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كشف ُحجب  اBراسةسعت هذه 

ٔانساق التّمركز املتحمكة يف ٕاخضاع 
وٕاذالل الهامش، من خالل فضح 
وتفكيك بؤرها الّسلطوية، عرب املاكن 
الّروايئ؛ Uعتباره مرسًحا جتري فيه ٔافظع 
 املامرسات السلطوية، لتنهتـي اBّراسة
ٔاخر أالمر ٕاىل توثيق هاجس ٕابطال 
مفعول سلطة املركز ا�ي أّرق الّروايئ 

انتصاًرا لقطب ) عز اBّين جالو<(
  .الهامش
  
  
 

Abstract:    
This study sought to uncover 

the obscuring of the modes of 

concentration that dominate the 

subjugation and humiliation of 

the margin by exposing and 

dismantling its authoritarian 

outposts through the fictional 

place as a theater where the 

most egregious authoritarian 

practices take place ; the study 

eventually ended up 

documenting the obsession with 

revoking the authority of the 

Center, which promoted the 

novelist (Ezzedine Djlawji) to 

the victory of the margin pole.
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        ::::تأسيستأسيستأسيستأسيس
ٔافضت احلراكت �سـتعامرية وما ٕالهيا، احلديث عن اخلطاUت ما بعد الكولونيالية؛ اليت 
انشغلت برصد خملفات الوجود أالجنيب �ستيطاين عىل أالمم املسـتوطنة، وا�ي ٔافرز بدوره بنية 

ب الروايئ ؤالن اخلطا  مركزية ؤاخرى هامشـية تتحمك هبام عالقة جسال، رصاع، تدافع، تأثري وتأثّر
املعارص يعترب المنوذج أالكرث تفتحا عىل خمتلف املقوالت وأالنظمة الثقافية؛ Uت مسؤوال عن تصوير 
الواقع وفق عالقات ورؤى جديدة، تعكس يف بعض جوانهبا مالمح القوة والهمينة مقابل مالمح 

قطيب املركز والهامش؛ فٕانّه الضعف واخلنوع، ومبا ٔان املاكن الروايئ مرسح تتالمح فيه قوى الّزناع بني 
وما من داع للشك يتأثر ويتفاعل مع هذا الّرصاع املتأّزم بني الطرفني، بل ويشحن مبختلف أالنساق 
الثقافية املتحمكة يف ٕانتاج قمي المتركز و�حتواء، ومن هنا ارتأت هذه اBراسة الكشف عن جتليات 

كيف صور املاكن : إالجابة عن إالشاكالت التّالية رصاع املركز والهامش يف املاكن الروايئ، من خالل
سطوة واندفاع املركز ضد الهامش؟ هل ٔافلحت الرواية يف تسليط الضوء " رٔاس احملنة"يف رواية 

  عىل أالمكنة املهمشة؟ وٕاىل ٔاي مدى اسـتطاع املاكن املهمش جتاوز املركز؟
وص الّرسدية العربية املعارصة ٕاذا ما متثّلنا اخللفيات الثقافية والسـياقات احلاضنة للنّص

السـتخلصنا مج� من الهيالك اليت تؤّطر بنية هذه النّصوص واملؤثّرات اخلارجية اليت متارس سلطهتا 
ومن املؤثّرات اخلارجية اليت نشهد انفتاÐا الشاسع عىل Ïفذة الثقافة عىل اخلطاب الّرسدي املعارص، 

مة، لكّام جرى البحث يف نشأة الثّقافة العربية احلديثة حضور املؤثّر الغريب، بصورة مضخّ "العربية 
وأالدبية مهنا عىل وجه اخلصوص، ٕاىل درجة صار ذÑ ٔامًرا مسلًّما به يف اBّراسات اليت عنيت هبذا 
املوضوع، ونَُدَر ٔان متّت معلية حبث جاّدة اسـتقصت صواب هذه املساÕٔ اليت ٔاخذ هبا ٔاغلب الباحثني، 

ربوها من اللوازم احلاضنة لٔالدب العريب، وعزوا ٕاىل امحل� الفرنسـية والعالقات كحقيقة مطلقة، فاعت
   )1( ."املبارشة مع الثقافة الغربية، مبا يف ذÑ الّرتمجة، ٔامر القيام هبذا اBّور بصورة اكم�

ة واحلاصل تأسيًسا عىل هذا الفهم؛ يظهر بأّن اÝلّفات الغربية عىل الثقافة العربية ٔافرزت بطان
مقعية وسلطوية، صيغت مبوجهبا صورة اخزتالية ٕاقصائية، ٔاًصبح عىل ٕاثرها املكون الفكري وأالديب 

