيميـ مف حيث الحقكؽ إلى طبقات يحكميا العرؽ كالجنس 

 ىذا الٌنكع مف اإلرىاب نجده عند الدكؿ األكركبية سكاء أمريكا أك فرنسا، لكف (2)«كالمكف
ال فرؽ بيف عربي »الدكؿ العربية المسممة ال كجكد لو فييا، عمبل بقكلو صمى ا عميو كسمـ 

« كأعجمي إال بالتقكل
:  اإلرىاب اإلعالمي-2-8-5

ما ييمارىس »تأثير عمى المكاطنيف كىك اؿيعتبر اإلعبلـ السمطة الرابعة، كلو دكر فعاَّؿ في 
 .(3)«اآلف ضدَّ العرب كالمسمميف في أمريكا كفي أكركبا

                                                           

 .46ص. السابؽالمرجع ( 1)
 .46ص . نفسو المرجع(2)
 .47ص.  المرجع نفسو(3)
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حيث يعمدكف فيو إلى إشاعة أخبار كاذبة إلشعاؿ نار الفتنة بيف المسمميف، كىك ما 
. يحدث اآلف في العراؽ كسكريا كمصر كتكنس كغيرىا مف البمداف العربية المسممة

: إرىاب العزل والحصار والمقاطعة والحرمان-8-6- 2
 حيث يحرميـ مف أساسيات الحياة مف ،ىك إرىابه خطيره كذلؾ يؤدِّم بحياة المكاطنيف

األكؿ كالشُّرب ككسائؿ العبلج كعزليـ عف العالـ الخارجي إف فٌكركا في الخركج مف الحصار 
 كىك الكاقع المر الذم يعيشو الشعب الفمسطيني تحت كطأة ،لمحصكؿ عمى ما يحتاجكنو

، كىذه الظَّاىرة تعرَّض إلييا العديد مف الركائييف العرب كحاكلكا (1)االحتبلؿ الصييكني
طرحيا ليسمعكا صكت القضية الفمسطينية عف طريؽ كسائؿ اإلعبلـ كالجرائد كحتى 

سقاطو . القصص كالركايات عميـ يساىمكا كلك بالقمـ في نزع الحصار عنيـ كا 
:  أساليب اإلرىاب-3

يعتمد اإلرىابيكف أساليب متعدَّدة في تنفيذ عممياتيـ اإلرىابية، كىذه األساليب متنكعة 
ا مثمما ىك اإلرىاب متنكع، سنقـك اآلف بتقديـ بعض األساليب الشاَّئعة في الكسط  أيضن

: اإلرىابي كىي كاآلتي
: عمميات االختطاف- 1

براز ضعفيا أماـ  يمجأ اإلرىابيكف إلى االختطاؼ، كذلؾ مف أجؿ ابتزاز السمطات كا 
 كغالبان الغاية مف االختطاؼ تككف مادية، ، الفكضى داخؿ المجتمعفالمكاطنيف، كبيذا ينشرك

. كلبلختطاؼ أنكاع
: اختطاف وسائل النقل الجوي والبحري والبري-1- 1

، كذلؾ ألجؿ (2)يقـك اإلرىاب في ىذه العمميات باختطاؼ الطائرات كالسفف كالمركبات
. إلحاؽ أضرار كبيرة، كلذياع صيتيـ، كنشر الرعب، كفي ىذا إثبات لقكتيـ كتحقيؽ لكجكدىـ
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:  اختطاف األفراد واحتجازىم-2 -1
ىذه العممية ىي شبيية بعممية اختطاؼ الطائرات، كتككف إمَّا ألىداؼ سياسية أك لطمب 

يقكمكف بعممية االختطاؼ تحقيقنا ليدؼو سياسي يرتكز عمى الحصكؿ عمى االعتراؼ »فدية 
مَّا أف يككنكا ىكاة ييدفكف إلى االبتزاز كبث  راع السياسي، كا  بيـ كطرؼ مكجكد في الصِّ

 .(1)«الرُّعب، كقد يمجؤكف إلى قتؿ ضحاياىـ حتى ال يشكمكا دليبل ضدَّىـ
ا لدل اإلرىاب في الجزائر  فيـ يختطفكف األفراد ،كىذه العممية ىي األكثر شيكعن

 كىذا ما أشار إليو إبراىيـ ، ليس لطمب فدية غالبا بؿ ألجؿ بث الرُّعب كالفزع،كيغتالكنيـ
 كبعدىا ،سعدم عندما تحدث عف الطفؿ بائع الفكؿ السكداني الذم اختفى كلـ يظير لو أثر

: رانجا ىتفت لي منذ حيف»ة أخت ضاكية ج في سمة قمامة أماـ منزؿ رافان كيجد رأسو مقطكع
عيثر عمى رأسو مقطكع لطفؿ داخؿ صندكؽ قمامة،  قالت لي بصكت ميزـك لحظتيا لـ 

فيما بعد أٌف الرأس المفصكؿ عف رقبتو ىك رأس بائع الفكؿ ..نفكر في البائع الصغير
 .(2)«السكداني الصغير

كقد عهرفت عممية اختطاؼ الفتيات كالنساء في الجزائر نسبة كبيرة، حيث كف يختطفف 
. مف أجؿ اغتصابيف كبعدىا قتميف

:  عممية االغتيال السياسي-1-3
كثيران ما يعمد اإلرىابيكف إلى عممية االغتياؿ السياسي، كاغتياؿ رجاؿ السياسة كذلؾ 
لبث الرعب، كالفزع بينيـ كيجعؿ مف رجاؿ السياسة يفكركف مميا في أم خطكة يقكمكف بيا 

 ليـ ألنيـ سيقكمكف اعند مكاجيتيـ لئلرىاب، ألنيـ لف يترككىـ في حاليـ في حاؿ تصٌدك
. باغتياليـ أك اغتياؿ أفراد عائبلتيـ
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 : رحمو ا*كقد مثَّؿ إبراىيـ سعدم ليذه الطريقة باغتياؿ الرئيس بكضياؼ
الرئيس المقتكؿ الذم جيء بو مف المنفى يظير في ذىني كىك يمقي عمى المنصة » 

 . حيث أغتيؿ أماـ مرأل الجميكر(1)«...خطابو األخير
: أسباب اإلرىاب- 4

القطيعة بيف السمطة كمبادئ »تعرَّض الكطف الجزائرم إلى نكسات كبيرة تمثمت في 
الثكرة، كتعرُّض كحدة الكطف كاستقراره إلى التصدُّع، كغياب المؤسسات كالديمقراطية كىذه 

ف الجماعات اإلرىابية كىناؾ . (2)«أسبابه كاضحة لما انتيت إليو األكضاع فييا كىك تككُّ
ا أدَّت إلى نشكء اإلرىاب  منيا سياسية أك االجتماعية أك ،العديد مف الدَّكاعي كالمؤثرات أينضن

 ألنَّو إذا ،التاريخية أك الشخصية، كلعؿَّ معرفة ىذه األسباب تساعد السمطات في القضاء عنو
: عرؼ السبب بطؿ العجب، كقد قسمت دكافع تكاجد اإلرىاب إلى مجمكعتيف كىما

. دكافع شخصية: المجمكعة األكلى- 1
. دكافع بيئية: المجمكعة الثانية- 2

: الدوافع الشخصية: أوال
أم ىي دكافع تعكد إلى شخصية اإلنساف، كالمتمثمة في األمكر النفسية الذم تجعؿ منو 

: غير سكم، كتتمثؿ في
: اإلرىاب والذكاء- 1

اإلرىابيكف غالبنا ما يبنكف خططيـ عمى مقدمات مكجكدة كمعمكمات » ىناؾ مف يرل إف 
متكافرة لدييـ في ظؿ حسابات دقيقة لممكاقؼ كالنتائج، ناىيؾ عف أفَّ ىذه األعماؿ تحتاج 

                                                           

رشيد بف يكب، دليؿ الجزائر «  يغتاؿ كبطريقة كحشية 1992 جكاف 29 بالمسيمة، في 1919 جكاف 23مف مكاليد » *
، جانفي (1:ط)المؤسسة الكطنية لمفنكف المطبعية، الجزائر،، (L’ANNVAIRE POLITIGVE DE L’ALGRIE)السياسي 

. 135، ص 1999
 .206ص. الركاية( 1)
. األردف.  الكراؽ لمنشر كالتكزيع.  مصطفى عطية جمعة، مابعد الحداثة في الركاية العربية الجديدة الذات الكطف اليكية(2)
 .98ص. 2011(. 1:ط)
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 كىذا أمهر يحتاج إلى كثير مف الذَّكاء ،في مجمميا إلى كـو ىائؿو مف التمكيؿ المادِّم كالمعنكم
 ليسكا بأذكياء ألنَّيـ يككنكف مسمكبي اإلرادة في تنفيذ فاإلرىابيي كىناؾ مف يرل أفَّ (1)«كالفطنة

عممياتيـ ألنيـ يخضعكف إلى غسيؿ مخ، كلكفَّ العقكؿ التي تسيرىـ ىي عقكؿ شديدة الذكاء 
. كليا تفكير عسكرم أحيانا

: (العنصر)اإلرىاب ومكونات الساللة - 2
السبللة ىي انتقاؿ مجمكعة مف الخصائص كالصفات داخؿ » ارتبط نشكء االرىاب ب 

مجمكعة عرقية مف األفراد، كقد شيد التاريخ تكارث بعض الصفات في جنس أك آخر أدَّت 
في حاالت معينة إلى قياـ حركب أك اضطرابات، ىذا مع كجكد دراسات تنفي كجكد عبلقة 

ألفَّ ربط اإلرىاب بالسبللة .(2)«بيف السبللة كالسمككيات بصفة عامة كاإلرىاب بصفة خاصة
ىك إنشاء إرىابو آخر مف خبلؿ العنؼ الذم يقاـ ضدَّ تمؾ السبللة مثبل، فربط اإلرىاب 

بالسبللة يعتبر أمره نسبي فقط، فكـ مف عائبلت كاف أفرادىا مف الجماعات اإلرىابية حكت 
. أفراد مسالميف

: اإلرىاب والتكون النفسي- 3
كيعني المككنات الخارجية الفيزيكلكجية لمفرد كىذا أمره نسبي، ليس بضركرة أف تأثِّر 

شخصية ليككف إرىابينا، كىناؾ مككناته داخمية متعمقة بنفسية الفرد اؿمبلمح الفرد في 
حساسو بالظمـ  نبلحظ أفَّ ىناؾ عدديا ال بأس بو مف األفراد المنخرطيف في العمؿ »كا 

 أك ضعؼ قكل االستقراراإلرىابي ىـ في عزِّ الشباب، ألفَّ ىذه المرحمة غالبان ما تتسـ بعدـ 
لئلرادة كالسيطرة كالخياؿ المفرط، لذلؾ تككف الجريمة نتيجة لمصراع الداخمي بيف الشعكر 

 فالشَّباب في ىذه .(3)«بعدـ الكفاءة كعجز القدرات كبيف التطمع لمكاجية متطمبات الحياة
ثبات كجكده، كىذا ما حصؿ مع عبد المطيؼ المدعك أبك  الفترة يسعى إلى بناء شخصيتو كا 

                                                           

 .58ص.  خميفة عبد السبلـ الشاكش، اإلرىاب كالعبلقات العربية الغربية(1)
 .58ص. نفسولمرجع ا( 2)
 .60ص. نفسو المرجع (3)
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 كاف دائما يحس بالظمـ، ، في مرحمة شبابو"بكح الرجؿ القادـ مف الظبلـ"أسامة في ركاية 
ا بعد إلغاء االنتخابات التشريعية، ما أدَّل إلى تحكلو جذريا  تمؾ االنتخابات التي »خصكصن

مف أجؿ حماية الديمقراطية كالحيمكلة دكف العكدة إلى القركف - كما قيؿ- ألغيت
 كلكف كانت النتيجة عكسية فبدؿ إحبلؿ السبلـ عـٌ الدمار كالخراب بعد ،(1)«الكسطى
. إلغائيا

: كيمكف أف نضيؼ إلى ىذه العكامؿ الشخصية كذلؾ عكامؿ داخمية أخرل كالمتمثمة في
. المكركث التاريخي- أ

.  الديني كتأكيؿ التفسيراالعتقاد-ب 
:  الموروث التاريخي-أ-أ

المستشار محمد سعيد العشماكم، رئيس محكمة استئناؼ القاىرة سابقا التطرؼ » يرجع 
. الديني إلى أثر الشخصية الجاىمية في حياة العرب بعد اإلسبلـ، إضافة إلى أسباب أخرل

فقد كاف عرب الجاىمية شديدم التطرؼ إلى الشيء أك ضده، ال يعرفكف تكسطا كال يفيمكف 
 .(2)«تقاربا

كىذا الذم نيى عنو ا تعالى في القرآف الكريـ؛ قاؿ تعالى ﴿       

  ﴾(3) . 

 ﴿:  وقال تعالى                   ﴾(4). 

فاإلرىاب يمجؤكف إلى تفسير القرآف بما يناسب اعتقاداتيـ كفكرىـ، كيحممكف كيحرمكف 
. حسب عقيدتيـ كىذا ما يقكدنا إلى النقطة الثانية

                                                           

 .310ص.  الركاية(1)
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: اإلعتقاد الديني وتأويل التفسير- ب-ب
 القرآف كال يدركف فيـ نزؿ أك يقرؤكفسيككف بعدنا أقكاـ »قاؿ عبد ا بف عباس 

يعرضكف عف سبب التنزيؿ، فيككف ليـ رأم ثـ يختمفكف في اآلراء، ثـ يقتتمكف فيما اختمفكا 
 .(1)«فيو

 حيث أتى اإلرىاب ليفسر القرآف ،فرأيو تأكيده لمكبلـ الذم سبؽ، كقد حصؿ فعبلن 
. بطريقتيـ ليبرركا جرائميـ

 :الدوافع البيئية: ثانيا
 باإلضافة إلى العكامؿ الشخصية ألفَّ ،كىي العكامؿ الخارجية التي تؤثر في تككيف الفرد

الفرد تشترؾ في تككينو العكامؿ الخارجية، كىذه العكامؿ الخارجية متعددة منيا السياسي 
.  كالتي سنكضحيا اآلفكاالقتصاديكاالجتماعي

: البيئة الخاصة باألفراد- 1
 .(2)«كييقصد بيذه المككنات األسرة كالمدرسة كبيئة العمؿ أك العطؿ عف العمؿ» 

 يتأثر بيا كيؤثر فييا، مثبلن لك كاف فرد ما مف أسرة أغمب أفرادىا توفالطفؿ ابف بيئ
مجرمكف ممكف أف يتأثر بيا كيصبح مثميـ، أك أف يككف شخصا عاطبلن عف العمؿ كفي 

. لحظة يأس فإنو يككف فريسة سيمة لمجماعات اإلرىابية ليضمكه إلى صفكفيـ
: البيئة العامة المحيطة بالفرد- 2

: العامل السياسي- 1
: في أغمب األحياف يككف العامؿ األساسي في تكاجد اإلرىاب ىك السياسة كالمتمثؿ في

كبيف ...التناقض البيف بيف ما تدعك إليو مكاثيؽ النظاـ السياسي الدكلي مف مبادئ- أ» 
. ما تنـ عنو سمككياتو الفعمية التي تصؿ إلى مستكل التنكر

                                                           

 69/70ص. السابؽ المرجع (1)
 .60 صنفسو . المرجع(2)



 "بوح الرجل القادم من الظالم"المرجعية في رواية  :                                       الفصل الثاني

 

[152] 
 

افتقار النظاـ السياسي إلى الحـز في الرد عمى المخالفات التي تتعرض ليا مكاثيقو - ب
. بعقكبات دكلية شاممة كرادعة

 .(1)«افتقار ىذا النظاـ إلى أم نكع مف العدالة- ج
 كي يحقؽ سمطتو كيثبت صكاب رأيو كلكف ،ىذه الدَّكافع تجعؿ مف الفرد يمجأ إلى العنؼ

 لقد . فقط ال لشيء إالَّ مف أجؿ العنؼ كالتمرد كالتدمير،ىناؾ مف األفراد مف يعارض النظاـ
 ألفَّ لو ان  فالكاتب يصبح سياسي،اىتـ الركائيكف الجزائرييف بيذه األمكر السياسية ككتبكا عنيا

