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ة أالدبية التطبيقية ٕاىل هتدف هذه ا�راس  

البحث يف آليات التجريب الروايئ اجلزائري 
[عتباره هاجس لك مبدع ومركز اهXمه، 
فقد صارت الرواية اجلزائرية ٔارحب صدرا 

  .هو قدمي للك املسـتجدات، bئرة عىل لك ما
ومن خالل ذn سنتوقف عند بعض روات 

اsي سار " عز ا�ين جالو� " أالديب
اyددين، مؤسسا جتربته الروائية عىل هنج 

احلداثية عىل التغيري، وسـنحاول الكشف عن 
مدى فاعلية التجريب اليت خاضها وخيوضها، 
والوقوف عند بعض التقنيات الرسدية 

  .اجلديدة اليت اعمتدها يف رواته
  
  

  

  

  

  

  Résumé:  

La présente étude littéraire pratique 

tente à explorer les modalités de 

l’expérience romanesque algérienne, 

en tant que préoccupation majeure de 

toute enouvateur. Ainsi le roman 

algérien s’est réouvert sur toutes les 

actualités locales et internationales, 

en délissant tout ce qui est archaique 

et dépassé par le temps. 

A travers un certain nombre de 

romans du romancier Azzeddine 

DJLAOUDJI, qui  est considéré 

comme énovateur en la matière, nous 

allons essayer de mettre à jour 

l’éfficascité de l’expérience menée 

par lui-même en tant que romancier, 

et de s’arrêter sur un certain nombre 

de techniques narratiues qu’il a 

adopté  dans ses œuvres. 
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        ::::    متهيدمتهيدمتهيدمتهيد
صار للرواية اجلزائرية املكتوبة [للغة العربية ٔامهية [رزة، اكتسبهتا بفضل معلها عىل التغيري 

اsي ال يعرف �سـتقرار عىل ح�  ،فراحت تغري النقاد مبظهرها املتجدد ،املسـمتر
املزيد من نصوصها وٕابداعاهتا، فراحت متتطي مضامري  فتحفّز القارئ عىل اكتشال دة، واح

  .التجريب، ومتارسه عىل خمتلف ٔانواعه ؤاشاك¡
وٕاثبات اsات  ،وقد حققت الرواية العربية اجلزائرية بعد �سـتقالل كثريا من المتزي

ا من احتالل ٔافق ثقايف واخلصوصية  وراحت تلج بقوة عتبات التجريب واحلداثة، مما مكهن
مهتيئا  أفق الرواية صار أوسع ؤارحب صدرارحب عىل الساحة ا�ولية، وخاصة العربية، ف

  .اليت تطرٔا عىل اyمتع فصارت ذات  قابلية لالحتواء ،للك املسـتجدات
سـتقرار الالا ةsا اكن إالبداع الروايئ اجلزائري قرين التحوالت �جXعية و�قتصادي

القرن املايض ومطلع القرن الواحد و العرشين خري شاهد  منتعد فرتة التسعينيات ٔايضا، و 
اsي ساير القلق �جXعي، وحاول املتخيل ٔان جيسد  ،الروايئ إالبداععىل تنايم وترية 

الواقع بأفق فكري هادف، ؤاصبح الروايئ يعايش هذا القلق، ويسعى بلك جد ٕاىل  
وتفهمه وخترجه من دائرة الالوجود ومتنحه هويته البحث عن ٔاشاكل وطرق تسـتوعبه 

  .وبصمته اخلاصة
هو جديد ومسـتحدث ومبَدع، ¾راك وراءه  وراح املبدع يبحث عن ضالته يف لك ما

التقاليد البالية، واحملااكة اليت مل يعد  جيد فهيا ضالته، ٔاما القارئ فنجده فقد متعة القراءة يف 
  .ٔالشاكلظل ٕاعادة اجرتار نفس املضامني وا

فربزت ٔاسامء المعة ركبت سفينة  ،وبذn صار التجريب هاجس لك مبدع، ومركز اهXمه
التجريب، مبحرة حنو الالحمدود، [حثة لنفسها عن المتزي، كرشـيد بوجدرة، واسيين 
أالعرج، ؤاحالم مسـتغامني وآخرون، هؤالء بعض أالسامء اليت راحت تواكب التجديد 

هو قدمي، وقد سار  ى الشلك واملضمون، bئرة عىل لك ماوتتبىن التجريب عىل مسـتو 
مؤسسا جتربته الروائية عىل هاجس التجريب واحلداثة، رغبة  ،جالو� عىل هنج اyددين

وعليه سـنحاول اسـتقراء بعض  جعل رواته يف حاÔ تشلك دامئ هذا ما ،منه يف املغايرة
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ٔاشاك¡ اÖتلفة، و هل جاءت عاكسة  و مدى انفتاÕا عىل التجديد بلك ٔانواعهو ،رواته
للرواية اجلزائرية املتفاع� مع متغريات الزمن؟ خصوصا يف مرح� موا×ة اsات اجلزائرية  

   لٔالزمات و التغريات و ما نتج عهنا من و×ات
فأين عز ا�ين جالو� من التجريب الروايئ؟ وما مدى فاعلية جتربة .  نظر خمتلفة

  وخيوضها؟التجريب اليت خاضها 
 .إالبداعيةلغوص يف ٔاعامق جتربته [عنه   إالجابةهذا ما سـنحاول  

وقبل ذn سنتوقف عند مفهوم التجريب، اsي سار جنبا ٕاىل جنب مع الرواية عرب 
ٔافق كتابة صادر عن هاجس " تطوراهتا اليت ال تعرف حدا،  فهناك من ذهب ٕاىل ٔانه

ٔاشاكل تكريس حرية املبدع الروايئ من خالل التجديد اsي ال يتحقق ٕاال عرب التحرر من 
، ؤالن املبدع مل يعد جيد ضالته يف 1"ثورته عىل أالشاكل المنطية يف الكتابة الروائية

أالشاكل التقليدية املسـهتلكة ورمبا صارت عاجزة عن استيعاب مهومه من احلياة املعارصة 
ئق و ٔاساليب جديدة يف ٔامناط التجريب قرين إالبداع، ٔالنه يمتثل يف ابتاكر طرا" فأحضى 