، وعىل خلفية هذه النّظرة اBونية، برزت املالمح الغربية )الغريب/ االٓخر(العريب áبًعا لسلطة املتبوع 
أيت يف الهامش وٕان ٔاطّل اليت جتعل من الغرب مصدر لك يشء يف هذه احلياة، وما عداه ي"املتعالية 

 ä سـمترارية ) الغرب(هذا أالخري برٔاسه قليال هرع ٕاىل احتوائه والسـيطرة عليه مبا حيفظ�
ومن عىل هذه الرشفة جتد ثنائية املركز والهامش مرتًعا لها يف اخلطاUت املعارصة اليت  )2(."والتّفوق

ف نفسه حاضنًا ملثل هذه املرّوجات الغربية، يصّدرها العامل الغريب، السـè اخلطاب الروايئ ا�ي ٔالِ 
ٕازاء ذÑ ينظر لظهور ثنائية املركز والهامش بوصفها مثرة التّحوالت التحديثية اليت صاحبت احلضور 
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الغريب ٕاىل الّرشق، ٕاذ طغت هذه الثنائية عىل محلة الرواية العربية املعارصة واحتوت مكّوÏهتا، خاّصة 
  .بنية املاكن الّروايئ

ا ال ريب فيه ٔاّن وعي إالنسان بقمية املاكن يف ترسـيخ هويّته وكيانه، ٔاّدى ٕاىل تعميق العالقة مم
حّىت ٔاصبح املاكن واحًدا من القضاò اليت "بني الّطرفني؛ تñ العالقة اليت ٔاخذت تربو مبرور الّزمن 

داد قمية املاكن Uلنّظر ٕاىل وتز  )3(."خيرتقها إالنسان Uلبحث بغية التّعمق يف هذا احملسوس ومتام ٕادراكه
فأالماكن بأحدا÷ا ؤاجواهئا وذكرòهتا ومواقعها اجلغرافية، "ما يعلق به من ذكرòت ؤاحداث ومواقف 

قرب ٔاثر ٔاو هنر ٔاو ريف ٔاو ملعب صبا، تؤثر وتثري ماكمن أالىس ٔاو الشجون ٔاو لواجع الغرام، 
   )4(."ملّرةحبسب ما التصق هبا من غبار سـنني اّ�كرòت احللوة وا

وعىل هذا النّحو يتأكّد ٔاّن املاكن ذاكرة حية ال ختون ٔاحصاهبا، حتفظ ذكرòهتم، وتوثّقها، وخري 
 Ñعىل ذ Õّوما شهده من مآيس ولواجع الغربة واحلب اليت قاساها الشاعر اجلاهيل " الّطلل"أالد

العمود الفقري "د املاكن مبثابة قدميًا، هذا عن عالقة إالنسان Uملاكن، ٔاّما عن عالقته Uلنّص، فيع
للنّص، وبدونه تسقط العنارص والوظائف يف الفراغ وتتالىش من تلقاهئا وجوUً من هنا فقط تنجم 

   )5(."مركزية ؤامهية املاكن يف النّص
ومن خالل هذه اBراسة نسعى لهتك سرت املسـتور عنه يف الّراهن اجلزائري من خالل 

، وما تبثّه أالمكنة يف الّرواية من الّرصاع احملتدم )عز اBين جالو<(لـ" نةرٔاس احمل " املتخيّل الّروايئ
لَط املركزيةلقطيب املركز والهامش   .، ودور املاكن الهاميش يف فضح الس�

    ):):):):جدل املركزي والهامجدل املركزي والهامجدل املركزي والهامجدل املركزي والهاميشيشيشيش((((جدل املدينة والقرية جدل املدينة والقرية جدل املدينة والقرية جدل املدينة والقرية  ----1111
حتديًدا يف فرتة Uلنّظر ٕاىل التّحوالت احلياتية اليت عرفهتا اجلزائر ما بعد �سـتقالل و 

السـبعينات ٔاسهمت يف ظهور جدلية املدينة والقرية يف كثري من التّجارب الّروائية، وحبلول مرح� 
ٕاىل ) القرية/ الريف(التّسعينات ٔاقبلت الّرواية اجلزائرية عىل املدينة وحتّول املاكن ا�ي اكن مركًزا 

ت الّرواية نفسها حبيسة املدينة، ولكّهنا ؤالف.. هامش وزحفت أالرصفة واجلدران إالمسنتية اجلديدة
هذا التّحول من القرية ٕاىل  )6(.ولهذا الّسبب ٔاصبحت ٔاكرث قدرة عىل التقاط اجلزيئ واليويم والهاميش

