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َحتليلُنا للُبعِد السـيايق يف ثالثة نصوٍص روائيٍة 

نُثار : جسُد احلرائقِ : (خمتارٍة للروايئ واسيين االٔعرج
كولونيُل : مرا: الرضيرِ /  1978أالجساِد احملروقِة 
، )2013مملكُة الفراشِة /  1997احلروِب اخلارسِة 

اqهنيِة إالنتاجيِة، سـتكون مبثابِة وضعِ حّدٍ للمراحِل 
وبدايًة لّلكِ سريورٍة تلقائية، انطالقًا من املؤوالِت 
إالظهارية التجسـيدية املُتص| ٔاساًسا بتفعيِل نظريِة 

ننية املوسوعية والسـياقية / الثقافية : املؤوالِت السـَ
والبالغية، بصفهتا نتيجة هنائية لسريوراِت الفرضياِت 

النّص عن العالقة بني  املُجّسدة للمتلقّي الباحِث يف
ِ املُتحِمك يف ٕانتاجِه وخلفية املبدعِ  / الواقعي : (الواقع

ِن الفكرِة يف )الضمين ، آخذين بذَ� شَلك تكو�
ِل منطلقاِت تطويرها، واحملكومة  لها بتحو� ذهنِه، وحتو�

 .برشِط اجلنِس الروايئ
السـياق، إاليديولوجيا، الرواية، : : : : اللكامت املفتاحيةاللكامت املفتاحيةاللكامت املفتاحيةاللكامت املفتاحية

 .، السلطةا�متع
 
 

Abstract: 
Our analysis to the contextual 

dimension, of three selected fictional 

texts: (Jasadu Elharaek: Nuthar el-

ajssed elmahruka 1978 / Maraya 

Edharir: Colonel Elhorob Elkhasira, 

1997 / Memlakatu El faracha 2013) can 

be considered as an end to the mental 

productive stages and the beginning of 

any spontaneous  process starting from 

incarnation interpretation which is 

basically related to the activation of the 

systematic theory: cultural / 

encyclopedic and contextual and 

rhetorical, as a final result of the 

hypotheses which are embodied to the 

recipient researcher in the text about the 

relation between the conditioned reality 

of the production and the creator’s 

background: (realistic/ implicit), thus, 

taking the form of the idea in his mind 

and its transformation according to the 

transformations of the starting points of 

its development which are conditioned 

by its fictional type. 

Key words: Context, Ideology, Novel,  

Society, Authority.   
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        ::::متهيدمتهيدمتهيدمتهيد
 1978نُثار أالجساِد احملروقِة : جسُد احلرائقِ ( :حتليلُنا لثالثية واسيين أالعرج الروائية ا¥تارة

، ارتبطت ُهنا مبحاو© كشِف )2013مملكُة الفراشِة /  1997كولونيُل احلروِب اخلارسِة : مرا: الرضيرِ / 
¡حتاكم ٕاىل حدوِد "، وهذا بـ*وحتديِد ُمج| االٓليات اليت حتّمكت يف ّلكِ ظاهرٍة مالزمة للك تظهري

ُرها وجوُد 1"ع املعريفعالقاهتا µملوضو  ، املُتشّلك بفضل تتايل قراءات النّص، استنادا ٕاىل فرضية يُِربّ
استنادًا ٕاىل قوانني ال يُمكن الكشف عهنا ٕاالÀ ارتاكزا عىل تصورات ُختص� "نصوٍص تبِين معانهيا و

Âيِة، ، مبحاو© ضبطها من خالل وصف هذه االٓلياِت السـياق 2"رشوط ٕانتاج املعىن ورشوط تداو
معنويٍة، تشّلكْت بصفِهتا ُمساِمهة يف / ماديٍة : املتجسدة يف هذه الُنصوِص الروائية مكُسـنداٍت خاصةٍ 

انتشاِر إالظهار اqهين،ِ بتحقيِق انسجامِه املداري الناِجت عن التحويالت اqهنيِة الالحقة µلنوعياِت 
السـياسـيُة : الُكربى يف اجلزائر اليت ٔاثّرت فيه الاكمنِة يف جوهِر أالدِ© ٕاىل ٔادٍ© ُمؤرشيٍة، اكلتحوالِت 

/ حقبُة الثورُة التحريرية : احلرُب املُعلنة: (و¡ج عيُة والتارخييُة، اليت نلخُصها هنا يف حقٍب ثالٍث 
، ُمحاولني )حقبُة ما بعَد الُعرشيِة السوداء: احلرُب الصامتة/ حقبُة الُعرشيُة السوداُء : احلرُب أالهلية

  :لها ٔان ُجنيب عن أالسـئ| االٓتيةمن خال
السـيايس يف / ¡ج عي : ما اqي مّزيَ نُصوَص واسيين أالعرج الروائية يف ارتباطها املُباِرش µلوضعِ  -

دت االٓلياُت السـياقيُة يف هذه الُنصوِص الروائية؟ وكيف  À؟ وكيف جتسÂُ اجلزائِر، بصفته مؤوال
ت يف وعي املبدع حقّقت انسجاÛا املداري الناجت عن  Àهنيِة من قبِل املبدع؟ وهل حتمكqالتحويالت ا

 Üواسيين أالعرج ويف رؤيته للعاِمل املوسوعة املعرفية املُكتسـبة املُعاشُة املُتّص| بفضاِء اجلزائِر إاليديولو
روائية من خلِق حلظَة إالنتاجِ؟ وهل منَع املبدَع تناظُر الُبعِد السـيايق وإاليديولوÜ العام يف نصوصِه ال

Àَر وعيُه ٔاثناَء فعِل إالنتاجِ والتأليِف µلراهِن املتغّريِ اqايت للمبدِع والسـيايس  / متايُزها وتنوِعها؟ وهل تأث
هل المنوذج اqي يُبدعه القارئ للنص هو المنوذج نفسه اqي يتنبأ به املبدُع ٔاو ¡ج عي للجزائر؟ و 

  يقصده؟
  ::::نتاجٍ يف الثُالثيِة الروائيةِ نتاجٍ يف الثُالثيِة الروائيةِ نتاجٍ يف الثُالثيِة الروائيةِ نتاجٍ يف الثُالثيِة الروائيةِ املعىن بوصفِه سريورة إ املعىن بوصفِه سريورة إ املعىن بوصفِه سريورة إ املعىن بوصفِه سريورة إ     ----1111

يُسـتفاد من هذا املنطلق البحيث ٔاّن عوامل النص املمكنة يه مجموعة املُقرتحات اليت تُقدÛا ذات 
املبدع خبصوص ٔاحداث النص، لتنقل موقفها اqايت النابع من معتقداهتا ورغباهتا، اليت بدورها 

نص ومكتسـباهتا الثقافية، اليت قد ختتلف عن ثقافة تسـتحرض اqات املُتلقية يف حماولهتا لفهم عامل ال 
اqات املُنتجة، �q فٕاهنا ال تلج ٕاىل العامل احلقيقي للنص، وٕامنا تُنشئ عاملا يكون مبثابة مثال عن حتقق 

العامل املمكن هو عامل النص والعامل الواقعي هو عامل املوسوعة املرجعي، اqي جيعلنا : ممكن للعامل النيص
، * العامل املمكن كبناء ثقايف يؤسس نفسه انطالقا من عامل النص، ومن العامل االٔكرب للموسوعةننظر ٕاىل

ونصوص واسيين أالعرج لكها تُقدم العوامل املمكنة من خالل عالقة احتوائية تصنف ّلك نص كبناٍء 
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الثقافية للمبدع حلظة ثقايف جزيئ لعامل نيص، يعتُرب بدوره جزءا من العامل الواقعي اqي حتمكه املوسوعة 
  .   إالنتاج

عىل أالد© اqهنية احملايثة ا�سدُة يف نصوصه الثالثة، اليت سـُتحيلنا  ومنه جاء تركزيñ هنا
مبارشة عىل مراحل ٕانتاôا اليت املتحو© ٕاىل ٔادّ© ٕاظهارية، وذ� مبنح املدارات الرسدية املُرتاتبة معىن 

احلّد من فيِض املؤوالِت التجسـيدية عىل املوضوعات اqهنية اليت  عىل"دقيقا، فاملبدُع حيرُص كثريا 
، عىل 3"تؤّرشُ علهيا، خاصة ؤاّن ذ� الفيَض الطبيعي غالبا ما هيّدد بطمٍر املعاين السـياقية املُوôّة

اعتبار ٔانÀ إالظهاَر قد يتشعÀُب انطالقا من املُبدع، بصفته املسؤول املبارش عن تشكيل املراحل 
ايثة اqهنية يف النّص، ûٔوصاِف ٔاو نعوِت الشخصيات مثال، اليت من غري املمكن ٔان يكون قد احمل

بصفهتا * فكّر فهيا مسـبقا؛ مبعىن ٔان املُبدَع ينجذب ٕاىل أالبعاد أاليقونية واملؤرشية لٔالد© التجسـيدية
دة بدقٍة حمسوبةٍ  Àيق املؤوالت إالظهارية ا�سµ اليت تعّرب 4للمدارات احملايثة مظهرًا ٕانتاجيا ُمنسجام مع ،

  *.عن موقٍف ٕايديولوÜ خاص بذات تتحرك مضن فضاء املاكن والزمان املُحّددين بدقة
  ::::الُبعُد السـيايق يف الثُالثيِة الروائيةِ الُبعُد السـيايق يف الثُالثيِة الروائيةِ الُبعُد السـيايق يف الثُالثيِة الروائيةِ الُبعُد السـيايق يف الثُالثيِة الروائيةِ     ----2222

ٍد عىل نظام  Àما يُالحظ عىل نصوص واسيين أالعرج الروائية الثالثة ُخضوعها لبناٍء ُمجس
نُثار (جسد احلرائِق : ملتحقِِّق بواسطة توظيِف آلياته اqهنية احملايثة، كنّصِ املقاطعِ ٔاو الفصول، ا

؛ ٕاذ 2013، مملكُة الفراشِة 1997) كولونيُل احلروِب اخلارسة(، مرا: الرضيِر 1978) أالجساِد احملروقةِ 
كولونيُل :  الرضيرِ مرا:: تبدو مقاطُع ّلكِ نّصٍ غَري قابٍ| ٔالن تسـتقلÀ بذاهتا وبداللهتا الاكم|، كنّص 

احلروِب اخلارسة املُرتبط جبنون السلطِة وفرِض القراراِت الباط|، مبيول خشصيهتا احملورية للزنوة 
ُح ويكشُف  الشـبقية يف خضوِعها غري الطبيعي للنساِء، ليُشّلكِ معُه هذا وضًعا سـياقيًا ديناميا يُّرشِ

ِف واخل ضوعِ إاللزايم لقوى ا�متع املُسـيطرة، لُيصبَح دليًال متّصًال فشَل ٔاشاكِل احلُِمك القامئِة عىل التعس�
وُممتلاكً @ليٍل تفكريي ومداٍر سـيايق خاٍص به، ñجت عن مقصِد املبدعِ، مفقطُع الَعود أالبدي� أالول 
املُشّلك للنّصِ ارتبط عىل مسـتوى إالظهار µحلاكية إالطاِر، انطالقا من عديد العنارص الزمنية 

، فضًال عن ترابِط )تعاقُُب السلطِة وفَْقدها: (نية املُتضافرة كسـياقات جزئية ملوضوعٍ دينايم ٕاطارٍ واملاك
، هذا الرتابط إالظهاري جاء اكنعاكس تلقايئ "ٔامري زوايل"ٔاّمهِ الفواعِل فهيا بـاqات املركزية الكولونيل 