كىنا ...لتعبير عف الٌسياسة مثمما ىي مقدرة كاتب الحب عف التعبير عمى الحبا»مقدرة عمى 
تأتي مدل قدرة الكاتب عمى إخضاع مكضكعو، سكاء سياسي أك غير سياسي لمفف، فاألدب 

كالسياسة، كاألدب كالخبز، كاألدب كالحب، كالعبث حتى شيء كاحد لمف يتقف سر ىذه 
 .(2)«المغة

إفَّ العبلقة الجدلية بيف السياسة كاألدب »: كىذا نفس األمر الذم أكَّده رشيد بكجدرة قائبل
عندما ننظر إلى الحياة تبدكا لنا أساسا ...في عبلقة كمييما بالكاقع الفردم كالجماعي في قكلو

كما دامت ىناؾ مشاكؿ فردية كاجتماعية يعيشيا اإلنساف فكيؼ ال يككف ...كأنيا سياسية
 .(3)«سياسيا؟
: العامل االقتصادي- 2

حقيقة فالكضع المادم يمعبي دكرنا كبيرنا في حياة " لك كاف الفقر رجبل لقتمتو"يقاؿ 
 كىناؾ مف يتمرد ،اإلنساف، يكجد مف يمجأ لمسرقة إلطعاـ أكالده، كمنيـ مف يعمدي إلى القتؿ

لقد ثبت أفَّ العامؿ االقتصادم يؤثر بصكرة »عمى المجتمع كينتقـ منو بعمميات إرىابية 
مباشرة عمى كِـّ اإلجراـ كعمى نكعية الجرائـ المرتكبة، كلبلقتصاد مظاىره المتعددة ذات 

الصمة، كمف ذلؾ التكزيع الطبقي لممجتمع الصناعي كالتقمبات االقتصادية لؤلسعار كالدخكؿ 
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 يستغؿ اإلرىاب ىذه الظركؼ كيحاكلكف أف يككنكا ىـ .(1)«كالفقر كالفساد كالكساد كالبطالة
 يكمف في ا،مفتاح النجاة ليؤالء الشباب كيرسمكف ليـ حياة أخرل كمستقبؿ آخر باىرن 

 إلييـ كالكقكؼ في صفكفيـ إلزاحة كؿ عقبة كقفت في سبيؿ تحقيؽ طمكحيـ، كىذا االنضماـ
 االقتصاديكاالجتماعي،فاإلخفاقات المتتالية لمشاريع النمك »عبَّرعنو الركائيكف الجزائريكف  ما

لغة الخيبة "كمُّيا أسبابه جعمت مف ...كفشؿ السياسة االشتراكية، كتضائؿ ىامش الحرية
القاسـ المشترؾ بيف مختمؼ نصكص جيؿ ما بعد االستقبلؿ كحتى مطمع " كاالنكسار

مثمما نجده "  رشيد بكجدرة"ك " كاسينى األعرج..."التسعينات، ذلؾ ما يطالعنا في كتابات
 .(2)«"ياسمينة خضرة"ك " إبراىيـ سعدم"بالحدة نفسيا عند 

: العامل االجتماعي- 3
يرل عمماء الجريمة كمنظِّرم السِّياسة أفَّ العامؿ االجتماعي مثؿ الجكع كالجيؿ 

الكفر بالقيـ االجتماعية الحاكمة لمبيئة، أك كصؼ »كاالضطياد تؤدم بالشخص إلى 
المتمسؾ بالتقاليد بالتخمؼ كالقصكر عف مجارات التطكر كالحداثة، كىذا كمو بفقد الجسد 

 فيككف عرضة لميزَّات التي قد تدفع ببعض فئاتو ،االجتماعي القدرة عمى الصُّمكد أك التماسؾ
 .(3)«إلى سمكؾ طريؽ العنؼ كاإلرىاب

ف في ضِـّ الشَّباب إلييـ معتمديف عمى أسمكب الخطاب مكىذا األمر ساعد اإلرىابي
اإلسبلمي أف يتستركف كراء الدِّيف لتككف ليـ قكة في التأثير، كبما أفَّ أغمبية أفراد المجتمع 

فالدِّيف ىك العباءة الباقية الكحيدة لمفقراء، »مف الفقراء فإنَّيـ يستجيبكف إلى خطابيـ الركحي 
 .(4)«فالديف ممجأ لمف لـ يعد لو ممجأ ك مبلذ لمف لـ يعد لو مبلذ

                                                           

 .64ص. (مصر كالجزائر نمكذجا) حسف طكالبو، العنؼ كاإلرىاب منظكر اإلسبلـ السياسي (1)
 .110 ص،2012 ،(1:ط) ، رباط،دار األماف.  شرؼ الديف ماجدكليف، الفتنة كاآلخر، أنساؽ الغيرية في السرد العربي(2)
 .66ص. (مصر كالجزائر نمكذجا) حسف طكالبو، العنؼ كاإلرىاب منظكر اإلسبلـ السياسي (3)
 .76ص.  المرجع نفسو(4)
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بعد التعرض إلى الدَّكافع المسبِّبة إلى كجكد اإلرىاب، يصبح لدل السمطات عمى األقؿ 
خمفية حكؿ تككينيـ، كيسعكف إلى معالجة ىذه المشاكؿ االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية 
ليحدُّكا مف ظاىرة اإلرىاب، أمَّا العكامؿ الشخصية فإنَّو يمكف معالجتيا عف طريؽ تكعية 

 سكاءن في المنزؿ أك المدرسة، كإلرجاع المذيف انخرطكا في صفكؼ الجماعات اإلرىابية ،الفرد
فإفَّ طريقة المصالحة التي أتَّبعيا رئيس الجميكرية عبد العزيز بكتفميقة تعتبر أنجح طريقة 

 كىي التي أعادت لمجزائر سيادتيا بيف الدكؿ كاستطاعت أف تثبت كجكدىا ،لحد اآلف
. دبمكماسيا رغـ كؿ ىذه التحكالت العصيبة

: اإلرىاب والعنف- 5
فيما متبلزماف " العنؼ" فإننا بالضَّركرة سكؼ نتكمـ عف ،"اإلرىاب"بما أننَّا تحدَّثنا عف 

مف " المنفى"ك" العنؼ" مقكلتي اعتباريمكف »فاإلرىاب يعني العنؼ، كالعنؼ ىك اإلرىاب 
، اقترانان بالركاية المعاصرة، كتداكالن في خطابات النقد الثقافي، "الغيرية"أكثر الدكاؿ، في معجـ 

سيما بعد تفاقـ الظَّكاىر االجتماعية المؤسسة ليا، مف حركب أىمية، كنزاعات 
 .(1)«كنزكح جماعي، كىجرات غير شرعية...طائفية

في المعاجـ العربية، حكؿ سمكؾ أك  (عى فى ؼى )جذر »كالمعنى المغكم لمعنؼ ىك مف 
فعؿو يتضمَّف الشدَّة كالقسكة كالتكبيخ كالمَّـك كالتقريع، فالعنؼ ىك الخرؽ باألمر، كقمة الرفؽ 

 .(2)«بو، كالرجؿ عنيؼه إذا لـ يكف رفيقا في أمره
لفظة عنؼ التينية األصؿ ؼكاف ىذا المعنى في المعاجـ العربية، أمَّا المعاجـ الغربية 

(violentia)  كفي اإلنجميزية(violence) االستخداـ غير : كقد كاف معناىا في قامكس إكسفكرد
 فمفيـك العنؼ ىك .(3)المشركع لمقكة، إللحاؽ األذل باألشخاص، كاإلضرار بالممتمكات

.  حيث ال يخرج عف إلحاؽ األذل باآلخريف، سكاءن في المعاجـ العربية أك الغربية،نفسو

                                                           

 .107ص. (أنساؽ الغيرية في السرد العربي) شرؼ الديف ماجدكليف، الفتنة كاآلخر (1)
 .14ص. (مصر كالجزائر نمكذجا) حسف طكالبو، العنؼ كاإلرىاب مف منظكر اإلسبلـ السياسي (2)
 .15ص. نفسوالمرجع : ينظر( 3)



 "بوح الرجل القادم من الظالم"المرجعية في رواية  :                                       الفصل الثاني

 

[155] 
 

. سنقدـ اآلف بعض المفاىيـ النظرية لمعنؼ عند النقاد
: مفيوم العنف عند الدكتور بكر قباني- 1
العنؼ نقيض اليدكء، كأنَّو يشمؿ كافة األعماؿ التي تستخدـ فييا القكة أك القير أك »

القسر أك اإلكراه بكجوو عاـ، مثؿ أعماؿ اليدـ كاإلتبلؼ كالتدمير كالتخريب، ككذلؾ أعماؿ 
 فيك يخمؽ فكضى داخؿ المجتمع مف خبلؿ تيديـ مؤسساتو .(1)«الفتؾ كالتقتيؿ كالتعذيب

انفجرت »كقد تجسَّد ىذا العنؼ في األزمة الجزائرية حيث . كخمؽ أجكاء الذُّعر بيف المكاطنيف
بطالة، كغبلءن، كفسادنا، لينتيي األمر إلى حرب شبو أىمية، : األزمة في منتصؼ الثمانينات

أتت عمى األخضر كاليابس، في مكاجية دامية بيف العسكر كالعثمانييف المذيف ساندكىـ، 
 لقد ساىمت ىذه األكضاع االجتماعية السيئة في إذكاء نار الفتنة كتكسع 2«كبيف اإلسبلمييف

. العنؼ ليشمؿ كؿ األراضي الجزائرية
: (سيرفيو)مفيوم العنف عند -2

العنؼ ضغطه جسدم أك معنكم، ذك طابع فردم أكجماعي، يينزلو اإلنساف »
 يمكف أف يتجسَّد في اإلكراه أك ، فالعنؼ ليس مادِّم فقط بؿ ىك معنكم كذلؾ.(3)«باإلنساف

. بثِّ الرعب كالتخكيؼ في نفكس المكاطنيف األبرياء
: (فرويند.ج) العنف عند- 3

 .(4)فَّ العنؼ ىك القكة التي ترتكب في حؽ اآلخريف، ألجؿ فرض السيطرة عمييـيرل إ
. فالعنؼ مرتبطه بالقكة الكحشية التي ال تراعي حؽ اإلنساف، كأبسط حؽ ىك الحؽ في الحياة

: (الفو.ج) العنف عند- 4
 .(1)«بأنَّو جميع أشكاؿ السيطرة كاالستغبلؿ» : يعرؼ العنؼ

                                                           

 .17ص. السابؽ المرجع (1)
مؤسسة الكراؽ لمنشر . (الذات الكطف اليكية) مصطفى عطية جمعة، مابعد الحداثة في الركاية العربية الجديدة (2)

 .97ص. 2011، (1:ط)، عماف، كالتكزيع
 .17/18ص. نفسوالمرجع ( 3)
 .18ص. (مصر كالجزائر نمكذجا)حسف طكالبو، العنؼ كاإلرىاب مف منظكر اإلسبلـ السياسي : ينظر (4)
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: (نيورج.ه) العنف عند- 5
أفَّ أفعاؿ »يعرفو مف خبلؿ ربط العنؼ بالنظاـ االجتماعي بعيدا عف السياسة، فيرل 

لحاؽ األضرار كالخسائر، ىدفيا تعديؿ سمكؾ اآلخريف، ممَّا يؤثِّر عمى النظاـ  التدمير كا 
 .(2)«االجتماعي

نفيـ مف ىذا التعريؼ أنَّو في مجتمعو ما يخرج منو مجمكعة مف األفراد رافضيف 
 كبيذه الطَّريقة ييمحقكف ،لؤلكضاع الفاسدة السَّائدة في المجتمع، سعينا منيـ إلصبلحو

 مثبل اإلرىاب في الجزائر كاف يحمؿ ىذه النظرة كيرل أفَّ المجتمع .األضرار باآلخريف
 كيجب أف يخضع إلصبلحو، ككأفَّ المجتمع الجزائرم لـ يكفو ،الجزائرم مجتمعه فاسد

إصبلح المستعمر الفرنسي الذم أراد أف ينشر السبلـ في الجزائر، كىذا ماركَّزت عميو الركاية 
ال تكاد تفارؽ عنفنا مكضكعنيا حتى تعانؽ بديبل لو فمف عنؼ المقاكمة، إلى »الجزائرية فيي 

عنؼ الثكرة، إلى عنؼ النظاـ الحديدم، إلى عنؼ الحركات األصكلية، مراحؿ مسربمة 
 .(3)«بالدماء، مسككنة بالقسكة، منطكية عمى صكت الحديد كالنار

: (نيد ىندريش)مفيوم العنف عند -6
ا لمعنؼ السِّياسي عمى خبلؼ سابقو قائبلن أفَّ العنؼ ىك المُّجكء إلى القكة »: يعيطى مفيكمن

لجكءنا كبيرنا أك مدمرنا ضدَّ األفراد كاألشياء لجكءا يحظره القانكف، بيدؼ تغيير جزئي أك كمي 
 بؿ ىك عنؼه ،فالعنؼ ىنا ييستخدـ القكة ليس ألجؿ تغيير المجتمع. (4)«في نظاـ الحكـ

. خارج عف القانكف رافض لنظاـ الحكـ كىدفو األساسي إسقاطو
 
 
 

                                                                                                                                                                                     

 .18، صالسابؽ المرجع (1)
 .18ص.  المرجع نفسو(2)
 .108ص.  شرؼ الديف مجدكليف، الفتنة كاآلخر، أنساؽ الغيرية في السرد العربي(3)
 .18/19ص. (مصر كالجزائر نمكذجا) حسف طكالبو، العنؼ كاإلرىاب مف منظكر اإلسبلـ السياسي (4)
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: (كارل فون كموز فيتر) العنف عند- 7
كجوه مف كجكه الحرب، ألفَّ العنؼ إكراهي يستيدؼ إرغاـ الخصـ عمى تنفيذ » يعرفو بأنو
 فالعنؼ الدَّاخمي لمدَّكلة ليس إالَّ صكرة أخرل لمحرب بينيا كبيف ذاتيا أم .(1)«إرادة القائـ بو
. حرب داخمية

: (إندره توشي) العنف عند- 8
 أم فرضي الكجكد، كتكريس حكـ الغاب ،(2)"إرادة تبحث عف الييمنة"فَّ العنؼ ىك يرل إ

. البقاء لؤلقكل
 لف أقكؿ ،إفَّ السياسة ال تقـك دكنما عنؼ، حتى لك لـ تقتصر عمى العنؼ»:(الفك)يقكؿ 

إف العنؼ جكىر السياسة، بؿ إفَّ جكىر السياسة في كؿ مكاف كزماف، ينطكم عمى 
.  كجياف لعممة كاحدة- حسب رأيو- فالعنؼ كالسياسة.(3)«العنؼ

 ليذا يمجأ بعض المتطرفيف إلى العنؼ إلخافة ،الكؿ يسعى كراء السمطة إلثبات كجكده
كعمكمان، فالعنؼ ىك كؿُّ إكراهو فيزيقي أك نفسي قادر عمى »رجاؿ السياسة كيخضعكىـ ليـ 

 .(4)«إثارة الرُّعب كالخكؼ كاأللـ كالمكت
كىذا ما حصؿ مع التيار اإلسبلمي في الجزائر عندما أحسَّ بخمؿو في كجكده فنحى 

نحك التَّطرؼ الديني، كبالتَّالي العكدة إلى القمع السُّمطكم، كالفكر األحادم كالثقافة »
المكجَّية، كمف ىنا لـ يجد اإلسبلميكف سكل طٍرؽ سبيؿ القكة الحديدية لدحض حجة 

سقاط النظاـ القائـ  .(5)«الديمقراطييف كا 

                                                           

 .19ص.  السابؽ المرجع(1)
 .19ص. نفسوالمرجع : نظرم( 2)
 .265ص. (الطاىر كطار) حكيـ أكمقراف، البحث عف الذات في الركاية الجزائرم (3)
. 2009(. 1:ط)، رباط ، دار األماف، .(قراءات مف منظكر التحميؿ النفسي) حسف المكدف، الركاية كالتحميؿ النصي (4)