وٕاعادة ) املدينة(املدينة يف الرواية اجلزائرية، ٔاجج رصاعًا دامي�ا بني املاكنني، يف حماوÕ لفرض اّ�ات 
اد من توّسع الّرشخ والهوة بيهنام، ٕاّال ٔاّن هذه الهّوة الواسعة بني القرية واملدينة ال ما ز ) القرية(اعتبار 

 )7(.يسهل العبور فوقها ٔالّهنا ترتكز عىل مرياث طويل من العزÕ، ويه واحضة ٔاكرث يف الوطن العريب
لّريف حضوًرا فالواحض ٔاّن املدينة سـيطرت عىل ختوم املاكن الّروايئ، يف املقابل حترض القرية ٔاو ا

قبو اّ�اكرة وبفعل حتّوالت الّزمن وتراكامت اخليال، وكميياء التّخمري "اسـتدعائيا اسـتذاكر�ò من خالل 
   )8(."املعقّدة
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حيرض التّقابل والّرصاع بني املدينة والقرية، Uعتبار أالوىل ماكÏً مركز�ò " رٔاس احملنة"يف 
، بي� تشّلك أالخرى ماكÏً ها �òرايم ا�ي ٔافرزته عوامل حضارBمشـي�ا جانبيًا، هذا الّرصاع ا

�ختالف والتّعارض بني املاكنيني، ينبسط عىل مساحات شاسعة من الّرسد، مؤّكًدا عىل ارتباط 
ا�ي توBّت منه، وتشّلكت وظلّت حتمل "Uملاكن وثيق جدا خصوصا الفضاء املديين " رٔاس احملنة"

وملواكبة  -كغريه من الروائيني )عز اBّين جالو<(ولهذا فكّر  )9(."ّطوي�بصامت حتّوالته، ورصاعاته ال
منذ البداية يف بناء املدينة روائي�ا Uملعامر واملواصفات " -املتغريات احلاص� عىل بنية املاكن الروايئ 

ٔايديولوجية، وBّUوال القادرة عىل ٕانتاج املدلوالت اليت متثّل رؤيته للعامل، ويه اقتناعات فكرية و 
ومنه يصبح املاكن الّروايئ القالب ا�ي يمنذج فيه الّروايئ رؤيته للعامل وفق ما يراه يف  )10(."ووجودية

  ). املاكن الواقعي(الواقع املعيش 
من القرية ) صاحل(بني املدينة والقرية، بعد رحيل " رٔاس احملنة"نشهد بداية الّرصاع يف رواية 

املُلّحة يف تعرية مفاتن املدينة ٔامام ) السعيد(تجابًة حملاوالت صديقه خبطى حذرة حنو املدينة، اسـ 
هناك ò صاحل يف املدينة املاء والكهرUء والغاز واجلامعات "وٕاقناعه برضورة الّرحيل ٕالهيا، ) صاحل(

ٕاال ٔان يسـتجيب طوعا وكرها لهذه املغرòت، هذه ) صاحل(مفا اكن من  )11(."واملشايف والّطرق املعبّدة
املزاò واملغرòت اليت تسـتأثر هبا املدينة لنفسها، ما يه سوى مظاهر التّفارق املاّدي بيهنا وبني القرية، 

.. املاء.. انظر ò صاحل ò ُ'ّ لك يشء موجود) "السعيد(ولزيداد هذا التّفارق سعة وانبساًطا يضيف 
صاحل املغبون خلّصك هللا من التّعب لك يشء ò .. الّطالء.. البالط.. املرحاض..التّدفئة.. الكهرUء
  )12(."هنا لك يشء عرصي.. ومصباح املازوت.. وسقف احللفة واBّيس..الهبامئ والرباميل.. والشقاء

 Õبقميها اليت تزداد تعّدًدا واختالفًا "وعائلته حنوها ) صاحل(وعليه فقد اسـتطاعت املدينة اسـ�

وUلرمغ من اسـتحواذ املدينة عىل مقومات احلياة ومتطلّباهتا  لكن) 13(."بفعل منو ا�متع املديين وتعقّده
موت ينرش ٔارشعته ) "صاحل الرصاصة(اليت جتعل مهنا مركًزا مسـيطًرا وÏفًذا، ٕاّال ٔاّهنا يف نظر بطلنا 

ليطفئ الشمس والنور، شـبح ينسّل من رسادق اجلحمي يرسق Uذر احلياة ويقذف  )14(."السوداء
حيّدق اكملفجوع عرب لك .. يتغلغل يف ٔاوردة أالزقّة..ت الواطئة اجلامثة اكلوUءقلوب البيو "الّرعب يف 
فاملدينة Uلرمغ من كوهنا ماكÏً يعّج Uلّصخب واحلركة ٕاّال ٔانه يبذر املوت بدل احلياة،  )15(."اجلدران