نت صورًة لالنسجاِم احلاصِل يف مراحِل التفكِري اqهين إالنتاÜ، فالفصو  Àتصالها املُرتابِط كوµ ُل امخلسُة
مافيا : (طبيعُة احلُِمك ¡ستبدادي، لصاحل ٔاطامعِ قوى الضغِط السـيايس و¡قتصادي: واحدًة، يه

  ).السـياسة ومافيا املال
لُتحقَّق هذه العالقة العميقة انسجاَم فصوِل ومقاطعِ بقية الرواية، فالرتابُط املُعطى ٕاظهار: 

، يف عالقهتا بتطور أالحداث مع فواعل )كولونيل ٔامري زوايل(النّص بثباِت وجود ذات فاع| يتصل يف 
ٔاخرى تربُطها هبا ص| التجاوِر ٔاو القرابة، وهذا ليَس ٕاالÀ ِنتاجا لالنسجاِم املفروِض من ِقبِل ا@ليِل 
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إالقطاعية : ٔانظمة احلُمك: (ليةالتفكريي ومداره السـيايق املوجوِد واملُسـتحِرض للتأشِري عىل سـياقاته ا@لي 
هل املسؤوُل عن التخلِّف : ، ذ� ٔاّن السؤال املطروح يف نُصوصِه هو)الرٔاساملية/ ¡شرتاكية / 

  طبيعُة أالنظمِة السـياسـيِة و¡قتصاديِة يف اجلزائر؟
هذا املداُر السـيايق يقتيض الستيعابه وجوب وجود انسجاٍم مفروٍض من قبِل ا@ليِل 

خفÀُة الاكئِن  -3ٕارادُة القوِة  - 2الَعوُد أالبدي  - 1: واملدارات احمللية امخلسة الكربى املُعنونة بـ التفكريي
، والطرُح نفُسه يصُدُق عىل نصوٍص ٔاخرى q ،Âا لتقريب  - 5من ٔاعىل القمِة  - 4 ما وراَء اخلِري والّرشِ

: جسُد احلرائُق / ونيُل احلروِب اخلارسة كول: مرا: الرضير: الفكرة ٔاكرث سـنكتفي بثالثِة نصوٍص تطبيقية
ِّساِقها مع املداِر / نُثاُر أالجساِد احملروقة  مملكُة الفراشِة، ل ُسِك ٕاظهاراهتا الكربى، µنسجاِمها وات

َ عليهِ **السـيايق   .، اqي وجَد ليك تُؤّرشِ
Ûا، سـُتحيلنا بدورها ٕاىل ومقاربتُنا للنصوِص الثالثِة يف اتصاِلها بآلياِت إالظهار الكربى وانسجا

مقاربة آليات ¡نسجام الُصغرى إالظهارية، انطالقا من توضيح حدود مسؤولية العملية إالنتاجية 
خل�َص ِمن كثافِهتا ومعوميِهتا ***املُحايثة ، اليت حتُرض يف ذهِن املُبدعِ بصيغٍة تكثيفية عامة، تتطلÀُب التَ

دها يف سـياقاٍت دينامية، عَرب مؤ  يُفكُّر يف أالدِ© ] ٔاي املبدع[، فهو ****والت جتسـيدية ٕاظهاريةبتجس�
الرتكيب وحده قادر عىل ٕانشاِء السـياقات املُحّددة "اللغويِة ُمركÀبًة ال معزوً© ٔاثناء إالظهاِر؛ ٔالّن 

ُ يف ذهِن املبدعِ موضوعهُ 5"املُؤرشة عىل ا@ليل احملايث ُ ٕاظهارً: يُوّ@ِ Àا فُلكّ دليل ُحينيq ،  ا@ينايم، ما
يساُمه يف اجنذابِه ٕاىل حتيني بعض سـياقاته ا@ينامية ٔاو حتييهنا كّلك، ليأيت دوُر املتلقي املُدرك الٓليات 
¡نسجام الصغرى املُحيÀنة ٕاظهار: حلظة ٕانتاجه عن طريق اسـتنتاôا، ليكون مسـتوى التحليل مكتفيا 

عمليات اqهنية املُنتجة ٔالغلب مظاهر التشع�ب السـياقية، لُقدرهتا عىل وصف وحتديد ال : µالٓليات
  .املُحقِّقة للمدارات احملايثة املُحينة ٕاظهار:

        ::::آليات إالظهار السـياقيةآليات إالظهار السـياقيةآليات إالظهار السـياقيةآليات إالظهار السـياقية    - - - - 1111----2222
انصب تركزيñ يف هذا املسـتوى التحلييل عىل تصّوِر حياة اqوات الرئيسـية الفاع| يف 

، وعالقُة تصوِر املبدع اqي تتحُمك )الفراشةِ  مملكةُ / مرا: الرضير / جسُد احلرائِق : (النصوِص الثالثة
فيه ثقافته وذاكرته وخمياÂُ مبقاصِد هذه اqوات املُتبلورة داخلها ûٔحاكٍم ال تُدرُك ٕاّال وفَق ما تقتضيه 

سـيايس واج عي واقتصادي متدهور، ليكون ُحضوُرها انعاكًسا : السـياقاُت الثقافية ا¥صوصة بوضع
ٕالنتاجِ معرفٍة قابٍ| للتجريِد و¡سـهتالِك "قافِهتا املوسوعية، كرشٍط ٕالزايم لتصّوِر الاكتِب لث

، تُؤّسُس بدورها لسريورِة التدالِل يف عالقهتا بآلياِت إالظهاِر النحوية، املسؤوُ© عىل 6"والتداولِ 
ملُحايثة، جتسـيِد املوضوعات ا@ينامية وخلق انسجاِم النصوص الثالثِة، بتحديد سـياقاهتا املدارية ا

ولتوضيِح دورها يف منِح إالظهاِر انسجامُه واتساقُه، سـنحاوُل انتقاَء مناذج ُمظهّرة من روايِة جسُد 
  .احلرائقِ 
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سـيكوُن أالمنوذُج أالّوُل ا¥تاُر متّصل بتحيِني املؤوالِت التجسـيدية إالظهارية ملداٍر فرعي يف 
تاكفؤ الفرِص اqي عانت منه اqوات املثقّفة الروايِة، حتّدد يف قضية الهتميش ¡ج عي وعدم 

، يف ظّل نظاٍم سـيايس فاسد عارصوه، هذه املؤوالت اسـتنبطت من النّصِ )مرمي/ كرمي / رشـيد (
ñكرمي ٕاىل فرنسا / رشـيد : نفسِه اع دا عىل مؤرشات عّدة متفرقة، دلّت يف ُمجملها عىل قراِر جهرِة أال

: املعييش، وجتّسدها اكن يف عديد امللفوظات النصيّة، نذكر مهنا من ٔاجل التحصيل وحتسني املسـتوى
لقد ٔاغلق ورثة «/  7»املشلكة : خو: كرميو ٔاهنم تقامسوا البالد ومل يُعد لنا ماكن حىت يف البؤس«

الثورة واّ@م لك أالبواب وراءمه، وهللا لو يعود الشهداء سيندبون حظهم ويطلبون من هللا ٔان يعيدمه 
يا، وسـيكتفون µلعيش مع ٔاوالدمه وزوجاهتم اqين يتُّمومه بغباوة يف وقت مبكر، ولن يطلبوا ٕاىل ا@ن 
أالرض اليت حلمنا هبا ُرسقت µنقالبِني، أالول عىل احلكومة املؤقتة، خاطرمه ضيق، مل «/  8»غري ذ�

كفة وطن، ساحمنامه يتحملوا ٔان حيمكنا مدنيون لسـنة واحدة، قلنا وقهتا ٕاخوة، مل يتعلموا كيف يديرون 
واكن جيب ٔان حنارهبم بقوة، ٔالن لك يشء تأّسس حلظهتا، رسقوا منا ٔاّول حكومة مدنية وعوضوها 

ٔامل يقولوا ٕاّن البالد يف حاجة ٕاىل إالطارات املُعّربة، ها قد اخرتñ ... «/  9»بيشء ال مالمح Â مطلقا
كّونوñ لريموñ يف حديقة احليواñت طعام جلوعها،  العربية ؤاحببناها ومن بعد؟ مل جند ٔامامنا ٕاّال الفراغ،

ماذا تفعل بشهادة ليسانس يف اللغة العربية؟ ٔاعتقد ال يشء، حىت ٕاماكنية التعلمي حسبت من حتت 
، تُعد� هذه امللفوظاُت مركزية، فهـي تتضمن داخل بنيهتا ما يتطلُب حضوَر ملفوظني آخرين 10»ٔارجلنا

اَل لل À@النتقال من وضعِ املُسـتقّر ٕاىل وضع املرحتِل يدعامِن أالثَر اµ ،ملفوِظ النّيص املركزي عىل التحوِل
، وحتيني االتصاِل )اجلزائر(رمغ ما يتضّمنه ذ� من انفصاٍل عن الوطِن أالّمِ ) الهجرُة حنو µريس(

ِ عالقة إ )فرنسا(بعامل ٍآخر ُمغاير  ٌد عىل ٔانه جماُل تَو@� Àل ُمحد Àسـتعامِل ، فالوضُع أالوµ اتqرادة ا
، من خالل اجلهِد )مرحُ| ¡قرتاحِ وحماوُ© ¡قتناعِ (يف مرحلته أالوىل ) اختاُذ قراِر الهجرةِ (موضوعها 
، عىل مسـتوى حتقيق احلُمل والُطموح، µعتباره داًال عىل ما هو غري ُمتحقٍّق )الصديق رشـيد(الوسـيِط 

رج، وسـنجدُه، ليفرُحوا هبذه أالرض اليت يؤكّدون لنا ّلك سنبحُث عن خم«: يتطلُب التحقيَق ) ُمحّني (
صباح ومساء ٔاهنا ليست لنا، وهللا لو يعود وا@ي من دمه سأوقفه عند جشرة الزيتون اليت استشهد 

ماذا دهاك؟ ٔامل يكن من أالحسِن َ� ٔان هتمت بأوالدك وزوجتك اليت رّملهتا : حتهتا، ؤارصخ يف وôه
ا ملن؟ لقد اسـتولوا عىل ّلك يشء : ٔايب، وها حنن كام ترى، ال يشء سوى يف سن الثالثني؟ تركهت

سطوة الفراغ واخلوف من مسـتقبل ٔاصبح غامضا، وسزيداد مغوضا ٕاىل ٔان ينقلب ٕاىل اكرثة مدمرة، 
كنا ما نزال يف البالد  غطاؤñ سامء زرقاء، وفراشـنا ٔارض مليئة µٔالحالم «/  11»وحارقة للك يشء
، يف بناية معالقة Cité Perretرشـيد يوÛا يلهث يف غرفيت الضيقة يف 8 بريي  والنوار، جاءين

سألته ؤاñ ٔارى مالحمه الطيَّبَة قد .. .ٔاصبحت بال مصاعد منذ السـنة أالوىل من خروج املعمرين
قال   !هّون عىل نفسك، خذ نفسا قبل ٔان ختتنق العامل ليس بلك هذا ¡نغالق: انزلقت حنو الرمادي



  أالولالعدد  -13ا�£                           ية                        االٓداب العلوم إالنسانية و¡ج ع  لكية جم|
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: حبييب عاملنا بدٔا مييش µملقلوب، اكرثة، الهجرة اليت اكنت مفتوحة عىل : رشب ûٔس املاءوهو ي 
منذ ٔان «/  12»مرصاعهيا  وكنّا نأمل فهيا كثريا، ٔاصبحت تُعطى µلقطرة، بل ٔاصبحت شـبه معدومة