 .29ص
 .266ص. (الطاىر كطار) حكيـ أكمقراف، البحث عف الذات في الركاية الجزائرية (5)
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 كفقدت عطرىا البيي الذم تركو دـ الشُّيداء يفكح ، ىذه القكة تحَّكلت الجزائركبإتباع
مسكنا مف دمائيـ الطَّاىرة، لتنبعث بعد أفعاؿ اإلرىابييف مف دمارو كتقتيؿ ركائح الخيانة 

كالغدر لمكطف الحبيب، كىذا القتؿ طاؿ المكاطنيف الجزائرييف كحتَّى األجانب، ما أدَّل بفرنسا 
فقد سمع الرَّأم العاـ العالمي أنباء »كأمريكا أف تتخذا مكقفا ضدَّ ىذه األزمة في الجزائر 

بف )ككاف نمكذجيا المركِّع مجزرة 1997-1996المجازر البشعة كالتي زادت حدتيا في عامي 
مكاطف معظميـ مف النساء  (200)شرقي العاصمة الجزائر التي راح ضحيتيا  (طمحة

 فبل صكره تظير ، حقنا لقد عاشت الجزائر أثناء العشرية السكداء أحمؾ أياميا.(1)«كاألطفاؿ
. غير صكر الدَّمار كالقتؿ كالخراب

: الموقف الدولي إزاء األزمة في الجزائر- 6
كصؿ صكت األزمة في الجزائر إلى كؿ بمداف العالـ، لكنَّيـ لـ ييتمُّكا بالقدر الذم 

اىتمَّت بو فرنسا كالكاليات المتحدة األمريكية، ففرنسا ليا ماضي مع الجزائر منذ االستعمار، 
أما أمريكا فكانت تكد تكطيد عبلقتيا مع بمد كالجزائر لـ تممكو مف خيرات باطنية، خصكصا 

البتركؿ 
: موقف فرنسا- 1

ال تزاؿ فرنسا كلحد الساعة لـ تيشؼى مف صدمتيا كىي خسارتيا ألرض كالجزائر غنية 
. االستعماربكؿ ثركاتيا، كنظرتيا لمجماعات اإلسبلمية لـ تمح مف كقت 

إفَّ اإلسبلمييف أكؿ مف نظَّـ المقاكمة ضدَّ االحتبلؿ الفرنسي، ابتداءن مف عبد - 1»
القادر الجزائرم، كمركرنا بجمعية العمماء كابف باديس، كالبشير اإلبراىيمي، كحتى جبية 

. التحرير
فَّ أم تفريط بقطر مف - 2 تكجد لفرنسا مصالح متعددة في منطقة الشماؿ اإلفريقي، كا 

 .(2)«أقطارىا، يعد تفريطا بمصالح فرنسا
                                                           

 .248ص. (مصر كالجزائر نمكذجا) حسف طكالبو، العنؼ كاإلرىاب مف منظكر اإلسبلـ السياسي (1)
 .257ص. نفسوالمرجع ( 2)
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لـ تعبِّر فرنسا عف مكقفيا إزاء األزمة، حتَّى بعد إلغاء االنتخابات التشريعية، كلكنَّيا 
كعبَّرت مف » حيث أعمنت عف مكقفيا ،تحركت بعد حادث قتؿ الفرنسييف في مجمَّعو سكني

خبلؿ التصريحات كالبيانات أفَّ فرنسا ستدافع عف كجكدىا في الجزائر مف خبلؿ رعايتيا 
 كما دعت كؿَّ الدُّكؿ األكركبية بمحاصرة اإلرىابييف، لقد استغمَّت .(1)«...لمؤسساتيا الثقافية

فرنسا الفرصة كي تركِّز كجكدىا في الجزائر، لكف كجدت رئيس الجميكرية يرفض كؿ تدخؿ 
. أجنبي

: *موقف أمريكا- 2
الكاليات المتحدة األمريكية نشرت الفتنة في الجزائر مف خبلؿ تغطيتيا اإلعبلمية حيث 

عطاء الحركة مرسـ س»قامكا بػ  ناريكىات لمستقبؿ الجزائر، مثؿ تنحية العسكرييف مف الحكـ كا 
اإلسبلمية المعتدلة فرصة إلعادة تنظيـ صفكفيا، كحذَّركا مف عكاقب استمرار العسكرييف في 

نيجيـ القائـ عمى التَّفرُّد كالعنؼ، كقالكا بأفَّ مثؿ ىذا التطرؼ يعطي الحركة اإلسبلمية 
 .(2)«المسمَّحة فرصة لئلطاحة بكؿ مؤسسات الدكلة

 الكضع كحاكلت أف استغمتنبلحظ أفَّ مكقؼ كؿ مف فرنسا كأمريكا متباينيف، فأمريكا 
 فكانت ،ياىااتستخدمو لصالحيا كتسقط الحككمة الجزائرية، أماَّ فرنسا فقد كاف ييميا ضح

ؿ الجزائر مف جديد  فالدَّمار مسَّيا مف ، إذنا ىذا حاؿ الجزائر بعد األزمة.تتَّخذىـ كذريعة لتدخِّ
الداَّخؿ كزعزع كيانيا، كفتح األفكاه مف الخارج لتنيش منيا قدر المستطاع، كىذا كمُّو إثر 

كِّع الشَّعب الجزائرم كمعو الرَّأم العاـ العالمي قبيؿ إجراء »االنتخابات التشريعية  فقد ري
 إذ إنَّو بعد أف ،االنتخابات المحمية كبعدىا سمسمة مف المجازر كالمذابح البشرية المركعة

كانت المعركة بيف النظاـ الجزائرم كخصكمو تكتفي بتكجيو الضربات المباشرة إلى األىداؼ 

                                                           

 .258-257ص.  السابؽ المرجع(1)
 تعكد صمة الكاليات المتحدة بالجزائر إلى بدايات حكـ ىكارم بكمديف، إثر تأميـ الممتمكات كالشركات الفرنسية عاـ *

1971. 
 .260ص  .(مصر كالجزائر نمكذجا)العنؼ كاإلرىاب مف منظكر االسبلـ السياسي. حسف طكالبو(2)
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األمر يتحكؿ بيف عشية كضحاىا إلى نكع مف اإلبادة ب فإذا .العسكرية كالحككمة
 .(1)«الجماعية

 حيث سعكا بكؿِّ ما عندىـ ،فالجزائر لـ ييتـ بيا إالَّ أىميا مف حككمة كرئاسة كمكاطنكف
 كىذا ما عبَّر عنو المؤرخكف في كتاباتيـ، فقد شارككا في ،ليحمُّكا السَّبلـ مف جديد في الكطف

كاآلف حمؿ الراية " نعـ لممصالحة"إعادة الٌسبلـ لمكطف، كما شارؾ المكاطنكف بتصكيتيـ 
ف كذلؾ ليحافظكا عمى تاريخ الجزائر، كيذكركا كؿ مف تسكؿ لو مالفنانيف كالركائييف الجزائرم

نفسو االقتراب منيا أفَّ الجزائر كطننا بنيناه بدمنا كركحنا، فكاف القمـ سبلحا عبر بو كؿ 
. الركائييف عف تاريخ الجزائر كالمؤرخيف مثؿ أبي القاسـ سعد ا رحمو ا 

بأحداث الثكرة، كزمف المحنة، فتجمَّت أحداث العشرية الٌسكداء " إبراىيـ سعدم"لقد اىتَـّ 
ا أثناء كصؼ " بكح الرجؿ القادـ مف الظبلـ"في ركاية  في صفحات الركاية فجعمتيا تنزؼ دمن

يكقفنا السَّارد عمى رائحة المكت كالدَّـ مف خبلؿ »الركائي ألحداث القتؿ كالتخريب حيث 
فيبدك الحكي حدثنا كبلمينا مشحكنا بآثار تمؾ ..عرض حالة المدينة أك النَّاس الميزكميف

 .(2)«االنيزامات في الكاقع كداخؿ النفكس كبدرجات متفاكتة
في جدكؿ لتتكضَّح الصكرة " اإلرىاب"كىذا ما سنكضِّحو أكثر مف خبلؿ عرضنا ألحداث 

: أمامنا أكثر
 :نماذج ألحداث االرىاب من الرواية- 7

الصفحػة التعميػػػؽ أحػػداث اإلرىػػػػاب الرقػـ 

01 

كأنا أتذكر صكتيا كىي تنصحني » 
في القاعة بعد ساعات مف االنغبلؽ عمى 
نفسي في المكتب، بأف أحمؽ لحيتي حتى 
ال يشتبو في أمرم ك أسمعني أرد عمييا 

كؿ مف يحمؿ لحية 
يشتبو فيو أنو مف 

الجماعات اإلسبلمية 
 71ص

                                                           

العدد . جامعة بسكرة (دكرية عممية محكمة تصدرىا كمية اآلداب) كاالجتماعية مجمة كمية اآلداب كالعمـك اإلنسانية (1)
 .228ص. شيرزاد زاغز" بيت مف جماجـ"قراءة المأساة في عنكاف ركاية . 2010جانفي . السادس

 .79ص. (مف المتماثؿ إلى المختمؼ)، المتخيؿ في الركاية الجزائرية ل آمنة بمعؿ(2)
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بأف لحيتي مممكءة بالشيب، ال تيـ أحدا، 
« كبأنيا ليست لحية سياسية

02 

غير بعيد عنيا أالحظ أف النداء »
الذم يدعك السكاف إلى الكشؼ عف 
اإلرىابييف المكجكدة صكرىـ في 

كأنا ألقي إلييا نظرة جانبية دكف ...الممصقة
أف أتكقؼ أالحظ أف رأس عبد المطيؼ لـ 

« يزؿ في الجزء المتبقي مف الجدار

نشر الممصقات 
لمبحث عف اإلرىابييف 

 72ص

03 

كأنا أتحدث إلييـ، كأنظر إلى »
كجكىيـ ال أستطيع أف أمنع نفسي مف 
التفكير في مشاىد األطفاؿ المذبكحيف 
الذيف عرضت شاشة التمفزيكف جثثيـ 

المشكىة كالمنكؿ بيا، أفكر بالخصكص في 
جثة رضيع عمؽ مف يديو إلى حبؿ 

« الغسيؿ

الجرائـ اإلرىابية في 
حؽ األطفاؿ العزؿ 

 120ص

04 

أنا أكؿ مف يقترب مف جثة الشحاذ »
األعمى مف أكؿ نظرة أتيقف بأف الحياة 

كاف كجيو مغطى بالدـ كصدره ..فارقتو
« كذلؾ كبطنو أيضا

قتؿ اإلرىابييف لكؿ 
شخص تسكؿ لو نفسو أف 

يكشؼ عنيـ 
 124ص 

05 

ربما ما كنت ألتعرؼ عمى الياشمي » 
سميماني، عمى األقؿ مف الكىمة األكلى، لك 
لـ تخبرني ضاكية بقدكمو، حمؽ لحيتو 

« كقص شعره كغير تسريحتو

خكؼ المكاطنيف 
خبلؿ فترة التسعينات 

فصاركا يبتعدكف مف كؿ 
ما يجعميـ يشتبو في أمرىـ 

 133ص 
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06 

عثر عمى : رانجا ىتفت لي منذ حيف»
. رأس مقطكع لطفؿ داخؿ صندكؽ قمامة

قالت لي بصكت ميزـك لحظتيا لـ نفكر 
تبيف فيما بعد أف الرأس ..في البائع الصغير

المفصكؿ عف رقبتو ىك رأس بائع الفكؿ 
« السكداني الصغير

مقتؿ كؿ مف يراقب 
اإلرىاب حتى كلك كاف 

طفبل 

-145ص
146 

07 
نريدؾ أف تقيـ عبلقات مع أبك »

« أسامة كجماعتو

يسعى األمف إلى أف 
يساىـ أىالي اإلرىابييف في 
الكشؼ أماكف اإلرىاب 

بحكـ قرابتيـ 

 149ص

08 

نتفؽ جميعا عمى أف نذىب عمى » 
العاصمة صباح الغد، مباشرة بعد رفع 

رغـ أف عبد الكاحد ميت ...حظر التجكؿ
اآلف إال أف احتماؿ أف يككف قتؿ ذبحا أمر 

« يبعث في الرعب 

فرض حظر التجكؿ 
في الجزائر بسبب اإلرىاب 

 192ص

09 

أكال منصكر أنت تعرؼ بأف الحياة » 
صارت اليكـ قاسية كصعبة في أم جية 
مف جيات الكطف، لذلؾ أطمئنؾ بأنؾ لف 
تحس بالراحة بأم مكاف فيو إذا كاف ىذا 

« ما تبحث عنو

اإلرىاب نشر الرعب 
في كؿ شبر مف الجزائر 
فبل مكاف في أرضيا آمف 

 226ص 

10 
ال تقمؽ، ىذا شأني سأكتب تقريرا » 

أقكؿ فيو إنؾ تنتمي إلى جماعة اإلخكاف 
« المسمميف

اإلسبلميكف يمثمكف 
الخطر األكؿ في الجزائر 

 231ص 

11 
ىؿ يككف لدييف مف الرحمة ما » 

يكفييف لبلمتناع عف الكبلـ عما يعرفو كؿ 
األمير أبك أسامة 
اإلرىابي ىك قائد جماعة 

 264ص 
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إال ضاكية، أم أف أخاىا " عيف"سكاف 
أعني األمير أبك أسامة ىك . عبد المطيؼ

جماعة "الذم قاد المجمكعة المنتيية إلى 
« "اليدل كالسيؼ

اإلرىابية " اليدل كالسيؼ"

12 

بذبح أربعة أفراد كاختطاؼ ...قامت»
مراىقتيف ينتمكف كميـ إلى عائمة 

كجد في ...أكلى جثة عثر عمييا...كاحدة
تعرض ..أخكه بحرم..المرآب مقطكع الرقبة

لتنكيؿ بشع قبؿ أف يتـ تقطيعو عدة 
« ...قطع

جماعة اليدل 
كالسيؼ ال يكفيا القتؿ فقط 

بؿ التنكيؿ بالجثث 
كتقطيعيا 

 264ص 

13 

لكف الذيف قاؿ عنيـ صالح الغمرم » 
بأنيـ صارك يتكاثركف كالجراد كانكا أكثر 

المساجد كالطرقات كاألماكف . عددا
العمكمية صارت غاصة بيـ حيثما التفت 
المرء، ال يرل تقريبا غير شباف بأقمصة 
بيضاء كلحي سكداء كشاشيات بيضاء أك 
بأزياء عاد بيا مف أفغنستاف أكلئؾ الذيف 

« خاضكا الحرب ضد الركس

انتشار األثكاب 
البيضاء كالمحي السكداء 
خبلؿ فترة التسعينات 

 268ص

14 

بدأت تنشر أخبار معيكدة، أخبار » 
المستقبؿ ..االنتحارات، أخبار الشغب

أصبح يبدك غامضا كمشؤكما، الجميع كاف 
ككباء ..يحس بأف شيئا رىيبا سيقع
« الطاعكف األسكد

العشرية السكداء 
تميزت بتعفف األكضاع 

كانتشار رائحة المكت لتأتي 
عمى الجميع كالطاعكف 

 268ص 
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15 

في تمؾ األجكاء القاتمة كاألفؽ » 
المجيكؿ دخؿ عمينا عبد المطيؼ مرتديا 

قميصا طكيبل شديد البياض، معتمرا شاشية 
« ليا نفس المكف، مطمقا لحية سكداء

يدخمكف باسـ الديف 
ليتحكلكا إلى سفاحيف 

. سفاكيف لمدماء
 268ص 

16 

ىذا النظاـ فاسد ال يطبؽ شرع ا، » 
ىذه األمكر ليست ...قاؿ عبد المطيؼ ثانية

مف سنؾ، نحكىا رفع عبد المطيؼ رأسو 
حينيا، ألكؿ مرة الحظت لييبا في عينيو، 

« أنت أكال عميؾ بارتداء المباس الحبلؿ

نظرة اإلرىابييف 
لمنظاـ عمى أنو فاسد كلكؿ 
المكاطنيف أنيـ ال يطبقكف 
الديف كيعيشكف في الحراـ 