ظر ٕاىل ليس هذا حفسب؛ بل يضعنا الّسارد ٔامام مفارقات ماكنية جبعل املاكن املفتوح مغلًقا، Uلنّ 
جسنًا يكبح جامح ) صاحل(عالقة الّشخصية بذÑ املاكن، واملدينة Uتساعها ورحابهتا، تضحى يف عني 

لك يشء فهيا .. بدت يل املدينة ؤاÏ ٔاشاهدها منذ مخس وعرشين يوًما رهيبة"احلرية وإالرادة يقول 
فاملدينة تبعث  )16(."جسن يف جسن. .لك يشء متعفّن.. جسنًا خضًما مرعًبا.. ليست ٕاال جحًزا كبًريا.. مفزع

وهذا واحض . يف نفس الشخصية شعوًرا Uلضيق واخلناق Uلرمغ من مساحة احلّرية الشاسعة املتاحة فهيا
اBّالÕ عىل ٔاّن املاكن املركزي خيضع أالطراف أالقل حضوًرا ونفوًذا منه، حتت سـيطرته ومن بيهنا 
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حة، لتخرتق دواخل الّشخصيات وهبذا املفهوم؛ يصبح الّشخصية، مفركزيته متتّد عىل فضاءات فسـي
املاكن عامًال مفّجرا النفعاالت الّشخصية، حفّب املاكن ٔاو كرهه، رهن ما خيلّفه من ا4ٓر عىل نفسـية 

ليصبح بناء الّشخصية ومنذجهتا يف  )17("كرهت النّفاق ò مدينة النّفاق) "صاحل(الّشخصية، يقول 
املاكن، وال يؤثّر املاكن حفسب عىل انفعاالت الّشخصية، بل يتّحمك ٔايًضا  الرواية خاضًعا لكيًة لبنية

سـتفسدين وتبدلين وتغريين .. ٔاÏ ٔاخاف املدينة) "صاحل(بسلواكهتا ويتجّىل ذÑ من خالل قول 
حيث ال ) الهامش(ختتلف سلواكهتم عن سّاكن القرية ) املركز(ولهذا فسّاكن املدينة  )18(."وتشـنقين

لك يشء مجيل، وليس هناك ماكن للنفاق واخلديعة وال للزيف "ع والتّطاحن فهيا مظاهر للزنا
   )19(."واملكر

وال غرو ٔاّن فساد املدينة Bى البطل يعادل حمتًا فساد الواقع املعيش، واقع احملنة الظلوم، 
وي ا�ي تكون السـيادة فيه غالًبا للقوي والفاسد، ويتواصل الوصف السليب للمدينة يف قول الرّ 

ال  )20(."ال تطّل عىل النّاس ٕاّال Uلفجائع.. املدينة اكبوس جيمث عىل صدورÏ، وأالجواء فهيا مكهربة"
املدينة عاهرة "يرتك عز اBّين جالو< حلظة واحدة من معر الّرسد، ٕاّال ويسـتغلّها مبّينًا سلبياهتا 

ويفصح هذا  )21(."لّق عليه خيباهتااملدينة اكلعاهرة ال تزتّوج ٕاال لتجعل من زو7ا مشجًبا تع..فاجرة
النّموذج عن خوض عز اBّين جالو< يف جتربة أالنسـنة، ٔانسـنة املاكن، فيشِلكّ املاكن تشكيًال 
ٕانساني�ا وهو بذÑ حياول ٕاحقامه كقوة فاع� يف حتريك جع� الّرسد، وديناميكية أالحداث؛ ومشاطرة 

يف املركز، وهذا الفهم يرتبط يف ) ٔاي املدينة(زز بقاءه البطوÕ والّشخصيات إالنسانية، أالمر ا�ي يع
تعهري املدينة "، ينبع من مصمي الّراهن، فـ)العاهرة(و4قة وشّدة بوصف املدينة مبواصفات املومس 

الثمية ٔاو (العربية ورمهيا مبا ترىم به العاهرة، اّختذ يف املدّونة الّروائية العربية ما يشـبه الفكرة املتواترة 
نظًرا السـتقطاهبا خمتلف أالعراق وأالجناس  )22(."العنوان العريض لواقع املدينة املعارصة ٔاو) يشةاللك 

من الوفود، ٕاىل جانب طابعها املعامري العرصي ا�ي ميثّل ٕاحدى خملّفات املد �سـتعامري الغريب، 
وهذا ) الهامش(ربية من اسـهتداف مقّومات احلضارة الع) املركز(أالمر ا�ي يوثّق مقصد االٓخر الغريب 

