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 ِــــــــملِـــــــــــخ :  
 

غ ـفّٓ فالٌٙب َٔزط١ أشىـبي اٌزأه٠ـ، ال١ٍّب رٍه اٌزٟ رّزؼ ِٓ اٌٛالغ،اٌوٚا٠خ شىً ِٓ 

ػوع ػبكارٙب فالي ٚمٌه ِٓ  زواد ى١ِٕـخ ِؾلكح ِٓ ؽ١بح اٌشؼـٛة،ٍزىٕبٖ ١ِّياد ٚفظبئض فئ

 ٚرمب١ٌل٘ب ٚأٍب١ٌت ؽ١برٙب ّٚٔؾ رفى١و٘ب.

الٍزمالي وٞ فٟ عيائو ِب ثؼل اـخ اٌّضمف اٌغيائـونٌه ؽبٌٚذ اٌزمظٟ ػٓ ٚػؼ١ األِوٚألْ 

»  : بفىبْ ٘نا اٌجؾش اٌٍَّٛٛ  ـبد ثش١و ِفزٟ ٍٕلا ٌنٌه،ٚارقند هٚا٠ ٚثقبطخ فزوح اٌزَؼ١ٕ١بد،

لرغبة ذاتٌة تولدت وقد جاء إختٌاري للموضوع إستجابة  ،«ورة المثقف فً رواٌات بشٌر مفتًص

إلى تمثلت فً أخذ فكرة عن حال المثقف الجزائري فً جزائر ما بعد االستقالل  لدي منذ سنوات،

 غاٌة فترة التسعٌنٌات فً مختلف الجوانب الحٌاتٌة.

 غٌر قلٌل من الرواٌات الجزائرٌة، أما اختٌاري لرواٌات مفتً بشٌر فٌعود إلى إطالعً على عدد

 خِؾبٌٚ ،ها االختٌارـفوقع علٌ اطلعت علٌه،ً من بٌن ما ـفوجدت أنها األكثر خدمة لموضوع بحث

 :   اٌجؾش ٟٚ٘خ ِضٍذ ئشىب١ٌخ ٘بِ صالصخ أٍئٍخاإلعبثخ ػٍٝ 

و لؼ١خ صئٍّضمف وّب ظٙو فٟ فؤَب ٌ ٔفَٗ ّفَٙٛاٌ٘ٛ ً٘ ِفَٙٛ اٌّضمف فٟ هٚا٠بد ثش١و ِفزٟ،  -

 ؟.¹كه٠فًٛ

 و١ف ٚاعٗ اٌّضمف اٌغيائوٞ ِؾٕخ ٚؽٕٗ؟. -

اٌٛالغ ٚاٌّزق١ً ٌوطل ٚػغ اٌّضمف اٌغيائوٞ ِٕن ئٌٝ أٞ ِلٜ ٚفك ثش١و ِفزٟ فٟ اٌّياٚعخ ث١ٓ  -

 االٍزمالي ئٌٝ غب٠خ فزوح اٌزَؼ١ٕ١بد؟. 

 اٌّضمف ٚأكة األىِخ::"ثـ زٗأِب اٌز١ّٙل فؼٕٛٔ ،ٚفبرّخٚفظ١ٍٓ ِٚملِخ ر١ّٙل  ل عبءد اٌقطخ فٟ:لٚ

خ ٚااللزظبك٠خ اٌزٟ ِود ـخ ٚاالعزّبػ١ـئٌٝ اٌزؾٛالد ا١ٌَب١ٍ رزجؼذ . ٚف١ٗ"ٖؽلٚكئشىب١ٌخ اٌّظطٍؼ ٚ

ئٌٝ ا١ٌَبق اٌزبه٠قٟ، اٌنٞ ٌٚل ف١ٗ  دشوٚأ ثٙب اٌغيائو ثؼل االٍزمالي ئٌٝ غب٠خ فزوح اٌزَؼ١ٕ١بد.

ئٌٝ ٚعٛك  اٌزٕج١ٌّٗفىو٠ٓ اٌؼوة ِغ ِظطٍؼ "اٌّضمف" ِٚفِٙٛٗ ػٕل اٌّفىو٠ٓ اٌغوث١١ٓ ٚػٕل ا

 ا١ٌَبق اٌزبه٠قٟ اٌنٞ ظٙو ف١ٗ ػوػذ ثا٠غبىٚ ٔزٍغ١َٕباألٚ٘ٛ  ِظطٍؼ ٠مبثٍٗ ٠ٚؾًّ ٔفٌ ِفِٙٛٗ،

 وشقظ١خ هٚائ١خ فٟ ِزٛٔٙب،  ئٌٝ اٌوٚا٠بد اٌؼوث١خ ٚاٌغيائو٠خ اٌزٟ ٚظفذ اٌّضمف ، صُ أؽٍذ٘ٛ ثلٚهٖ

                                       

، إثر اتهام ضابط فرنسً بالخٌانة لصالح ألمانٌا، حٌث حرر مجموعة من المثقفٌن بٌانا 8181وهً قضٌة أثٌرت فً فرنسا سنة  ¹

 إلنصافه وإعادة االعتبار إلٌه بعدما ثبت تورط غٌره فً القضٌة.
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وو١ي اططلاَ اٌّضمف ثبٌٍَطخ وٕظبَ ؽىُ. ٚرػبٌغذ ِٛػٛع اٌوٚا٠بد اٌؼوث١خ اٌزٟ  ثؼغ ئٌٝونا ٚ

 اٌّضمف ئٌٝ اٌلهاٍبد اٌؼوث١خ ٚاٌغيائو٠خ اٌزٟ رٕبٌٚذ صُ رطولذ ٘نٖ اٌوٚا٠بد ػٍٝ اٌّضمف اٌؾلاصٟ،

 ،ظب٘وح اٌزطوف اٌل٠ٕٟ ػٍٝ اشزغٍذاٌوٚا٠بد اٌؼوث١خ اٌزٟ  ٚأٚهكد ػٕب٠ٚٓ ثؼغ. ئ١خشقظ١خ هٚاو

ٍوٚا٠بد اٌزّض١ً ٌ ِغ ِٚقزٍف اٌز١َّبد اٌّٛاى٠خ ٌٗ، ئٌٝ ئشىب١ٌخ ِظطٍؼ "أكة األىِخ"، أشودصُ 

اٍزقلاَ  دآصو ٟثإٔٔ ذاٌغيائو٠خ اٌزٟ رطولذ ئٌٝ ظب٘وح اٌؼٕف ٚاٌزطوف اٌل٠ٕٟ، ٚطوؽ

 ِظطٍؾٟ"أكة األىِخ" ٚ"أكة اٌّؾٕخ"، فالي ٘نٖ اٌلهاٍخ.  

لل ػُ ٍذ ، ٚ«اٌّوعؼ١بد اٌفىو٠خ ٌٍّضمف فٟ هٚا٠بد ثش١و ِفزٟ» اٌفظً األٚي ثـ: ذٚػٕٛٔ

ٚاٌزٟ  ،ٚػوػذ ٌّقزٍف ِٛالف اٌّضمف١ٓ ِٓ ِؾٕخ اٌٛؽٓ ٚهكٚك أفؼبٌُٙ رغبٖ ِب ؽلس ،ِجبؽش

اٌّضمف١ٓ فٟ اٌّغزّغ  فٍُ ٠ىٓ ٕ٘بن ّٔؾ ٚاؽل ِٓ ،رؼلكد ثزؼلك ئ٠ل٠ٌٛٛع١برُٙ ٚػمبئلُ٘ اٌفىو٠خ

 ٚٚلغ ِؼظُّٙ ،رؼلكد أّٔبؽُٙ ثٙب ثؼل االٍزمالي ثً اٌغيائوٞ فالي وً اٌّواؽً اٌزبه٠ق١خ اٌزٟ ِو  

، ثبٌل١ٔٚخ اإلؽَبً ،االٔزؾبه، ٌفخ اٌمجٛهأ ، موو اٌّٛد،رغَلد فٟ: اٌٙغوح االغزواةفٟ ؽبالد ِٓ 