التعبري الفين اÖتلفة، فهو جوهر إالبداع  وحقيقته عندما يتجاوز املألوف، ويغامر يف قلب 
  2."املسـتقبل، مما يتطلب الشجاعة واملغامرة

نتوقف عند بعض املظاهر اليت س  وهاهو جالو� حياول �نفالت من منطية الكتابة و
  ::::    يب واملغايرةيب واملغايرةيب واملغايرةيب واملغايرةنراها تندرج  يف مضامر التجر نراها تندرج  يف مضامر التجر نراها تندرج  يف مضامر التجر نراها تندرج  يف مضامر التجر 

وهنا ٔاراد الاكتب ٕاعادة �عتبار للهامش؛ ليجعل منه نصا  ::::    جدلية املنت واحلاشـيةجدلية املنت واحلاشـيةجدلية املنت واحلاشـيةجدلية املنت واحلاشـية    - - - - 1111
مواز للنص املنت ليصبح هامشا رسد رضور ال مفر منه، ٔالنه ممتم ملا جاء يف املنت، 

س [نقطاع ويفيد التواصل مبا قبç وما بعده ٕالنتاج ا�الÔ، ٔاما يف حاÔ جتاوزæ ¡ فٕاننا حن
ٔاين تتعقبنا " رسادق احلمل والفجيعة" جنده يف رواية النفس الرسدي للرواية وهذا ما

 غر[ء :" هوامش كثرية تضايه املنت ٔامهية، وتفرض نفسها عىل القارئ فيقول الاكتب
وضعت فوق لكمة  هبامش ال مناص منه عرب ٕاشارة مهنجية ويلحقها3..."أالرض احتدوا

قيل ٔان ٔاول ما ٔاحس به ٔابو إالنسانية ملا خرج ٕاىل :"  هامش نصه اكالٓيتحتيلنا ل "غر[ء"
هذا إالحساس  ورمغ لك ما فعل من ٔاجل ٕاشـباع هنمه ٕاال ٔان...الوجود هو الغربة أالجاج
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     4."يف ذريته ما فô يتناىم حلظة بعد ٔاخرى
لو ف 5"ٔاكتب رساÔ حلبيبيت نون : "كذn يف حديث الشاهد عن حبيبته نون فيقول

حدث وجتاوزæ الهامش جلهلنا الكثري عن هذه احلبيبة الغامضة، فهناك ٕاشارة عند لكمة نون 
ؤاæ يف :" تسـتوقفنا للعودة ٕاىل تفسريها، وتمتة معناها يف الهامش اsي يواصل  اكلتايل

احلقيقة مل ٔاسـتطع ٔان ٔاململ شـتات مالحمها، لقد رٔايهتا وعبقهتا حلظات ليس ٕاال، فعلق حهبا 
، وقضيت منذ ذn العمر ٔاحبث عهنا وما وجدهتا، ûٔمنا يه شعاع تناىه يف ا�قة بقليب

للهامش  �عتبارفٕاعادة ، 6..."حىت جعزت عن ٕادراكه، ولعلها ٔاقرب ٕايل من حبل الوريد
حي� "  :مظهر من مظاهر التجريب اsي اعمتد عليه جالو� فهو ،عىل حساب املنت

للهامش وتأكيد قميته مبا يوازي املنت، بعيدا عن العالقة  �عتباررسدية هتدف ٕاىل ٕاعادة 
، فقد حاول 7"التقليدية الرتاتبية اليت تستند ٕاىل تفضيل املنت عىل الهامش

ومن æحية ٔاخرى راح يبتدع  ،هو �مش ومنيس تسليط الضوء عىل لك ما"جالو�"
  .لتقليدية املألوفةخترج القارئ من روتني الكتابة ا ،طرقا جديدة ومسـتحدثة يف الكتابة

ٕاال  وتقطع عليه متعة القراءة من ×ة ورمبا تعرقل هذه التقنية املسـتحدثة يف الرواية القارئ،
 çٔاهنا من ×ة ٔاخرى التفاتة ذكية من املبدع؛ جتعل من القارئ خشصا مدجما يف النص، ولع

وموازاة  ،لظهورٔايضا ٔاراد التخلص من مركزية املنت ؤاæنيته، وٕاعطاء الفرصة للهوامش [
املركز يف ٔامهيته، ٔاو عىل أالقل تبادل أالدوار بيهنام، وبذn يبحر املبدع [لقارئ من جسن 

  . التقليد حنو آفاق التجديد
    : : : :     شعرية اللغةشعرية اللغةشعرية اللغةشعرية اللغة    - - - - 2222

تعترب الشعرية من ٔاكرث املصطلحات رواجا يف الساحة النقدية، ns تعذر علينا القبض 
ثبوهتا عىل حال فهـي رهينة متغريات الزمن، وبشلك عام  عىل مفهوم دقيق وهنايئ لها، لعدم

، ويرى جان كوهني ٔاًن الشعرية تقوم عىل ٔاساس 8"قوانني اخلطاب أالديب :" عرفت بأهنا
، ويذهب كامل ٔابوديب ٕاىل ٔان 9"احنراف ال�م عن نسقه املألوف:"�نزح فهـي

  10."مدةاخلروج [للكامت عن معانهيا القاموسـية املتج:"الشعرية يه
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ومل تقترص شعرية اللغة عىل الشعر بل تعدته ٕاىل النرث ٔايضا، لمتس بذn خمتلف أالجناس 
أالدبية و[�رجة أالوىل الرواية؛ [عتبار هذه أالخرية جنسا مضيافا ومنفتحا عىل مجيع 
أالشاكل، وبفضل مرونهتا اسـتفادت الكثري من التقنيات احلديثة، واستمثرهتا لصاحلها 

  . هيا ٔابعادا جامليةلتضفي عل
وتعترب اللغة عنرصا ٔاساسـيا تقوم عليه الرواية، ومن خال¡ تتبدى لنا العنارص أالخرى اليت 