ٔاصبحت ٔاذهب عند رشـيد، مل تسألين مرمي عام كنت ٔافعD، اكنت تعرف جيدا ٔاّن البطا© اكنت 
سنبحث عن خمرج، وسـنجده ليفرحوا .. .ألكنا، ؤاّن علينا ٔان جند معال يسرت خوفنا من هذه ا@نيات

ٔاوتظن� ٔانين ال ٔاعرف صعوبة ما ٔانت «/  13»...هبذه أالرض اليت يؤكدون لنا ّلك صباح ٔاهنا ليست لنا
qرسقها منا ورثة الثورة املقّدسة ا ñدرك جيدا : كميو حبييب ٔاّن دنيا Fين اسـتولوا عىل ّلك يشء، فيه؟ ا

ٔاñ ورشـيد ُكنّا عىل شفا حفرة من « / 14»...هلم ؤالوالدمه، وطلبوا منا ٔان نصّفق خلطاµهتم اجلوفاء
اليأس  اكن جمنوñ هبوس اكن وحده يعرف ّرسه، حبّبين يف µريس مكن حيببين يف امرٔاة، كنت يف 

من مّرة ّجشعين عىل غزو µريس، حاول حىت احلقيقة منكرسا بعمل مل يكن يثُري ّيف ٔايّة شهية، مك 
ؤالهنم غلقوا أالبواب وراءمه ورموا املفاتيح يف سابع حبر، مل يبق .. .املوت ٕاقناعي جباملها وحّهبا للغرµء

يشء آخر غري ٔان هناجر، حصيح µريس ليست لنا، ولكننا سـنعرف كيف منارس معها غوايتنا، ٔانت 
يرمح وا@يك، خلينا هنمل  ٔارض هللا واسعة، القانون اجلديد صعب « / 15»...تعرف ٔاهنا مدينة الغرµء

ومقلق جدا، لكنه ال يغلق µب الهجرة هنائيا، ٔاردت ٔان ٔاخربك برضورة التحرك الرسيع قبل ٔان تُسّد 
ؤالهنم غلقوا «/  16»أالبواب وتذهب ٔاحالمنا ٔادراج الر:ح، هذا ٕاذا كنَت ما تزال وفيا جلنونك

ورموا املفاتيح يف سابع حبر، مل يبق يشء آخر غري ٔان هناجر، حصيح µريس ليست أالبواب وراءمه 
، هذا امللفوُظ النّيص 17»...لنا، ولكننا سـنعرف كيف منارس معها غوايتنا ٔانت تعرف ٔاهنا مدينة الغرµء

يل يرتبُط من حيث هو مؤّرش عىل نواة رسديٍة ٔاوىل µمللفوِظ املركزي  Àعىل مسـتوى املُحّدد للوضعِ أالو
¡نتقال من وضع املسـتقّرِ ٕاىل وضعِ املُرحتِل املُهاجِر، املُمتثل يف حماو© ٕاحداِث قطيعٍة مع احلاِرض 

، بوصفِه ٕاطارًا من املامرساِت السـياسـيِة السيئة داخَل حّزيٍ اج عٍي غَري ُمالٍمئ )اجلزائر(املأزوِم 
امللفوظاُت النصيُة السابقة ما يُدّمعُ هذا املعىن،  مرمي، لتتضّمن / كرمي / رشـيد : لتطل�عاِت اqاِت 

فالعبُء والثقُل والبطاُ© عناٌرص تشُري ٕاىل حمتوى العالقة املتوترة بني اqاِت واحلارض املأزوم، 
والهروب من الواقع واختاذ قرار الهجرة يُعد� موضوعًا يتخذ من السفِر ôًُدا وسـيًطا لتحقيِق املُبتغى، 

ٕاىل جزٍء من اجلهِد ) حماوُ© رشـيد ٕاقناَع صديقِه كرمي برضورة الهجرة(اجلهُد الوسـيُط  ليتحّوَل هذا
  ).  ¡نفالُت من احلاِرض املأزوِم لتحقيِق احلُمل والطموحِ : (أالسايس املرتبِط µملوضوعِ املركزي

ٌد عىل ٔانّه حدٌث متحقٌّق، قبَل ٔان اكن جمّرَد تصوٍر عىل صعي Àِد الفكرِ، والوضُع الثاين حمد
نَْس اهلم ينساك تذكّره يركبك، هذا اليوم يوم عرس «: بوصفه موضوعًا وسـيًطا

Q
: رجل افرح شوية، ا

: سـيدي ٔانت لن تذهب ٕاىل احلرب، لكها ٔا:م قالئل .. .]يقصد الهجرة حنو µريس[وحياة جديدة 
ياة واخليبات املتتالية وينهتـي الزمن الصعب وتعود منترصا حنو مرمي وتزتوجان، تذكر فقط قسوة احل 

اكن الرحيل قاسـيا، مل ٔاكن ٔافهم إالحساس الغريب اqي «/  18»...وسـتعرف ٔانك مل ختطئ يف خيارك
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ٔاشـمت� ٔارضا خانت حليهبا وñسها وشهداءها، ؤالعن ربÀ ساكنهيا اqين ال يعرفون ٕاّال : اكن ينتابين
ىن عىل مدرج الطائرة تذّكرت جفأة مك الركض وراء أالشـياء الصغرية، لكين عندما وضعت رجيل المي

كنت خمطئا، ومك كنت متعلقا بتT أالرض، شعرُت ûٔن جرحا قد ارتسم عىل جسدي وخمته القدر 
ُد امللفوُظ النّيص الثاين كعنٍرص ٔاسايس لتدعِمي نشوِء  ؛19»ا�نون بنار يصعُب بعدها رتقها Àٕاذ يتحد

  ).هجرةِ اللجوُء ٕاىل ال : (النواِة الرسدية الثانية
رفُض كرمي ملُقرتح صديقه رشـيد : (فهذا أالثُر داٌل عىل حتويل ما اكن يف ِعداِد املُسـتحيلِ 

موافقة كرمي : (، ٕاىل ممكن يف طور التحقّق)الهادف ٕاىل رضورة اختاذ قرار الهجرة من ٔاجل التغيري
ر، وما جعDُ يكتسُب ، @رجة ال تصّدُق اqاُت فعال ٔاهنا يف حا© سف)ٔاخريا عىل الهجرة حنو µريس

فة هو رشـيد : (تأشريُه وقَبوÂُ واقتناعُه برضورة الهجرة، عىل ٔاساس حتّوٍل ماثٍل يف نقِل اqات: هذه الّصِ
ّمٍ هو) مرمي/ كرمي /  Fالبطا© والهتميش والالعدل(اجلزائر : من وضعٍ غَري ُمستساغٍ يف حاِرض وطٍن ا( ،

  .ضل يف فرنسا امللجاF البديل، ليصبح فهيا مكوñً من مكوñهتإاىل وضع آخٍر يتطلّع فيه ٕاىل مسـتقبل ٔاف
يمتثل هذا أالثُر يف التحوِل من هيئِة احلاِلم الطامِح ٕاىل هيئِة من يعيُش خيبَة أالمِل وفشل 
حتقيق الطموح، ومعناه انتقاُل عالقِة إالرادة µلسفِر من جماِل الفكِر واخلياِل، ٕاىل جماِل التحقِّق والواقعِ 

ٕاّما القطيعة ٔاو ¡سـمتراَر مع ما اكن صعَب احلدوِث، ٕاىل ما صار ُممكَن : ملُمتفِصل بني حالتنيا
ِل أالّوِل احملّدد يف الهجرة، وُممهِّدا للثاين اqي يتخُذ هيئَة توق�عٍ غري  احلدوِث، وµلتايل يعترب حمقّقا للتحو�

  .متّضِح املعاملِ 
، يرتبُط ) الهجرُة ٕاىل فرنسا: (ركزيةالنواُة امل/ ينمتي امللفوُظ الرسدي  ٕاىل مداٍر رسدي نفِعّيٍ

µسـتعامل املوضوع الهادِف ٕاىل حتويل الوضع من حاٍل ٕاىل ) مرمي/ رشـيد / كرمي : (بعالقِة ٕارادِة اqاِت 
؛ ٔاي التحّوُل من وضعِ املسـتقّرِ ٕاىل وضعِ املها ِ �Tجِر آخٍر، ليكوَن مداُر اجلُهِد حوَل الكينونِة ال المت

ٔاميش يُعاودين احلزن الغامض مصحوµ بأزيز الطائرة اqي ٔاصبح يصّم «: اqي مل يتحقÀق ُطموحه
أالذنني، ٔاشواق سفرتنا أالوىل عندما ٔاظلمت ا@نيا يف عيوننا املتعبة، كنا يف أالعايل ٔاñ ورشـيد، ومل 

عىل مرىم النظر، تعد وهران وجبل سـيدي عبد القادر وسانتا كروز ٕاّال مساحات ملساء ممتدة 
، 20»حتيطها يف اجلوانب الشاملية زرقة واسعة ظلت متتد هبدوء حىت الهتمت لك يشء ومل تبق ٕاّال يه

ا انفتحت عليه الروايُة، وهو Vا فرعيVمدارا سـياقي ُ تذبذُب وضعِ اqات : هذا املقطُع إالظهاري يُشّلكِ
ـرشـيد وكرمي ومرمي، اليت تبدو : دار qµات¡ج عي يف جمرى التحوالت السـياسـية، ويرتبط هذا امل

: مسـتفيدًة يف بدايةِ الرسِد من قراِر الهجرة، والسبُب القهري هو ما جعلهم يغادرون ٔارَض الوطنِ 
، فالهجرُة تكون ٕاّما حا© اختيار ٔاو حا© اضطرار، ومع رشـيد وكرمي اكنت )¡ضطرارُ / ¡ختياُر (

ضغوطاٌت / ظٌمل / هتميٌش / بطاٌ© : وضٌع اج عي سليب جنَم عنه: (بفعِل ٕارغام َصدَر عن ôٍة قهريةٍ 
  ...).نفسـية
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: يمتُزي بنوعٍ من الرتكيِب ) الهجرُة ٕاىل µريس من ٔاجِل التغيري: (فتكويُن امللفوظ النّيص املركزي
ِر مفن ôٍة ُحيّنيُ اqات رشـيد موضوَع الهجرة لصديقِه كرمي لوجوِد ما يُرُمغ اqاَت عىل السف

، لتنشأ العالقة مبوضوعِ الهجرِة انطالقًا من اqات اليت تصدُر عهنا، ومن ôٍة ٔاخرى ُحيقُّق )¡ختيارُ (
، لوجوِد ما يُرمغ اqاَت عىل )الطرُف أالّول(موضوَع الهجرِة لصديقه رشـيد ) الطرُف الثاين(كرمي 
يف مقابِل الوجوِد هنا ) فرنسا/ µريس (، فالتحقّق هنا مرهوٌن µلوجوِد هناك )¡ضطرارُ (السفِر 

  ).اجلزائر/ وهران (
، يقتيض )الهجرُة ٕاىل µريس(يف عالقته µملوضوع أالسايس ) ¡قتناع µلهجرة(اجلهُد الوسـيُط 

لن هيزم «: رشـيد عدَم العودِة ٕاىل اجلزائِر من دون حتقيِق أالهداف املرجوة/ كرمي : µلنسـبة لWات
لشوق واحلب وأالمل، ستنظر ٕاّيل مرمي بعيون عاشقة، بدهشة من حلمي سأعود محمال حبقائب ا

هكذا حنن دامئا يف اجلنوب املتعب «/  21»يكتشف وجه معشوقة للمرة أالوىل وسـتكون خفورة يب
ُر نفسها بنفسها، وتهنار الصور القدمية وال تبقى ٕاّال  ُد ُمدñ من الWة والنور وعندما ندخلها تُدّمِ نُشـيِّ