 ٘ب.، اٌغْٕٛ........ ٚغ١واٌالِجبالح االٔزمبَئكِبْ اٌقّو، هفغ ل١ُ اٌّغزّغ، اٌوغجخ فٟ 

َ   اػطٙبكٚرغَلد ِؼبٔبح اٌّضمف اٌغيائوٞ فٟ  َ ٍطخ األث٠ٛخٍؾ اٌّقزٍفخ ٌٗ ثلءا ثاٌ صُ ٔظبَ اٌؾىُ  ،بٌ

وً ِىبْ  ٍٍٚطخ اٌّزل١ٕ٠ٓ اٌّزطوف١ٓ اٌن٠ٓ ٔظجٛا ٌٗ اٌّظبئل فٟ ،ك ػ١ٍٗ اٌقٕبقاٌنٞ ّ٘شٗ ٚػ١  

ّقزٍف ث ٚاإلثلاعاٌّضمف  ثبٌىزبثخ  اؽزٌٍّٝٚقالص ِٓ ٘نٖ اٌّؼبٔبح  ٠ّىٓ أْ ٠ٌٟٛ ٚعٙٗ ٔؾٖٛ،

ئكِبْ اٌقّو أفؼً ف١بهارٗ ٌزغ١١ت  ٌٚىٓ وبْ ِٚؼبٔبرٗ   وّب ٌغأ ئٌٝ اٌّوأح فياكد ِٓ ػناثٗ فوٚػٗ،

 ٓ ٘وٚث١١ٓ.١١اٌؼمً ٚا١ٌَٕبْ فىبْ ِؼظُ ٘إالء اٌّضمف١ٓ أٙياِ

 ٌٍّضمف١ٓ. اإل٠ل٠ٌٛٛع١بدصُ رٕبٌٚذ اٌّوعؼ١بد اٌزٟ ٍبّ٘ذ فٟ رى٠ٛٓ ٘نٖ      

اٌج١ٕخ اٌف١ٕخ ٚإٌّبص  »فمل فظظزٗ ٌٍجٕبء اٌفٕٟ ٌٙنٖ اٌوٚا٠بد فىبْ ػٕٛأٗ: اٌفظً اٌضبٟٔ ٚأِب 

وكانت البداٌة مع بناء الشخصٌات الذي  ،وضم خمس مباحث« ٚا١ٌّزٕبص فٟ هٚا٠بد ثش١و ِفزٟ

وأشار إلى االستخدام المكثف للشخصٌات  ،جاء متساوقا مع أفكارها وإٌدٌولوجٌاتها وردود أفعالها

نب إلى جا ،والعرض اللتٌن قدم بهما مفتً رواٌاتهوبعدها تعرض إلى صٌغتً السرد  ،التارٌخٌة

وهٌمنة استخدام تقنٌة االسترجاع وتقنٌة السرد  بة لضمٌر المتكلم فً تقدٌم السرد،وكانت الغل الحوار،

وتعرض إلى زمن السرد وزمن القصة وزمن  لت انماط الرؤٌة فً هذه الرواٌات،وتداخ ،البولٌفونً

 تراحة، المشهداالس ،: الخالصةاألربعوكذا إلى التقنٌات الحكائٌة  ،والزمن التارٌخً تبالكا
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والقطع. كما كان للمكان حضور بارز فً هذه الرواٌات الذي استأثرت به الحانة. أما اللغة فقد  

وحضرت إلى جانبها اللهجة الجزائرٌة  ،عة بمعانً األلمت شعرٌة مشب  ءحظٌت باهتمام الروائً وجا

ناص فجاءا لٌعضدا البنٌة أما المناص والمٌتالتً تفاوتت درجة االهتمام بها من رواٌة إلى أخرى، 

 .عرض مختلف مظاهر التجرٌب فً رواٌات مفتً وفً هذا الفصل أٌضا تم   ،الداللٌة لهذه الرواٌات

، فؼٕف األؽلاس ٚ ٍٛكا٠ٚخ إٌظوح ئٌٝ اٌؼبٌُ اٌفظً األٚي،ما جاء فً وبهذا جاء الفصل الثانً لتأكٌد 

، فىنٌه اٌشىً ِب ئ٠ل٠ٌٛٛع١خ ّؼّْٛ ٠ؾًّفىّب أْ اٌ أؼىَذ ػٍٝ ِقزٍف ِىٛٔبد اٌقطبة اٌوٚائٟ.

 اٌّؼّْٛ، خِؾلكح ِزَبٚلخ ِغ ئ٠ل٠ٌٛٛع١ اٌفٕٟ ٠ؼىٌ ئ٠ل٠ٌٛٛع١خ

ػٓ ٔض أٚ ٠ّٕؾٗ  ثأْ اٌشىً ٌٛؽلٖ ال ٠ّىٕٗ ثأٞ ؽبي ِٓ األؽٛاي، أْ ٠ؼجو ٟٚ مٌه ٠ؼؼل لٕبػز

ؽش بجّٕب٠ٚٓ اٌٚأصٕبء رَط١و اٌقطخ ٚعلد أْ ػ ل١ّزٗ ثؼ١لا ػٓ ِؼّٛٔٗ اٌّورجؾ ثؼٛاًِ فبهع١خ.

ٚمٌه ثش١ٛع اٌظب٘وح اٌزٟ أٚؽذ ثنٌه ثشىً ٍِفذ ٚطبهؿ فٟ اٌّزْٛ اٌوٚائ١خ  ،رفوع ٔفَٙب

ئٌٝ عبٔت  ،خاٌزى١ٕ٠ٛ خاٌج٠ٛ١ٕاٌّلهٍٚخ. ٌٚقٛع غّبه ٘نا اٌجؾش اػزّلد ػٍٝ إٌّٙغ١ٓ اٌزبه٠قٟ ٚ

اٌزبه٠قٟ ٌغيائو ِب ثؼل . فبٌّٕٙظ اٌزبه٠قٟ ِىٕٕٟ ِٓ رزجغ اٌَّبه االٍزفبكح ِٓ إٌّٙظ ا١ّ١ٌَبئٟ

االٍزمالي ِٕٚٗ رزجغ ِقزٍف اٌٛػؼ١بد اٌؾ١بر١خ اٌزٟ ػبشٙب ٚػب٠شٙب اٌّضمف اٌغيائوٞ فالي ٘نا 

ربه٠قٟ ١ٓ ِؼّْٛ اٌوٚا٠بد ٚا١ٌَبق ا١ٌٍَٛٛأِب إٌّٙظ اٌج٠ٛ١ٕخ اٌزى١ٕ٠ٛخ فّىٕٕٟ ِٓ اٌوثؾ ث ،اٌَّبه

ٟ رؾ١ً ئٌٝ ٚػغ أٚ فىو ِؼ١ٕ١ٓ. فٟ ؽ١ٓ اٌز اإلشبهادٚ٘ٛ ِب ٚػغ ث١ٓ ٠لٞ ٘نٖ  ،اٌنٞ ٌٚلد ف١ٗ

رىّٓ َِبػلح إٌّٙظ ا١ّ١ٌَبئٟ فٟ رأ٠ًٚ ثؼغ اٌوِٛى اٌٍغ٠ٛخ ٚغ١و اٌٍغ٠ٛخ فٟ ٘نٖ اٌوٚا٠بد. 

ٟٚ٘ : اٌج١ٕخ اٌلال١ٌخ، هؤ٠خ اٌؼبٌُ، اٌٛػٟ اٌّّىٓ، ٚٚظفٕب أُ٘ ِظطٍؾبد إٌّٙظ اٌج١ٕٛٞ اٌزى٠ٕٟٛ 

 اٌٛػٟ اٌفؼٍٟ.