 و[للغة تنطق الشخصيات"، ...)ياتالزمان، املاكن، الشخص (ال تقل ٔامهية عهنا كــ
 وتتكشف أالحداث، وتتضح البيئة، ويتعرف القارئ عىل طبيعة التجربة اليت يعرب عهنا

لطاملا ٔاتقن ، فاللغة ٔاداة طيعة بيد الاكتب يدعوها فتسـتجيب ¡، و 11"الاكتب
، وعليه وعي لعبة الكتابة وجعلها مغرية تسحر املتلقي؛ لينجذب ٕالهيا دون" جالو�"

وترصد شعريهتا عرب ظاهرة  "رسادق احلمل والفجيعة" رواية  سـنحاول التوقف عند 
 Öح ٕاذ جند ٔان اللغة يف هذه اوظيفهتا �بالغية ٕاىل إالحيائية  تارة قد خرجت عن�نز

خياطب  ونلمس هذا حنيالرامزة؛ لنلحظ ٔان جالو� يكتب بلغة شعرية مكثفة دالليا؛ 
  :الشاهد املدينة قائال

  ....ٔايهتا املدينة املومس"
  ؟؟..ٕاىل مىت تفتحني ذراعيك للبلهاء

  ؟؟...ٕاىل مىت ترضعني امحلقى وأالغبياء
  12؟...املدينة متارسني العهر ×ارا دون حياء ٕاىل مىت ٔايهتا

جند ٔان السارد قد شـبه املدينة [مرٔاة منحطة ٔاخالقيا، متارس العهر ×ارا، ليجد القارئ 
نفسه ٔامام مشهد غريب  يو� [لفساد  وا�æسة، كام اعمتد جالو� عىل تقنية 

ه لنا، وتتواصل رمزية ،  من خالل هذا التشبيه اsي رمس)بث احلياة يف امجلاد( التشخيص
ية ٕاىل هؤالء املفسدين ويه ٕاشارة مضن " ترضعني امحلقى: "جالو� الساخرة يف قو¡

 خلريات البالد بدون حق، وقد ٔاكدت هذه �سـتعارة نذل ت� الفئات اليت واملسـتزنفني
 آلت يبني احلاÔ املزرية اليت" متارسني العهر ×ارا: "استباحت الفساد يف البالد، ويف قو¡

  .ٕالهيا البالد من جتاوزات وظمل صار ميارس ×ارا ويف وحض الهنار بدون حياء
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  :قائال" نون"حبيبته  الشاهد وخياطب
  ...ٔاحتداك...تداعبين شفتاك كقطرة ندى وحتدثين نفيس ٔان ٔاصفعك"

  ...ٔاحترك...يذكرين برذاذ املطر عىل صفحة حبرية هادئة...ٔاعشق ا�مع يف عينيك
يرسي الضعف يف لك ...جالي لك عضو يف جسدي املتعب يتآمر ضديختونين يداي ر 

  ...جفا�
  ...ٕاليك ٔاهرع كطفل صغري ٔافزعته اsئاب

 ...مضيين ٕاىل حضنك
  ...هدهديين جبفون عينيك ٕاىل القلب امللهتب

فعند مناجاته حلبيبته  13.."دعيين ٔاكن قطرة محراء تعدو متوهجة جذىل  يف رشايينك
  "نون"

حنس ٔان الشاهد متشوق السرتجاع حبيبته ..) ك، مضيين، ٔاهرع كطفلتداعبين شفتا( 
وجند التكرار يف ٔاكرث من  ,اجلزائر اجلرحية، ويأمل بعودة أالمان والطمأنينة لبالده/نون

وال ٔاæ ...فال ٔانزل عن مركيب...والهدى مطليب...الهوى مركيب:" موضع يف الرواية ومن ٔامثلته
فقد كرر مضري  14..."خوذ عن حقيقة اخلرب بمتويه العبارةٔاæ بيهنم مأ ...ٔاصل ٕاىل مطليب

اجلزائر وسط �نكسارات /يف ٔاكرث من مقطع، ويو� بضياع ٔاæ الشاهد" ٔاæ"املتلكم 
واخليبات، وحماولته اخلروج من هذه ا�وامة؛ لكن بدون جدوى، فهو غارق يف مدينة 

ٔاæ الغريب ...ٔاجرع الفزع املرير...ؤاæ الغريب:"الضياع، ويتواصل إالحساس [لغربة يف قو¡
  15..."التعساء...السعداء...ٔاهيا الغر[ء

فالرواية  ومه بأنك بصدد قراءة قصيدة شعريةوتتواىل �نزحات يف الرواية ٕاىل حد ٔانك تت
وتتكون  ،مثق� [لغموض وا�الالت، لتتحقق عرب ذn شعريهتا طاحفة [لرموز واyاز،
  .إالحيايئكيل جامليهتا عرب هذا التش 

حنس ٔان ٔالفاظها " رسادق احلمل والفجيعة " قراءتنا ٔالغلب املقاطع الرسدية لرواية ويف 
منتقاة، æبعة من حس شاعري مرهف، يتخللها نسق ٕايقاعي مجيل، ذات لغة انفعالية، 
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جتىل من خالل حبث  تعرب عن نفسـية قلقة تبحث عن �سـتقرار وأالمان، وهذا ما
  . اجلزائر املسـتقرة /الشاهد عن نون 

وهبذا جتاوز جالو� اللغة الرسدية املبارشة، وسعى ٕاىل �نزح عن اللغة املعتادة؛ حنو 
  .لغة شاعرية قامئة عىل التجاوز والتعدي، لريمس هبا مالمح مغامرته التجريبية

  وهنا نتساءل عن السبب اsي جيعل جالو� يمتنع عن اللغة العادية يف الرواية ؟
هاجس التجريب واحلرية؟ ٔام ٔاهنا احلاالت �نفعالية اليت تعجز اللغة العادية عن  هل هو

  .حيميه أ ملجو غة ٔاعىل لكاستيعاهبا فيستنجد يف ذn بلغة الشعر، 
        ::::    نةنةنةنةالعنو العنو العنو العنو     - - - - 3333
يعترب العنوان ٔاوىل العتبات اليت تقع علهيا العني، وجتلب �نتباه، فتسـتفز القارئ وتدفعه  