  . ما ال متّس احلاجة فيه ٕاىل دليل؛ عىل ٔانّه Uلرضورة اسـهتداٌف وانهتاٌك للهوية العربية ٔايًضا
صاحل (يف أالغلب أالمع بشخصية البطل " رٔاس احملنة"ويقرتن وصف املدينة يف رواية 

وحدها مدننا ال "، يذكر؛ اليت تشّلك املرآة العاكسة والفاحضة لوجه املاكن املديين الفاسد) الرصاصة
مما يكشف عن عالقة شديدة التّوتر بني املاكن والّشخصية، تظهر  )23(."تزتيّن ٕاال ٔالويل أالمر والّهنـي

مل يتحقق يف  )24("اتّصال متاكمل مع عامل منسجم مع نفسه"فهيا الّشخصية يف حاÕ حبث دؤوب عن 
ني الّطرفني، حق التّعرف عىل ٔاّن حضور املاكن فضاء املدينة، ومن هنا متنحنا هذه العالقة القامئة ب

هذا التّفاعل ا�ي ٔازاح  )25(."ٕانّام هو رضب من �ستبطان ٔاساسه التّفاعل بني الّشخصية واملاكن"
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نة للمدينة ماكن عيش الشخصيّة، وكشف زيفه وخداعه، يقول  اللّثام عن الّصورة املُزيّنة واملُحسـّ
   )26(."دخويل املدينة زيّف يل احلقيقة.. ف الواقعدخويل املدينة كشف يل زي) "صاحل(

ومن هذا املنطلق نسف عز اBّين جالو< مجيع اخلطاUت املغرية واملموهة اليت تضع املدينة 
موضع القداسة والُطهر، كام ٔانّه هبذه املاكشفة السلبية اليت ٔاشاعهتا صورة املدينة، عّرب عن الواقع 

ة، وهذه القراءة تنفتح عىل رؤيتني متعارضتني؛ أالوىل تعكس قداسة املؤرق املعيش يف áبوت املدين
  .وخالعهتا) املركز(مقابل ِرجس املدينة ) القرية(املاكن املفقود واملَُتوق 

ٕاّن ارتباط القرية Uملدينة عىل الصعيد �قتصادي وإالداري والثّقايف، يعطي املركزية للمدينة 
 @ Ïًٔاّن املدينة؛ بؤرة النشاطات عىل حساب القرية جبعلها ماك Ñبًعا لسلطة املركز، ذá مًشا

�ج�عية اÝتلفة واالتصاالت الثقافية واخلدماتية، لك ذÑ خيّولها �قرتاب خطوة خبطوة حنو 
ويف الرواية اليت بني ٔايدينا؛ توثّق القرية حضورها بقميها إالجيابية . التّقّدم، عىل غرار الريف ٔاو القرية

صاحل (ة لقمي املدينة من خالل بوابة اّ�اكرة، اسـتجابًة لنداء نوسـتاجليا الّشخصية الرئيسة املضادّ 
حيث العزÕ والبساطة وراحة ) "القرية(من خالل اسـتعادة ذكرòته يف @ده ومالذه امحلمي ) الرصاصة
  )27(.."البال

 Aومن املناسب ٔان نوّحض يف هذا املقام؛ ٔاّن هذا �سـتدعاء �ضطراري للماكن القروي، ين
عن قلق واغرتاب ماكين تعيشه الّشخصية، خلفه �نتقال من الوسط القروي بقميه، ٕاىل الفضاء 

ظّل  املديين الفاجع، هذا ويزحي النقاب عن عالقات التّوتر و�نفصال بني الّطرفني، مفن دون ٔادىن
للشك؛ يكون تعلق إالنسان مباكن ما نتيجة تأثريه فيه Uٕالجياب، وصدوده عنه يكشف العكس من 

ومبنطق الفن الّروايئ يربز املاكن هو ٔايضًا متأثًّرا  )28(."املرء بضعة من ماكنه وزمانه"ذÑ، فكام يقال 
ّلك .. عد ٔالي يشء طعممنذ ٔان رحلوا عن القرية مل ي) "ذòب(بأهD وساكنه، يقول السارد بلسان 

ورصت ال ٔاعود من اجلامعة هروUً من القحط ا�ي .. لك يشء ضّيع عذريّته.. يشء فقد جنسيّته
   )29(."طفق يزحف عنكبوتي�ا عىل ّلك يشء يف القرية

يف لك مّرة تعيش فهيا  -كدرع اح�ء ودفاع-وUلعودة ٕاىل احلديث عن اسـتدعاء املاكن القروي 
، يُبّوهئا افتاكك املركزية واحلضور جبدارة من )املاكن املديين(حمتدمة مع املركز الّشخصية رصاعات 