أُ٘ ٚػوػذ ف١ٗ  ٌىً ِب ٚهك فٟ اٌجؾش، فالطخجؾش، اٌزٟ عبءد ٚ فٟ األف١و وبٔذ فبرّخ اٌ

ٍذ  ئ١ٌٙب فٟ ٘نٖ اٌلهاٍخ. إٌزبئظ اٌزٟ رٛط 

، ٟ٘ ػلَ اٌؼضٛه ػٍٝ ِواعغ، رزٕبٚي رؼو٠ف اٌّضمف ػٕل ٚ ٌؼً أُ٘ اٌظؼٛثبد اٌزٟ ٚاعٙزٕٟ

 ا٠بد اٌغيائو٠خ.اٌّفىو٠ٓ اٌغوث١١ٓ، ٚٔلهح اٌلهاٍبد اٌغيائو٠خ اٌزٟ رٕبٌٚذ ِٛػٛع اٌّضمف فٟ اٌوٚ

ٟ  ئم ٌُ أػضو  « صورة المثقف فً القصة القصٌرة الجزائرٌة المكتوبة بالعربٌة» :ئال ػٍٝ وزبث

 ألمٌن زاوي.« عودة األنتلجنسٌا»و ،لمجموعة من الباحثٌن من جامعة الجزائر

 



 

 ك 

 

 

اٌؼوث١خ اٌؾل٠ضخ  شقظ١خ اٌّضمف فٟ اٌوٚا٠خ» أِب اٌلهاٍبد اٌؼوث١خ فٍُ ٠مغ ث١ٓ أ٠ل٠ٕب ِٕٙب ئال وزبة :   

ك٘ب ِٓ فالي ثؼغ ٛٚعاوزشفذ ٚ اٌجم١خ  ٌٍلوزٛه ػجل اٌَالَ ِؾّل اٌشبمٌٟ. «8891 - 8111

 اٌّواعغ.

    َ " اٌّوا١ٍُ ٚ اٌغٕبئي" "أهفج١ً ذ:ٚفؼال ػٓ ِلٚٔخ اٌجؾش ِّضٍخ فٟ هٚا٠بد ثش١و ِفزٟ اٌ

 اٌنثبة" "شب٘ل اٌؼزّخ "" ثقٛه اٌَواة " " أشغبه اٌم١بِخ " "فوائؾ ٌشٙٛح ا١ًٌٍ " 

 :أموو ِٕٙباٌّواعغ اػزّلد فٟ ٘نٖ اٌلهاٍخ ػٍٝ ِغّٛػخ ِٓ  فمل

 فٟ ١ٌٍٍٛٛٛع١ب اٌضمبفخ ٚاٌّضمف١ٓ ٌٍلوزٛه ػجل اٌَالَ ؽ١ّو .-

 ٛه.ِٛاعٙخ اإله٘بة ٌٍلوزٛه عبثو ػظف-

 األكة ٚ اإل٠ل٠ٌٛٛع١ب ٌؼّبه ثٍؾَٓ.-

 رؾ١ًٍ اٌقطبة األكثٟ ػٍٝ ػٛء إٌّب٘ظ إٌمل٠خ اٌؾلاص١خ ٌّؾّل ػياَ.-

 فؼبء اٌّزق١ً ٌؾَٓ فّوٞ.-

َ ١بق، اٌوٚائٟ،إٌض أفزبػ -  ٌَؼ١ل ٠مط١ٓ. إٌض ٚاٌ

-  َ  وك، اٌزجئ١و( ٌَؼ١ل ٠مط١ٓ.رؾ١ًٍ اٌقطبة اٌوٚائٟ )اٌيِٓ، اٌ

 فٟ ػٛء إٌّٙظ اٌج١ٕٛٞ، ١ٌّٕٝ اٌؼ١ل. رم١ٕبد اٌَوك اٌوٚائٟ،-

ٓ   ٚ فٟ األف١و        ٟ   أشىو هللا اٌؼٍٟ اٌمل٠و ػٍٝ ِب ِ شىو األٍزبم اٌّشوف صُ أرملَ ثبٌ ،ثفؼٍٗ ػٍ

، ٚثني وً ِب فٟ ٍٚؼٗ ١ٌقوط ٘نا اٌجؾش ّٗ ػٕبء اإلشواف ػٍٝ ٘نا اٌجؾشػٍٝ رغش  ٌجٛؿ ثٛع١ٍّٓ 

 ػٍٝ أوًّ ٚعٗ.

اٍبد ِب ثؼل اٌزلهط ٌّب ٓ ٚاألٍبرنح ِٓ اٌّوؽٍخ االثزلائ١خ ئٌٝ غب٠خ لَُ كهشىو وً اٌّؼ١ٍّأوّب    

شىو وً أٚ وّب أشىو أفٟ ِؾّل اٌغّٛػٟ ٚألٛي ٌٗ شىوا ػٍٝ وً شٟء, .ِٟؼوف ىاكِٓ  ِٕؾٖٛ ٌٟ

 ٚغ١و ِجبشوح فٟ أغبى ٘نا اٌجؾش. ِٓ ٍبُ٘ ثطو٠مخ ِجبشوح،

 

 

 



                                                                       تمهيــد

 

 6 

 المثقف و أدب األزمة :إشكالية المصطمح و الحدود : 
لى غاية مرت بيا الجزائر منذ االستقالؿ إ تناوؿ بشير مفتي في رواياتو مختمؼ التحوالت التي

قافي واألمني ، مف خالؿ وجية السياسي و االجتماعي و الثات ، عمى الصعيد يعقد التسعين
، دت أنماط المثقؼ في ىذه الرواياتياتو ، وتعدالمثقؼ الذي نمتقي بو بشكؿ مكثؼ في روانظر 

 فتعددت بذلؾ الرؤى .
نوجز الذي ظيرت فيو ،  السوسيوتاريخيومحاولة منا وضع روايات بشير مفتي في سياقيا 

أي باحث » ;َّوذلؾ انطالقا مف أفمختمؼ ىذه التحوالت التي عرفتيا جزائر ما بعد االستقالؿ ، 
ف يكوف عمى دراية مسبقة بالمرحمة التاريخية كاف جنسيا ، البد وأاؿ أدبية أيا يقـو بتحميؿ أعم

 1«التي نتج عنيا العمؿ 
فعشية االستقالؿ طفت عمى السطح صراعات أشقاء األمس التي أضمرتيا حرب التحرير 

مت بسيطرة الجيش عمى زماـ الحكـ ، ىذه الصراعات التي عطمت بناء الدولة ، ُحسِ الوطني 
    .2لى غاية اليوـإ

الجيش كاف ومازاؿ ىو القوة الفعمية » ;َّويتفؽ كؿ الباحثوف في الشأف السياسي الجزائري عمى أف
 . 3« والحقيقية وىو المسير الفعمي في الجزائر 

ػ إال بعد ػ التي كانت تفرض نفسيا أكثر مف أي جانب آخرالبناء والتنمية لى قضية إولـ ُيْمَتفت  
  . منتصرةما استقر األمر في يد القوة ال

ورثت الجزائر بعد االستقالؿ وضعا اقتصاديا واجتماعيا كارثيا ، كنتيجة منطقية » إذ;
الطويؿ وسنوات الحرب المدمرة ، فقد أنتجت الحالة االستعمارية .  لالستعمار االستيطاني

مجتمعا جديدا مف سماتو األساسية الفقر  –سنة 243-االستيطانية الطويمة في  الجزائر 
اف االقتصادي والثقافي ، المذاف مسا أغمبية أعضائو ]...[ ، الحرماف الثقافي مف منابع والحرم

العمـ والمعرفة كانت مف السمات األساسية األخرى ليذا المجتمع الجزائري الذي أنتجتو الظاىرة 
 4«.االستعمارية االستيطانية ، فساد الجيؿ كقاعدة  عامة بيف مختمؼ شرائحو االجتماعية 

                                                 
1

، انٍٓئخ انًصشٌخ انؼبيخ نهكتبة ، « ٌٕعف انمؼٍذ ًَٕرجب » صبنخ عهًٍبٌ ػجذ انؼظٍى ، عٕعٍٕنٕجٍب انشٔاٌخ انغٍبعٍخ   

  .20 :، ص 1998
2

ٌُظش: ػجذ انؼبنً دثهخ ، انذٔنخ انجضائشٌخ انذذٌثخ ،االلتصبد ٔانًجتًغ ٔانغٍبعخ ، داس انفجش نهُشش ٔانتٕصٌغ ، انمبْشح ،  