يف مقدمة املهام امجلالية اخلّالقة املمث�  ةالعنوانيالتسمية  ٕاسرتاتيجية تأيت" للقراءة، وعليه
العنوان للكتاب اكالمس لليشء، به "، وبه ميزي لك كتاب عن آخر فــ16. "للتجربة اsاتية

   17"يعرف وبفضç يتداول، يشار به ٕاليه، ويدل به عليه
يف القراءة، فتنجذب العني ٕاليه،  فالعنوان املكثف دالليا، املغري برص، يو� رغبة ملحة

فيه من تركيب  ومن خال¡ حنس ب.ة القراءة، والشغف ٕالهيا، فيأرسæ العنوان املمزي بلك ما
جنده يف روات جالو�، و ٔاول  مقتصد ٕاحيايئ، يفتح شهية املقبل عىل القراءة، هذا ما

بدواخ� شغف  تقع عيناك عىل عناوينه، تبعث يف كوامنك عشق القراءة، وحتيي ما
وراء هذه العناوين املغرية اليت تعرض نفسها عليك   املطالعة، فتدفعك ٕاىل اسـتكشاف ما

n وتبيح نفسها .  
رسادق رسادق رسادق رسادق """"، ، ، ، """"الفراشات والغيالنالفراشات والغيالنالفراشات والغيالنالفراشات والغيالن""""، ، ، ، """"الرماد اsي غسل املاءالرماد اsي غسل املاءالرماد اsي غسل املاءالرماد اsي غسل املاء""""فنذكر عىل سبيل املثال رواية 

افت عىل القراءة فأسلوب إالغراء يو� إالقبال والهت.... """"راس احملنةراس احملنةراس احملنةراس احملنة" "" "" "" "احلمل والفجيعةاحلمل والفجيعةاحلمل والفجيعةاحلمل والفجيعة
  18" فالعنونة  حبد ذاهتا جتربة جاملية"وحيّث علهيا ،

يف الرواية ال�سـيكية فهو بنظره   وايئولعل �هXم [لعنوان  اكن آخر ما يفكر به الر 
يشء هاميش، عىل خالف املضمون اsي ميثل مركز اهXمه اكلشخصيات والزماكن 

  . يةوغريها من العنارص الفنية جلنس الروا
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ٕاذ توليه اسرتاتيجبة خاصة ملا يو�ه هذا  ؛غري ٔان الرواية املعارصة ٔاعادت �عتبار للعنوان
  .أالخري من توقعات، ومن كرس ٔالفق �نتظار، فهو محمّل [ملفاجآت 

 19"ٕان عىل العنوان ٔان يشوش أالفاكر، ال ٔان حيرصها: " يقول ٔامربتو أيكؤامربتو أيكؤامربتو أيكؤامربتو أيكوجعل  هذا ما
ملا حيتويه من رموز،  ويفتح جماال للتعدد  ،يكون ٔاكرث قابلية للتأويلفالعنوان املكثف دالليا 

ا�اليل، ويكتسب ٔاكرث من معىن، ٔالنه ثري [�الالت، عامر [ملفاجآت، يسـتقطب القراء 
يسـتفزæ العنوان للقراءة فال نفهم  والنقاد، فإالنسان بطبيعته جتلبه أالمور الغامضة، فغالبا ما

بعد الفراغ من القراءة بعيهنا، وحىت ت� اللحظة قد يبقى العنوان معناه ٔاو مغزاه ٕاال 
غامضا، يثري فينا عدة تساؤالت تلح عىل طلب إالجابة، وهذا هو هدف املؤلف ٕاbرة 
الفضول وحتريض عىل فعل القراءة، وجعل املتلقي حياول ٕاعادة ٕانتاج نصه، مما جيعل هذا 

  . أالخري طازجا قابال للتجديد والتأويل
جنده يف واحدة من  العنوان هو ٔاوىل خطوة للمترد عن املألوف، وجتاوز السائد، هذا ماف

نقرٔا هذا العنوان حنس بأن هناك  ٔاول ما ، و""""الرماد اsي غسل املاءالرماد اsي غسل املاءالرماد اsي غسل املاءالرماد اsي غسل املاء"""": روات جالو�
لكن هذا العكس اكن مقصودا حيمل ٔابعادا  ،خطأ تعبريي، فأالصل املاء اsي غسل الرماد

عكس القمي يف الرواية، وانقالب للموازين، مث ٕان املدينة يف الرواية  داللية، فهو يسفر عن
ؤامه مزية للرماد هو لونه  ويه ماكن مركزي ٔالحداث الرواية،"عني الرماد" محلت امس 

 بعد �حرتاق يشءٔايضا الرماد آخر لك ، القامت ؤانه ميثل الهناية  والزوال بطريقة مأساوية
يضفي املأساوية، وهو حال خشصيات الرواية اليت تعيش لك مهنا  كام يتسم بلونه ا�اكن، مما

  .  يف حمنة ومأساة
حييلنا ٕاىل املنت اsي يعاجل قضية حتقيق ٔامين يف قضية " الرماد اsي غسل املاء " عنوان و 

" فيهتم [لقتل، يف حني يفر القاتل احلقيقي " كرمي السامعي " اختفاء جثة هاربة، بلغ عهنا 
يف التنصل من هذه اجلرمية، ٕاضافة ٕاىل حمنة " عزيزة اجلرنال"ي تساعده ٔامه اs" فواز

هذا املثقف املضطهد احملارص من طرف السلطة، ليقرر العيش منطو "فاحت اليحياوي "
  . عىل هامش احلياة، يراقهبا يف مصت
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ز فأغلب خشصيات الرواية طغى علهيا الرماد، وهو جتسـيد لرشاسة هذا أالخري اsي يرم
  .للشقاء والفناء، و تراجع املاء وقلته؛ واsي يو� بق� الهناء و صعوبة احلياة

ٔايه املدينة امللعونة اليت لن ينجو من لعنهتا  ،ومن فهيا"عني الرماد "فالضياع يلف مدينة 
  ٔاحد؟

 ،وانتحار ٔاحالم الشـباب عىل صدرهإاهنا مدينة الضياع؛ ضياع أالخالق وانعدام القمي 
  .  احلب آخر ٔانفاسهوفهيا لفظ 