. .فاجرة. .عاهرة"املدينة، ممّا يرّجح كفّة القرية عىل حساب املدينة، فاملدينة حبسب الّرواية 
الل ومن خ) 31(.."هذه القرية الصغرية تنام حاملة بريئة كرضيع يف حضن جبل جبّار"بي�  )30(."فاسدة

هذا التقابل والتّفارق اجليل بني املاكنني، تُمنح ٔاحقية التّمركز للقرية عىل حساب املدينة أالمر ا�ي 
يفصح بأّن الروايئ يأخذ موقًفا من الّراهن ويدين فيه عبثيته، ٔامكنته، جممتعه، ومجيع خصوصياته 

  . الثقافية و�قتصادية والسـياسـية
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 مصاف القداسة ويتجاوز واقع الّهتميش، وتمتكن القرية من ٕاىل) القرية(وهبذا يتعاىل املاكن 
وعائلته للعيش فهيا وتفضيلها عىل املدينة، ) صاحل الرصاصة(توثيق حضورها الفعيل والّهنايئ؛ بعودة 

ُخيّل ٕايلF ٔاهنا يف .. آه تذكّرت القرية.. القرية: "فلطاملا ٔاغوته واسـ�لته للعيش يف حضهنا اBاE يقول
   )32(.."رÐا تفتح يل ذراعهيا وحتّرضين عىل �رمتاء يف حضهنا اBّاEفسـتان ف

ومن هنا يقلب عز اBّين جالو< مفاهمي المتركز والّهتميش، ويوقّع انتصار املاكن الهاميش 
  ).املدينة(عىل املاكن املركزي ) القرية(
    ::::أالمكنة الفرعية ورصاع املركز والهامشأالمكنة الفرعية ورصاع املركز والهامشأالمكنة الفرعية ورصاع املركز والهامشأالمكنة الفرعية ورصاع املركز والهامش ----2222
    ::::راقيةراقيةراقيةراقيةأالحياء الفقرية وأالحياء الأالحياء الفقرية وأالحياء الأالحياء الفقرية وأالحياء الأالحياء الفقرية وأالحياء ال  - - - -     أ أ أ أ 

؛ هذه احلارة )احلفرة(يزحف الرصاع املاكين، ليشمل أالحياء الفقرية حلارة " رٔاس احملنة"يف 
اليت ) أالحياء الراقية الّرباقة(ٕاحدى أالمكنة اليت تعاين الّهتميش Uلنّظر ٕاىل بقية الّرقع اجلغرافية أالخرى 

الاكئنة يف قلب " ملمد والّيس سلèنامحمد ا"يقطهنا ٔاحصاب النفوذ والسلطة وUروÏت املال ٔامثال 
تشّلك مرتًعا للفقر والفساد ومجيع مظاهر التّخلّف و�حنطاط كام يصفها ) احلفرة(وحارة . املدينة
بدٔا العفن يف الّطرقات ّمث .. جبّانة مغلقة أالبواب تمتّدد مسّجاة يف áبوت الليل.. حارة احلفرة"الّسارد 

   )33(.."ااختذ أالوعية جماٍر يعربد فهي
فاالمس كفيل ) حفرة(بدًءا Uمسها ) احلفرة(ويلمح القارئ صور الّهتميش اليت تغرق فهيا حارة  

بأن يلّخص وخيزتل حال ومآل هذه احلارة، من افتقادها ٔادىن رشوط العيش واحلضارة والعرصنة، يقول 
فتّش خلف حروفها حرفًا بت� ٔاقلّب دفاتر حارة احلفرة ورقة ورقة، ٔاقرؤها سطًرا سطًرا، أ ) "منري(

ٔادىن ماكن يف أالرض قياًسا بسطحها  -كام نعمل–واحلفرة  )34("حرفًا، ملاذا يه حفرة وليست ربوة؟
املألوف، و�Ñ مل خيرت الروايئ تسمية احلارة من فراغ، بل يف ذÑ ٕاشارة عىل الوضع املتدّين اليت 

مر ال يعدو ٕاّال ٔان يكون سطوة اجلبّارين عىل ٔام ٔاّن االٔ "تعيشه وسّاكهنا قًرسا، يردف منري متسائًال 
   35)("الّضعفاء؟

حارة احلفرة وأالحياء الراقية (ومن هنا نسترشف رصاعًا من نوع آخر ٔاسسه جدل املاكن 
طبقة تغتين بطرق ملتوية وتكتزن اّ�هب والفضة "يمتثّل يف الّرصاع بني الّطبقات �ج�عية ) الرباقة