 (.   40-38، ص :) 2004انطجؼخ األٔنى ، 
3
 .244َفغّ ، ص : 
4

، يُشٕساد نذشكبد االجتًبػٍخ َبصــش جبثً ، انجضائش : انذٔنـخ ٔانُخت ، دساعبد فً انُخت ،  األدضاة انغٍبعٍخ ٔا 

 .95،ص:  2008انشٓبة ، 
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ير في ركب النظاـ النظاـ الجزائري آنذاؾ أماـ خياريف ; إما إتباع النيج االشتراكي أو الس وكاف
ف ىذا األخير ارتبط بالدوؿ االستعمارية ، ومنيا فرنسا ، كاف الخيار األوؿ ، الرأسمالي ، وأل

لثورة حيث تبنت الدولة الجزائرية بعد االستقالؿ النيج االشتراكي ، وىو ما عكستو كؿ مواثيؽ ا
ىذا التوجو ، ولكف  2:87، وأكد ميثاؽ 2:97الجزائرية ، بدءا مف برنامج طرابمس إلى ميثاؽ 

سرعاف ما انحرفت الدولة عف ىذا الخيار وانتيجت رأسمالية الدولة في عيد الرئيس ىواري 
ف بقيت القيادة السياسية تتبنى في خطابيا اإليديولوجي االشتراكية .  1بومديف ، وا 

، مف بيف المشاكؿ المتراكمة التي تسببت في أزمة الجزائر فيما بعد  ٌّجو الذي يعدىذا التو 
ورأسمالية الدولة ىذه تبنتيا شريحة صغيرة ىي البرجوازية الصغيرة البيروقراطية التي تولدت 

تدعمت بعد  عنيا برجوازية الدولة ، والتي سيطرت عمى جياز الدولة غداة االستقالؿ ، و
، لنشاط السياسي واالقتصادي لمبالد، وقادت ا 2:76لعسكرية عمى الحكـ سنة سيطرة السمطة ا

 2وىيمنت عمى كؿ طبقات المجتمع .
فكانت خيرات الجزائر مف البدايات األولى لالستقالؿ ، تستأثر بيا فئة قميمة ، وبقيت غالبية 

لى إالحكـ  ؿالشعب الجزائري محرومة تعاني الفاقة وتدىور المستوى المعيشي. وبعد انتقا
، فقاـ بتوقيؼ عممية الميبرالية بإتباعلفة النيج التنموي السابؽ، امخ أراد، الشاذلي بف جديد

كما شجع االستيالؾ عبر االستيراد المكثؼ  ،العامة األمالؾ خصخصة، وشجع  3التنمية
حو التحوؿ نىذا  ، ورغـ مالئمة الظروؼ حينيا لتحقيؽ مثؿلألسعارالحكومي  بالدعـمقترنا 

، ولكف تـ استنزاؼ فائض  بإيرافثر ثورة الخميني إ البتروؿ أسعاراقتصاد السوؽ نظرا الرتفاع 
 .4عائدات النفط في استيراد الكماليات مف مواد االستيالؾ ومحاولة خمؽ رخاء مزيؼ

، وتقمصت الموارد المالية في مقابؿ تزايد مستوى 2:97البتروؿ عاـ  أسعارانيارت  وفجأة
اقتصادية  أزمةالى  أدىا م، ماالستيالكية األسعار، فتخمت الدولة عف دعـ لعاـا اإلنفاؽ

 األجوروتجمدت  ، انخفضت قيمة العممة، حيث ارتفعت نسبة البطالة، و خانقةواجتماعية 
 .5الى ظيور التمممؿ االجتماعي أدىوتراكمت الديوف ، مما 

 . 2:99أكتوبروانتيى كؿ ذلؾ بانفجار الوضع في 

                                                 
1
 (.159-158ٌُظش : ػجذ انؼبنً دثهخ ، انذٔنخ انجضائشٌخ انذذٌثخ ، ص :)  
2
 ( .164 -162َفغّ ،ص: ) ٌُظش : 
3
 ∙ 106َبصش جبثً ، انجضائش : انذٔنخ ٔانُخت ، ص : 
4
 ∙ 169يذًذ ػجبط ، انٕطٍ ٔانؼشٍشح ، ص : 
5
 .219نً دثهخ ، انذٔنخ انجضائشٌخ انذذٌثخ ، ص :ٌُظش : ػجذ انؼب 
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جراء انتخابات محمية ووالئية فازت فييا الجبية عد فتبو  ح المجاؿ أماـ التعددية الحزبية ، وا 
المسار االنتخابي ، ألنو رأى في فوز التيار  لإلنقاذ باألغمبية ، لكف الجيش أوقؼ اإلسالمية

 .1ديني خطرا عمى النظاـ الجميوريال
األرواح وخسائر مادية فاصطدـ الطرفاف ودخمت الجزائر مرحمة عنؼ خطيرة حصدت آالؼ 

 جسيمة . 
وحصوؿ الجبية اإلسالمية لإلنقاذ عمى ىذه القاعدة الشعبية العريضة كاف نتيجة لمتدىور 
المخيؼ لألوضاع االجتماعية واالقتصادية ، فمجأت الجماىير ليذا التيار الديني الذي رأت فيو 

ى التيار الديني الجذري مع الحؿ لمشاكميا ، بعد أف فقدت الثقة في نظاـ الحكـ ، فقد التق
، ىذا  2:99الحركات االجتماعية التي ولدىا تدىور الظروؼ المعيشية خالؿ أحداث أكتوبر 

التيار الديني الجذري الذي قاد ىذه الحركات االجتماعية إلى مواجيات عنيفة ، ليس مع ;» 
ماعية األخرى التي الدولة الوطنية وأجيزتيا المختمفة فقط ، بؿ مع الكثير مف القوى االجت

بخطاب وسموكات اقصائية وعنيفة ، مولدا حالة العنؼ التي ساىمت في تفريخ  استعداىا
اإلرىاب الذي ضرب بقوة بيف صفوؼ أبناء الفئات الشعبية التي كانت القاعدة االجتماعية 

  2«.األساسية ليذه الحركات االجتماعية الشعبية 
منذ مطمع الثمانينات يتداوؿ عميو الفراغ السياسي والمصير  فالشباب ُترؾ لشأنو تقريبا;» وىكذا 

الغامض واليأس األسود ، كؿ ذلؾ في أتوف المظالـ االجتماعية الصارخة .....  في مثؿ ىذه 
 3«جرة ؟ المسجد ؟ السجف ؟ االنتحار؟األوضاع الجينمية ماذا يمكف لمشباب أف يختار؟ الي

، وبأشكاؿ مختمفة . المتسارعة كاف لممثقؼ موقؼ منوو  وكؿ ىذا الزخـ مف التحوالت العنيفة
 فالرواية يمكنيا ]...[ أف تعبر بمرونة أكثر مف »وكانت الرواية الفف الضميع باستجالء المواقؼ 

 
  4«جميع الفنوف األدبية األخرى عف شخصية المثقؼ ومشاكمو األساسية 

ات وبداية نر في نياية الثمانيوظيرت روايات بشير مفتي خالؿ األزمة التي عرفتيا الجزائ
التي ظيرت في  األدبية األعماؿوالتي دامت عشرية كاممة ، وشكمت مع غيرىا مف  التسعينيات

                                                 
1
 .68و ، ص: 2005، ٔصاسح انثمبفخ ، انطجؼخ األٔنى ، 1996-1991ٌُظش : يذًذ ػجبط ، انٕطٍ ٔانؼشٍشح : تششٌخ أصيخ :  
2
 (.159-158ٌُظش : َفغّ ، ص:) 
3
 ( .:26-269ينظر ; عبد العالي دبمة ، الدولة الجزائرية الحديثة ، ص ;) 
 
4

( ، داس انذذاثخ نهطجبػخ ٔانُشش 1952-1882جذ انغالو يذًذ انشبرنً ، شخصٍخ انًثمف فً انشٔاٌخ انؼشثٍخ انذذٌثخ )ػ 