 "عزيزة اجلرنال"واsي تعتليه ٕاهنا مدينة تبيح همينة املركز وغطرسـته عىل حساب لك يشء
وتسحق طموحاهتم بقلب  ،وهتميش الرعية من املثقفني والبسطاء من العامة لتبرت ٔاحال�م

 . [رد
قية وغري فانه حييل ٕاىل معادÔ غري منط  """"0000====1111++++1111راس احملنة راس احملنة راس احملنة راس احملنة """"ٔاما  العنوان يف رواية 

معقوÔ، تكشف عن  واقع مرتدي، انقلبت فيه املوازين، واهنارت فيه القمي، ويعكس 
ـ التسعينيات ـ اليت بذلت  سـياسة اجلزائر يف التسعينيات ٕا[ن العرشية امحلراء؛ هذه الفرتة

فهيا الطبقة السـياسـية  قصار ×دها لرتكزي املركز، وهتميش الهامش، وخلق الفوارق، فقام 
تب بتعرية السلطة، وكشف ٔاالعيهبا، فالعنوان رمز لهذه اللعبة السـياسـية؛ اليت راحت الاك

تتالعب مبصري شعب حضى بدمه يف سبيل التنعم خبريات �سـتقالل، لكنه يقابل 
صاحل الرصاصة " [ٕالحجاف و�ضطهاد، رمغ ٔانه من صنع �سـتقالل، كذn هو شأن

لينهتـي  سـتقالل البؤس الشقاء و�ضطهادبعد � وهو اyاهد وابن الشهيد، فاكن جزاؤه"
به أالمر ٕاىل الطرد من معç [ملشفى، واهتامه [جلنون، ٔالنه آثر قول احلق، فتحول من 

امحمد " صاحل الرصاصة ٕا[ن الثورة، ٕاىل صاحل اyنون بفرتة �سـتقالل، يف املقابل يمتتع 
ات �سـتقالل، و [لسلطة املركزية، معيل فرنسا بنفوذ واسع و خبري " مللمد بن احلريك

ليتصدر لك يشء؛ ويرتقي ملنصب رئيس البCية، فنالحظ تبادال يف أالدوار، وعكسا 
  . 0=1+1لعبة سـياسـية قوا�ا الغلبة، والطرق امللتوية؛ ٕاهنا معادÔ غري منطقية ، للموازين

ة تعريف متنح للنص بطاق" ٔالنه ميثل ،ديثةوهكذا يصبح العنوان مركز اهXم الرواية احل
وحمط عناية جالو�؛ اsي عودæ عىل عناوينه احملرية واملسـتفزة، ويه  ،20"هويته



 العدد التاسع عرش                                                           جم� لكية االٓداب و اللغات

 

 2016 جوان                                       332                                         لكية االٓداب و اللغات

عç يأيت بيش  ،ٕابداعية حتتضن الكثري من احلداثة، ليرتك اyال للقارئ  للتأويل والتفسري
  . مل يكن يف احلسـبان، وهذا هو هدف الاكتب املبدع جديد

يعد توظيف و  نساين بدالالت خمتلفة تبعا ملتغريات الزمن،حرض الرتاث االٕ  ::::    الرتاثالرتاثالرتاثالرتاث    - - - - 4444 
عىل حداثهتا من خالل التأصيل  ى تقنيات التجريب الروايئ، ودليلالرتاث يف الرواية ٕاحد

وهيدف  دا خمتلفة بتطعميه بدالالت مكثفةكام يعكس ٔابعا بطابع خاص، �ستDروالرغبة يف 
ٕاىل حتقيق حداثة متنه، احلاكيئ  الروائية الاكتب من خالل اسـتحضاره للرتاث يف نصوصه

ؤانساق خطابه، ومسـتوت لغته ؤاسلوبه، عرب اسرتجاع النص الرتايث ومتثç، بغية البحث 
فيه، وعام ميكن ٔان يسـتوعب بعض ٕاشاكليات الراهن، ويعرب عهنا بأشاكل جاملية جديدة 

و� ينطلق يف اسـتحضاره جتذر الهوية الثقافية واحلضارية،  وهكذا جند ٔان عز ا�ين جال
فريمس بذn معامل رواته بطريقة  ،ال احملااكة والتقليد ،للرتاث من منطلق التعدي والتجاوز

  . ذات طابع خصويص تعكس خشصيته وثقافته ،ممزية
زان نصوص للك ذي و×ة ٔاو مرتع ٔان يسـتخرج منه الشاهد اsي خ":الرتاث مبثابةو 

يبحث عنه ملامرسة السجال ٔاو الرصاع، ويدمع بذn ماكمنه [دعائه متثيل الرتاث، ؤانه 
  21"امتداد ¡، وبذn يعمل عىل تثبيت مرشوعية وجوده ورشعية خطابه

خذا من تغريبة بين عىل السرية الشعبية مت" راس احملنة"فقد اشـتغل جالو� يف روايته
ليبني من خاللها " اجلازية"من خالل اسـتحضاره للشخصية الرتاثية   هالل منوذجا لها،

 يف الرواية يف مواصفاهتا" جلازيةيف السرية تتقاطع مع ا" اجلازية"وحنس ٔان  رؤه املعارصة
ا سهام الصياد هيفهـي الغزاÔ الشاردة لكام ٔامعنت ف"فهـي املرٔاة الفاتنة اليت حيمل هبا امجليع 

  22. "وجامال وفتنة ازدادت كربءً 
يف شلك امرٔاة " راس احملنة"يف " اجلازية"حتاكهيا فٕاهنا تتجاوزها لتحرض  غري ٔاهنا بقدر ما

كام يربز لنا  معارصة رمزا للمترد وعدم اخلضوع ومثاال للمرٔاة اجلزائرية املتصدية للصعاب،
فهـي حبق متثل الوطن يف العطاء وامجلال " ائراجلز " /"اجلازية"بوضوح تقاطع احلروف بني 