وهذا ما  )36(.."ا ٔاو سارت عىل الّطريق السوي فبقيت ٔاقل من أالوىللطبقة ٔاخرى خانهتا ظروفه
يشعرÏ هبمينة أالحياء الّراقية بوصفها مركًزا عىل تñ أالمكنة القابعة عىل حاشـية املدينة، وعىل لسان 

 äد هذا الوضع يف قوFة بدت حارة احلفر .. انطلقت ٔاحندر من حيّنا الّرايق ٕاىل حارة احلفرة"الّسارد يؤك
وحيرض التّقابل بني  )37(."ٕاهنا تزداد لك شهر غرورًا ودÏءة بل وتوّحًشا.. ؤاÏ ٔاطؤها ٔابشع ؤاوطأ 

 äا، وتزداد حارتنا تعّفنًا وختلّفاً "أالحياء الراقية وحارة احلفرة يف قو لعñّ .. ّلك أالحياء تزداد رقي�ا وحتّرضً
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ؤانت تدرك ٔاّن أالمر ال يعدو ٔان .. احلفرةتالحظ معي ٔاّن ّلك ا�ين تّرشدوا يف اجلبال مه شـباب 
   )38(.."يكون رصاع طبقات

ٕاّن هذا الّهتميش وإالقصاء القرسي خلّف ٕاحساسا معيقا بدونية اّ�ات وهدر كرامهتا، وهذا ما 
انتفيض حارة "ٕاىل �نتفاضة، تتوقّد يف ٔاروامه ثورة احملروم واملهّمش ) احلفرة(دفع شـباب حارة 

دين يف اجلبال وعىل ٔاطراف املدينة، يف شلك جامعات ٕارهابية، تقتص ثأرها من معرب )39(."احلفرة
  . أالبرòء والّضعفاء
ا ٕاّال ٔاّهنا اكنت بؤرة تدور يف فلكها خمتلف ) احلفرة(وحارة  Uلنّظر ٕاىل كوهنا ماكÏً هامشـي�
).. صاحل(فرار ٔايب .. )ٕابراهمي(انطواء ).. عبد الّرحمي(اغتيال ).. احللوة(اختفاء "املشالك واهلموم 
يد املفتّش وّمعي ).. اجلازية(وسفر ).. ذòب(انقطاع ٔاخبار  ) الهامشي(قتل معي ).. الّسعيد(قتل السـّ

ليتحّول بعد ذÑ  )40(.."ٕاىل اجلبل وانضاممه ٕاىل امجلاعة املسلّحة) صالح اBّين(وابنه بعد صعود ابنه 
ية ٕاىل حاÕ اBّعة والنّفوذ والتّمركز، Uنتصار ساكن احلارة من حاÕ الّهتميش والتّنح ) حارة احلفرة(املاكن 

 Ñتصفّق "يقول الّسارد ) حفرة(بدل ) ربوة(عىل شأفة إالرهاب ومجيع منغّصات الواقع، لتصري بعد ذ
وحني ٔارشقت مشس الّصباح اكن امجليع يشاركون يف عيد .. ٔاتربهتا.. شوارعها.. جدراهنا.. حارة احلفرة
 ) 41(".حارة الّربوة

        ::::املستشفاملستشفاملستشفاملستشفىىىى    ––––ب ب ب ب 
بفضح أالنساق املتحّمكة يف ٕانتاج " رٔاس احملنة"مكاكن هاميش يف رواية " املستشفى"يتكفّل 

قمي التّمركز و�حتواء، ويتجّىل ذÑ مبباركة وحتفزي من ِقبل الفساد إالداري يف دوÕ حتتفي Uلفساد 
من انهتااكت ) املسؤولون(يقرتفه املركز يُّرشح عز اBّين جالو< عرب هذا املاكن قضيّة الفساد وما 

مئالون ä السـيارة خبريات ) "اليس سلèن(واصًفا مدير املستشفى ) صاحل(وخمالفات يقول 
ٔاّما . .عند احلادية عرش خيرج وال يعود حّىت الغد.. مرشوUت.. خرض.. حبوب.. حلوم.. املستشفى

ا يف  )42(."املرىض املساكني فال يعطى هلم ٕاال العدس Uملاء يضيف؛ معّمقًا بؤرة الفساد ا�ي ميارس رس�
مئات العلب مالٓنة دواء .. واكنت املفاجأة الّصاعقة.. دفعين الفضول.. مشمت راحئة اBّخان"إالدارات 

.. قلبت بعضها هذا اBّواء لكه غري صاحل لالسـتعامل.. اكدت النّار تقيض علهيا.. مكومة وحمروقة
قناطري من أالدوية مل تعد صاحلة واملدير وجامعته يف حرج .. يف املشفى تذّكرت إالشاعة اليت دارت