 .10:و ، ص1985ثٍشٔد ، انطجؼخ األٔنى ،،ٔانتٕصٌغ ، نجُبٌ 
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 األدب ، المحنة  أدب،  األزمة أدبعميو تسميات عدة مثؿ ;  أطمقت أدبنفس الفترة 
،  األدب عمى ىذالمداللة  األكاديميةخذ أي مف ىذه المصطمحات الشرعية ، ولـ يأتعجالياالس

، مفيـو  إشكالية أماـمصطمح ، في حيف يضعنا مصطمح مثقؼ  إشكالية أماـ أنفسنالذا نجد 
فيناؾ عشرات التعاريؼ التي حاولت االقتراب مف المفيـو الدقيؽ ليذا المصطمح ، فكثر النقاش 

 دت وجيات النظر حولو وانشغؿ الدارسوف بتحديد مفيوـ شامؿ ومتكامؿ لو .دوتع
كؿ مف »;الذي يرى أف المثقؼ   «نطونيو غرامشي أ»يطالي ىتـ بذلؾ المفكر اإلبرز مف إوأ

 .1«يمارس عمال تربويا ثقافيا أخالقيا  
يدرؾ  الذي ذلؾ اإلنساف»;نو الذي يعرؼ المثقؼ عمى أ «جاف بوؿ ساتر»والفيمسوؼ الفرنسي

 ولوجيا ييدوبيف اإللعممية]...[ويعي التعارض القائـ فيو وفي المجتمع بيف البحث عف الحقيقة ا
 ∙2«السائدة 

«  saint simon« »ساف سيموف »وكاف مصطمح مثقؼ قد ولد في مناخ أوربي ، إذ يعد 
( قاصدا بيا تمؾ الفئة  intellectuels( أوؿ مف استخدـ مصطمح مثقفيف) 2871-2936)

 3 الفكري والنظري الجديدة مف فئات النخبة الثقافية والتي تعتمد في كسبيا عمى اإلنتاج

 ، وذلؾ حيف نشرت جريدة   Alfred Dreyfusولكنو لـ يشع إال بعد قضية الفريد دريفوس 
 « بياف المثقفيف »العريضة لممطالبة بإعادة محاكمة دريفوس تحت اسـ « L'aurore–لورو » 
 4. 29:9جانفي 25في 

ى فتح نقاش واسع في عمى ىؤالء الدريفوسييف الذيف تجرؤا عم;»فأطمقت مصطمح مثقفيف 
الساحة العمومية ، حوؿ أولوية القيـ الكونية اإلنسانية عمى القيـ الخاصة والوطنية والقومية 

 5«واإلثنية 
أساتذة جامعييف وطمبة وأساتذة التعميـ الثانوي واألطباء »وكاف مف الموقعيف عمى العريضة ; 

وتتمثؿ خصائص المثقؼ الذي ولد  6.«والميندسيف والمحاميف والكتاب والفنانيف والصحافييف 

                                                 
1
 .52،ص :1984ػًبس ثهذغٍ ، األدة ٔاإلٌذٌٕنٕجٍب ، انًؤعغخ انٕطٍُخ نهكتبة ، انجضائش ،  
2

، 1973بتش ، دفبع ػٍ انًثمفٍٍ ، تش: جٕسج طشاثٍشً ، يُشٕساد داس اَداة ، ثٍشٔد ، انطجؼخ األٔنى ، جبٌ ثٕل ع 

  . 33:ص
3

ٌُظش : ػجذ انغالو دًٍش ، فً عٕعٍٕنٕجٍب انثمبفخ ٔانًثمفٍٍ ، يٍ عٕعٍٕنٕجٍب انتًثالد إنى عٕعٍٕنٕجٍب انفؼم االجتًبػً  

،  2009جغ(، انشجكخ انؼشثٍخ نألثذبث ٔانُشش، ثٍشٔد ، نجُبٌ ، انطجؼخ األٔنى ، ٔيٍ يُطك انؼمم إنى يُطك انجغذ )أٔ انتط

 .112ص: 
4
 .54ٌُظش: َفغّ ، ص:  
5
 . 208، ص: انغبثكٌُظش:  ـ
6
 .206َفغّ ، ص :ـ  
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في سياؽ قضية دريفوس في الوعي بمكانتو ودوره ، والتمتع بمؤىالت فكرية والجرأة األدبية 
والفكرية إلى حد المجازفة بالحياة والحرية ، واالنخراط بواسطة الخطاب في الفعؿ العمومي 

مما يرفعو إلى أف يكوف ضمير والممارسة السياسية بعيدا عف المصمحة الشخصية أو الطبقية ، 
 1جتمع كمو ، بؿ اإلنسانية برمتيا.الم
ماء  مال تطمؽ عمى ع «المثقؼ»صفة  إف »;المثقؼ بقولو مفيوـلتوضيح  مثاالتر ر يصيغ  سا و

 ; فيـ محض عمماء ، ال وتحسنيياالحرب الذرية  أسمحةيعمموف في حقؿ انشطار الذرة لتطوير 
التي  األسمحةلذعر لما تنطوي عميو ا أنفسيـانتاب ىؤالء العمماء ما  إذاقؿ ، ولكف وال أ أكثر

العاـ  الرأي لتحذيرمف طاقة تدميرية ، فاجتمعوا ووقعوا بيانا  وأبحاثيـتصنع بفضؿ جيودىـ 
تجاوزوا  -أوال;  ألنيـاستخداـ القنبمة الذرية ، غدوا مف فورىـ مثقفيف ، وذلؾ بالفعؿ ،  مف

استغموا -ثانيا-آخرنع قنبمة شيء والحكـ عمى استعماليا شيء ص فأ، عمى اعتبار  صالحيتيـ
يقع في  ونجده في موقع آخر2«العاـ  الرأيالصالحية المعطاة ليـ ليتعدوا عمى  أوشيرتيـ 
 تأثيرعمى قدـ وساؽ بموتيـ .فتحت  عندنا فالتبشير قائـ أما »;يقوؿ إذمع قولو ىذا  تناقض
 وتتنبأ شيءاؿ ىؤالء الناس الذيف يدعوف معرفة كؿ تطمؽ التكينات بزو  أميركية أفكار

 الموسوعييفلى االستغناء عف ىؤالء ، ال محالة ،إ سيفضيف تقدـ العمـ حالليـ ، ألمضبا
  3«صاـر التخصص المتخصصيف الباحثيف مف المزعوميف بفرؽ 

وصؼ المثقؼ بيذه الصفة ىو الوعي والدفاع عف القيـ  معيارجعؿ  األوؿففي المثاؿ 
 في الثانية فجعمو موسوعيتو العممية . أما، إلنسانيةا

كما حاوؿ بعض الباحثوف والمفكروف العرب تحديد مفيـو المثقؼ انطالقا مف سياؽ قضية 
مف تشغمو قضية الحقوؽ والحريات أو تيمو ;» دريفوس ، حيث يعرفو عمي حرب عمى أنو 

المجتمعية  أو الكونية ، بفكره وسجاالتو ،  سياسية الحقيقة ، أو يمتـز الدفاع عف القيـ الثقافية ،
أو بكتاباتو ومواقفو]...[ وقد يكوف شاعرا أو كاتبا أو فيمسوفا أو عالما أو فقييا أو ميندسا .أو 

ىذا الكائف » . ويعرفو عبد السالـ حيمر عمى أنو; ¹«أي صاحب مينة أو حرفة أو صناعة
لحقيقة ، واكتشافيا ونشرىا بيف الناس ، إنو الذي كرس حياتو في الكوف االجتماعي لمبحث عف ا

 .²«كائف بروميثي 
                                                 

1
 ( .13-12جبٌ ثٕل عبستش ، دفبع ػٍ انًثمفٍٍ ، ص:)ـ  
2

 .َفغٓب:َفغّ ، ص ـ 
3
 .22،ص; نفسوـ  
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، عرفي واإلبداعي ، سواء كاف كاتباذلؾ الكائف المنشغؿ باليـ الم» وىو عنده أيمف عبد الرسوؿ;
 ³«أو صحافيا ، أنو )كذا(أحد الميموميف بتشكيؿ الرأي العاـ ، وتجاوز مفيوماتو فنانا