 269ص 

17 

ىؿ لؤلمر عبلقة بما حدث » 
ألصدقائو الذيف خرجكا معو في تمؾ األياـ 
يحطمكف كيحرقكف كؿ شيء؟ أم بذلؾ 
الذم أعتقؿ آنذاؾ ثـ أطمؽ سراحو ميانا 

أك بالذم صار ...في رجكلتو كفحكلتو
« إرىابيا كمف أشدىـ فتكا بالناس؟

أمكر سياسية ىي 
التي حكلت الشباب إما 
إلى االنتحار أك يصير 

إرىابيا 

 302ص 

18 

جئنا لندعك سيادتؾ إلى تعزيز » 
صفكؼ أنصار الديف الحنيؼ إلقامة العدؿ 

برنامجنا ...ككضع حد لدكلة الجكر كالفساد
ىك القرآف كالسنة، أعني أخانا الدكتكر، 

« العمؿ بكممة ا كسنة رسكلو

الجبية اإلسبلمية تريد 
أف تقيـ العدؿ في الدكلة 
الظالمة باسـ القرآف كالسنة 

 306ص 



 "بوح الرجل القادم من الظالم"المرجعية في رواية  :                                       الفصل الثاني

 

[165] 
 

19 
ذكرت الصحؼ أف االسـ الحقيقي » 

ىك عبد المطيؼ بف " أبك أسامة"كالكامؿ ؿ 
« إبراىيـ، في ذلؾ اليـك أغمي عمى ضاكية

اتخاذ اإلرىابييف 
أسماء مستعارة لمتخفي 

" أبك أسامة"كراءىا مثؿ 
 311ص

20 
أعمف ألىميا عف عثكره عمى » 

الصكفي سعيد الحفناكم ممزؽ األطراؼ، 
« كعمى قبتو محطمة عف آخرىا

قتؿ اإلرىاب لمصكفي 
سعيد الحفناكم باعتبار أنو 
كلي صالح كتيشيـ قبتو 
ألنيـ يعتبركنو شرؾ با 

 322ص

21 
أنتـ اإلخكاف المسمميف حمفاء » 

الطاغكت، أفتينا بكفركـ كجعمنا حبلال 
« فرأيتيـ يذبحكنو...دمكـ،

الجماعات اإلسبلمية، 
أعمنت الحرب ضد 
اإلخكاف المسمميف 

 327ص

22 

ال أحد كاف يزكرنا أك يسأؿ عنا، » 
كأظف أنو رغـ ما حدث لنا، لـ يغفر لنا 

صمة الرحـ المكجكدة بيننا ..." عيف"سكاف 
« كبيف عبد المطيؼ

أىالي اإلرىابييف 
يبقكف منبكذيف 

 330ص

 حيث كاف ماضي الركاية ىك ماضي الطيش ،"اإلرىاب"اىتمَّت الركاية بظاىرة 
كحاضرىا حاضر اإلرىاب، خبلؿ فترة التسعينات في الجزائر، فقد كانت مرحمة حالكة السَّكاد 

 ىذه األحداث التي مثَّميا .مف آثار القتؿ كالتدمير التي لـ يعشيا أم كطفو عربي مثؿ الجزائر
في " منصكر"، مف قساكة مشاىدىا، كالتي عاشيا البطؿ ا مرئين ان الركائي بصكر تكاد تككف كاقع

الركاية ىك كزكجتو ضاكية كأختيا رانجا كابف ىذه األخيرة الفناف الياشمي سميماني، ضاكية 
المسمَّى " جماعة اليدل كالسيؼ"زكجة منصكر كاف أخكىا ىك أمير الجماعات اإلرىابية 

عبد المطيؼ كالمدعك أبك أسامة، قاـ بالعديد مف الجرائـ البشعة مف قتؿو كذبح كتنكيؿ 
بالجثث كتخريب كقتؿ الشحاذيف كاألطفاؿ كالنِّساء كالشُّيكخ كالشَّباب، كاغتصاب الفتيات 

الصكفي "كاألكلياء مثؿ ..." عيف"في مدينة " اإلماـ الضرير"كاختطافيف، قتؿ األئمة مثؿ 
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الذم ذبحو كقطعو لينكؿ بجثتو إلى أبشع الصكر كحطـ قبتو ىك كجماعتو " سعيد الحفناكم
اإلرىابية كما ركزكا عمى قتؿ كؿ فناف كمثقؼ، حتى زكج أختو لـ يسمـ منو حيث قتمو ذبحا 

ألنَّو كاف يظنُّو مف اإلخكاف المسمميف كالجماعات اإلسبلمية أفتت بقتميـ، كابف أختو عبد 
الكاحد قتؿ برصاص الحي، كلـ يسمـ منو إال ابف أختو رانجا ألنو ىاجر إلى بمجيكا، كأختيو 
ضاكية كرانجة عاشا في خكؼ دائـ يترقباف متى يأتي اليـك الذم يقتميما معا فيو ألنيما لـ 

. يفارقا بعضيما أبدا
: المثقف وأزمة التسعينات-ثالثا

 تمثؿ في بركز مجمكعة ،شيدت مرحمة التسعينات في الجزائر ظيكر حقؿو ركائيو جديد
 كالتي تصكِّر لنا كاقع المجتمع الجزائرم ،نصكص ركائية مكتكبة بالمغتيف العربية كالفرنسية

في ظؿِّ األكضاع القاسية التي عاشتيا الجزائر منذ بداية التسعينات كالمتمثمة في العنؼ 
السياسي، الناتج عف األحداث السياسية المتعمقة باالنتخابات التشريعية المحمية بيف سنتي 

 كما صاحبيا مف عنؼو دمكم، كقد أفضى ىذا العنؼ إلى كقكع العديد مف 1991 ك 1990
ددت المصطمحات التي أيطمقت علقد ت.االغتياالت كعمميات الذَّبح كالتَّنكيؿ بالمكاطنيف العيزَّؿ

كاية التي ظيرت في ىذه الفترة منيا مصطمح  كتابة " ك"ركاية المحنة"، "كتابة العنؼ"عمى الرٌٍ
 كلقد كانت ثنائية المكت كالحياة حاضرة بقكَّة في ركاية المحنة، باإلضافة ."العشرية السكداء

  ."الذاكرة، النسياف" "الكطف،الغربة"إلى ثنائيات أخرل 
كائييف الذيف كتبكا عف ىذه المرحمة، كاسيني األعرج، بشير مفتي، الٌطاىر كٌطار  كمف الرِّ

براىيـ السعدم ك " فتاكم زمف المكت" ىذا األخير الذم تجمَّت المحنة في أعمالو ، كغيرىـ*كا 

                                                           

 بكالية بجاية يحمؿ دكتكراه في الفمسفة، كىك 1950إبراىيـ سعدم باحث كأستاذ جامعي كركائي جزائرم مف مكاليد *  
 1982يدرس حاليا بجامعة مكلكد معمرم تيزم كزك كقد إشتغؿ بمعيد المغة كاألدب العربي في الفترة الممتدة ما بيف 

، ليعكد ثانية إلى 2009.2010، كبعد ذلؾ تحكؿ إلى قسـ الفمسفة الذم فتح أبكابو لمطمبة في السنة الجامعية 2008ك
. 2010المنزؿ األكؿ في نكفمبر 
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سمَّطت الركاية  »"بكح الرجؿ القادـ مف الظبلـ" ففي ركاية ."بكح الرجؿ القادـ مف الظبلـ"
الضَّكء عمى ظاىرة اغتياؿ المثقفيف كالفنانيف كىجرتيـ، فرارنا مف المكت الذم كاف يتربَّص 
بيـ مف خبلؿ حكاية ىركب الفناف الياشمي إلى بمجيكا بعدما تعرَّضت لكحاتو لمقصؼ 

 .(1)«كأصبح ميددنا، الحكاية تختزؿ ىركب العديد مف الفنانيف كالمثقفيف خارج الجزائر
لقد سيميت الركاية في ىذه الفترة التي عبَّر عنيا إبراىيـ سعدم كالركائييف الجزائرييف 

ـ األكضاع " المحنة"، ألفَّ مصطمح "المحنة"ركاية  ىك األقرب داللينا، فالمحنة تدؿُّ عمى تأزِّ
كعدـ االستقرار، كالتي دفع المثقؼ ضريبة غالية متمثمة في حياتو، ككؿ ىذا بسبب جزائريتو 
 كتعبيره عف آرائو كأفكاره دكف تمكينيا بمساحيؽ مبالغ فييا، فالمثقؼ كاف ىك صكت الشَّعب
ىذا األخير الذم كجد نفسو مقمكع الحرية منزكع اليكية، متخبطان في متاىاتو ال يعمـ أيف 

تتمتَّع »ينتمي، يسمع فقط صكت الرصاص الذم لكَّف شكارع كمدف كقرل الجزائر البيضاء 
شخصية المثقؼ بأىمية تميِّزىا عف غيرىا مف الشَّخصيات باعتبارىا ممثمة لدائرة الكعي 
 .داخؿ المجتمع، كمف ثَـّ فيي المقياس الحسَّاس المنعكس عميو حركة الكاقع سمبا أك إيجابا

ماسبؽ يجعؿ الشخصية مؤىمة لمتعبير عف اإليديكلكجيا التي يتبنَّاىا الكاتب في بنية النص 
 .(2)«الركائي
 

                                                                                                                                                                                     

، "مقاالت كدراسات في الركاية"نشر إبراىيـ سعدم إلى اليـك مؤلفا يضـ مساىماتو في مجاؿ النقد األدبي يحمؿ عنكاف 
، بكح الرجؿ القادـ مف الظبلـ (1999)، فتاكم زمف المكت (1990)، النخر  (1981)المرفكضكف : كثماني ركايات

(. 2010)، األعظـ (2007)، كتاب األسرار (2006)، صمت الفراغ (2004)، بحثا عف آماؿ الغبريني (2002)
المندنية، مع " الحياة"التابع لجريدة " آفاؽ"إشتغؿ الكاتب أيضا في الصحافة إذ تعامؿ لمدة ثبلث سنكات مع الممحؽ األدبي 

.  الجزائرية حيث كاف ينشر مقاالت أسبكعية حكؿ الثقافة كالمجتمع كالسياسة" الشركؽ"جريدة 
 لمحمد ديب مف الفرنسية إلى العربية ككتابا لمكلكد قايد حكؿ تاريخ (Eté Africain)" صيؼ إفريقي"ترجـ ركاية 

: د). سامية داكدم، صكت المرأة في ركايات إبراىيـ سعدم،أطركحة لنيؿ درجة الدكتكراه، إشراؼ بكجمعة شتكاف⇐البربر
 (س
 .69ص .قراءات مغربية.  اليكية كالتخييؿ في الركاية الجزائرية(1)
 .349ص.  حسف األشمـ، الشخصية الركائية عند خميفة حسيف مصطفى(2)
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: أقسام المثقفين-1
: قسم فضل المشاركة- 1- 1

ىك »في ىذه األزمة ألف صبلح أم مجتمع مرىكف بصبلح أفراده فما بالؾ لككاف الفرد 
الذم ييتُـّ بتكجيو الرَّأم العاـ، كينخرط في السجاؿ العمكمي، دفاعان عف قكؿ الحقيقة أك 

 فكجد في الكتابة األدبية أفضؿ كسيمة (1)«حرية المدنية أك مصمحة األمَّة أك مستقبؿ البشرية
إذ تشكَّؿ فاعمة ال تكتفي بأف تعكس العالـ أك تضاعفو بؿ تحاكؿ »لمتَّعبير عف الكاقع الرَّاىف 

 إذا .(2)«خمؽ عالـو بديؿ تحؿُّ فيو الكممات محؿ األشياء كلذَّة النَّص محؿَّ الذَّات الجسد
. فالمثقؼ مف خبلؿ كتاباتو أكجد البديؿ كالحمكؿ لمشاكؿ الراىف

ة مف خبلؿ الركاية  فجاءت كتاباتو ،فضَّؿ المثقؼ المشاركة مف خبلؿ كتاباتو كخاصَّ
الطاىر " كنذكر مف بينيـ ، كخاصة األمف،تتسـ بالفكضى كالتمرد كنقد الكضع السِّياسي

 أم األمؿ الذم ،كالتي رمز لممثقؼ بالشمعة" الشمعة كالدىاليز"مف خبلؿ ركايتو " كطار
. ينطفئ ليضيء درب اآلخريف

: كما نجد قسمنا فضَّؿ الصَّمت اإليجابي كالمذيف دافع عنيـ الدكتكر عبد ا ركيبي
إنَّني أعني المثقفيف الممتزميف الكطنييف الذيف يعيشكف محنة الكطف، كيتألَّمكف مع » 

، أك يتكممكف كال أحد يسمعيـ  فيؤالء إف سكتكا فميس ألنَّيـ ال يبالكف، ،الشَّعب في صمتو
– كلكف ألفَّ ىناؾ ظركفان خارجة عف إرادتيـ، مف ىذه الظُّركؼ أك العكامؿ أفَّ المثقؼ عندنا 

ألفَّ الثقافة ميمَّشة .. بؿ قد ال يقرؤه مف يعنييـ ىذا الرَّأم،ال يمقي االىتماـ برأيو– غالبان 
 ىذا الصَّمت ىك نتاجه لؤلكضاع .(3)«كصاحبيا مغضكبه عميو، حتى كلك لـ يكتب كممة

ا، كىذا الذم فسَّره كذلؾ أفَّ اإلبداع الثقافي كالفكرم  المتأزِّمة التي مسَّت المثقفيف خصكصن
                                                           

ىامشية المثقؼ كرىانات السمطة قراءة . 2010(. 6)أبحاث في المغة كاألدب الجزائرم، العدد السادس " المخبر" مجمة (1)
 .238ص . عمجية مكدع-الركائي، أ" الطاىر كطار"في مشركع 

 .239، صنفسو المرجع (2)
.  عبد ا ركيبي، اليكية بيف الثقافة كالديمقراطية، دراسات أدبية كمقاالت، دار الكتاب العربي لمطباعة كالنشر كالتكزيع(3)

 .36ص



 "بوح الرجل القادم من الظالم"المرجعية في رواية  :                                       الفصل الثاني

 

[169] 
 

يحتاج في رأيو إلى استقرارو نفسي كاجتماعي كاقتصادم، فنفسية المثقؼ تنعكس عمى إبداعو 
كأحياننا تجعمو يفضَّؿ االنسحاب كالصَّمت كنكع مف االحتجاج كالرَّفض، فكما أثَّرت األزمة 

. عمى حياة المثقفيف أثَّرت في إنتاجيـ
 كأَّثرت في الثقافة ،ال شؾَّ أفَّ األزمة التي تعيشيا الجزائر أثَّرت في حياة المثقفيف»

بالتالي، فالمثقؼ بكصفو ضمير الشَّعب كاألمَّة يتأثَّر بما يجرم في الكطف سمبنا أك 
كالمؤكَّد أفَّ المثقؼ بما يممؾ مف حساسية مرىفة يتألَّـ لما يجرم في البمد، كينفعؿ ...إيجابنا

ة أك شعرو أك فف كلكف ..لما يحدث في المجتمع الجزائرم فيعبِّر عف ىذا في ركاية أك قصَّ
 كىذا سينعكس بالضَّركرة عمى حاؿ المثقؼ المادم ممَّا ،(1)«األزمة أثَّرت في مجاؿ الطَّبع

. يساىـ في ىجرة المبدعيف كالمفكريف إلى الخارج
:  القسم الثاني-1-2

 كتكممكا عنيا كىـ في قصكرىـ العاجية، ،فتمثَّؿ  في المثقفيف الذيف لـ يعيشكا األزمة
 كلـ يركا نزكؿ أمطار الدماء كسيكؿ ،ىؤالء الذيف لـ يشمُّكا رائحة المكت في الشَّكارع كالقرل

الجثث، لـ يسمعكا صرخة أـو فيجعت في كلدىا كال صرخة طفؿ انتزعكا منو أمو كال أنثى 
 دمكع رجؿو أستبيح شرفو كعرضو أمامو، ىؤالء تكمـ عنيـ أيضا الدكتكر امغتصبة، كلـ يرك