خونة اكتشفتمك اكتشفت جرميتمك حرقمت ٔادوية املرىض يف الوادي .. خونة: رصخت.. من زòرة الوزير
   43)(."ٔاحرقمت ٔاعامرمه ودماءمه ؤارواÐم.. ومه حمتاجون قرًصا

ماكشًفا وفاًحضا سرت املسكوت عنه ) صاحل(ومن خالل هذا المنوذج، يصدح صوت الهامش 
ٔان يعبثوا مبصائر الفئات أالقل مهنم سلطة ونفوًذا ) املركز(ا�ي وهب الّرشعية وأالحقية للمفسدين 

من ٔاجل ٕارضاء نفوسهم وحتقيق غاòهتم، اليت ال ميكن ٔان يطالوها لوال تمكمي ٔافواه املهمشني ولن 
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عًال BّUرجة أالوىل، وعىل خلفية هذه النّظرة ميّرر عز اBّين يطئوها مادام الهامش منفًضا مناهًضا وفا
جالو< رساÕ مفادها؛ ٕاعادة النّظر يف ذخرية املامرسات التعسفية اليت يعتنقها املركز اليت من شأهنا 
ٔان تغرق الّراهن يف العبثية والفوىض، وتطغى عىل معامل ا�متع اجلزائري؛ تفككه، تشوهه وتعصف 

ضاف ّمه جديد وحمنة ٔاخرى ٕاىل قامئة احملن اليت اكبدها الوطن و ظّل يلوكها ٕاىل غاية يومنا بكيانه، لي
  .هذا
        ::::الّسجنالّسجنالّسجنالّسجن    - - - - ج ج ج ج 

من خالل هذا املاكن يواصل عز اBّين جالو< وضع القارئ موضع الّشاهد عىل حال 
فون واملتعلمون عىل املثقف املأزومة يف بالدÏ، تñ احلال اليت جتعل من اجله� متنًا بي� يلقى املثق

حافة احلاشـية والهامش، كام مييض الروايئ يف بث حلوكة صورة املثقّف يف راهننا، مفا ٕان يرتفع صوته 
مناهًضا ومستنكًرا الّراهن حّىت تصادر حّريته وحتارص، بل ويزّج يف املعاقل اكملشهود U äجلرم يقول 

؟؟ ويرىم فوق بالط ..وجيّر من بيته ٕاىل احلجز؟ ..ما معىن ٔان تنهتك حرمة إالنسان ليالً ): "منري(
بثقافته ويسـتأنس هبا يف ٕاÏرة عمتة الّسجن ) منري(ليستنجد  )44("!!!؟؟ ò للجنون؟؟؟..Uرد

: مسـتحرضًا حال سابقيه من املثقفني ا�ين بقيت مواقفهم الّصامدة خاBة تومض يف ذاكرة امجلاعة يقول
الكثري من السجون العربية تنئ� بآالف .. س أالمر جديًداوما فتئت ٔان رصفت تفكريي عن ذÑ لي"

نوات دول عربية عريقة حبجم Uبل ٔافرغت من ّلك مثقّفهيا ٔالّهنم ٔابوا ٔان .. املثقّفني لعرشات السـّ
نطفة احلّجاج اليت زرعها ما زالت معطاًء ولوًدا وسـيفه يأىب .. يُسـبّحوا لالٓمر النّايه فهيا بُكرًة ؤاصيال

   )45("..ٔان يُثمل
، وتغييبه القرسي )املركز(يشّلك هاجًسا للسلطة ) الهامش(ويفهم من هذا ٔاّن املثقف 

املقصود، دليل عىل ٔاّن صوت املثقف يلقى صداه يف االٓخر، وبرهان عىل قدرته يف استنارة بصرية 
ذÑ ٔان وخنرج من لك . الرشاحئ أالقل منه وعًيا، وهذا ما يثري حفيظة السلطات أالعىل شاÏٔ ويقلقها

مكاكن معادي يرضب صورة املثقّف يف أالعامق، ومسلًّطا الضوء عىل " رٔاس احملنة"دالÕ الّسجن يف 
  . انتصار UروÏت املال ا�ين ميسكون بزمام القوانني

        ::::خامتةخامتةخامتةخامتة
ونعين هبا  -هكذا ينسف عز اBّين جالو< البطانة القمعية اليت ميارسها املركز ضّد الهامش 

لَط امل وٕابطال - ركزية اليت توارت خلفها مظاهر املناهضة والثورة من قبل امجلاعات املهّمشة تñ الس�
مفعولها إالقصايئ السلطوي عرب ٕاعادة حنت طوبوغرافيا املاكن مبا يالءم رؤيته املضاّدة ملنظومة املركز 

    .ومقوالته
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