في سبيؿ الرأي العاـ أو في ;» ىـ الذيف يتعرضوف لممحف أما طو حسيف فيرى أف المثقفيف 
 .5«وليس مف قوليا  بد  سبيؿ كممة تقاؿ

ويدخؿ في فئة المثقفيف ; األدباء ، الفالسفة ، المصمحيف ، ومف ىؤالء سقراط الذي قضت 
 .6عميو آراؤه
حو ; ديف ن ألفاظوكانت تستعمؿ  اإلسالميلفظ ثقافة متداوال في الخطاب العربي ولـ  يكف 

،عمـ ، صناعة ، فف ، حكمة ، معرفة ، عرفاف ، ولـ يشع استعماؿ كممة  أدب، مذىب ، عقيدة
مرادفة في العربية لكممة  األولى) المثاقفة ( فكانت باآلخربعد االحتكاؾ  إالثقافة ومثقؼ 

culture   كممة لوالثانية مرادفةintellectuels  المذاف ا الكامؿ ممعناى يأخذافال  والمفظاف
األوربي سياؽ الخطاب  إال بالعودة إلىبي المعاصر ، ر راىنا في الخطاب الع مايستعمالف بي

 .7لقديـاالعربي الغربي المعاصر، ال إلى سياؽ الخطاب 
نو مف الضرورة صياغة مفيوـ المثقؼ انطالقا مف خصوصية المجتمع وعميو يرى زكي العميو أ

إذف مف البد »;، إذ يقوؿ وفرضيا عمى مجتمع آخرمف مجتمع  .وال يجب استدعاء المفيـو
سنفكر فييا ونتحدث عنيا  ]...[ذاتو  «الوطف العربي »مف داخؿ  «الثقافة »تحديد مفيوـ 

بالمعنى العربي لمكممة ، وىذا المعنى ،ولو انو مولد حديث ، فيو يتميز بتمؾ العالقة العضوية 
بيةة مثقؼ وىي عالقة ال نجدىا في المغات األورو وكمم «ثقافة » والمغوية االشتقاقية بيف كممة 

 
عف الكممة الدالة عمى المثقؼ  culture « الثقافة »يث تنفصؿ الكممة الدالة عفح

intellectuels   1«انفصاال لغويا تاما 
ويرى أف لممثقؼ )) مقومات مف دونيا ال يمكف وصفو بالمثقؼ ، مف ىذه المقومات الوعي ، 

 2« (( النضاؿ » المعرفي ، النقد ، االشتغاؿ 
ىذا المصطمح الغربي في ;»كما يرفض غالي شكري األخذ بالمفيـو الغربي لممثقؼ بقولو 

، الذي تختمؼ نشأتو «المثقؼ العربي »مقدماتو وسياقو ونتائجو ، عثر عمى استجابة ىائمة مف 

                                                 
 . 61، ص ; :311ثقؼ ، مداخؿ التعريؼ و األدوار ، االنتشار العربي ، بيروت، لبناف ، الطبعة األولى ،زكي العميو ، الم 1
 
2
 .  62َفغّ ، ص:  
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ما وقع ، وما يقع  وتطوره وتاريخو وبيئتو اختالفات حاسمة عف المثقؼ الغربي . ىذا ال ينفي
فرساف األحالـ  –تمبس قطاع واسع مف المثقفيف العرب) قادة التنمية الميزومة  –ىو التاريخ 

أصحاب السمطة أحيانا ( مسوح المثقؼ السارتري ، تريحيـ مف عناء األرض  –القتيمة 
ا لـ يطمح المذبوحة والكرامة الشييدة ، ال ييـ أنيا مسوح كرنفالية ، فاألىـ أنيا تمبي نزوع

 .1«تصوره  إلىسارتر أصال 
في المجاؿ التداولي العربي الراىف ىو مف « المثقؼ » ويذىب محمد عابد الجابري إلى أف ) 

 .2الفكرية والمساىمة في إنتاجيا ونشرىا (« المواد » مينتو استيالؾ
كـ أو كؿ إنساف عربي رجؿ أـ امرأة ، حا;» أما صبحي غندور فيعرؼ المثقؼ العربي بأنو 

معارض ، أكاديمي أـ ميني دبموماسي أـ سياسي طالب أـ عامؿ ... كؿ مف يعيش حالة 
 .3«التراجع العربي ويعاني منيا ويتصور حموليا 

إنساف عمـ ومعرفة وموقؼ حضاري عاـ ;» كما يعرفو الدكتور عبد السالـ محمد الشاذلي بأنو 
 . 4«تجاه عصره ومجتمعو 

ذلؾ اإلنساف الواعي والممتـز بقضايا  أمتو ، ولذلؾ ال يعتبر »  وىو عند أحمد مجدي حجازي;
المثقؼ مثقفا حقا إال إذا اقترب مف روح عصره ، ومف ىمـو طبقتو وثقافة مجتمعو . وبعبارة 

، خبات المسيطرة في الخارج والداخؿمثقفا بقدر ما يستطيع الصمود أماـ النالمثقؼ  أخرى يكوف
المحافظة عمى أصالة تراثو ، وبقدر ما يكوف قادرا عمى التجذر في وبقدر ما يمكنو االلتزاـ ب

، مشاركا فيو مبدعا لو ومدافعا عف حضارتو ، قادرا أيضا عمى أف يجمع بيف االستقالؿ واقعو 
نو مثقؼ منتج ومستيمؾ لما ينتجو مجتمعو ال ما ينتج تي و االنفراج الثقافي الواعي ، إالذا

 . 5« لمجتمع غيره 
المجتمع لجية حيازتو عمى حد أفراد مصطمح يطمؽ عمى أ »;دؿ عبد اهلل أف المثقؼ ويرى عا

مف خالؿ مصدريف ، مصدر جماعي    – في ذاتو   –مجموعة مف الصفات يستمد وجودىا 
خارجي بالنسبة لو ، ىو ثقافة المجتمع الذي يعيش فيو بكؿ معطياتو التاريخية و الحضارية و 

                                                 
1

 :، ص 2002انطبْش نجٍت ٔآخشٌٔ ، انثمبفخ ٔانًثمف فً انٕطٍ انؼشثً ، يشكض دساعبد انٕدذح انؼشثٍخ ، انطجؼخ انثبٍَخ ، 

53 . 
2
 . 19شثٍخ ، ثٍشٔد ،  نجُبٌ ، ص: غأنخ انثمبفٍخ فً انٕطٍ انغشثً ، يشكض دساعبد انٕدذح انؼيذًذ ػبثذ انجبثشي ، انً 
3
 ، نقال عف ; صبحي غندور ، موقع الفكر العربي ، عمى الرابط التالي ;  :8زكي العميو ، المثقؼ ، مداخؿ التعريؼ واألدوار ، ص ; 

http ://www. Alfikr alarabi .com. 
4

  
5
 . 89ت ٔآخشٌٔ ،انثمبفخ ٔانًثمف فً انٕطٍ انؼشثً ،ص ،انطبْش نجٍ 
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القابميات النفسية التي  و مصدر فردي داخمي ،ىو القدرات الذىنية وأساليب تفكيره وسموكو ، 
 .1« يعمؿ الفرد عمى تطويرىا في ذاتو ، سواء باالتفاؽ أـ باالختالؼ مع ثقافة مجتمعو

سواء أكانت تمؾ األفكار مف ىو إنساف بضاعتو أفكار ، » ;والمثقؼ عند زكي نجيب محمود 
آمف بيا إيمانا أقنعو بأف يحياىا ، ثـ ال يقتصر  ه ، ولكنوكانت منقولة عف سواإبداعو ىو ، أـ 
تكوف أف  يقنع بيا اآلخريف ليحيوىا معو ، و األرجح ، بؿ يريد أف ىو بشخصوعمى أف يحياىا 

تفاوت في ذلؾ بيف نو األفضؿ ، عمى صنؼ الذي يغير الناس نحو ما يظف أىذه األفكار مف ال
 .2«فكرة و فكرة 