  . والصرب
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دخرية قومية ميكن اكتشافها واسـتغاللها واستDرها من ٔاجل ٕاعادة بناء "وعليه فالرتاث 
دالالت " اجلازية"اسـتطاع جالو�  ٔان يضيف ٕاىل قد ف  23"�نسان وعالقته [ٔالرض

ٔاهنا تبقى يف جدلية التفاعل مع جديدة ومعارصة تXىش مع التغريات، وروح العرص، غري 
ليس فقط من ٔاجل "، فالعودة ٕاىل الرتاث الرتاث بني التشابه مرة والتجاوز يف ٔاخرى

�رتاكز عليه، والقفز ٕاىل املسـتقبل؛ بل من ٔاجل تدعمي حارضæ، ومن ٔاجل تأكيد الوجود 
  24"وٕاثبات اsات

ٕاثراء جتربته الروائية  وهكذا اسـتحرض جالو� الرتاث ليعرب عن ٔافاكره  ومن خاللها
وتأصيل الهوية اجلزائرية ؤاعاد إالعتبار للرتاث الشعيب اsي ٔاحضى يف طي النسـيان راسام 

  بذn جتربته الروائية احلداثية
                    الرمزالرمزالرمزالرمز

ٕان الرمز من ٔاكرث التقنيات اليت يكرث اسـتخدا�ا يف النرث والشعر عىل حد سواء، ملواكبة 
آخر وراء  ما يتيح لنا ٔان نتأمل شيئا: "يفه ¡ ٕاىل ٔانهيف تعر  أدونيسأدونيسأدونيسأدونيساحلداثة، ويذهب 

  25"النص
 ةوقد اسـتحرض الاكتب  بعض الفئات اليت تتصارع فI بيهنا من ٔاجل السلطة والسـياد

بطريقة رمزية، ممث� يف  خشوص حيواæت ؤاسامء غريبة اكsئاب والفرئان وا�ود والغر[ن 
 ٔارجاء املدينة وتو� الفتنة من رمح التعفن فتعم الفوىضوغريمه؛  والشـيخ اyدوب ونعل

ويصيهبا الطوفان اsي يأيت عىل لك يشء، وسـنحاول ٔان نزحي اللثام عن بعض  والفساد،
  .ساحرة وموحية الشخصيات اليت حرضت يف الرواية بطريقة رمزية

نون  ويه حبيبة الشاهد اليت فقدها وافتقدها فيبحث عهنا يف لك ماكن ويناجهيا  ****
، وخياطهبا يف هذا املقطع وتليب نداءه ب أاللفاظ ؤارق العبارات عىل ٔامل ٔان تسمعهبأعذ
  : قائال

  ع هبا قليب املتوجه؟؟ٔاو مل تكوين يوما ابتسامة بريئة ٔارصِ "
  أالم الضاحكة؟؟ ٔاو مل تكوين يوما نوارا ميالٔ 

  26" شوقا يدغدغ ٔاعاميق بأو¾ره الرæنة؟...موجا...ٔاو مل تكوين يوما
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واsكرى  ،اجلزائر احلمل اليت يشـتاق ٕاليه الشاهد ،يبة نون يه نفسها اجلزائر املغتاÔفاحلب 
   .ٔاو ال تغدو ٔان تكون ٕاال جمرد حمل مجيل،اليت حين ٕالهيا

  ؟...؟نشقت ٔارجي الروح مهنا...؟سـبحت يف فضاهئا...هل صدقا لقيهتا"
زائر قد ¾هت يف ظل اجل"/ نون"فاحلبيبة ، 27" لعل أالمر ال يعدو ٔان يكون حلام مجيال

وهاهو الشاهد يبحث عهنا، وراح يسأل  ،واغتيلت من قبل ٔابناهئا ،التناحر والفوىض
حدثتك : "يف املايض املسـتقرة ٕاىل اجلزائررمز ت" نون "النجوم عهنا، ؤاغلب الظن ٔان 

كنا ...ٔامارس طقوس احللول...درويشـيت كنت يف حرضتك ...متااطويال وظللت ص
 28..."خانين ال�م وظللت صامتة اكالٓلهة...ٔاæ فرصت نصف جسد جسدا واحدا 

ٕاهنا قد رٔاهتا بني جبال : قالت بعض النجوم"وتسـمتر رح� الشاهد عن نونه الضائعة،
ويه تسـتغيث فال  ،تهتاوى علهيا الصخور من لك جف معيق ،شاهقات يف ودن ساحقات

 29..".ا ٕاال الصمت الرهيب املتوحشتغاث ٕاال [ٕالهامل والالمباالة، وتستنجد فال ينجده
  .اجلزائر املغتاÔ يه نفسها "نون"وهنا تقرتب و×ة نظرæ ؟ٔاكرث ٕاىل ٔان 

ؤاد ...ؤاسـنان  من مسامر...لقد رٔاين ٔاغرا[ ذو ٔاعني من æر:وقالت جنامت ٔاخرت "
اه عني جيرون للعار حبيبة القلب من ذراعهيا البلورتني ويغربون هبا [جت...تشـيع ا�مار

  30..."مضئة حيث تنتظرها ٔارض جد[ء
/ ويطرح الشاهد ٔاسـئ� حائرة يف رحلته للبحث عن نون وال جيد لها جوا[، فالشاهد

الاكتب يبحث عن حبيبته واليت يه اجلزائر اليت ضاعت يف العرشية السوداء يف ظل 
  .اsي صار و×ا اعتياد للمدينة ،الفساد وا�ماء، واملوت وا�مار

ٔاين القمر؟؟ هاهو ...حت عيناي اكٔالرجوحة جتوالن السامء الرحبة ٔاين القمر؟ ال مقرورا"
وهاهو وقد متلص مهنا يبد مرهقا خافتا ٔاسود ...يصارع حسابة سوداء تعرصه بلكتا يدهيا

  31."اخلدين حزبنا
يو� هذا املقطع الرسدي ٕاىل احلزن اsي خمي عىل اجلزائر يف العرشية السوداء، والتوتر 

sا   .ي سادها فاملوت صار شيئا مألوفا اعتياد
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واكن الغراب عىل رٔاس ٔاكرب حزب يف املقهـى لكها سامه "وميثل احلزب احلامك   ::::    الغرابالغرابالغرابالغراب    ****
  32" حزب جامهري ا�ميقراطيات الشعبيات