كما – عمى أفَّ التقصير ىنا »عبد ا ركيبي حينما سهئؿ عف تقصير بعض المثقفيف فأجاب 
ال ينطبؽ عمى المثقفيف الكطنييف كلكف ينطبؽ عمى أكلئؾ الذيف يأكمكف – يفيـ مف السؤاؿ 

ا كضجيجان، أك أكلئؾ الذيف ال ليممئكاعمى جميع المكائد أك يترقبكف الفرص،   الساحة صراخن
يحمك ليـ سكل أف يياجمكا ما يجرم في بمدىـ مف كراء البحر عندما يركبكف الطائرة 

ا، كيتشدقكف بكبلـ تنقمو التمفزة كاإلذاعة أك تسجمو  كيجمسكف عمى مكائد أيعدَّت ليـ خصيصن
 نحف ال ييمنا الٌنكع الثاني بقدر .(2)«الصحؼ في ببلدو يزعمكف أنَّيا ببلد الحرية كاإلخاء

 يسعد ،الذم ييتـ لحاؿ كطنو كيعيش معو كؿ تحكالتو" المثقؼ الكطني"اىتمامنا بالٌنكع األكؿ 
                                                           

 .342ص.  دار الكتاب لمطباعة كالنشر، "دراسات في الفكر كالثقافة" عبد ا ركيبي، حكرات صريحة (1)
 .36ص. عبد ا ركيبي، اليكية بيف الثقافة كالديمقراطية دراسات أدبية كمقاالت( 2)



 "بوح الرجل القادم من الظالم"المرجعية في رواية  :                                       الفصل الثاني

 

[170] 
 

لسعادتو كيحزف لحزنو، الذم ال يرض أف يتنازؿ عف مبادئو مقابؿ عيش رغد، كىذا ماتجمى 
أيف كاف مصير المثقفيف النفي كالمكت ألنَّيـ تمسككا " ركاية بكح الرجؿ القادـ مف الٌظبلـ"في 

. بمبادئيـ
: اذج المثقفـنم- 2

الذم يرل أنَّو لممثقؼ " غرامشي"في مطمع حديثنا عف أنكاع المثقؼ نستحضر تقسيـ 
دكره ميـ في بناء المجتمع، كقد قسَّـ المثقفيف عمى أساس ىذا الدَّكر إلى نكعيف، عضكييف 

 أم أنيـ ،يشارككف في المجتمع بنشاط»فالمثقفيف العضكييف ىـ مف . كغير عضكييف
 (1)«يناضمكف باستمرار لتغيير اآلراء كتكسيع األسكاؽ، فالمثقفكف العضكيكف ىـ دائمك التنقؿ

باعتبار أٌنيـ مثقفكف دائمك التنقؿ كالحركة، فيـ يشبيكف أىـ عضك في جسـ اإلنساف كىك 
القمب الذم بتكقفو تتكقؼ الحياة كالمكت األكيد، كىذا حاؿ ىذا النكع مف المثقفيف الذيف 

يعتبركف الكممة سبلحيـ كيناضمكف دائما لتحقيؽ كجكدىـ عمى أرض الكاقع، كىذا ما افتقده 
 فكمما حاكؿ التعبير عف رأيو أك النضاؿ كاف مصيره ،المثقؼ الجزائرم خبلؿ فترة التسعينات

. النفي أك التيجير أك القتؿ
عضكييف كىـ اؿ ىك المثقفكف غير ،(غرامشي)أمَّا النَّكع الثاني مف المثقفيف الذم كضعو 

المعمميف كالكينة الذيف يبدكف ككأٌنيـ باقكف في أماكنيـ يؤدكف نكع العمؿ ذاتو »حسب رأيو 
ا بعد عاـ  ألنَّو يؤثر عمى تصنيؼ المثقؼ ، كقد القى ىذا التقسيـ أكجو المعارضة.(2)«عامن

. كتقييمو
 كالمقصكد مف ىذه الثنائية أفَّ الخاص ،يقكدنا إلى ثنائية الخاص كالعاـ (غرامشي)تقسيـ 

 أم أعماؿه خاصة بو لـ تتجاكز االتصاؿ بالعامة كي يتعرفكا عمييا، ،يتعمؽ بالمثقؼ نفسو

                                                           

عالـ . دراسة في النقد الثقافي (الركاية الميبية أنمكذجا) محمكد محمد اممكدة، تمثبلت المثقؼ في السرد العربي الحديث (1)
 .33 ص،2009 ،(1:ط)، إربد، الكتب الحديث

 .33ص. السابؽ المرجع (2)
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 كمف ىنا انطمؽ أحد الباحثيف مف أحد ،ضَّركرة ستصبح عاـاؿكلكف إف تـ كتابتيا كنشرىا فب
. طرفي ىذه الثنائية كىي الخاص ليضع تقسيمو

: قدَّـ أربعة نماذج ىي
. كيتمثمكف في الطبلب الذيف تفرغكا لطمب المعرفة: المثقفيف بالقكة- 1
كىـ الذيف اكتسبكا معرفة في مجاؿ ما، كلكنيـ لـ يطبقكا معارفيـ : المثقفيف العاطميف- 2

. عمى أرض الكاقع
كىـ الذيف يممككف معرفة في تخصص معيف، لكنيـ يعممكف في : المثقفيف التائييف- 3

. مجاؿ غير مجاليـ
كىـ الذيف ينحرفكف عف مقاصدىـ الرئيسية مف أجؿ تحقيؽ : المثقفيف المضميف- 4

 1مصمحة
أم المثقؼ  (العاـ)كنجد كذلؾ مف الباحثيف مف قسـ المثقؼ مف خبلؿ الٌطرؼ الثاني 

: كالمجتمع، كخمص إلى أربعة أقساـ كىي
 كيسعى إلى تطبيقيا عمى أرض ،الذم يحمؿ رسالة كيؤمف بكجكدىا: المثقؼ الممتـز- 1
. الكاقع
براز : أىؿ القمـ- 2 كىـ األدباء كالكتاب كالمعمميف الذيف يسعكف إلى تغيير المجتمع كا 
ىكيتو 
. الذيف يسيمكف في تثقيؼ المجتمع: العاممكف في التدريس- 3
كىـ الميندسيف كاألطبَّاء، أم متٌخصصكف في مجاؿ عممي : االختصاصيكف- 4
 متعٌددة بتعٌدد آراء الباحثيف فمكؿ ، تبقى ىذه التقسيمات السابقة نسبية كليست مطمقة.(2)محدد

. كجية نظره الخاصة

                                                           

 .34ص. السابؽالمرجع : ينظر( 1)
 .34ص.  نفسوالمرجع: ينظر( 2)
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مف خبلؿ عبلقة المثقؼ " اإليجاب"ك " السمب"نجد كذلؾ تقسيـ آخر يقـك عمى ثنائيتي 
. بالمجتمع
:  كىكا كاحدانجد نمكذج" اإليجاب"في 
 :المثقف الثوري- 1

 كيساىـ في إبداء رأيو مف أجؿ التغيير كلك ،كىك الذم يشارؾ مجتمعو في أزماتو
 أك المشاركة بالسماع في البرامج اإلذاعية ، عف طريؽ الكتابة في الصُّحؼ،بالكممة
 يدافعكف عف الكطف كال (1) فالثَّكرة ال تقـك إالَّ بكجكد مثقفيف ثكرييف،إليصاؿ رأيو،كغيرىا

انتشر ىذا الٌنمكذج مف »يتنازلكف عف مبادئيـ إلرضاء السمطات، فكانت الكممة سبلحيـ 
 الذم شيد انفتاح المجتمع ،المثقفيف في المجتمعات العربية في الثبلثينات مف القرف العشريف

ممَّا أدَّل إلى أف يبدأ ىؤالء المثقفكف بالتطمع إلى إحداث تغيير جذرم ...العربي عمى الغرب
 المثقؼ الثكرم ال يعترؼ بالصَّمت أسمكبنا لمثكرة، .(2)«في البنى المككنة لممجتمع العربي

فالحبر في قممو يغمي كغمياف الدَّـ في عركقو كال ييدأ إالَّ بعد أف يسمع صيتو كيحقؽ كيانو 
. العربي

": المثقؼ السمبي"كعمى النَّقيض نجد النمكذج الثاني كىك 
 بحٌجة أف ال ،المثقؼ المغترب، الذم يٍؤثر العزلة كاالنسحاب مف دائرة الفعؿ»كىك 

 (3)«مجاؿ في ىذا العالـ لترجمة مثمة كتحقيؽ تطمعاتو، كىك بالتَّالي مثقؼه مشمكؿ اإلرادة
 ا،الذم ييعتبر بطبلن سمبين (منصكر)" بكح الرجؿ القادـ مف الظبلـ"كىذا الٌنكع يشبو بطؿ ركاية 

.  كلـ يبًد رأيو في أم شيء يخص كطنو،فيك لـ يشارؾ ال في ثكرة كال مظاىرة

                                                           

 .36ص. السابؽ المرجع (1)
 ،(ط:د) ،  دمشؽ، منشكرات إتحاد الكتاب العرب، محمد رياض كتار، شخصية المثقؼ في الركاية العربية السكرية(2)

 .108 ص،2000
 .36ص. (الركاية الميبية أنمكذجا) محمكد محمد اممكدة، تمثبلت المثقؼ في السرد العربي الحديث (3)
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المثقؼ " المياجر"ك" المقيـ" كالمتمثؿ في ثنائية ،(بالمكاف) آخر متعمؽه ان كما نجد تقسيـ
 ألنَّو ىناؾ قانكف ، يعبَّر عف رأيو دكف خكؼ،ىك الذم يعيش في أرض كطنو بسبلـو " المقيـ"

الذم ال يشعر في كطنو األصمي »كىك " المياجر" أمَّا المثقؼ ،يحميو كيضمف سبلمتو
 فيك يجد نفسو حتمنا في صراع ،بالطُّمأنينة، التي تمكِّنو مف ممارسة حياتو السياسية القائمة

ؿ في الغالب إلى مثقؼو منفي عف  معيا، ذلؾ أنَّو ال يجد اليياكؿ القانكنية التي تحميو، كيتحكَّ
 (..عيف) ىذا النَّكع يعكد بنا إلى المنفييف في مدينة .(1)«الكطف بسبب أرائو كمكاقفو

كالياشمي سميماف الفنٌاف الذم ترؾ الجزائر كىاجر إلى بمجيكا لعدـ كجكد األمف في أرض 
. غيره مف الفنانيفؿ فكانت اليجرة المبلذ الكحيد لو ىك ك،الكطف

 كرغـ كؿ ىذه التقسيمات ، كبيذا تتعدَّد آراءه كأدكاره في المجتمع،تتعدَّد نماذج المثقؼ
تبقى عبلقة المثقؼ بالمجتمع عبلقة تأثير كتأثر، يككف عضكان فعَّاالن في مجتمعو مف خبلؿ 
. المشاركة في كؿ التحكالت التي يمر بيا مجتمعو، كيتأثَّر بيذه التحكُّالت إمَّا إيجابنا أك سمبنا

: المثقف والسمطة- 3
جرت العادة عندنا أفَّ المثقفيف ال ييؤخذ برأييـ سكل فيما لو صمة بالفكر كالمعرفة » 

 ألنَّيا مف اختصاص ،كالتربية كالتعميـ، أمَّا السياسة فبل حؽ لممثقؼ في إبداء الرَّأم فييا
 كمتحكلة حسب األكضاع ، ليذا تبقى عبلقة المثقؼ بالسمطة عبلقة غير ثابتة،(2)«اآلخريف

 أك في مدل خضكع أحدىما لآلخر كالتكافؽ معو، ىذا إذا كانت العبلقة ،التي يمر بيا الكطف
 أمَّا إذا حاكؿ أحد الطَّرفيف فرض رأيو عمى اآلخر كالسَّعي إلى إسقاط مبادئ اآلخر ،حسنة

كتحقيؽ ذاتو كسمطتو، كفي الغالب يتعمؽ ىذا األمر بالسمطة التي تحاكؿ فرض كجكدىا 
. (المثقؼ)كتغيب اآلخر 

فكبلىما يريد أف يتشكَّؿ العالـ كما يفكِّر كيتصكَّر، ككؿه منيما يعمؿ عمى احتكاء »
اآلخريف، كخمؽ منظكمة خاصة بو، كيستمدُّ كبلىما شرعية باالتِّكاء عمى مرجعيات تاريخية 
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يتعاركاف ...كحضارية، كيشترؾ االثناف في نشداف التنمية عند التَّعاطي مع المجتمع
 كفي الغالب يككف مكقؼ المثقؼ مف السمطة ،(1)«كيتصالحاف بقدر ما يخضع أحدىما لمثاني

.  مكقؼ المعارضة كيككف مصيره النفي
ا بعد تسيس الثقافة خبلؿ ،سيئؿ عبد ا ركيبي حكؿ عبلقة المثقؼ بالسمطة  خصكصن

ىؿ مف حظ الثقافة أف تبقى مرتبطة بالسياسة دكما؟  »، 1988سنة 
أنا في تصكرم أفَّ ظاىرة ارتباط األدب بالسُّمطة ظاىرة قديمة منذ كجدت الحياة، : ...ج

 كىناؾ مف ال يجارييا كال يستفيد منيا، بؿ ربُّما كاف ،ىناؾ مف ييجارم السمطة كييجامميا
ا ليا كفي صراعو معيا ر إلى حدو كبير مف السَّيطرة ...مناقضن يمكف القكؿ أفَّ األديب قد تحرَّ

 كمف ىنا نميِّز بيف نكعيف مختمفيف مف .(2)«األحادية التي تحدثكا عنيا منذ االستقبلؿ
: المثقفيف كعبلقتيما بالسمطة كىما

: من يتصالح مع السمطة- 1
 تؤثِّر في المجتمع بآراءو أم ال يقؼ في كجييا كيدعـ كجكدىا كيحاكؿ إثبات كجكده 

كعميو البدَّ مف تجسير الفجكة بيف الحاكـ كالمثقؼ بجسر ذىبي أك »كتحقؽ مصداقية السمطة 
فٌضي أك خشبي، كىذا يمنع أف يككف ىنالؾ مثقَّفكف مضطيدكف مف جية الحاكـ، كما يمنع 

ؿ الشؽُّ اآلخر إلى شؽو سائرو في ركابيا  يعممكف في خدمتيا كأجيزة إيديكلكجية ،أف يتحكَّ
ركف ما أحدثتو مف تبديد لممكارد أك تدمير  يزيِّنكف أفعاليا كيدافعكف عف فشميا كىزائميا، كيبرِّ

 ىذا النَّكع السَّمبي مف المثقؼ الذم يتخمَّى عف مبادئو لضماف رعاية السمطة ،(3)«لممكتسبات
 .في يد السمطة تحركو كما تشاء - دمية-لو كبقائو سالمان كفي الحقيقة ىك ليس، إالَّ 
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: من يتصادم مع السمطة- 2
كىك الذم يرل نفسو ضمير األمَّة، كال يستطيع أف يتنازؿ عنو أك يبيعو لمسُّمطة بأمِّ ثمفو 

يرل أفَّ تجنُّب المخاطر في مكاجية السمطة عار، كمف ىنا فإفَّ أكثر الشُّيداء » كاف ألنَّو 
 مثمما (1)«كالمعتقميف كالمنفييف، كالمبلحقيف قضائينا، كالمطارديف مف أجيزة المخابرات مثقفكف

تمسككا بمبادئيـ، ككقفكا ضدَّ " بكح الرجؿ القادـ مف الٌظبلـ"كقع مع المثقفيف في ركاية 
. السمطة فكاف مصيرىـ النَّفي

 حيث كانت مصائرىـ محتكمة إذا ما ،لقد عرؼ المثقفكف التيميش منذ العصكر القديمة
ًكـ عمى سقراط بالمكت كتجرع السُّـ ألنَّو قاؿ بغير ما يقكؿ بو »: خالفكا السمطة مثبل حي

الحكَّاـ في عصره، كتعرض غاليمك غاليمي لممحاكمة كالٌتعذيب عمى أيدم رجاؿ الكنيسة في 
ا ... كبأفَّ اإلنساف ىك محكره،القركف الكسطى ألنَّو قاؿ بأفَّ األرض ىي مركز الككف كأيضن