ممثقؼ أنو يركز عمى صفة التغيير ، فالمثقؼ في نظره ىو كؿ مف يحمؿ ونالحظ في تعريفو ل
المثقؼ الذي أريده بيذا الحديث ، ىو مف طراز ديمقريطس » بداخمو إرادة التغيير إذ نجده يقوؿ;

أف يظفر بفكرة تتقدـ بيا الحياة ، عؿ أف يظفر بممؾ فارس ،  الذي قاؿ إنو يفضؿ لنفسو
مف طراز الجاحظ الذي كاف بطريقة تفكيره وتعبيره نقطة تحوؿ المثقؼ الذي أريده ىنا ىو 

لمثقافة العربية كميا مف وجداف الشاعر إلى عقؿ الناثر ، المثقؼ الذي أريده ىنا ىو الذي تمثؿ 
في عصر التنوير في فرنسا إباف القرف الثامف عشر ، كما تمثؿ في جماعة إخواف الصفا عندنا 

ي تمثؿ في الجمعية الفابية التي عممت بفكرىا  في الحياة إباف القرف العاشر ، وىو الذ
االنجميزية منذ أوائؿ ىذا القرف حتى غيرت مجرى تمؾ الحياة تغييرا عميؽ األثر ، أو ىو الذي 
تمثؿ في الحركة الفكرية العارمة التي أشعمت جذوة النيضة عندنا خالؿ العشرينيات مف ىذا 

 .3«عمى ضيائيا  القرف ، والتي ما تزاؿ نعيش اليـو
لو كانت ىمـو » وعاب زكي نجيب محمود عمى المثقفيف الخوض في أمور السياسة بقولو; 

مف أف تمأل حياتيـ كميا لو أرادوا، اللتمسنا ليـ األعذار في مؿء الفراغ بالمشاركة  المثقفيف أقؿ
ف غيرىـ ممف في الكتابة السياسية ، برغـ عممنا بأنيـ في ىذه الكتابة السياسية ال يفضمو 

 .4«يتخذوف منيا حرفة ،أي أنيـ بالكتابة السياسية يتركوف ما يحسنوف إلى ما ليس يحسنوف
وىو بذلؾ يخرج  السياسييف مف فئة المثقفيف ، ويقتصر مفيوميـ عمى الكتاب فقط ، وضيؽ 

 المثقؼ ، في حيف قد يكوف السياسي مثقفا . مفيوـ

                                                 
1

 2008ػبدل ػجذ هللا ، انًثمف انغٍبعً ، ثٍٍ تصفٍخ انّغهطخ ٔدبجخ انٕالغ ، داس انفبساثً ، ثٍشٔد ، نجُبٌ ، انطجؼخ األٔنى ،  

 .119، ص: 
2
 .11صكً َجٍت يذًٕد ، ًْٕو انًثمفٍٍ ، داس انششٔق ، ص:  
3
 . 12ًٕو انًثمفٍٍ ، ص:صكً َجٍت يذًٕد ، ْ 
4
 .5َفغّ ، ص : 
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،  كؿ إنساف مثقؼ»;المرء متعمماف لـ يكف لوعي وا  عامر أف جوىر الثقافة ىو اويرى مخموؼ 
يحمؿ أفكارا وتصورات عف الطبيعة والمجتمع ولو عادات وتقاليد ....الخ  –ال شؾ –نو بمعنى أ

، الفالح األمي البسيط قد يعرؼ طبيعة أرضو بحكـ التجربة أحسف مف طالب يتخرج مف أعمى 
بينيما أف األوؿ أمي والثاني متعمـ ، كالىما  ا الفرؽىد الفالحية وبأعمى الشيادات ،إنمالمعا

والكتابة ، وقد يسمح لو  لديو مستوى معيف مف الثقافة وكؿ ما ىنالؾ أف المتعمـ يعرؼ القراءة
، إنما ف يحصؿ عمى مستوى أرقى .ليست القضية في أف ىذا مثقؼ وذاؾ غير مثقؼ تعممو بأ

ا فكؿ متعمـ مثقؼ و ليس كؿ مثقؼ القضية في نوع الثقافة التي يحمميا المرء .و ىكذ
 .1«متعمما

 أفمفيـو المثقؼ . ويرى مخموؼ عامر  إليضاحمع المثاؿ الذي صاغو سارتر وىنا يتعارض  
 .2«والتضحية  والمبدأويتجمى في االقتناع  اإلنسافلمتعرؼ عمى المثقؼ  أساسيىناؾ ثالوث »

الذيف يدافعوف عف قيـ ومبادئ الفئة  لى نوعيف ، مثقفيف عضوييف وىـفيف إويقسـ غرامشي المثق
 .3المجتمعالمسيطرة عمى 

 4ومثقفيف تقميديف وىـ الذيف اندثرت الفئة التي كانوا يدافعوف عنيا وبقوا ىـ شاىديف عمييا .
كما يرى أف المثقفيف ال يشكموف طبقة بذواتيـ ، ألف الطبقة ليست تجمعا ثقافيا أو دينيا أو حتى 

نما ىي مج اجتماعيا موعة كبرى مف األفراد الذيف تجمعيـ مصالح اقتصادية واحدة ، وتصؿ وا 
لؾ أف جماعات بينيـ عالقات واضحة محددة متماثمة تحتميا أدوات إنتاج بعينيا .ويعني ذ

المثقفيف جماعات متعارضة في مدى تعبيرىا عف الجماعات االجتماعية أو شرائح الطبقات 
 التي ينتسبوف إلييا انتساب الوعي الطبقي وليس الوضع الطبقي بالضرورة .

واألصؿ في ذلؾ التسميـ بأف كؿ جماعة اجتماعية تخمؽ لنفسيا مجموعة مف المثقفيف ،  »
ة إشاعة الوعي الطبقي لمجماعة وتأكيد ىيمنتيا الخاصة ، وذلؾ عمى نحو وظيفة ىذه المجموع

يصؿ ما بيف األساس االقتصادي أو المصالح االقتصادية لمجماعة والمجاالت السياسية 
الت التي يتشكؿ منيا الوعي االجتماعي اواالجتماعية والفكرية واإلبداعية أو غيرىا مف المج

 .5«ليذه الجماعة
                                                 

1
 :، ص2002يخهٕف ػبيش ، يتبثؼبد فً انثمبفخ ٔاألدة ، يُشٕساد إتذبد انكتبة انجضائشٌٍٍ ، انجضائش ، انطجؼخ األٔنى ،  

(111-112∙) 
2
 ∙ 113َفغّ ، ص: 
3
 .52ثهذغٍ ، األدة ٔاألٌذٌٕنٕجٍب ،ص:  سٌُظش :ػًب 
4
 .61ٌُظش : َفغّ ، ص : 
5
 (.44-43ش ػصفٕس ، يٕاجٓخ اإلسْبة ، يطبثغ انٍٓئخ انًصشٌخ انؼبيخ نهكتبة ، ص:)جبثـ  
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« نتمجنسيا األ»الذي يحممو مصطمح مثقؼ ، وىو آخر يحمؿ نفس المفيوـ وىناؾ مصطمح 
خالؿ    Boborykinوظير ىذا المصطمح في روسيا القيصرية عمى يد الروائي بوبوريكف 

الستينيات مف القرف التاسع عشر لمداللة عمى جماعة مف العمماء واألساتذة والطمبة والفنانيف 
المتعمميف الذيف وجدوا  أنفسيـ يعيشوف عمى ىامش المجتمع والكتاب ورجاؿ الديف والنبالء 

( إلى غاية نياية القرف التاسع عشر بسبب 2951-2941والدولة الروسييف ابتداء مف عامي )
التي  إقصاء النخبة الحاكمة ليـ مف إحتالؿ المواقع االجتماعية واإلدارية والسياسية والثقافية

 1والفنية .يستحقونيا بحكـ مؤىالتيـ العممية 
ومف ىنا عداء األنتمجنسيا لألوضاع والمؤسسات واألعراؼ والتقاليد القائمة ، و إتساـ مواقفيا 

 2.لى حد النزعة العدميةإصؿ أحيانا جذرية ، تبروح نقدية 
ليدؿ عمى كؿ مف يعمؿ بفكره ويكسب عيشو باالعتماد عمى مؤىالتو  المصطمحوانتشر ىذا 