ومع ذ� يصعب عيل ٔان ٔاستسمل لهذه السهو© اليت .. .روقة يصعب مجعها من جديدرمال هّشة وحم
لك يوم تضيق ا@نيا قليال، ظروف العمل ٔاصبحت ال «/  22»جتعل ّلك يشء رماد: ورمبا ٔاسود

لو تدري : صاحيب املسافة الفاص| «/  23»تطاق، لكين متأكد من ٔاّن الصرب واملثابرة هيزمان اليأس
مل واqاكرة ٔالدركت حباسـتك احلية قوة أالشـياء وخمابهئا، µريس يه ûٔية مدينة عظمية وكبرية بني احلُ 

  .24»متنحك احلياة ومتنحك املوت ٔايضا وليست يف الهناية معنية بأي واحد ٕاّال بنفسها، بنفسها فقط
صريورِة ، ُمنافيًة بذَ� ما هو ُمقتىض من ِقبل ال)اغتياُل رشـيد(لتنهتـي الروايُة µملوِت 

بداية µٕرصار اqاِت عىل حتقيِق الطموحِ واحلُِمل، اqي يتضمُن مساُره حتقيَق املوضوعِ : الرسدية
اكلعادة ٔاوُجُه ٔاوالدñ تباع µلرخيص، يذهبون «: أالسايس، وهو اّختاُذ قراِر الهجرِة وقَبوÂِ عىل َمَضض
مل يكن رشـيد ميT ٔاكرث من عشقه «/  25»مليئني µٔالحالم وأالشواق ويعودون يف توابيت مقف|

ٔالرضه، وخيبته اليت ظّل يداري هبا ُحزñ دفينا، عشق µريس مثلام يعشق امرٔاة ال يشء يف قلهبا ٕاّال 
ا@نيا بنت لكب، «/  26»...النور ودهشة الطفو©، مل تكن مدينته، اكنت وُمهُه امجليُل وقدره القاتل

ّال كيف نفهم موت رجل طيب يف لي| عودته؟ ماذا اكن ليست عاد© ٔابدا، يشء فهيا ظامل بقوة وإ 
يضريها لو ٔاÛلته يوما آخر  ٔاسـبوعا ٔاو حىت سـنة ٔاخرى؟ مل يبَق ٕاّال يوم ٔاو يومان لتكون روعة 

حس� بأّن شيئا قد «/  27»...التتوجي Fزوما ٕاىل ٔامعق نقطة ّيف، دم رشـيد اكن يغيل يف قليب، اÛ كنت
ات املُتتالية اكنت احلرائق تنشب يف ما تبقى من حيايت، جفأة شعرت انطفأ ومات، ويف دورة الساع

ûٔين خرست ّلك يشء حىت الرغبة يف مدينة عشقهتا ؤاحببهتا جبنون، ٔاحّس µالحرتاق، اكنت 
أالجساد احليّة تُشوى عىل عقارب الوقت، حتمُل يف عذاµهتا ٔانني اللحظة وحّب الوطن الغائب ال 

هذا هو عامل µريس اخلفي عامل تشوى فيه أالجساد البرشية وتومش µلنار «/  28»يشء يُن[ µخلري
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واحلديد احملمر، فيه ختمت الوجوه بتشوهات ٔابدية ال يشء يّربرها ٕاّال الرغبة املسـتدمية يف احلياة، عندما 
  .     29»تكون غريبا عليك ٔان تعرف ٔان عاملك حماط حبدود قد تكون السبب أالول يف هالكك

        ::::الساخرالساخرالساخرالساخر* * * * املؤوُل الفزييونويماملؤوُل الفزييونويماملؤوُل الفزييونويماملؤوُل الفزييونويم    - - - - 1111- - - - 1111----2222
كام يتصورُه (يؤّرشُ هذا املؤوُل عىل موضوعٍ دينايم ُمتÀصل µلعامل ا@اخيل لWات كرمي 

أالخالقيِة اليت انتقاها بدقٍة بدايًة µالِمس؛ / اجلسديِة : ، انطالقا من حتديِد الفوارق ¡ج عية)املبدعُ 
من حليليفة؟ من «: رمي يف الطائرِة مبارشًة بعد انتقاِء ¡مسِ ٕاذ يُالحُظ ٔان املبدَع قد وصَف حاَل ك

نظرت ٕاىل الشخص اqي اكن ينام جبانيب، «/ 30»غريُه؟ الرجُل السمني اqي يلوي السـيجار يف مفه
.. .اكن يشـبُه خزنيرا صغًريا مبنخاريه املفتوحتني وحنكيه املنتفختني حاولت ٔان ٔاñم ولكين مل ٔاسـتطع

ال ٔادري ٕاذا .. .حنوين، حبويب، معري: µمللل من املفردات اليت اكن خيمت هبا مجD بدٔات ٔاشعر فعال
اكن يسخر مين ٔام اكن جادا، طريقُة `مه مل ترحِن، حىت الساعة اqهبية اخلشـنة يف معصمه 
والسلس| يف رقبته، البودرة النامعة عىل وôه، حاجباه املُكحالن واملرتبان µسـتقامة، حركة يديه 

سألين وهو حيرك «/ 31»شحونة µ@عوات اخلبيئة، وكرثة اخلوامت اليت متٔال ٔاصابعه مل ترحن ٔابداامل 
مل ٔاترشف بعد مبعرفة امسك؟ حمسوبك فتحي، فتح هللا .. .هاي معري: مؤخرته وصدره بنوع من ا@لعِ 

ي، فيناديين ٕاىل امس Aوبعضهم يضيف حرف الـ  Fatyعليك ٔابوب اخلري، يناديين أالقرµء ٕاىل القلب 
Fatia«32  /»فليك 33»، وٕاذا حتب هتذهبا قل زامل حاب تفهم ٔاكرث؟ تريد تفصيال ٔاكرث؟...حليليفة ،

نسـتطيَع تبيَني ٕاسرتاتيجية املُبدع يف تنويعِ أالوصاِف املُنتقاة بدقٍة يف هذا املسـتوى إالنتاÜ، جيُب 
ص| بشعور كرمي µلتذمر من ترصفات وسلواكت علينا القياَم بتجزئهتا ٕاىل ٔاوصاٍف للحاالت النفسـيِة املت

ٕادخاُل السـيجاِر يف / طردُه من الكريس µلقرِب مين / بدٔاُت ٔاشعُر فعًال µمللِل : حليليفة املُنحرفة
دفُن السـيجار يف / حتويُل الطائرة وٕاخراج ٔارساره / محDُُ بلك ثقD ورميه من الطائرة / معِق حلقِه 

ذ لرصاخهِ  �Wنزعاجٍ / احملموم من كرثة أالِمل  مؤخرته والتµ خالص : نظرُت ٕاليه من جديد، متمتت
بدٔات تتوا@ @ي كراهية غريبة اكنت مزجيا من الرفض واحلقد، وصوال عند ! / ٔاصبحُت ñنيس ؟

السلس| / الساعة اqهبية اخلشـنة يف معصمه : ٔاوصاف حاالت الوعي املتص| µٕالحساس µٔالشـياء
ُكرثُة اخلواِمت اليت متالF / النامعة عىل وôه حاجباه املُكحÀالن واملُرتبان µسـتقامة  البودرة/ يف رقبته 

ي / الفساُد السـيايس : ٔاصابعه، حيث ترتبُط هذه ا@الئُل إالظهاريُة اجلزئية µ@ليِل إالظهاري الُلكِّ
ِة بيعِ ما تبقى من قد يكون واحًدا من الورثِة القت| مسافرا يف] يقصد حليليفة[: لطيف «: املايل ÀمÛ 

¡ج عية / رشـيد عىل النتاجئ السـياسـية / كرمي : ، لتوقُِف ُمسـتقبَِل اqاتني34»نََفِس البالِد ؤارساِرها
  .السلبية للوضعِ الراهِن يف جزائر ما بعد ¡سـتقالل، وما جنَم عنه من مغوٍض 

ُ يف ظاهرِه عىلانتقى املبدُع من بني فُسِح ماكن ¡لتقاِء فضاَء الط     السفِر : ائرِة املُغلِق اqي يؤّرشِ
¡نتقاِل، ما يؤكُد ٔان ٕانتاج واسيين أالعرج @ليِل الفضاِء املاكين قد خضَع هنا ملؤوٍل ما / الهجرِة / 
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؛ ٔالن املداَر الفرعي يف النّص جعل اqاَت كرمي ال تُعُري انتباًها السخريةُ : بالغي هو/ فوق تسـنيين 
عاِش يف الطائرة، النشغاِل ذهنه µلتفكري يف حبيبته مرمي اليت فارقها كهروٍب من املوقِف للموقِف املُ 

يف تT اللحظات املرتبكة، اكن اخلوُف من يشء غامٍض يعرتيين، حاولُت ٔان ٔاتسىل «: اqي وقع فيه
ليفة حرمين µلصمت والعز©، ؤان ال ٔارى شيئا آخر ٕاّال وجه مرمي حىت يف عبهثا وخسريهتا ولكن حلي 

Âلوضع السليب35»...من ذ� بتكرار سؤاµ السـيايس : ، فهذا إالضامر املُتجّسُد كشعوٍر غامض /
إالحساُس حباِ© خوٍف اتÀصلْت بأدّ©ٍ ذهنيٍة َحفّزها الشعوُر بثقِل : (¡ج عي يصُف حاَ© اqاِت كرمي

  ).احلاِرض الغامِض وتأُزمِه، ويه اسـتذاكر مرمي
ٔانÀ املبدَع الزتَم يف ٕانتاجه للمؤوالت التجسـيدية لهذا املدار الفرعي، جبعل السارِد لنصَل ٕاىل 

الندُم / التأسُف / السخريُة / التذمُر : (ينقُل لنا بصوت اqات كرمي حالته اqهنية من حراكٍت ؤاقوالٍ 
وعىل الفوارق ، ويه دا© عىل ¡هنيار أالخاليق من ôة )الرشوُد اqهين/ احلزُن / احلريُة / 

د معُه احلا© اqهنية مكؤوالٍت سـياقيٍة حلاالٍت ؤادٍ© ذهنيٍة،  Àة ٔاخرى، لتتجسô ج عية من¡
  .ٔاظهرَها الَسُنن البالغي املُعمتُد يف امللفوظاِت النصيِة ٔاعاله

لت مع تفاع) نُثاُر أالجساِد احملروقةِ (جسُد احلرائِق : املُالحظ ٔانÀ أالدَ© التفكريية يف نّص  
فرتة ُحمك هواري / ¡شرتاكية / أالحادية احلزبية : الواقعِ اجلزائري يف مرح| ما بعَد ¡سـتقاللِ 

، خاصة ما اتصل µلتحوالِت السلبية اليت قّوضْت وخيّبت ٔاغلَب آماِل الشعِب، وعّرْت )بومدين
ُع السـيايس و¡ج عي، لهذا اليت فرَضها الواق) التجربُة ¡شرتاكيةُ (زيَف إاليديولوجياِت الرمسيِة 

/ ¡ج عية : السبِب توّجَه ا@ليُل التفكريي حنو فكرة ا@عوِة ٕاىل تأمٍل معيٍق حلدوِد املُعاد©
فكري؛ ٕاْذ سادت هذه أالدُ© التفكريية يف ذهِن املبدعِ / نفيس / mرخيي : السـياسـية، وٕاىل تأمٍل معيقٍ 

ما يُعرُف (عىل رشعيِة الرئيس املنتخِب ٔامحد بن ب|  بشٍلك خاّصٍ بعد انقالِب هواري بومدين
، وتوليِه مقاليَد احلُِمك، وما ٔاعقَب الوضَع من تغيرياٍت سـياسـية واج عية واقتصادية  )µلتصحيِح الثوري