الفيمسكؼ اليكلندم سبينكزا ككيؼ تعرَّض لمنَّبذ كاالضطياد عمى أيدم بني ممَّتو بسبب آرائو 
 كاف إذنا المكت كالتَّعذيب كالنَّبذ مصير كؿ (2)«الفمسفية المعارضة لتعاليـ الديانة الييكدية

» مثبلن   ىذا بالنسبة لمغرب، كقد كاجو العرب المسممكف نفس الشَّيء.مثقؼو مخالؼو لمسُّمطة
التعذيب الذم ميكرس عمى اإلماـ أحمد بف حنبؿ حكؿ مسألة خمؽ القرآف أياـ كاف المذىب 
المعتزلي ىك المذىب الرسمي لمدكلة في عيد المأمكف، كمحاكمة الحبلج ثـ إعدامو، ككذلؾ 
ا المحاكمة التي تعرَّض ليا في العصر الحديث عمي عبد  إحراؽ كتب ابف رشد كنفيو، كأيضن

 التي طالت نجيب االغتياؿأك محاكلة " أصكؿ الحكـ في اإلسبلـ"الرزاؽ بسبب كتابو 
 .(3)«محفكظ كتمؾ التي ذىب ضحيتيا العديد مف المثقفيف الجزائرييف
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كما ال ننسى ما حدث لؤلنبياء كالرسؿ أثناء نشر الدَّعكة اإلسبلمية، كىذا الذم جسَّده 
 حتفيـ في العشرية اإبراىيـ سعدم مف خبلؿ ذكره لصكر العديد مف المثقفيف، الذيف لقك

. (...الياشمي سميماف، عبد الكاحد، صالح الغمرم،)السكداء 
 اإلعبلـ لـ تسمـ مف سطك السمطة، حيث احتكرتيا كجعمتيا ال ،حتَّى السمطة الرابعة

الكسائؿ الميساًىمة في محاربة الفساد »تنشر كال تذيع إالَّ ما يخدميا كيناسبيا فيي مف أىـ 
كالظمـ كالتعسؼ، كبالتَّالي بكصفو كسيمة مف كسائؿ ترقية المجتمع بصكرة عامة كاليخفى 
عمى أحد أفَّ الكممة الحرَّة كالعادلة كالشجاعة كانت دائمان األساس في تطكر البشرية عبر 

.  كلكفَّ السمطة أفقدتيا ىكيتيا كجعمتيا في خدمتيا،(1)«تاريخيا الطكيؿ
دكف أف يدكس عمى الزىكر في : فالتاريخ ال يمكف أف يتقدَّـ دكف عنؼ، كما يقكؿ ىيغؿ

المارتيف كمكبساف كفيكتكر ىيغك الذم » : طريقو، نجد مف المثقفيف مف يمٌجدكف العنؼ مثؿ
 .(2)«إنيا الحضارة التي تسحؽ البربرية: كصؼ الجيكش الفرنسية كىي تغزك الجزائر، قائبل

فالمثقؼ بكممة منو ييحي النفكس كبكممة يدمِّر الشُّعكب، كالعنؼ بيف السمطة كالمثقؼ ىك 
خبلؼ مكجكد منذ زمف أبي حامد الغزالي كابف رشد كبيف الفقياء كالفبلسفة أيضا، كما حدث 

في بداية تجربتيا الديمقراطية الفاشمة مف إقصاء » في الجزائر، خبلؿ العشرية الٌسكداء 
متبادؿ بيف المثقفيف العممانييف كاإلسبلمييف مرشح لمتكرار عمى ساحة الجدؿ السياسي بيف 

 فإلغاء االنتخابات التشريعية فتح باب الٌشر كالدَّمار عمى .(3)«المثقفيف في بمداف عربية أخرل
الجزائر فكانت أبشع الفترات التي عاشتيا الجزائر بظيكر الجماعات اإلسبلمية، فقد تركت 

 كتركت جراحان لـ تندمؿ كذكريات لـ تينس، فكيؼ ،كصمة في كؿ شبر مف أرض الكطف
لشخصو بيف ليمة كضحاىا يصبح بدكف عائمة كحيدان كما في بداية الخميقة، ليذا كاف البدَّ 

عمى المثقَّؼ أف يقؼ مع كطنو، كفي الغالب يعمدي المثقؼ إلى اعتماد الخطاب السياسي مف 
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فمثمما أفَّ السمطة قد تكظِّؼ الثقافة سياسينا، »  (ركاية، مسرحية، شعر، مقالة، قصيدة)خبلؿ 
فإفَّ المثقؼ يستطيع أف يكظِّؼ مف ناحية السياسة ثقافيان يعني أدبينا أك مسرحيان أك 

لذلؾ تسعى األنظمة، عبر مختمؼ األساليب إلى بسط رقابتيا عمى مختمؼ أشكاؿ ...سينمائينا
قيره بالماؿ، حيف ال يحمك ليا قيره بالكظيفة أك باالستبعاد "الخطاب الثقافي العربي، مثؿ 

مستقبؿ العبلقة بيف " كما يقكؿ خميؿ أحمد خميؿ في ،كالتيجير كالنفي أك التكفير الخطير
 فيككف الٌنفي لممثقفيف في أشٌر بقاع الكطف بؤسنا كجدبنا كما مثمو إبراىيـ (1)«"المثقؼ كالسمطة

ال ماء فييا كال خبز كال أدنى شركط الحياة األخرل كؿ شيء » (...عيف)سعدم في مدينة 
 .(2)«فييا مفقكد، حتى عمبة عكد ثقاب تحصؿ عمييا بالمعريفة

فكانت ىي جينَّـ التي بتعٌذبكف فييا باإلضافة إلى نفييـ، ظنان مف السُّمطات أفَّ ىذا 
سيكسر شككتيـ، لقي المثقفيف المكت بأبشع صكره مف طرؼ الجماعات اإلسبلمية مف 

» خبلؿ تفجيرىـ بقنبمة في مقيى، فيذه األماكف المغمقة ىي التي يتكاجد بيا المثقفكف بكثرة 
أك األماكف المنعزلة كالغابات كالجباؿ، مما يعكس إنغبلؽ األفؽ أماـ ...المقيى كالبيت كالبار

الٌشخصية المثقفة مف جية، كعزلتيا عف الٌناس، كعجزىا عف القياـ بالدَّكر المنكط بيا، كىك 
 فمقيى المنفييف كاف أىـ مكافو يتكاجد (3)«تغيير الحياة إلى األفضؿ كاألجمؿ مف جية أخرل

، حيث كانكا يقضكف فيو كقتيـ كيتكٌممكف حكؿ مصيرىـ بعد (...عيف)بو المثقفكف في مدينة 
أف كيضعكا عمى ىامش الحياة، ما سٌيؿ عمى الجماعات اإلسبلمية في القضاء عنيـ مرة 
كاحدة، ىذه الجماعاتالتي ثارت ثائرتيا بعد إلغاء االنتخابات التشريعية ألنَّيـ كانكا يركف 

أنفسيـ الكريث الٌشرعي بعد االستقبلؿ، لـ يكف أحد يتكقع أفَّ الجزائر بعد نيميا استقبلليا مف 
ستدخؿ في دكامة مف الحركب كالدماء، ىؿ الجزائر ىي سيزيؼ الذم " فرنسا"أكبر مستعمر 
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حكمت عميو اآللية بأف يضؿَّ إلى األبد يعتمي جببل كعمى ظيره صخرة ال تفتأ تعكد إلى 
لتحرر مف الحكـ األجنبي ال يفضي بالضركرة إلى ا»التدحرج إلى األسفؿ كمما كصؿ القمة؟ فػ

ا أفَّ النِّضاؿ، مف  التحرر بعد االستقبلؿ مف كؿَّ شكؿ مف أشكاؿ الطغياف، ىذا يعني أيضن
أجؿ التحرر مف مختمؼ تناقضات ىذه المرحمة أشد كأطكؿ مف النِّضاؿ الذم سبقو ضدَّ 

 كالذم يدفع ثمف كؿ ىذه التناقضات ىك المكاطف، كالمثقؼ، الذم ،(1)«االحتبلؿ األجنبي
ذنبو الكحيد أنَّو حمؿ قممنا كعبَّر عف آالـ كطنو كأراد أف يشفي جراحو بكمماتو كيخيطيا 

بقممو، كيجفؼ دمع اليتيـ بصحائفو التي كتبت بدمائو، لكف الحبر سيكب عمى قبره الذم لـ 
.  ألٌنو كببساطة لـ يكف لو قبر ألٌنو لـ يبؽى مف أشبلئو شيء ليدفف،ييعرؼ لو مكاف

ريفعت صخرة كبيرة ىكت عمى ...انفجاره ميكؿ ىزَّ المقيى يكمذاؾ، مزَّؽ أجسادىـ»
ا مسحكقا الشاعر فارح قادرم المفصكؿ رأسو ..الفيمسكؼ حميدة رماف، فرأيت كجيو ممسكخن

 .(2)«جسـ الصحفي جماؿ بقة لـ يعثر عمى كامؿ أعضائو..عف رقبتو أك يكاد
 (..عيف)أماَّ أكراقو التي كتبيا كانت شيادة كفاتو التي كتبيا بخط يده يـك نيفي إلى مدينة 
نابميكف »كانت الجزائر تنتظر الميدم المنتظر إلنقاضيا مف ىذه األزمة مثؿ باقي الشعكب 

، فجاء إلعادة 1789بكنبارت استدعت كجكده االضطرابات التي كانت تعٌمر فرنسا بعد 
النظاـ كاالستقرار، أدكلؼ ىتمر كاف كليد األزمة االقتصادية التي ضربت ألمانيا كغيرىا فجاء 

بكصفو تعبيرنا عف " الفيس"كما أفَّ ...لييعيد لمشَّعب األلماني ما اعتبره عزَّتو ككرامتو كتفكقو
في الجزائر لـ يكف كليد الصدفة، بؿ نتاج طبيعي لمحاجة إلى خطاب " اإلسبلـ السياسي"
 .(3)«فرضتو الظركؼ التي كانت تتخٌبط فييا الجزائر" منقذ"

اليـك بات المثقؼ الجزائرم فضبلن عف المكاطف العادم ينظري بعيف الخكؼ كالريبة إلى » 
المستقبؿ فيـ إذا تسمـ اإلسبلميكف الحكـ، يعبِّر عف ىذه المخاكؼ ما كتبتو جريدة الخبر 

                                                           

 .111ص. دراسات نقدية (نظرات في الثقافة كالمجتمع) إبراىيـ سعدم، الكطف العربي (1)
 .280ص.  الركاية(2)
 .114-113 ص،دراسات نقدية (نظرات في الثقافة كالمجتمع) إبراىيـ سعدم، الكطف العربي (3)
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باألصكلية )في مقاؿ حمؿ فيو كاتبو عمى األصكلية الجزائرية، كسٌماىا )الجزائرية 
 كىذه (1)«كلذلؾ شممت أعماؿ العنؼ الكتَّاب كالصحفييف كالفنانيف كالنساء بخاصة(..(الرعكية

كالتي " بكح الرجؿ القادـ مف الظبلـ "أعماؿ العنؼ قاـ بعرضيا إبراىيـ سعدم في ركاية 
: سنقـك بعرضيا مف خبلؿ الجدكؿ التالي لتتكضح األحداث أكثر

 :نماذج ألحداث أزمة المثقف من الرواية- 4
الصفحة التعميػؽ أحػداث أزمػة المثػقػؼ الرقـ 

01 

أك لـ تأتيا البارحة لتتكسبل إلي بأف »
أخفي لكحات الياشمي عندم؟ أك لـ تقكال أف 
شخصا قاؿ لكما إف أخاؾ عبد المطيؼ أرسمو 

« لينقؿ لكما أمره بإحراؽ لكحات بنؾ؟

حتى لكحات الفنانيف 
أصبحت ميددة بالقتؿ مف 

طرؼ اإلرىاب 
 81ص

02 

أالحظ كأنا أرل أصابعو تفتش عف » 
الممعقة بأف يديو تشبياف يدم مثقؼ، ال أدرم 
لـ خطرت لي ىذه الفكرة، ألنني ال أعمـ بما 

« تتميز بيا أيدم المثقفيف

تدنى مستكل المثقؼ 
ليتحكؿ إلى متسكؿ في الشارع 
كيخفي صكرتو الحقيقية عف 

الناس 

 90ص

03 
اكتريت ىذا المحؿ لمنـك أثناء الميؿ، أما » 

خبلؿ النيار فيك لصاحبو، عمي سعيد، يكسب 
« بو رزقو

فقر المثقؼ حميدة رماف 
أستاذ الفمسفة ليناـ في محؿ 
ألنو ال يممؾ حتى منزال 

 273ص

04 

كاف يعمؿ في القسـ ...جماؿ بقة» 
الكطني، كذات يـك كقع بيف يديو ممؼ يتعمؽ 
بعمميات اختبلس أمكاؿ في مؤسسة عمكمية 

حاكؿ نشر الممؼ ..مف طرؼ مسؤكليا األكؿ
فجاءه إشعار مف الصحيفة ...في الجريدة

« ..."عيف"يتضمف قرار تحكيمو إلى 

المثقؼ كالسمطة كقكفو 
أماميا يعني نفيو 

-277ص
278 

05 
االعتقاد بأنني نفيت إلى ىذه المدينة »

كألسباب سياسية، أم النتمائي إلى حركة 
« اإلخكاف المسمميف

كؿ مف ينتمي إلى 
اإلخكاف المسمميف ينفى 

 279ص

                                                           

 .248 ص،(مصر كالجزائر نمكذجا) حسف طكالبو، العنؼ كاإلرىاب مف منظكر اإلسبلـ السياسي (1)
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07 

ال أحد تصكر أنيـ سييمككف حينيا عف »
انفجار ميكؿ ىز المقيى يكمذاؾ، . بكرة أبييـ

رفعت صخرة كبيرة ىكت ...ممزقا أجسادىـ
عمى الفيمسكؼ حميدة رماف، فرأيت كجيو 

الشاعر فارح قادرم ...مسحكقا.ممسكخا
جسـ ..المفصكؿ رأسو عف رقبتو أك يكاد

الصحفي جماؿ بقة لـ يعثر عمى كامؿ 
القاضي . أعضائو كميـ ماتكا في ذلؾ اليكـ

مقراف أعراب مبارؾ المزغراني، عبد الحؽ 
« لفقير، كغيرىـ مف المنفييف

مكت جميع المثقفيف 
المنفييف في عيف في انفجار 

لمقيى 
 280ص

08 

في ىذا الظرؼ، رانجا يكفي أف الياشمي »
كصؿ إلى العاصمة، أقكؿ ألخت ضاكية التي 
لـ تذؽ شيئا مف الطعاـ منذ ىركب الفناف 

« األصـ كاألبكـ

ىركب الفناف الياشمي 
سميماني إلى العاصمة خكفا 

مف اإلرىاب 
 283ص

09 

ربما لديو أصدقاء في العاصمة، رانجا »
تسأؿ ضاكية أختيا، لكف مف قاؿ إنو سيجد 
أحدا منيـ في ىذا الظرؼ؟ فبعضيـ قتؿ 

كبعضيـ ىرب، كبعضيـ يعيش في الخفاء، 
« كىكذا يا أختي

حاؿ المثقفيف كالفنانيف 
القتؿ، اليركب، العيش في 

. الخفاء
 284ص

10 
الياشمي ىرب إلى بمجيكا صيحة فزع »

: ترد مف رانجا
« إلى بمجيكا- 

لـ يبؽ أماف في كؿ 
الكطف ليذا ىرب الفنانكف إلى 

الخارج 
 287ص

11 

أم منذ تمؾ العشرية السكداء التي مرت » 
بيا ببلدنا، كالتي شيدت مقتؿ العديد مف 
المثقفيف كالمفكريف كالفنانيف كىركب العديد 

« منيـ إلى الخارج

ىركب جمع الفنانيف 
كالمثقفيف إلى الخارج في 
العشرية السكداء ألنيـ 

مستيدفكف مف طرؼ اإلرىاب 

 6ص

12 
يجيبني بأنيا مشيد ألجساـ بشرية » 