وحييلنا ٕاىل احلزب احلامك يف ت� احلقبة، وشعاراته اجلوفاء، واسـتغال¡ لكريس السلطة 
"  ،وحتريضهم عىل التناحر وسفك ا�ماء ،اسـتزناف خريات الشعبخلدمة مصاحله، و 

منقاري خلفمك، وخماليب ٔاماممك، ...أالخذان...: ...ٔاهنـى الغراب خطبته العصامء بقو¡
وحذري حميط بمك، وليس لمك وهللا ٕاال بطين، به حتمتون، وٕاليه تعودون، وحول كعبته 

ٔان آتوين خانعني  ٕانه من الغراب، ؤانه [مسي العظمي...تطوفون
وٕاين ٔارى رؤوسا قد ٔاينعت وحان ...ساجدين...[خعني راكعني...عابدين...¾ئبني...خاضعني

  33..."قطافها
هذا اخلطاب مكثف دالليا قامئ عىل بناء ٔاسطوري متفاعل مع ٔاشاكل ابداعية جماورة 

اخرة، و بلغة رمزية س ،قات الراهنوا�يين واحلاكيئ بغية رصد مفار  اكلتناص التارخيي
ٕاحالتنا ٕاىل التحمك التام sوي النفوذ يف رقاب الشعب، و اsين يرخضون للسلطة حتت 

  .الضغوطات والهتديد
وهو يرمز للعمالء التابعني للسلطة تسـتخد�م  لقضاء مصاحلها، وتنفيذ جرامئها  ::::    نعلنعلنعلنعل    ****

s ،رمز هلم يتسمون [خلنوع واخلضوع التام ٔالسـيادمه، يلهثون وراءمه طمعا يف رضامه n
 nالاكتب [مس نعل، ٔالهنم اكٔالحذية اليت ترفس وتنتعل، وال تطيق ٕاال ٔان تتقبل ذ

ويف عينيه تفور محم طامية ...من بعيد ٔاقبل السـيد لعن ٔاقصد نعل جعال اكللكب"بصمت، 
  34"وتتسايل عند قدميه

ل ٔان النسور قي"ويرمزون للجامعات املسلحة اليت اختذت من اجلبال أواكرا لها،  ::::النسورالنسورالنسورالنسور    ****
ن مت� قوى حسرية خارقة ال حنيط هبا خربا وحدمه يف ماكمهنم يوجدو 

  35..."واجلواهر اÖتلفة أالنواع...والفضة...واsهب...وأالطعمة...وأاللبسة...أالسلحة
ويواصل الاكتب حديثه عن النسور متسائال عن ماهية طبيعهتم؟ ؤاين يسكنون 

حىت نسجت حوهلم  ٔاين ممكهنم اsي دوخ امجليع ولكن: "[لضبط؟ ؤاين خيتفون؟ فيقول
ٔامه حتت أالرض؟ ٔام مه يف الربج  أالساطري واخلرافات وألفت القصص والروات
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  36"؟...الصخري املقام يف ٔاقىص املدينة تسعى
وما يدل عىل ٔان الاكتب يقصد هبم امجلاعات املسلحة حتميç هلم املسؤولية يف اخلراب اsي 

ما اsي حل [ملدينة ٕاذن؟ الشك يف : " ار اsي آلت ٕاليه يف قو¡لف املدينة، وا�م
الشك ٔاهنم ....وجودمه املهم ٔاهنم موجودون مث مه بعد ذn نسورا ٔام غري ذn ال هيم

والشك ٔاهنم يسـتغلون من ٔاجل ذn ...حييطون ٔانفسهم [لرسية التامة وبطرق متوهيية جعيبة
  37..."وسائل ال ختطر عىل [ل

رمز للمثقف الواعي و العاجز عن تغيري أالمور، واكتفائه [ملراقبة واملشاهدة  ::::    الشاهدالشاهدالشاهدالشاهد    ****
ودامهين طوفان شهوهتا وشـبقيهتا مل ٔاحترك من ماكين بقيت بعيدا ٔاشاهد :" يقول الشاهد

جمرد متفرج سليب ال يقدر ...ٔانذا ٔابقى بعيدا متفرجااو[لفعل ه" :ويردف قائال 38...."مايقع
 حو¡ ٕاال ٔانه مل يقم بتحريك ساكند سليب رمغ وعيه التام ملا ، وهو شاه39"يشءعىل 

واكتفى [ملراقبة، واحلرسة وأالمل لفقدان حبيبته، وهذا الصمت راجع ٕاىل انعدام حرية الرٔاي 
مقاومة الفساد والرذي�، وعدم جاهدا  اولحيو  ،حتت ضغوط وهتديدات السلطة ،والتعبري

  .خشـية �ستسالم ٕالغراء املدينة املومسبقي مرتعبا غري ٔانه  ا،�نغامس فهي
فالشاهد يعيش غربة نفسـية كبرية  ؛هذا دليل عىل اخلناق الشديد اsي يعيشه املثقفو 

ئسا ، هذا حيس ٔانه يف ماكن ال ينمتي ٕاليه çوال  ،أالغلبية منغمسة يف الرذي� ٔالنما جع
أالم اخلوايل مع حبيبته فيحن ٕاىل ؛ يساعده عىل التغيري وإالصالح يعزز موقفه ٔاو ٔاحد
  .اsكرت امجلي� ٕاالاليت مل يبق ¡ مهنا  ؛اجلزائر/نون
ٔاو كام  ،اليت تنهتج العوملة ؛يرمز  ٕاىل ا�ول الرٔاس املالية ٔانه ٔاغلب الظن ::::    إال¡ قبحونإال¡ قبحونإال¡ قبحونإال¡ قبحون    ****

تتحمك يف مصريæ ومصائر   40*تدعى دول النظام العاملي اجلديد اليت متثل ٔامرياك مقة هرمه
ٔالننا  ،ٔامورæ حفقيقة احلمك عندæ ٔانه مسري من ٔادي خفية لها يد يف تسـيري ،العربية ا�ول