  .وثقافية
  ::::الواقُع املُظهÀُر يف نّيص مرا: الرضير ومملكة الفراشةالواقُع املُظهÀُر يف نّيص مرا: الرضير ومملكة الفراشةالواقُع املُظهÀُر يف نّيص مرا: الرضير ومملكة الفراشةالواقُع املُظهÀُر يف نّيص مرا: الرضير ومملكة الفراشة - 3333

 1997كولونيُل احلروِب اخلارسة شـتاَء : اَ: الرضيرِ مر : كتَب واسيين أالعرج نّصُه الروايئ
وْضُع اجلزائِر يف مرحِ| ما بعَد : (، يف فرتة العرشية السوداء، ُمنطِلًقا من واقعٍ ُمظهÀرٍ )µريس/ اجلزائر(

، ما ساعدُه كثًريا عىل اسـتخالِص ا@ليِل التفكريي املُندرِج خلَف شِلك ٕانتاجِه الروايئ؛ )¡سـتقاللِ 
َس للمداِر السـيايق، املُمتثِل يف ٕادراِك ٕاذ  من خالل اسـتقراِء النّصِ يتبّنيُ لنَا جلًيا ٔانÀ ا@ليَل املُؤّسِ

بَل التطوَر و¡زدهاَر ا�متعي يف اجلزائرِ  مرحُ| ما بعَد : ( املُبدعِ لسبِب اخللِل الرئييس اqي يُعرقُل سـُ
 1965هواري بومدين عىل الرئيس ٔامحد بن ب|  انقالُب /  1963مترُد جامعة شعباين : ¡سـتقاللِ 

حماوُ© انقالِب العقيد طاهر الزبريي الفاش| عىل هواري بومدين / والتوتراُت السـياسـية اليت ٔاعقبهتا 
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العرشيُة /  1988انتفاضُة ٔاكتوبر / احلرُب اجلزائرية املغربية بداية سـتينيات القرن املايض /  1967
: امتالِك احلُاكم لزماِم التسـيِري الصحيح، وعدم امتالِك الشعِب لزماِم ٔامِره، يمكُن يف عدِم )السوداء
ال ٔاهيا الكولونيل العظمي يف أالزمنة الضائعة واحلروُب الكبرية اليت ٔاعطت ِعرقا مبتورا وب! ٔامري زوايل«

لك� يشء mفه، هذا هو ¡حنطاُط بعينه، صعوُد الرعاعِ اqي ! mرٍخي، بدًال من ٔان تعطي ِعرقا خاً@ا
ٕاّن ذهنية القطيع يه اليت ! : لها من كذبة كربى! يعين مّرة ٔاخرى صعوَد القمي امليتة، : لها من خديعة

!  يشء يهنار، : ٕالهـي، ما هذه التفاهةلك� .. .تسوُد عىل ّلك ما ميكنه ٔان يكون اسـتثنائيا يف هذا الب£
  كيف نتطّوُر؟ كيف نتحّرُر؟:  ، ِمن مثَّة اكن سؤاُل املداِر اجلوهري36»ما هذا ¡ضطراب

ر املُمكنِة  ُه هذا عديَد إالجاµِت املُتّصِ| بُنُظِم احلُِمك ا@يكتاتورية، وبأساليِب التحر� فرَض نص�
فيه بأبنية فكرية خالصة للمبدع، تفاعلت مع الواقع اجلزائري بلك ٔابعادِه،  مهنا، الرتباط أالد© التفكريية

خاصة ما اتصل منه µلتحوالت السلبية اليت خيّبت آمال الشعب، وعّرت زيف إاليديولوجيات 
الرمسية اليت فرضهتا عىل النوا: الطيبة واخلبيثة، qا اجته ا@ليل التفكريي حنو ا@عوة ٕاىل تأمل mرخيي 

ًدا معه ٕايديولوجيةوا : ُمحايثة وُمزامنة لِفعيل: ج عي لٕاليديولوجيات السـياسـية والنفسـيات، ُمجّسِ
أالداُة الطيّعة بيِد النظاِم -املُخرضم " ٔامري زوايل"إالدراِك وإالنتاجِ، اليت اسـتلهمْت حاكيَة الكولونيل 

قة انتقادية سلبية ارتبطت بسلواكت بطري -العسكري احلاِمك، املُسـتخَدمُة لتحقيِق ٔاغراضها وخمططاهتا
 انفعالية مرضيٍة وساديٍة، خلقَها الفكُر املرتبُط µٕاليديولوجيا السـياسـية وبأشاكل احلُمك املُرتتبة عنه،
ُمِدينًا معُه الزنعَة ¡نطوائيَة للشخصيِة البط| املُتجسدة يف ¡كتفاِء µلتعظِمي الزائِف لWاِت املتحّصنة 

ُح مجموَع القِمي اخلاصِة املُتبناة من ِقبِلهابأوهاÛا اخلاص ِ ٕاµن احلرب «: ة، انطالقًا من بُعٍد رمزي يَُرشّ
ويف ٔاثناء الثورة الوطنية بعد ٔان .. .ٕاىل جانب احللفاء ]يقصد الكولونيل ٔامري زوايل[العاملية الثانية قاتَل 

يك يفعل مثD السريَة نفسها مع هرب من اجليش الفرنيس وُوضَع حتت إالدارة املبارشة ليس احلواس ل
ال£ودين، لقد عاش مع ّلك املغامرات املمكنة واملتخيّ| يف  FLNٔاعداء الـ   MNAامليصاليني، مث الـ

يقصد الكولونيل [ساعَد «/  37»مث uر ضد عصاµت بلونيس MNAمنطقة بسكرة عندما اكن مع الـ 
ٔاحّهبم مجيعا ومعليا، حىت لو حاول ُلكv مهنم ٔان ميحو مجيع الرؤساِء اqين عرفهتم البالد و  ]ٔامري زوايل

يقصد [اسـتدعي من اجلنوب  1965خالل انقالب عام «/  38»االٓخر، مل يكن هذا لزيجعُه ٔابدا
رسل ٕاىل عنابة ] الكولونيل ٔامري زوايل Fليك يتحالف مع بومدين ضد بن بيال، فعل ذ� بال ترّدد وا

مل جيرؤ ٔاحٌد عىل القيام به، لقد ٔاµد وجسن مجيع املعارضني  حيث اكن المتّرد قو: جدا، ففعل ما
، هنا شّلكَ املداُر 39»الشـباب اqين اكنوا ما يزالون مؤمنني بأسطورة رئيس خارج من الثورة العظمية

احملّيلِ املسؤول عن هذا املقطعِ إالظهاري جزًءا من سـياِق املداِر الفرعي اqي انفتحْت عليه الروايُة، 
ِط العسكري يف جمرى التحوالت اجليو وهو ت ِّ نُكران / تعظُمي اqات : (سـياسـية -ذبذُب وضعية املُتسل
، ويرتبُط هذا املداُر بـالشخصيِة البط| اليت تبدو مع بدايِة الرواية مسـتفيدًة من ان ءاهتا )اqات
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املبدُع µنتقاِء مداراٍت سـياقية  ووالءاهتا النفعية واملصلحية، qا ولمترير ñِجت هذا ا@ليِل التفكريي قام
منسجمة مع إاليديولوجيا املُحايثة ل£ليِل، واملتص| مبهاِم وسلوكياِت الكولونيل السابق يف اجليِش 

/ السلطُة : القذرة، اqي اسـتفاد من ّلك ¡متيازاِت واخلرياِت وإالماكñِت " ٔامري زوايل"اجلزائري 
يل نفسه بال يشء، وûٔنه و@ للتو يف حصراء بال ختوم، لقد مجع ذات صباح مجيل وجد الكولون «: املالُ 

ثروة ال مثيل لها، ٔاوال من ٔابيه اqي اكن ٔافضل ٔابناء مرشٍد رو8 يُديُر زاوية ل£رقاوة، واكن ٔاحد 
 مثÀ اكنت هناك ُحروب ال حيتفظ.. .ٔاكرب القناصة اجلزائريني امللقّبني الـ تركو املُنمتني ٕاىل اجليش الفرنيس

انزلق هبدوء عىل كرسـيّه وهو يثبت «/  40»مهنا ٕاّال بذكرى الرواتب اليت اكن ُجيبهيا لك ثالثة ٔاشهر
وعىل الصور القدمية ملصانعه ومشاريعه تT اليت ٔامثرت وتT اليت .. .نظره عىل وجه سارة بريسيك

ٔالطفال حىت معمل نظر µٕمعان مرشوعا تلو االٓخر، من مصنع µلوñت ا.. .بقيت يف احلا© اجلنينية
، اليشء اqي جعلها تُؤّرشُ رمزً: انطالقا 41»الرخام اجلنائزي؛ ٔالن املوت غدا الثابت الوطين الوحيد

فرتُة ُحِمك ُهواري بُوِمدين (من آليِة المتثيِل عىل الِنظاِم العسكري احلاِمك الُسلطوي املُستبّدِ يف اجلزائِر 
حقيقِة فشِل خمططاِته السـياسـية املُتعاقبة يف حتقيِق ٔاهداِفها ونتاجئُه ا@مويُة، بكشِف ) وما بعدهُ 

  .، ملَا ٔاسفرت عنُه من تدهوٍر يف القميِ )الرٔاساملية/ ¡شرتاكية (
السارِد يُديُن بطريقٍة مبارشٍة الكولونيل ٔامري زوايل مكفرٍد / فا@ليُل املُلقى من قبل املُبدعِ 
ريي نوعي ملظاهِر الفساِد السـيايس واملايل و¡هنيار أالخاليق، بصيغِة امجلعِ، وذ� بتفجريِه @ليل تفك

اَع النفيس اqي تعانيِه  جتّسَد يف ذهنِه من خالِل حلظِة ٕانتاجِ النّصِ اqهين، لُيظِهَر بعدها الّرصِ
قرارُه اكن ُمتعًبا جًدا وµلَغ ¡نزعاجِ وآسًفا عىل ٔانه مل يتخذ «: الشخصيُة البطُ| املُتسلطة واملُتأزمة

بتحويلهم ٕاىل رماٍد ٔاو غبار يف الوقت اqي اكن ميتT السلطة لفعل ذ�، فهذا سـيعلّمهم كيف 
مل ٔاكن ٔامT ما ٔاقّدمه هلم سوى زجاجة «/  42»يقّدرون كولونيال وهب حياته لكها للوطن بال ترّددٍ 

اكن طعم «/  43»...ويسيك، اكن ٔاحدمه قد قّدÛا يل واكن يريد ٔان يُمّرَر حليب حلظة ٕاىل املغرب
ٕاّن سارة يه اليت جعلتين ٔاكتشُف اqي .. .حلمة هندها كطعم السكر املمضوغ واملغّطِس يف ماء البحر

ما كنُت الٔكتشفه ٔابًدا مبفردي، مWات اجلسد، لقد اكن رٔاسها خلًوا من املمنوع ومليئا µلنور، ٕاهنا ال 
اكن «/  44»مع سارة ٔاو رازحا حتت وطأة حهبا تشـبه ٔاخهتا يف يشء، ٔاخهتا اليت ٔانىس امسها لكام ُكنُت 

¡هنيار قو: جدا، �q اّختذ قراره بأن يهنـي حياته مرًة واحدة وٕاىل أالبد ٔالهنا لن تكون ٕاّال كرهية من 
مكث طويال يُفكّر مبا ينبغي Â ٔان يفعل، مث .. .دون سلطة، مل خيطر بباÂ ٕاّال فكرة واحدة يه ¡نتحار