- عيكف- دـ- أرجؿ- أيدم- رؤكس: ممزقة
كغيرىا - ألسنة- أسناف- أحشاء- قمكب

لكحات الفنانيف طغت 
عمييا مشاىد القتؿ كالتنكيؿ 
فيي الصكر التي ال تفارقيـ 

 41ص
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أفيـ مف حركات يديو أف المكحة مستكحاة 
مما شاىده إثر االنفجار الذم ضرب سكؽ 

« المدينة

13 
الياشمي يعكد إلى الظيكر حامبل معو » 

 82صقتؿ الفناف ماديا كمعنكيا « لكحاتو المحككـ عمييا باإلعداـ

14 

أنت لـ تفعؿ شيئا، لست ضد النظاـ لك »
كنت عضكا في منظمة تدافع مثبل عف حقكؽ 
اإلنساف أك تدعك إلى الديمقراطية لكاف األمر 

« سيبل

كقكؼ السمطة في كجو 
كؿ مثقؼ يدعكا إلى حقكؽ 
اإلنساف أك الديمقراطية 

 230ص

15 

بضعة أياـ بعد ذلؾ اتصمت بأستاذ عبد » 
المطيؼ في الفمسفة رجؿ اسمو حميدة رماف، 
مف نفس سني تقريبا، اتيمو عبد المطيؼ 

« بالزندقة

عبد المطيؼ كاف يرل 
بأف أستاذ الفمسفة زنديؽ ألنو 

يدرس الفمسفة 
 270ص

16 
الناس ىناؾ، في بمجيكا، يقدركف » 

الفنانيف كالعمماء، بالطبع ليسكا مثمنا عندنا نحف 
ف لـ نقتميـ نذليـ « العمماء كالفنانكف نقتميـ كا 

العالـ كالفناف بيف النحف 
كاآلخر 

 334ص

17 

لك بقي ىنا، يككف مف أفضؿ لو أف » 
يشتغؿ بمينة أخرل، أجؿ أفضؿ لو في ىذه 
الحالة أف يشتغؿ يبيع الفكؿ السكداني عمى 

« أحد األرصفة 

لك كاف الفناف أك المثقؼ 
يعمؿ مينة أخرل بعيدا عف 
مجالو لكانت عنده فرصة في 
العيش كالبقاء في الكطف 

 334ص

مف خبلؿ عرضنا ألنكاعو متعدَّدة مف المثقفيف ككيفية تيميشيـ مف طرؼ السمطة 
 (شاعر)كفارح قادرم  (فيمسكؼ)حميدة رماف : كمبلحقة الجماعات اإلسبلمية ليـ، كىـ

كعبد الحؽ  (السياسي)كمبارؾ المزغراني  (القاضي)كمقراف أعراب  (الصحفي)كجماؿ بقة 
ىذا األخير الذم كاف  (المحامي)، باإلضافة إلى ابف منصكر عبد الكاحد (مكظؼ)لفقير 

كىك األبرز في المجتمع ييتـ بالشَّأف العاـ كىك الكاسطة بيف السمطة كالقانكف " محامي"
كالمكاطف، لـ يسمـ مف االغتياؿ حيث قتؿ بالرَّصاص مف طرؼ الجماعات اإلسبلمية كلـ 

. كىك ابف أختو" أبكأسامة"تشفع لو صمة قرابتو مف األمير 
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فقد اشترطت عمييـ السمطات بعض الشركط حتى ..." عيف"أمَّا المثقفكف المنفييف في 
يرفعكا عنيـ النفي، حيث اشترط عمى جماؿ بقة الصحفي كفارح قادرم الٌشاعر مف تخالؼ 

يبعث رسالة اعتذار لممسؤكؿ السارؽ الذم رقي إلى »مبادئيـ، حيث طمب مف جماؿ بقة أف 
أما الشاعر فارح قادرم ، (...عيف)كراحت عميو فرصة إخراجو مف   لكنو رفض1«رتبة كزير

كاف ىذا المحكي ذلؾ » كرفض ىك كذلؾ (2)«يتحكؿ إلى مخبر صغير» فقد اشترط عميو أف 
عطاء صكرة عف  فرصة إللقاء نظرة عف الكاقع الفاسد كماتعتريو مف رشكة كمحسكبية، كا 

قصائيا  كضع المثقفيف المخمصيف الجاديف في عمميـ الذيف كانكا عرضة لتيميش الدكلة كا 
 ىؤالء المثقفيف لـ يذكقكا طعـ الحرية إال بانتقاليـ (3)«ليـ، باإلضافة إلى نبذ اإلرىابييف ليـ

إلى جكار ربيـ، فيك أرحـ بيـ، أثناء جمكسيـ في المقيى كبعد خركج منصكر بخمس دقائؽ 
. فقط انفجرت قنبمة في المقيى كمات الجميع ماعدل منصكر

إذا كانت الجزائر اليـك تعيش محنة مؤلمة جراء ما يقع فييا مف »: يقكؿ عبد ا ركيبي
ف كانت قاسية. أحداث رىيبة لـ تعرفيا طكاؿ تاريخيا الطكيؿ فإنيا ستككف تجربة لكنيا . كا 

ستزيدىا حصانة مثؿ كؿ التجارب التي مرت بيا كما أنَّيا تمثؿ سحابة ستعبر سماءىا طاؿ 
 .(4)«الزَّماف أك قصر كستككف عبرة لؤلجياؿ القادمة

نستنتج في األخير أنَّو مف حؽ المثقؼ الذم حمؿ ىمـك كطنو أف يعبَّر عف رأيو كأبسط 
.حؽ ىك حقو في الحياة الذم حرمتو منو السمطة أك الجماعات اإلسبلمية

                                                           

 .282ص.  الركاية(1)
 .282ص. الركاية(2)
 .68/69اليكية  كالتخييؿ في الركاية الجزائرية، قراءات مغربية، ص(3)
 .11 ص، عبد ا ركيبي، اليكية بيف الثقافة كالديمقراطية(4)
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إفَّ ىذه الخاتمة ليست خاتمة بقدر ماىي بداية، لفتح آفاؽ جديدة تعمؿ عمى ضماف 
منا   عٌميا تزيؿ الغمكض إلييا،استمرارية البحث، لكنَّنا سنقـك بعرض أىـٌ النَّتائج التي تكصَّ

 :عف التساؤالت التي طرحناىا في بداية البحث

اعتمد الكاتب في بنائو الٌسردم لمٌركاية عمى مختمؼ التقنيات السردية مف استرجاع  -
ألحداث تاريخية ماضية، متعمقة بفترة االستعمار ليعكد إلى حاضر اإلرىاب كزمف القتؿ 

 .كالعنؼ
 .تناكؿ الكاتب الكضع الرَّاىف في الركاية بطريقة كاقعية بعيدة عف التخييؿ -
تاريخية، سياسية، دينية، فنية،  : تعدَّدت الشَّخصيات في الركاية، بتعدَّد المرجعيات مثؿ -

 .ثقافية، كما جمعت الركاية كذلؾ بيف الشَّخصيات العربية كالغربية
 معيَّنة لينقؿ عف طريقيا أفكاره – سياسية كثقافية –اعتمد الركائي عمى شخصيات  -

ر مف خبلليا إيديكلكجيتو، فكانت شخصيات يتراكح عمميا بيف النزاىة كاألعماؿ  كيمرِّ
كأعماؿ سيئة متعمقة  (...عيف)السيئة، أعماؿ نزيية متعمقة بالمثقفيف المنفييف في مدينة 

 .باألشخاص المذيف كضعتيـ السمطات في مكانيـ
كاية بالرُّجكع بالذاكرة إلى الكراء، عف طريؽ تكسير خطية الزمف،  - اعتمد الكاتب في الرِّ

بمعنى االنتقاؿ مف الحاضر إلى الماضي كالعكس مف الماضي إلى الحاضر حيث بدأت 
الركاية مف لحظة الحاضر لتمتد عكسينا إلى الماضي بكاسطة تقنية االسترجاع، ثـ يعكد 

إلى الحاضر مرة أخرل، فيي بذلؾ تشكؿ انتقاال دكرانيا لمزمف أمَّا االستباؽ لـ يكف 
حاضرنا إال فيما يتعمؽ بتكقعات ما ستؤكؿ إليو األحداث المستقبمية لمشخصيات خصكصا 

 .(المنفييف)المثقفيف 
كائي بأفعاؿو يغمب عمييا  - كذلؾ ألفَّ ذات المتكمـ  (الزمف الماضي)يزخر النَّص الرِّ

 .ضائعة، حائرة تنشد الحاضر كالمستقبؿ، كما أنَّو لـ يتمكَّف مف تجاكز الماضي األليـ
في الركاية بكثرة، حيث كانت ىذه التيمة ىي نقطة التكتر " الجنس"نجد حضكر تيمة  -

، كىذا ما تميزت بو الركاية الجزائرية، "يكره ذاتو"التي جعمت مف البطؿ الحاج منصكر 
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أم الميؿ إلى جرأة الطَّرح كتحطيـ التابكىات، إذ تناكلت قضايا الديف كالجنس كالسياسة، 
 .كخاضت في األمكر المسككت عنيا

 داخؿ الفضاء الركائي مف خبلؿ االعترافات كالبكح – يثبت حضكره –نجد أنَّالكاتب  -
 .عمى لساف الحاج منصكر ليكىـ القارئ بأف النص سيرة ذاتية

الثكرة، خيباتيا، فشؿ المشركع )اىتماـ الكاتب بالمراحؿ التي مرَّت بيا الجزائر  -
 .(االشتراكي، اإلرىاب

نجد حضكر الرَّمز الصُّكفي كمرجعية تراثية دينية، لمالو مف جماليات تبعث في الركاية  -
جك مف الركحانية، لترتفع بيا عف األمكر الدنيكية كدناستيا إلى مقاـ الكشؼ كالتجمي 

 .عند المتصكفة
إيحاء  (البكح)ماىك إالَّ رمزان كذلؾ ألفَّ لفظ " بكح الرجؿ القادـ مف الظبلـ"عنكاف الركاية  -

 ".الكشؼ"باالعتراؼ، كىك يحمؿ داللة التطيير لمذات المعترفة التي كصمت إلى مقاـ 
، التي 1967اىتماـ الركاية الجزائرية باألحداث الكبرل لمكطف العربي مثؿ نكسة حزيراف  -

 .زعزعت الكياف العربي
ف  -  في الختاـ ندعك ا أف نككف قد كفقنا في بحثنا، فإف أصبنا فمف ا عز كجؿ، كا 

 .أخطأنا فمف أنفسنا كمف الشَّيطاف
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 القرآن الكريم: أوال

 المصــادر: ثانيا 

، (1: ط)بكح الرجؿ القادـ مف الظبلـ، منشكرات االختبلؼ، الجزائر،، براىيـ سعدمإ- 1
2002 .

: عــالمراج: ثالثا

يكسؼ زيداف، المتكاليات دراسة في التصكؼ، الدار المصرية المبنانية، القاىرة، - 84 -1
. ـ1998يناير– ق 1418، (1:ط)

. 2010، (1: ط) إبراىيـ خميؿ، بنية النص الركائي، منشكرات اإلختبلؼ، الجزائر، -2
 منشكرات ،دراسة نقدية (نظرات في الثقافة كالمجتمع)براىيـ سعدم، الكطف العربي إ -3

 .2009، (ط:د)البرزخ، الجزائر، 
 في بنية راسةالجدلية التاريخية كالكاقع المعيش، د)براىيـ عباس، الركاية المغاربية إ -4

 :د)،( ط:د)، ( ب:د)، كالتكزيع، منشكرات المؤسسة الكطنية لبلتصاؿ النشر (المضمكف
. (س

مف تاريخ الجزائر، دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، ...ياسي، قبساتـإبراىيـ  -5
 . 2010، (ط:د)الجزائر، 

أحمد زكي كنكف، المقدس الديني في الشعر العربي المعاصر، أفريقيا الشرؽ، المغرب،  -6
. 2006، (ط:د)

 ،م كشركاءهزالؿ حجحمد محمكد الجزار، قضايا كشخصيات صكفية، منشأة المعارؼ أ -7
 .2001، ، االسكندرية(د، ط)

ادريس الخضراكم، الركاية العربية كأسئمة ما بعد االستعمار، رؤية لمنشر كالتكزيع،   -8
. 2012، (1: ط)،القاىرة
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. 2011الجامعية، 
نشر، اؿحاتـ الكرفمي، دار التنكير لمطباعة ك : بكؿ ريككر، اليكية كالسرد،  تأليؼ -17
 .2009، (ط:د)، (ب:د)
كبقاؿ تعبد الكبير الشرقاكم، دار : ، مدخؿ إلى نظريات الركاية، تررتيوبيير شا -18

 .2001، (1:ط)لمنشر، الدار البيضاء، 
 عبد القادر قنيني، المرجع كالداللة في الفكر المساني الحديث، أفريقيا الشرؽ، :ترجمة -19

 .2000، ( ط:د)المغرب، 
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. 2009 ، (1:ط)، األماف، رباط
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 .2005، (4:ط)العربي، الدار البيضاء، 
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 .2012، (1:ط)رباط، 
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أدكنيس، صبلح عبد )طالب المعمرم، الخطاب الصكفي في الشعر العربي المعاصر  -45

، مؤسسة االنتشار العربي، بيركت (محمد عفيفي مطر– عبد الكىاب البياتي - الصبكر
 .2010، ( 1:ط)
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عقبة زيداف، دارالعرب لمدراسات كالنشر كالترجمة، :، تقديـ(القرف الثالث اليجرم
 .2010.(ط:د)سكريا،

 العربي، الدار  الثقافيعبد ا العركم، اإليدكلكجيا العربية المعاصرة، المركز -48
 .1999، (2:ط)البيضاء، 

عبد المالؾ مرتاض ، نظرية النص األدبي ، دار ىكمو لمطباعة كالنشر كالتكزيع  -49
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، دار الكفاء  لدنيا (كالمنيج األكربي )عثماف مكافي، منيج النقد التاريخي اإلسبلمي -51

. 2003، (1: ط)الطباعة كالنشر، اإلسكندرية،
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عمي رحكمة سجكف، إشكالية التراث كالحداثة في الفكر العربي المعاصر، بيف محمد  -52
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. (س:د)، (ط:د)، (ب:د)
، دار (في الشعر العربي المعاصر)عمي عشرم زايد، استدعاء الشخصيات التراثية  -53

 .1997، ( ط:د)الفكر العربي، القاىرة، 
 .1994، (2: ط)،(ب: د) ،، مدخؿ لدراسة النص كالسمطة، أفريقيا الشرؽقافعمر أك -54
، (ط:د)العربي، بيركت، لبناف،تاب عمر فركخ، التصكؼ في االسبلـ،دار الؾ -55

 .ـ1981-ق1401
: لػ" مائة عاـ مف العزلة"غيبكب باية، الشخصية األنثركبكلكجية العجائبية في ركاية  -56

بعادىا، دار األمؿ لمطباعة كالنشر أأنماطيا، مكاصفاتيا، : ؿ غارسيا ماركيزييغابر
. ( س:د)، ( ط:د)كالتكزيع، تيزم كزك، 

فريدة ابراىيـ بف مكسى، زمف المحنة في سرد الكتابة الجزائرية، دراسة نقدية، دار  -57
. ق1433-2012، (1: ط)غيداء لمنشر كالتكزيع، عماف،

 عبد :، تقديـدسعيد بنكرا:  ترجمة،لكجية الشخصيات الركائيةميكفيميب ىامكف، س -58
. (س:د)، ( ط:د)ك، دار كـر ا لمنشر كالتكزيع، الجزائر، طيميؾالفتاح 

، دراسة في مسار (كقضايا المساف كاليكية)لة الثقافية أمحمد العربي كلد خميفة، المس -59
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 .2003، ( ط:د)ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، 
، منشكرات اإلختبلؼ، الجزائر، (تقنيات كمفاىيـ)محمد بكعزة، تحميؿ النص السردم  -60
 .2010، (1:ط)
ار، شخصية المثقؼ في الركاية العربية السكرية، منشكرات إتحاد تمحمد رياض ك -61

. 2000، (د، ط)الكتاب العرب، دمشؽ، 
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1996. 
محمد عمي أبك رياف، الحركة الصكفية في االسبلـ، دار المعرفة الجامعية،  -67
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 في الخمسية اليجرية -محمد مرتاض، التجربة الصكفية عند شعراء المغرب العربي  -68

 .(س:د)، (ط:د) الساحة المركزية، الجزائر، ، ديكاف المطبكعات الجامعية، الثانية 
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. ـ2010-ق1431، (1: ط)لمعمـك ناشركف،
الركاية الميبية )محمكد محمد اممكدة، تمثبلت المثقؼ في السرد العربي الحديث  -70
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 .2003، (1 :ط)كالتكزيع، الجزائر، 
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مناؿ بنت عبد العزيز العيسى، تمثيبلت الذات المركية عمى لساف األنا، الدار العربية  -73
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 ةيـقع االلكتروناالمو: سادسا

Ar.Wikipedia.org/13.08.2013/12=42. 