  :فيقول الشاهد ،مازلنا بصدد التبعية السـياسـية و�قتصادية وغريها من اyاالت
املرتحشون للرئاسـيات صفا واحدا،وحتت مرٔاى امجليع  ٔاما الطريقة فهـي ٔان يقف "

مبباركة إال¡ قبحون طائرا لسـنا   ،ة  الزكية من عامل الغيبسرتسل أالرواح الطاهر ،ومسعهم
ندري شلكه و لونه وجحمه، وسـيحط عىل من يرى فيه الصالح، ومن حط عليه فقد 
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وهكذا نكون قد فقنا لك املدن والقرى أالخرى يف طريقة  ،اختاره إال¡ لقيادتمك وسـياسـتمك
  41..."أالصلح...أالنسب...أالجدر...اختيار االٔكفأ 

ترمز للغطرسة والقوى املسـيطرة، وللك تسلط ٔاو للجامعات املسلحة يف لك  ::::    أالحذيةأالحذيةأالحذيةأالحذية    ****
ٔاحذية عسكرية  dينة ثقي� " التنظIت العاملية اليت تسعى ٕاىل العنف والرتهيب،

مئات االٓالف مرتبة خلف بعضها بعض ترتيبا جعيبا متٔال الشارع لكه وترضب معا ...كبرية
  42...."راض عسكري هبيجة واحدة يف اسـتعبمجيعا رض 

مع لك ...تزداد خفقات قليب" وتزرع الهلع يف النفوس ،هذه أالحذية اليت متٔال القلوب رعبا
مع لك ٕاطالÔ الرؤوس الشـيطانية ٔاقفز عىل ٕايقاع أالحذية مبتعدا ...دقة عىل أالرض
فأالحذية رمز للفساد السـيايس، واستبداد  43..."حينط لك جسدي...والرعب يسـيج

  .ولك ماهو ¾بع لها ،السلطة
 صية فاع�، وليست جمرد راكم bبتحرضت املدينة يف الرواية كشخ  ::::    املدينة املومساملدينة املومساملدينة املومساملدينة املومس    ****

ومباين ومعامل ساكنة، مقرتنة بصورة امرٔاة فاسقة منح� أالخالق، تتحرك وتتنقل وتغري 
ا تهتادى ٔامام برصي يف ثوهب...تقهقه املدينة العاهرة يف مسعي" الناس بثوهبا الشفاف 

 44."تدندن ٔاغنيهتا املفض�...ترضب عىل أالرض بكعهبا...يتصاحف ثدها شكو¾ها...الشفاف
  45"مدينيت مبغى كبري: "ويواصل الشاهد وصفها فيقول عهنا

من ٔاوجه اغتيال املدينة املتحرضة  اجتسد و× ،فاقرتان املدينة مبواصفات املرٔاة اخلليعة
وحتويلها ٕاىل مدينة حمفوفة [خليانة واخلديعة يف  ،ارةاملمتدنة، املدينة اليت تتسع فكرا وحض

الظل التغيريات واملآيس اليت شهدهتا بعض مدن الشامل يف جزائر احملنة، وهايه املدينة 
وتسعرت املدينة " تسقط حضية هذه الفوىض لتقع يف الرذي� وتنغمس يف اخلطيئة 

احللبة ترقص مهترئة اللحم يصفق  ودخلت...نتانهتا...قذارهتا...ٔازقهتا...فلملمت ٔاطرافها
  46..."ثدها

تطعن اsاكرة وختر�ا، ٔالن املدينة يه ذاكرة ماكنية للزمان واملرٔاة يه ذاكرة "فاملدينة هنا 
  47"حياتية لٔالجيال والتحوالت

فاملدينة اليت جتلت يف صورة املرٔاة املومس، حتيلنا ٕاىل احلقبة الزمنية املمتث� يف العرشية 
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  .ٕاىل أالحداث والتغيريات اليت لونت اجلزائر [ٔالسود وأالمحر السوداء، و 
ٕاليه، فهذا  توما آلمفواصفات هذه املدينة تبعث عىل النفور املنبثق من حارض املدينة 

التدنيس للمدينة يؤدي ٕاىل النفور مهنا، لزترع يف ذهن املتلقي رضورة �بتعاد عهنا 
  .والتقزز ناقواخلروج مهنا، فهـي ملوثة تبعث عىل �خت 

ومن اsي دنس رشفها وقهقرها لعامل الرذي� و�حنطاط؟ ومن مه  ؟لكن من اغتال املدينة
  اsين هدموا قميها؟ 

 فاملدينة املومس ليست سوى تعرية فاحضة للواقع، ومتثل الوجه أالسود املرتدي حلارض
الشعب يف العرشية السوداء، وترصحي للتجاوزات السلطوية عىل حساب  ،اجلزائر

 .املهمش، فاملدينة املومس ترمز لزمن �ووس [لرذي� غارق يف الفوىض
لقد حققت الشخصيات الرمزية الكثري من التكثيف اللغوي وا�الالت وقد اعمتد جالو� 

كخاصية جاملية مسـتحدثة يف الرواية احلديثة  وراح يستمثر هذه الرموز  إالحياءعىل عنرص 
العرشية السوداء، وقد سامهت هذه الرموز وإالحياءات ٕاسهاما  للتعبري عن وطنه الضائع يف

اليت  واملضطربة عظI يف التأثري عىل نفسـية القارئ وإالحياء ¡ [ٔالجواء النفسـية السوداء
 عاشها الشعب اجلزائري آنذاك

 Iمن طاقات الغموض و�هبام، و�حياء بقصد اسـتلهام " جفاملية الرمز تمكن ف çحيم
الغامضة بوصفها مؤرشات عىل الباطن اخلفي، وا�اخل املسـترت اsي ال تسـتوعبه  عوامله

  " 48.ٕاال الطاقات الكشفية
وقد اعمتد جالو� عىل الرموز اخلاصة ٔاي اليت ابتكرها لينقل لنا جتربته الروائية احملفوفة 

    [لتوتر والغموض لريمس لنا ٕابداعية ساحرة دخلت عامل التجريب من ٔارحب ٔابوابه
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