ال القت| اqين اكنوا يريدون ٔان يروه متأرحجا يف طرف حبل ليك يتحّرروا من شـبحه قّرر ٔان خييب آم
، فاالٓليُة إالنتاجيُة هنا ارتبَط بناُؤها 45»كام اكنوا يريدون، بلك بساطة قّرر ٔان يبقى عىل قيد احلياة
صوِر املبدعِ ملا الكولونيل ٔامري زوايل بت: بعالقة ا@ليِل التفكريي املُسـتحرض يف ذهِن اqاِت البط|

حلظُة ¡ضطراِب، ليتÀصَل معه املداُر السـيايق بُبعٍد / حلظُة التوازِن : جيري µلعاِمل ا@اخيل املتصل هبا
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اج عي، حاول من خالÂ املبدع تفعيَل الروحِ اجلزائرية مبختلِف / حزيب / ٕايديولوÜ سـيايس 
ُح واقَع إاليديولوجياِت و¡ن ءات احلزبية ، بتحويلها ٕاىل أ )سلبياهتا وٕاجيابياهتا: (رشاِحئها منوذجٍ عام يُّرشِ

  .مرحُ| الثورِة التحريرية ومرحُ| ما بعَد ¡سـتقاللِ : املتناحرة ف~ بيهنا
غري ٔانÀ تناظَر الُبعِد السـيايق وإاليديولوÜ العام يف نصوِص واسيين أالعرج الروائية مل مينعُه 

اqايت : بسبِب تأث�ِر وعيِه ٔاثناَء فعِل إالنتاجِ والتأليِف µلراهِن السـيايق املتغّريِ من خلِق متايُزها وتنوِعها، 
للمبدعِ والسـيايس و¡ج عي للجزائر، وهذا جنُدُه يف عديد النصوص الروائية أالخرى اليت ٔاظهرت 

اجيٍة رمزيٍة ، اqي ارتكز مبارشة عىل قوٍة ٕانت2013مملكة الفراشِة : ا@ليل التفكريي نفسه، كنّص 
احلرُب / مرحُ| ما بعَد الُعرشيِة السوداء : (ؤايقونيٍة اتّصلْت مبرحٍ| مفصلية يف mرِخي اجلزائِر، يه

ب ا@يين  فوىض ثورات الربيع العريب يف ظّل ا@كتاتور:ت / الصامتَُة وتبعات الفساد والتعص�
وواقعي، مزَج بني لغِة احلُمل والطموحِ من  ، ُاسـُتحرضت هذه املرح| انطالقًا من بعٍد ختيييل)الطاحنة
، وشاعرية الكتابة واللغة )را:ن/ كوزيت / فريÜ /زورµ / فاوست / :ما : الشخصية البط|: (ôةٍ 

، )املبدع واسيين أالعرج وثقافته املوسوعية: (اليت اتصلت qµاكرِة الفردية وامجلاعيِة من ôٍة uنية
املشاعِر واِجلراحاِت وأالحالِم وإالحباطاِت و¡نكسارات الفردية وامجلاعية ُمتتبًعا بذ� معها خيوَط 

اليت تشعُر هبا اqاُت وتعيُشها ٔاماَم تأزِم العالقاِت إالنسانية وقسوِة الواقعِ وتغّرياِت الزمِن، لمتهّد يف 
  . أالخري لهنايٍة غامضةٍ 

ام املساراِن أالساسـياِن الWاِن ارتكزْت علهيام املالحُظ يف النÀص ٔانÀ احلواَر واqاكرَة املُتشظية ه
الشخصياُت، رامسًة معُه مالمَح هوية مزيُهتا التشّظي والهروُب ٕاىل بقا: أالحالم ِاملسلوبِة واالٓماِل 

عزُف / مملكُة زوكريبريغ الزرقاء : عاُمل الفيسـبوك: (املُغلÀفة µالنطوائيِة القات| والعزِ© ¡فرتاضية
، هذه العز© الفردية و¡ج عية حطمت اqات؛ كوهنا ال تعيُش يف )عامل الُكتب/ از موسـيقى اجل

ٔاحاوُل ٔان .. .حيدُث ٔان ٔاغرَق يف ٔاحاليم وهبيل«: عاِملها الواقعي بل العاُمل هو اqي يعيُش يف ذهِهنا
عُربَ مثَل فراشة فوق ٔالسـنِة النار، ٔان ٔاñم وسط ٔالوان خيلقها ق ليب ويؤثهثا جنوين ٔانىس ّلك يشء، وا�

نزعُت من عىل ظهري ال�رينات، ٔامحلها دامئا بغمدها اجل£ي الصلب وûٔهنا بندقية «/  46»اخلفي
ٔاختفى يف «/  47»صيد، وجودها مينحين بعض أاللفة مع أالشـياء اليت فقدهتا يف املدينة وبعض أالمان

مجيل ٔان تتحول ٕاىل ٕاÂٍ صغري،   معق الفيسـبوك، حبيث ٔارى ّلك يشء ؤاmبع امجليع وال يراين ٔاحد
ٔاñ حيث تركتين حبييب يف املرة أالخرية، ال ٔاحترك ٕاّال قليال «/  48»ترى ٔاعامل ّلك اخللق وال يراك ٔاحد

يف دائريت القلقة، مل ٔاتقّدم خطوة واحدة ومل ٔاتراجع خطوة واحدة ٔايضا، يف مملكة زوكريبريغ 
ارة اليت ٔاقاوم هبا خريف ووحديت ٕاّال هذه اململكة الزرقاء ٔاñ ال ٔامT أالسلحة اجلب«/  49»...الزرقاء

ُد ٔاوهايم اجللي| عىل ٔارض من ماٍء، ٔاñُم فهيا «/  50»اليت تسمى الفيسـبوك ٔاكتُب ؤاشـتاُق ؤاشـيِّ
ٔاñ امرٔاة من حلم ودم وكثري «/  51»ؤاستيقظ فهيا ؤاحن� ٕاىل شوٍق خفي هو من نوا:ي غري الرصحية
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ال يشء سوى الليل «/  52»ه احلرب الصامتة، بعد ٔان فكّكته احلرُب أالهليةمن الهبل اqي قتلت
والسكينة وانطفاء ٔاّي جنم يف السامء، هل هناك ساموات خاصة µحلروب الصامتة ؤادخنة املوت 
اليويم؟ ٔاعتقد ذ�، ٔالن هبا راحئة احلرائق وطعم الرماذ، سامؤñ القلقة ال تشـبه ٔاّي سامء ٔاخرى، 

احلياة ¡فرتاضية : µµ ليست سيئة «/  53»...عبة ُانزتعت عيناها، خوٌف غريب يعرتيينجوفاء مثل ل 
ٔامام حياة معطرة µملوت وا@م وأالشالء، ومعطوبة يف الصممي، مجي| ٔالهنا تُشعرين بأننا مازلنا عىل قيد 

ة عرب القراءة وعرب هذه العوامل احلياة، ؤاّن قابليتنا للحمل مل متت، الكثري من احليوات : µµ متّر µلرضور 
  .54»السه| وامجلي|

 -انطالقا من امللفوظات النصية ٔاعاله- املالحُظ ُهنا عىل هذا المنِط املُتسارعِ من أالحداِث 
من ٔاسـئِ| اqات املُلّحِة اليت تراودها، فهـي جتّسدت " :ما"اتصاÂُ اللكّي هبروِب الشخصية البط| 

الهزميِة والقلِق واخليبِة والطموحِ وأالمِل؛ ٕاذ اكن ُمنطلقها شـبكة العالقاِت اليت : اكعرتافاٍت ُمبّطنٍة بـ
، ومع µيق الشخصيات من ôة )¡سرتجاعُ / التذكُر : (حاكهتا الشخصيُة البطُ| مع ذاِهتا من ôةٍ 

Âُ، ما منَحها حقÀ ، فهـي فضلت الهروَب من الواقعِ وٕاغراءاته الزائفة خبلِق عاٍمل مواٍز )احلوارُ : (uنية
، والسبُب )عاُمل الفيسـبوك اخلفي: (مملكُة احلُِمل والهشاشةِ : ¡ن ِء واللجوِء ٕاىل مملكِة الفراشة الزرقاء

) ديف(اكن سقوط مجيع من ٔاحبهتم وتعلّقت هبم ûٔوراِق اخلريِف اليابسة، مكوُت صديِقها داوود 
ه فرقُة اجلاِز ا¥زَن، ٔالنه يف أالصل اكن ماكñ غري نسمي املاكن اqي تتدّرُب في«: بطريقة مأساوية

مسـتعمل وÛمًال، فأعطيناه روحا جديدة حنن السـبعة Ûابل، قبل ٔان يقتل داوود، ديف كام ٔامسيته، 
منذ مقتD مل ٔاعد ٕاىل الفرقة ٕاّال يف االٓونة .. .عازف الهارمونياك والقيثارة الكهرµئية يف ظروف غامضة

 55»كرسة من فقدان ديف اqي فّضل صداقيت عىل حّيب، واختار جنونه قبل مقتDكنت من .. .أالخرية
بطريقة مأساوية ويف ظروف غامضة، والسبُب مافيا املال املُتحمكة يف ) زورµ(موُت واِ@ها زوبري / 

عندما قتل µµ زورµ ٔامام عيين، «: سوق أالدوية اليت حاولت رضب مجمع صيدال قصد ٕافالسهِ 
 Fفكُّر يف احلياة بشلك آخر، وتصلّب قليب قليال، ٔاخطر يشء يف احلروب الصامتة ٔان خيرس ٔاصبحت ا

إالنسان أاللوان اليت يف ٔاعامقه وقلبه احلّي، ويتحوُل ٕاىل جمرد دودة قات| وñخرة بّرسية ٔالكرث العظام 
رجية اليت ٔاّمي ف«: حنو املوت واجلنون بني الكتب) فريÜ(ُعز© أالم فرجية /  56»قوة وصالبة

ٔاصبحت يف تسميايت فرجينيا مث فريÜ اختصارا، اكنت قد بدٔات تدخل يف عزلهتا اليت سـتحولها ٕاىل 
اّختذت قرارا هنائيا بأن .. .ٔايم اكنت ٔاكرثñ هشاشة وتّرضرا.. .اكئن غريب؛ وûٔنه ليس من هذه أالرض

ٔاحدا، ال تزور ٔاحدا، وال  ال خترج من البيت، ال تقف عند العتبة اليت سقط عندها ٔايب، ال حتادث
ماتت .. .خترج حىت للساحة املكشوفة خوفا من الظالل اليت اكنت تراها عىل أالسطح من حني الٓخر
مغادرُة /  57»فريÜ يف السكينة اليت اشـهتهتا، وانهتـى لك يشء، وسقط اجلرس الثاين يف مدينة قليب

ة ُمختارة املنفى بعد اصطداÛا العنيف مع البالد ٕاىل مونرت:ل يف ظروف قاسـي) كوزيت(ٔاخهتا مارّ: 
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ٔاخيت كوزيت مل تُعد تسأل عين من كندا، منذ ٔان سافرت للمرة أالخرية وبشلك عاجل، «: ٔاخهيا را:ن
مل يعد هناك يشء يربطها هبذه أالرض، قّصة كوزيت ٔاعقد، وغريهتا من عالقيت بوا@ي ّخضمت ٔاñها، 

: هيا را:ن للمخدرات µٕرادته ودخوÂ السجن بسبب جرمية قتلٕادماُن ٔاخ/  58»ولكين سعيدة ٔاهنا خبري
را:ن اكن يف وضع ٔاقىس، واكن حيتاج ٕاىل بعض النوم وٕاّال اكن سـيغرق يف اجلنون، فاكنت «