ات ـالمخطوط: بعاسا

 سامية داكدم، صكت المرأة في ركايات إبراىيـ سعدم، أطركحة لنيؿ درجة 
 . ( س:د)الدكتكراه، إشراؼ، بكجمعة شتكاف، 
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 المصــادر: ثانيا 

، (1: ط)بوح الرجل القادم من الظالم، منشورات االختالف، الجزائر،، براىيم سعديإ- 1
2002 .

: عــالمراج: ثالثا

. 2010، (1: ط)إبراىيم خميل، بنية النص الروائي، منشورات اإلختالف، الجزائر، -1
 منشورات ،دراسة نقدية (نظرات في الثقافة والمجتمع)براىيم سعدي، الوطن العربي إ -2

 .2009، (ط:د)البرزخ، الجزائر، 
 في بنية راسةالجدلية التاريخية والواقع المعيش، د)براىيم عباس، الرواية المغاربية إ -3

 :د)،( ط:د)، ( ب:د)، والتوزيع، منشورات المؤسسة الوطنية لالتصال النشر (المضمون
. (س

من تاريخ الجزائر، دار ىومة لمطباعة والنشر والتوزيع، ...ياسي، قبساتمإبراىيم  -4
 . 2010، (ط:د)الجزائر، 

أحمد زكي كنون، المقدس الديني في الشعر العربي المعاصر، أفريقيا الشرق، المغرب،  -5
. 2006، (ط:د)
 ،ي وشركاءهزالل حجحمد محمود الجزار، قضايا وشخصيات صوفية، منشأة المعارف أ -6

 .2001، ، االسكندرية(د، ط)
ادريس الخضراوي، الرواية العربية وأسئمة ما بعد االستعمار، رؤية لمنشر والتوزيع،   -7

. 2012، (1: ط)،القاىرة
، (3:ط)أسعد السحمراني، التصوف منشؤه ومصطمحاتو، دار النفائس، بيروت،  -8

. م2008 -ه1429
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. ( س:د)، ( ط:د)، دار اإلسالم لمطباعة والنشر، "إلى أسفل نموذجا 

، دار األمل (من المتماثل إلى المختمف)، المتخيل في الرواية الجزائرية ىآمنة بمعل -10
. 2011، (2:ط)لمطباعة والنشر والتوزيع، تيزي وزو، 

، تحميل الخطاب الصوفي في ضوء المناىج النقدية المعاصرة، الدار ىآمنة بمعل -11
. م2010ه،1431، (1: ط)العربية لمعموم ناشرون،

محمد عبد الغني : آنيا لومبا، في نظرية االستعمار وما بعد االستعمار األدبية، تر -12
. 2007 ، (1:ط) عنوم، دار الحوار لمنشر والتوزيع، سورية،

 بعثبكير بن سعيد أعوشت، أضواء عمى األخالق اإلسالمية والمعاصرة، دار ال -13
. ه1405 ،(1:ط)لمطباعة والنشر، الجزائر 

محمود طرشونة، : بن جمعة بوشوشة ، اتجاىات الرواية في المغرب العربي، تقديم -14
 .1999 ، (1: ط)،( ب:د) المغاربية لمنشر واإلشيار،

نشر، الحاتم الورفمي، دار التنوير لمطباعة و : بول ريكور، اليوية والسرد،  تأليف -15
 .2009، (ط:د)، (ب:د)
وبقال تعبد الكبير الشرقاوي، دار : ، مدخل إلى نظريات الرواية، تررتيوبيير شا -16

 .2001، (1:ط)لمنشر، الدار البيضاء، 
 عبد القادر قنيني، المرجع والداللة في الفكر المساني :ترجمةتودوروف وآخرون،  -17

 .2000، ( ط:د)الحديث، أفريقيا الشرق، المغرب، 
ة، في مشكالت السرد الروائي، منشورات إتحاد كتاب العرب، دمشق، سجياد عطا نعي -18

 .2001، (ط:د)
ل لمصطفى الفاسي، جبم والجماججويدة حماش، بناء الشخصية في حكاية عبدو وال -19

. ( س:د)، ( ط:د)، ( ب:د)، ( د:د): مقاربة في سرديات
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حسن األشمم، الشخصية الروائية عند خميفة حسين مصطفى، مجمس الثقافة العام،  -20
. 2006، ( ط:د)القاىرة، 

ات من منظور التحميل النفسي، دار ءحسن المودن، الرواية والتحميل النصي، قرا -21
. 2009 ، (1:ط)، األمان، رباط

، (جاذمصر والجزائر نمو )حسن طولبو، العنف واإلرىاب منظور اإلسالم السياسي  -22
. ه1426 -م2005، (2:ط)عالم الكتب الحديث لمنشر والتوزيع، عمان، 

، االختالف، منشورات (من منظور شعرية السرد)حسين عالم، العجائبي في األدب  -23
. م2010-ه1431، (1:ط)الجزائر، 

حسين عيد، مفيوم السمطة والدين في تجربة فتحي غانم اإلبداعية، مركز اإلنماء  -24
. 1999 ، (1: ط)الحضاري، حمب، 

مقاربة  (الطاىر وطار)حكيم أو مقران، البحث عن الذات في الرواية الجزائرية  -25
 .2005، ( ط:د)سوسيوثقافية، دار الغرب لمنشر والتوزيع، وىران، 

، ديوان المطبوعات ( ب:د)، ( ط:د) ،بوقرومة ،منطق السرد في سورة الكيفحكيمة  -26
. 2011الجامعية، 

كجوب، اتجاىات نقد القصة القصيرة في الجزائر، دار ىومة لمطباعة مسحميدات  -27
. 2011، (ط:د)والنشر والتوزيع، الجزائر، 

خميفة عبد السالم الشاوش، اإلرىاب والعالقات العربية الغربية، دار جرير لمنشر  -28
. ه1429- م2008، (1:ط)،والتوزيع، عمان

دم في الرواية العربية المعاصرة، دار قة والتضرزان محمود ابراىيم، خطاب النو -29
. 2003، (1:ط)،الشروق لمنشر والتوزيع، األردن

 L’ANNVAI REPOLITIQUE DE)سيرشيد بن يوب، دليل الجزائر السيا -30

L’ALGERIE)،1999، جانفي(1: ط)، المؤسسة الوطنية لمفنون المطبعية، الجزائر. 
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، بيروت، (ط:د)زكي مبارك، األخالق عند الغزالي،منشورات المكتبة العصرية،  -31
. (س:د)
سارة بنت عبد المحسن عبد اهلل بن جموي آل سعود، نظرية اإلتصال عند الصوفية  -32

. م1991ه، 1411في ضوء اإلسالم، دار المنارة لمنشر والتوزيع، السعودية، 
السعيد بوسقطة، الرمز الصوفي في الشعر العربي المعاصر، منشورات بونة لمبحوث  -33

. م2008 -ه1429، (ب:د)، (ط:د)والدراسات، 
مقاربات في النص السردي الجزائري )السعيد بوطاجين، السرد ووىم المرجع  -34

. 2005، 1:، ط( ب:د)، منشورات االختالف، (الحديث
، المركز الثقافي العربي، الدار (النص والسياق)سعيد يقطين، انفتاح النص الروائي  -35

. 2006، (3:ط)البيضاء، 
، المركز الثقافي (التبئير- السرد- الزمن )سعيد يقطين، تحميل الخطاب الروائي  -36

 .2005، (4:ط)العربي، الدار البيضاء، 
سعيد يقطين، قضايا الرواية العربية الجديدة الوجود والحدود، دار األمان، الرباط،  -37

. ( س:د)، (1:ط)
واسيني : الرواية والتاريخ، تقديم-اص في الرواية العربيةنرية التعسميمة عذاوري، ش -38

 .2012، (1:ط)األعرج، رؤية لمنشر والتوزيع، القاىرة، 
، مقاربة نقدية، منشورات اتحاد اسمر روحي الفيصل، الرواية العربية البناء والرؤي -39

 .2003، (ط:د)الكتاب العرب، دمشق، 
شرف الدين ماجدولين، الفتنة واآلخر، أنساق الغيرية في السرد العربي، دار األمان،  -40

 .2012، (1:ط)رباط، 
، (دراسة سوسيو نصية في الرواية الجزائرية المعاصرة)الشريف حبيمة، الرواية والعنف  -41

 .2009 ، (1:ط)ربد، إعالم الكتب الحديث، ، 
. (س،د)، تونس، دار الجنوب لمنشر، (ط،د) تحميل القصة، قالصادق قسومة، طرائ -42
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، (ط:د) دار عالم المعرفة، القاىرة،،صالح فضل، منيج الواقعية في اإلبداع األدبي -43
1992. 

أدونيس، صالح عبد )طالب المعمري، الخطاب الصوفي في الشعر العربي المعاصر  -44
، مؤسسة االنتشار العربي، بيروت (محمد عفيفي مطر– عبد الوىاب البياتي - الصبور

 .2010، ( 1:ط)
من القرن الثالث حتى )عباس ثابت حمود، المعيار األخالقي في نقد الشعر العربي  -45

 .2011، (1:ط)، دار دجمة، عمان، (نياية القرن السابع اليجري
نشأتو وتطوره حتى آخر )عبد الحكيم حسان، التصوف في الشعر العربي اإلسالمي  -46

عقبة زيدان، دارالعرب لمدراسات والنشر والترجمة، :، تقديم(القرن الثالث اليجري
 .2010.(ط:د)سوريا،

 العربي، الدار  الثقافيعبد اهلل العروي، اإليدولوجيا العربية المعاصرة، المركز -47
 .1999، (2:ط)البيضاء، 

عبد المالك مرتاض ، نظرية النص األدبي ، دار ىومو لمطباعة والنشر والتوزيع  -48
 .2010، (2:ط)،الجزائر، 

عالم المعرفة،الكويت . (بحث في تقنيات السرد)عبد المالك مرتاض،في نظرية الرواية  -49
 .1990، (ط:د)،
، دار الوفاء  لدنيا (والمنيج األوربي )عثمان موافي، منيج النقد التاريخي اإلسالمي -50

. 2003، (1: ط)الطباعة والنشر، اإلسكندرية،
عمي رحومة سجون، إشكالية التراث والحداثة في الفكر العربي المعاصر، بين محمد  -51

، ، دراسة تحميمية مقارنة، توزيع منشأة المعارف(جاذنمو)عابد الجابري وحسن حنفي 
. (س:د)، (ط:د)، (ب:د)
، دار (في الشعر العربي المعاصر)عمي عشري زايد، استدعاء الشخصيات التراثية  -52

 .1997، ( ط:د)الفكر العربي، القاىرة، 
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 .1994، (2: ط)،(ب: د) ،، مدخل لدراسة النص والسمطة، أفريقيا الشرققانعمر أو -53
، (ط:د)العربي، بيروت، لبنان،تاب عمر فروخ، التصوف في االسالم،دار الك -54

 .م1981-ه1401
: لـ" مائة عام من العزلة"غيبوب ، الشخصية األنثروبولوجية العجائبية في رواية باية  -55

بعادىا، دار األمل لمطباعة والنشر أأنماطيا، مواصفاتيا، : ل غارسيا ماركيزييغابر
. ( س:د)، ( ط:د)والتوزيع، تيزي وزو، 

فريدة ابراىيم بن موسى، زمن المحنة في سرد الكتابة الجزائرية، دراسة نقدية، دار  -56
. ه1433-2012، (1: ط)غيداء لمنشر والتوزيع، عمان،

 عبد :، تقديمدسعيد بنكرا:  ترجمة،لوجية الشخصيات الروائيةميوفيميب ىامون، س -57
. (س:د)، ( ط:د)و، دار كرم اهلل لمنشر والتوزيع، الجزائر، طيميكالفتاح 

، دراسة في مسار (وقضايا المسان واليوية)لة الثقافية أمحمد العربي ولد خميفة، المس -58
األفكار في عالقتيا بالمسان واليوية ومتطمبات الحداثة والخصوصية والعولمة والعالمية، 

 .2003، ( ط:د)ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
، منشورات اإلختالف، الجزائر، (تقنيات ومفاىيم)محمد بوعزة، تحميل النص السردي  -59

 .2010، (1:ط)
ار، شخصية المثقف في الرواية العربية السورية، منشورات إتحاد تمحمد رياض و -60

. 2000، (د، ط)الكتاب العرب، دمشق، 
، (ط:د)، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، (البنية والمؤثرات)محمد شاىين، آفاق الرواية  -61

2001. 
ة مدراسة في الممح)شكيل الروائي تماليات الجمحمد صابر عبيد، سوسن البياتي،  -62

. 2012، (1:ط)، د، عالم الكتب الحديث لمنشر وتوزيع، إرب(الروائية
، مركز الوحدة  العربية،  (دراسات ومناقشات)محمد عابد الجابري، التراث والحداثة  -63

 .1991، (1:ط)بيروت، 
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محمد عبد اهلل وراز، دستور األخالق في القرآن دراسة مقارنة لألخالق النظرية في  -64
عبد الصبور شاىين، مؤسسة الرسالة دار البحوث : ن، تعريب وتحقيقآالقر

. م1980ه، 1405، (6:ط) .الكويتالعممية،
، (1:ط)محمد عزام، فضاء النص الروائي، دار الحوار لمنشر والتوزيع، الالذقية،  -65

1996. 
محمد عمي أبو ريان، الحركة الصوفية في االسالم، دار المعرفة الجامعية،  -66

 .2007،(ط:د)
 في الخمسية اليجرية -محمد مرتاض، التجربة الصوفية عند شعراء المغرب العربي  -67

 .(س:د)، (ط:د) الساحة المركزية، الجزائر، ، ديوان المطبوعات الجامعية، الثانية 
محمد معتصم، بنية السرد العربي من مساءلة الواقع إلى سؤال المصير، الدار العربية  -68

. م2010-ه1431، (1: ط)لمعموم ناشرون،
الرواية الميبية )محمود محمد اممودة، تمثالت المثقف في السرد العربي الحديث  -69

 .2009، (1:ط )،ربدإدراسة في النقد الثقافي، عالم الكتب الحديث،  (أنموذجا
الذات الوطن  )مصطفى عطية جمعة، ما بعد الحداثة في الرواية العربية الجديدة  -70

 .2011، (1: ط)، الوراق لمنشر والتوزيع، األردن،(اليوية
، دار اليدى لمطباعة والنشر (دراسة)مفقودة ، المرأة في الرواية الجزائرية صالح  -71

 .2003، (1 :ط)والتوزيع، الجزائر، 
منال بنت عبد العزيز العيسى، تمثيالت الذات المروية عمى لسان األنا، الدار العربية  -72
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 .2008، ( ط:د)الجامعة الجديدة لمنشر، اإلسكندرية، 
. 2001، (1:ط)قية، ذدار الحوار، الال، المويقن ، تشكل المكونات الروائيةمصطفى  -74
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، (ب:د)،  رابطة أىل القمم،يل في الرواية الجزائرية، قراءات مغربيةخياليوية والت -82
. (س:د)، (1:ط)
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 .1997المجمد الثالث، (.1:ط)ت،وور، لسان العرب، دار صادر، بيرظابن من -1
ري، المصطمح يمحمد بر: عابد خراندار، مراجعة وتقديم: جبر الدبرسن، ترجمة -2
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