، بُعُد حبيهبا 59»املُسكّنات يه الوسـي| الوحيدة، احمليط وحرب املوت هام من دّمرا را:ن وجيD ٔايضا
ُده كحبيٍب افرتايض) فادي(الاكتب املرس8 فاوست  حبييب فاوست عوضين عن «: علهيا، وجتس�

هذا الغياب، لك� حيب ذهب حنوه، فقد اكن ٔايب ؤا� وّرسي امجليل وأالهبـى وأالشهـى اqي لن 
ّمصَم فاوست ٔان يضلÀ افرتاضيا ٕاىل آخر حلظة، جمّرد صورة ٔاو عالمة خرضاء .. .حيّس به ٔاحٌد غريي
ن الصفحة، تأيت ّمث تنطفئ حىت يف الشهوة، اكنت اللغة يه جنوين احلّر، مارسـنا يف الزاوية الميىن م

qّتنا ذهنيا عن بعد، اكن خيايل هو منقذي  الثاين @رجة املرض، ٔالنه لواله الحرتق ّلك يشء ّيف، 
َن ، لتكو60»!وqبلت ّلك حوايس احليّة، اجلنس ¡فرتايض µللغة، رمبا اكن ابتاكًرا عرصً: خطًريا

يف خضّمِ عالقاِهتا الومهية وسَط " :ما"النتيجُة تشّلك مالمح هويّة ُمتشظية، تعكُس انشطاَر اqاِت 
  .ّلك املشاِلك وأالوجاعِ واملآيس وجضيج احلياة

فاqاُت :ما امرٔاة غري عادية، خملوقُة `ٍم حتاوُل ممارسَة سلطِة اجلذب عىل حبيهبا الفايسـبويك 
qي تعشُقه، رمغ ما عانتُه من قلٍق وجودي، جّسدتُه µالغرتاِب عن الواقع ا" فاوست"¡فرتايض 
: أالحالُم واخلياُل واqكر:ُت حلوها ومّرها، جاعً| جسدها جسني زاوية مظلمٍة يف ماكن مغلقٍ : املعيِش 

َء البحِث عن ميثُل فضا: مقر فرقة ديبو جاز/ ميثُل حلظة التذكر والصفاِء : غرفُة البيِت ( العاُمل الواقعي
، فالرابَط اqي َحَمكَ )غرفُة ا@ردشِة يف الفيسـبوك( العاُمل ¡فرتايض) / التاكمِل و¡رتواِء إالنساين

اqاكرة املُهمينة واملُتشظية، اليت جعلت أالحداَث والوقائَع : عالقاَت اqواِت بعضها ببعض هنا اكن
وطموحاٍت منشودٍة، مصطبغة بلحظاِت الرحيِل  ماضهيا وحارضها تتجّسُد ûٔحالٍم عابرةٍ : املُعاشة

والتيِه، ّمث احلُّب والنسـيان واخلوف اqي ٔاصاَب أالشخاَص وأالمكنَة وحىت أالشـياَء، لتندمج 
الشخصياُت مع بعضها يف وحدة وجودية، عكست مشاعَر احملبّة والكره، الصدق والكذب، التحّرر 

أالمان واخلوف، النظام والفوىض، وهذا ما عّرى و¡سـتعباد، ا@فء واجلفاء، الفرح واحلزن، 
البيت وخمرن فرقِة ديبو جاز وعاُمل الفيسـبوك : (µملاكن املغلِق كفضاٍء فاتٍن ٕاجيايبمواقفهم يف عالقهتم 
، ليعكس بذ� )العاُمل اخلارÜ/ احمليُط :  (µملاكن املفتوحِ كفضاٍء مؤٍذ سليب، و)والكتب واملرسح
حب� الفيسـبوك؛ ٔالنه يربطين «: ماكِن قَمي احملبِة واحلريِة يف مقابِل الكرِه والفوىضهذا التقابل بني االٔ  Fا

.. .µلعامل اخلارÜ املغلق، ؤاخافه ٔايضا ٔالين التصقت به يف ّلك أالوقات، @رجة ٔاين ٔادمنته بكرثة
ت ٔاقول يف يف أال:م الصعبة كن«/  61»تعبُت كثريا عندما يتاكتف علينا الصمت والعز© واخليبة

خاطري من املسـتحيل ٔان تستسمل هذه املدينة للقت|، يف ٔا:م احلرب الصامتة مل ٔاعد ٔاعرف هذه 
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ٔاصبحت «/  62»املدينة وال ٔاعرف µلضبط ماذا تريد؟ ٔامل تنته احلرُب أالهلية؟ ٔاتساءل حبرسة
µء مل تنقطع ملّدة مسافايت حمدودة ومساليك واحضة، اجلامعة، ديبو جاز والبيت، كنت سعيدة ٔاّن الكهر

/  63»طوي| طوال ٔاّ:م احلرب أالهليّة، يه من اكن مينحين فرصة التخفّي يف جنّيت الزرقاء والكتب
اكنوا مآيل امجليل، ٔاشعر ! لكام تأزمت ا@نيا يف وôـي شعرت µنشداد كبري ٔالصدقايئ يف ديبو جاز«

.. .وماشاهو بصوته امجليل.. .ىل الهارمونياكمعهم بسعادة غريبة µخلصوص مع سليين باñٔقهتا يف عزفها ع
عندما نفقد من حنب نتحّول ٕاىل ñس ñقصني من «/  64»ٔاشُعر بأن االٓمال اليت يف دواخلهم كبرية جدا

يشء، هناك فراغ ينضاف من تلقاء نفسه ٕاىل سلس| الفراغات اليت متٔالñ بسبب الغياµت اليت ال 
ضيّعت ٔا� را:ن يف املهبم ؤالكت أالñنيات الصغرية اليت ال سلطان لنا علهيا، فقدت ٔايب مث ٔايم، 

ٔاحتّملها ٔاخيت كوزيت، مك ٔاصبحت بعيدة اليوم عن تT الطف| املُدل| اليت اكنت ترتسم ٔاماÛا آفاق 
ونست جفأة ٔاّن النور املعّطر اqي اكنت تراه وتسـتحم ّلك جفر فيه، مل يكن ٕاّال برقا .. .مسـتقبلية واسعة

لّت وراءه ظلمة اكنت تنام يف ّلك يشء كقنب| موقوتة، قبل ٔان يتحّول الّلك ٕاىل رساب اكن خفيفا جت
يتّسع لكّام مشت طويال، حىت املدينة ٔاصبحت جافّة مثل ٔاهالهيا، وال يشء فهيا يوقظنا من دوار 

 65»مضمون اخلوف، ليس عبثا ٔان يسّمي هذا املاكن احملاذي للجرس الكبري احلافّة؛ ٔالّن بعدها ال يشء
ماذا ٔاقول حبيبيت :ما؟ ٔالومك ٔام ٔالوم نفيس، «/  66»عندك حّق، املدينة ٔاصبحت غابة متوحشة«/ 

ٔانت يف تT البالد ٔاعمل مين بّلك الظروف أالمنية اليت تتجاوزين، ٔانت مل تفهميين : قليب، ٔاعرف 
الثكنة حّركوا فيك ّلك ٔانّك مل تكوين يف يومك، احلرب الصامتة، موت ٔاّمك، خرب حريق املستشفى و 

   .67»ا¥اوف
مرح| : (ا@ليُل التفكريي املؤّسُس للروايِة هنا ارتبَط حبقبتني خمتلفتني مّرت هبام اجلزائرُ 

، خاصًة يف )احلرُب الصامتةُ : مرح| ما بعَد الُعرشيِة السوداء/ احلرُب أالهليُة : الُعرشية السوداء
استبداُد الُسلطِة / رصاُع اخلِري والّرشِ : تجّسِد عرب مجموعٍة من الصورِ عالقِهتا µحلُِمك الال دميقراطي املُ 

فوىض التطرف والتعّصب ا@يين، ليحمل معُه رساً© مبّطنًة تدعو ٕاىل متانِة الروابِط التارخييِة / واملاِل 
التسامُح /  التسامُح العريق/ التسامُح ا@يين : وأالخوية وا@ينية بني املسـيحية والهيودية وإالسالم

اللغوي، رمغ الظروِف القاهرِة اليت مّرت هبا اجلزائر، نتيجَة الفساِد السـيايس واملايل والتطرف ا@يين 
القاتل، اqي عّرَض قاطنهيا لWوµن و¡ندuِر، وهذا جعَل من نّص مملكِة الفراشة معًال روائيا ممتًزيا، 

  .شّلك ٕاضافة جديدًة ٕاىل احلقِل إالبداعي
¡ج عي والسـيايس يف :  نُصوَص واسيين أالعرج الروائية ارتباطها املُبارش µلوضعِ ما مّزيَ 

ْت فهيا املوسوعة  À؛ ٔالن شَلك وعيِه ورؤيته للعاِمل اتَصلت ببُىن فوقية حتمكÂُ اجلزائِر، بصفِته ُمؤوًال
كونيٍة اتّصلْت بفضاِء / : حمليٍة املعرفية املُكتسـبة واملُعاشة اليت ساعدتُه عىل التعبِري املباِرش عن قَضا

  .اجلزائِر إاليديولوÜ حلظَة إالنتاجِ 



  سايم الوايف / د                                                  ...االٔعرج الروائية الُبعُد السـيايق يف نصوص واسيين

 2020جانفي                                151                              - بسكرة-جامعة محمد خيرض

دت مكُسـنداٍت خاصةٍ  Àمعنويٍة، تشّلكْت / ماديٍة : فاالٓلياُت السـياقيُة يف هذه الُنصوِص جتس
قة بصفِهتا ُمساِمهة يف انتشاِر إالظهاِر وحتقيِق انسجامِه املداري الناِجت عن التحويالِت اqهنيِة الالح

µلنوعياِت اِحلملية، الاكمنة يف جوهِر أالدِ© ٕاىل ٔادٍ© ُمؤرشيٍة، ومن بني ٔاّمهِ التحوالِت الُكربى اليت 
الثورُة : احلرُب املُعلنة: (¡ج عية، اليت خلÀصها يف حروٍب ثالٍث / السـياسـية : ٔاثّرت فيه جندُ 

  ).مرحُ| ما بعَد الُعرشيِة السوداء: الصامتةاحلرُب / الُعرشيُة السوداُء : احلرُب أالهلية/ التحريرية 
لنصَل ٕاىل ٔانÀ املدارات السـياقية الروائية هنا ُمتغّرية بتغري� ٔاشاكِل وعي املبدعِ واسيين أالعرج 
 µلعاِمل ورؤيته Âُ، خاصًة عند اختاِذ قراِر القيام بفعِل الكتابِة، النابعِ عن تغري� منِط وعيِه µلعاِمل؛ ٔاي الواقعُ 

  *.¡ج عي واملُحيُط الثقايف، انطالقًا من حتّوالِته املعرفيِة والفكريةِ 
فلك� أالشاكِل املسؤو© عن التغيِري ُمتجلّية يف نصوصِه الروائية، والسبُب هو انتظاُم وتريِة 

Âِ اجلوهري، اqي سـيعطهيا شً� ومضموñً ُمختلفًا، خاصًة عن ِ نتيجَة حتو� دما ميتTُ ٕانتاجِه املُتغّريِ
الاكتُب ثقًة كبريًة يف ذاتِه مكبدعٍ وٕاماكنياٍت هائ| تُعيُنه عىل استبطاِن العاِمل اخلارÜ انطالقًا من 

الشخصية، ورغبته يف امتالك mرخيه وmرخي الواقع من حوÂ للتحّرر منه؛ ٕاذ من بني ٔاّمهِ ** رؤيِته
السـياسة وا�متع، : أالعرج وعىل مواقفه جند التحوالِت اجلذرية اليت ٔاثّرت يف وعي الروايئ واسيين

احلرُب (خاصة تT أالوضاع والتغريات اليت صاحبت اجلزائر يف مرح| ما بعد الثورة التحريرية 
، ويه )احلرب الصامتة(ومرح| ما بعد العرشية السوداء ) احلرُب أالهليةُ (والعرشية السوداء ) املُعلنة

، بدًءا بأّوِل نص )املُتأّزمُ / الراهُن املُتغّريُ (فكرّيٍ يتالءُم ومقتَىض احلاِل  مدٌة زمنية اكفية لتشكيِل دليلٍ 
 ُÂ واملُتِّصل بسلبياِت ونقائِص نَظاِم احلِمك )1978*** نُثاُر أالجساِد احملروقةِ : جسُد احلرائقِ : (روايئ ،

نسبيُة ٕاجنازاهتا = (لرٔاساملية التجربُة ا/ التجربُة ¡شرتاكية : "يف جزائِر مرح| ما بعَد ¡سـتقاللِ 
، واملتÀِصل )2013مملكُة الفراشِة : (، وصوًال عند نّصِ )وحمدوديُة مصداقيهتا وسوُء نيّهتا واحلُُمك علهيا

مرح| ما / بدورِه بسلبياِت ونقائِص نظام احلُمك الُسلطوي والفساِد يف جزائِر مرحِ| احلرب أالهلية 
، فالتحوالُت اجلزئية املُالحظة )فوىض الفساد املايل والسـيايس/ الصامتُة احلرُب (بعَد احلرِب أالهلية 

من خالل تطور ٔاشاكِل ا@ليِل التفكريي ظاهرٌة يف رحلتِه إالبداعية هذه، اليت يسـتثُري فهيا خمزوَن 
اقعِ ذاكرتِه مبكٍر ودهاٍء؛ ٕاذ ما يُدهشـنا يف صفحاِت الرواية أالوىل قدرتُه الكبرية عىل اسـتحضاِر الو 

املتأزِم، @رجٍة ٔاصبحْت بعدَها ُلك� جتاربِه عىل قدٍر كبٍري من املصداقيِة والشفافيِة اليت ال خترُج عن 
 .متظهُِر دقيٍق وتراتُبية حمسوبٍة، عرب مداراٍت سـياقيٍة صاعدٍة حنو اك ِل الفكرِة املُنتجة ٕابداعيا
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        ::::الهوامالهوامالهوامالهوامشششش واملراجع واملصادر واملراجع واملصادر واملراجع واملصادر واملراجع واملصادر
        

.. .عطى املادي ل£ليل النّيص، ُمتشاراك من حيث بُعِده العام مع ّلك أالد© املُركّبةاملُ "هو : إالظهار* 
هو اqي يعطيه صفة كونه ٕاظهارًا ) تلقائيا(ويُؤّرشُ علهيا ) ٕانتاجا(شُلك املادة اليت ُجيّسدها .. .]و[

اض مرحلتني تُشّ�ن روائيا، ومن هنا ال بد من متيزي املادة وشلكها، ومن ٔاجل متيزيهام البد من افرت 
عبد )" ٔاو احلبكة الروائية(وهام احلاكية والرسدية : ماكñ ذهنيا لتحق�ق ا@ليلني املُحّددين لرتاكهبام

حنو تصّور سـمييايئ، ا@ار العربية للعلوم ñرشون، : آليات ٕانتاج النّص الروايئ: اللطيف حمفوظ
  .218، ص 2008، 1بريوت، لبنان، منشورات ¡ختالف، اجلزائر، ط

سـمييائيات التظهري، ا@ار العربية للعلوم ñرشون، بريوت، لبنان، : عبد اللطيف حمفوظ .1
 .10، ص 2009، 1منشورات ¡ختالف، اجلزائر، ط

الرسد الروايئ وجتربة املعىن، املركز الثقايف العريب، ا@ار البيضاء، املغرب، بريوت، : سعيد بنكراد .2
 .07، ص 2008، 1لبنان، ط

امل أالكرب للموسوعة يظّل قابال لالختالف عن عامل املمكن وعامل الواقع، من حيث ٕانه ال ميثُّل الع* 
سوى منوذج تأوييل هلام وحتقّق ممكن غري قادر عىل اخزتال اكفة التحققات، يرشح ٕايكو هذه العالقة 

Âاملمكن هو بناء ثقايف فٕانه ال  مبا ٔاّن العامل: "بني عوامل النص املمكنة والرسدية واملرجعية الواقعية يف قو
يسـتطيُع ٔان يُطابق التجيل اخلطي للنص اqي يصفُه، ٕاّن النص اqي يصف هذه احلا© هو 
ٕاسرتاتيجية لسانية موôة ٔالجل فتح تأويل نيص من طرف القارئ المنوذÜ، لميثّل هذا التأويل العامل 

" المنوذÜ املمكن اqي يربز مع التفاعل التشاريك بني النص والقارئ Umberto Eco. Les 
limites de l’interprétation, éd Grasset, 1992, p214.  

 .17سـمييائيات التظهري، ص : عبد اللطيف حمفوظ .3
 .فأالد© إالظهارية تتغري ٕاىل سـياقات املدار احملايث رمغ ٔاهنا مؤوالت جتسـيدية* 
 .18املرجع نفسه، ص  .4
تعين النظر من "ة ميارسان تأثريا عىل مواقف اqات الاكتبة، اليت فضاء املاكن والزمان املُحّدد بدق*  

موقع معني µسـتخدام ٕاسرتاتيجية ¡نتقاء اجلزيئ املو@ لٕاليديولوجيا يف النص، ومنطلق هذه 
" إالسرتاتيجية جتعلنا ننظر ٕاليه كبناء ٕايديولوÜ يؤثر بشلك ٔاو بآخر عىل اسرتاتيجية النص العامة

، 2011يائيات ٕايديولوجية، النا: ل£راسات والنرش والتوزيع، دمشق، سور:، سـمي : حبيبة الصايف
 .91، ص 1ط
صيغة لسؤال مسؤول عن شِلك املوضوع املُظهِر، ٕانه حاُ© عاٍمل فكريٍة ُمسـتنتجة "املدار السـيايق ** 

بد ع " من املتبدي الواقعي، ؤالنه كذ� فهو مرحيل، وخاضع وجمسد لشِلك الوعي بذ� العامل
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مقاربة سـمييائية يف روا:ت جنيب حمفوظ، ا@ار العربية : املعىن وفرضيات إالنتاج: اللطيف حمفوظ
 . 44، ص 2008، 1للعلوم ñرشون، بريوت، لبنان، منشورات ¡ختالف، اجلزائر، ط

ء من الصعِب اخزتال مظاهر إالظهار املنسجمة يف مسـتوى املُحايثة فقط، والسبب ٔاّن املبدع ٔاثنا*** 
معلية التحديد ال يُفكُِّر هبا ٕاالÀ عند إالظهار نفسه بوصفه جتسـيدا تأويليا لٔالد©À اqهنية املُرتابطة مع 

  .ٔادّ© اجلنس الروايئ
حيتاُج ا@ليل إالظهاري حتديث عديد أالد© اللغوية بطريقة ُمرّكبة لتشكيِل مؤوالت دينامية **** 

  . ل£ليل احملايث
 .29املرجع نفسه، ص  .5
 .11الرسد الروايئ وجتربة املعىن، ص : سعيد بنكراد .6
، منشورات امجلل، بغداد، العراق، )نثار أالجساد احملروقة(جسُد احلرائق : واسيين أالعرج .7

 .61، ص 2010، 1بريوت، لبنان، ط
 .35املصدر نفسه، ص  .8
 .29املصدر نفسه، ص  .9
 .55املصدر نفسه، ص  .10
 .55املصدر نفسه، ص  .11
 .31املصدر نفسه، ص  .12
 .55 – 54املصدر نفسه، ص ص  .13
 .55 – 54املصدر نفسه، ص ص  .14
 .35 – 34املصدر نفسه، ص ص  .15
 .32املصدر نفسه، ص  .16
 .35املصدر نفسه، ص  .17
 .85املصدر نفسه، ص  .18
 .86 – 85املصدر نفسه، ص ص  .19
 .85 – 84املصدر نفسه، ص ص  .20
 .78املصدر نفسه، ص  .21
 .133املصدر نفسه، ص  .22
 .133املصدر نفسه، ص  .23
 .133ه، ص املصدر نفس .24
 .179املصدر نفسه، ص  .25
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 .28املصدر نفسه، ص  .26
 .28املصدر نفسه، ص  .27
 .177املصدر نفسه، ص  .28
 .135املصدر نفسه، ص  .29

*Physionomie: Ensemble des traits, aspect expressif du visage. Le 

Robert: Dictionnaire de Français, Ed Sejer, Paris, 2005, P 336.  
 .88، ص )نثار أالجساد احملروقة(ُد احلرائق جس: واسيين أالعرج .30
 .90املصدر نفسه، ص  .31
 .90املصدر نفسه، ص  .32
 .93املصدر نفسه، ص  .33
 .89املصدر نفسه، ص  .34
 .91املصدر نفسه، ص  .35
عدñن محمد، ورد للطباعة والنرش : كولونيل احلروب اخلارسة، تر: مرا: الرضير: واسيين أالعرج .36

 .13،  ص2011، 1والتوزيع، دمشق، سورية، ط
 .39 - 38املصدر نفسه، ص ص  .37
 .44املصدر نفسه، ص  .38
 .41املصدر نفسه، ص  .39
 .51املصدر نفسه، ص  .40
 .49املصدر نفسه، ص  .41
 .59املصدر نفسه، ص  .42
 .69املصدر نفسه، ص  .43
 .72املصدر نفسه، ص  .44
 .58 - 57املصدر نفسه، ص ص  .45
 .28، ص 2013، 1مملكُة الفراشِة، دار االٓداب، بريوت، لبنان، ط: واسيين أالعرج .46
 .234 – 233املصدر نفسه، ص ص  .47
 .46املصدر نفسه، ص  .48
 .40املصدر نفسه، ص  .49
 .20املصدر نفسه، ص  .50
 .46املصدر نفسه، ص  .51
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 .22املصدر نفسه، ص  .52
 .33املصدر نفسه، ص  .53
 .101املصدر نفسه، ص  .54
 .321 – 11املصدر نفسه، ص ص  .55
 .81املصدر نفسه، ص  .56
 .183 – 107 – 78املصدر نفسه، ص ص  .57
 .219در نفسه، ص املص .58
 .134املصدر نفسه، ص  .59
 .336 – 76املصدر نفسه، ص ص  .60
 .36املصدر نفسه، ص  .61
 .96املصدر نفسه، ص  .62
 .314املصدر نفسه، ص  .63
 .288 – 287املصدر نفسه، ص ص  .64
 .289 – 288املصدر نفسه، ص ص  .65
 .294املصدر نفسه، ص  .66
 .302املصدر نفسه، ص  .67
  . عية وانعاكساهتا إاليديولوجية يف وعي املبدع¡ج/ تكون مرتبطة µلتحوالت السـياسـية * 
قد ميتT املُبدُع جشاعة البوح بضمري املُتلكّم وا¥اطب، اqي سـيحاول القارئ ف~ بعد ٕاسقاطُه ** 
  .عليه
؛ ٔاي بعد ٔاكرث من ثالثني عام من 2010نُرشت هذه الرواية ٔالول مرة يف كتاب مسـتقل عام *** 

جغرافية أالجساد : "رية التابعة آنذاك لوزارة إالعالم والثقافة، حتت عنوانظهورها مبج| آمال اجلزائ
  .، ويه ٔاول حماو© روائية للاكتب بعد سـنوات عديدة من كتابة القصة القصرية"احملروقة

  
  

 