نتمجنسيا في روسيا القيصرية ، يقترب مف المعنى التحقيري مفيوـ لألفاءاتو الثقافية وىذا الوك
ف نتمجنسيا الروسي لمداللة عمى الفئات والشرائح الواسعة مألممثقؼ في فرنسا .واستقر مصطمح 
كفاءات فكرية ، معرفية وفنية ، تعيش مف استثمارىا في المجتمع التي تشترؾ في امتالؾ 
نتمجنسيا األ و وكؿ مف مصطمحي المثقؼ الفرنسي .جتمعمختمؼ أوجو نشاط الدولة والم

 3.الروسي يتقارباف في المفيـو 
 أنيا أساسوانطالقا مف كؿ ىذا سنرى ىؿ ما وظفو بشير مفتي في رواياتو مف شخصيات عمى 

 يا .بتجان أـعمييا ىذه الصفة  تنطبؽشخصيات مثقفة ، 
كانت تخطو  أفالعربية أي منذ  كشخصية روائية ارتبط بظيور الرواية المثقؼوتوظيؼ 
صاحب ميالد شخصية المثقؼ  »;الشاذلي بقولوالسالـ ، وىو ما يؤكده عبد  األولىخطواتيا 
 . 4«الحديث  أدبنافف الروائي كما عرفيا تاريخ لا أشكاؿمف  الميميمة األثوابفي ىذه 

واية العربية ، ظيور البطؿ المثقؼ في الر » وىو نفس ما يذىب إليو جابر عصفور في قولو;
مف حيث ىو موضوع ليا ، نتيجة مترتبة عمى نشأة ىذه الرواية في استجابتيا إلى بحث الوعي 
المدني عف وسيط إبداعي يصوغ حضوره الواعد في المدينة وبالمدينة ، وأف تحوؿ ىذا البطؿ 

                                                 
1
 ( .321-:31ينظر; عبد السالـ حيمر ، في سوسيولوجيا الثقافة والمثقفيف ، ص ;)ـ  

 .321،ص;  نفسوينظر ; ػ  4
 

 ، ص ;نفسيا .  السابؽينظر ; -1
4

 .15( ، ص:1952-1882خ انؼشثٍخ انذذٌثخ )ػجذ انغالو يذًذ انشبرنً ، شخصٍخ انًثمف فً انشٔاٌـ 
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ـز لى عنصر تكويني في الرواية ، أو الشخصية األساسية بيف شخصياتيا ، الزمة مف لواإ
النشأة التي سرعاف ما تحولت إلى خاصية متأصمة، كما أصبحت سمة مف سمات مبدعيا الذي 

 بحث عف تمثيالتو أو نظائره قبؿ أف يبحث عف نقائضو أو أضداده .
« تخميص اإلبريز في وصؼ باريز» وكاف ذلؾ منذ أف كتب رفاعة الطيطاوي رحمتو السردية

 1«اآلخرتعبيرا عف وعي متحوؿ في عالقة األنا ب
لعادؿ « مميـ األكبر»ليحي حقي « قنديؿ أـ ىاشـ»لحسيف ىيكؿ «زينب» ومف ىذه الروايات

لطو حسيف ، وغيرىا ، وكذلؾ األمر بالنسبة لمرواية الجزائرية العربية ، إذ « أديب»كامؿ ، 
ة ارتبط توظيؼ المثقؼ كشخصية روائية في ىذه الرواية بوالدتيا ، وذلؾ في الروايات التأسيسي

ريح  »بد المجيد الشافعي ولع« الطالب المنكوب»في األدب الجزائري متمثمة في رواية 
 لمطاىر وطار .« الالز»لعبد الحميد بف ىدوقة ، و« باف الصبح»و« الجنوب

برز قضايا المثقؼ التي عالجتيا الرواية العربية صدامو مع السمطة ، وىو ما نجده في أومف  
« الزيني بركات»لتيسير سبوؿ و« أنت منذ اليوـ»وفي رواية  روايات عبد الرحمف منيؼ ،

« الكرنؾ»لغالب ىمسا ، و"تمؾ الرائحة" لصنع اهلل إبراىيـ ، و« الخماسيف»لجماؿ الغيطاني و
 وىذا عمى سيبؿ المثاؿ ال الحصر . ، لنجيب محفوظ 

ا بالمثقؼ خاصة، وربطتيوبعد ظيور موجة اإلرىاب تطرقت الرواية العربية إلى ىذه الظاىرة ، 
 المفضمة ليا .الفريسة ألنو كاف 

(،)اقتميا ( ليوسؼ  اإلرىاب)أولى ظاىرة التطرؼ الديني العربية التي تطرقت إومف الروايات 
، لفتحي غانـ( )الميدي ( لعبد الحكيـ قاسـ ، )قشتمر، صباح الورد ( لنجيب  األفياؿ) ، إدريس
 أخرى، عالجت الرواية العربية قضايا  ىابواإلر لى جانب موضوعي السمطة وا   . محفوظ

 صادفت المثقؼ في مسيرتو الحياتية .
 أف»;، حيث  الحداثيلقضايا المثقؼ نجدىا تغمب نمط المثقؼ  ىذه الرواياتوفي معالجة 

لى البطؿ المحدث ....ودليؿ ذلؾ مبذوؿ إانحياز الرواية العربية  [...]المالحظة الغالبة 
لمثقؼ التي حمميا الباحثوف في دراساتيـ عف البطؿ في الرواية بوجو بمراجعة نماذج البطؿ ا

عاـ والبطؿ المثقؼ بوجو خاص ، فالييمنة الساحقة لنموذج المثقؼ المحدث عؿ موقع البطولة 
البطؿ في  »حمد اليواري عف ألى ما كتبو إتثبتيا نظرة سريعة  نقيضولى إالروائية بالقياس 

                                                 
1
 . 56جبثش ػصفٕس ، يٕاجٓخ اإلسْبة ، ص :ـ  
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شخصية المثقؼ في الرواية » ( .وعبد السالـ الشاذلي عف 2:87بغداد ) «الرواية المصرية 
شخص المثقؼ في الرواية المعاصرة  »( ومحمد الباردي عف 2:96)بيروت « العربية الحديثة 

( .وكميا 6::2بيروت«)الروائي وبطمو »( وما كتبو جورج طرابيشي عف 4::2تونس ) «
ساسية عف غياب المثقؼ التقميدي عف دراسات تنوب عف غيرىا في تأكيد صواب المالحظة األ

نموذج  إلىانحازت »;.  وقد تكوف الرواية العربية قد1«العربية الروايةموقع البطولة في عالقات 
–لى مرتبة البطؿ إقط  -ترؽفي عالقتو بالنماذج الروائية المناقضة التي لـ المثقؼ المحدث 

نماالبطؿ النقيض ،  أوالضد   إكماؿيد في المساعدة التي تف اراألدو ظمت سجينة ىامش  وا 
 .2«لى صانعو الرواية انحياز المصنوع إ إليومالمح البطؿ المثقؼ الذي انحازت 

وينطبؽ األمر نفسو عمى الرواية الجزائرية ، إذ يستأثر نموذج البطؿ المحدث بالحضور في 
 المتوف الروائية الجزائرية المكتوبة بالمغة العربية .

 .3دراسات العربية التي تناولت شخصية المثقؼ في الرواية العربيةوىناؾ العديد مف ال
صورة المثقؼ في »أما الدراسات الجزائرية في ىذا المجاؿ فتكاد تنعدـ ، ومما وقع بيف أيدينا ; 

األساتذة مف جامعة الجزائر ، مف أنجزىا مجموعة « القصة القصيرة الجزائرية المكتوبة بالعربية
 لألميف الزاوي. « ا ; المثقؼ في الرواية المغاربيةوعودة األنتمجنسي» 

وكما أشرنا سابقا ، فإذا كاف مصطمح المثقؼ يطرح إشكالية مفيـو ، فإف أدب األزمة يطرح 
إشكاؿ مصطمح ، إذ أنو لـ يحصؿ إجماع و إتفاؽ في األوساط النقدية واألدبية عمى مشروعية 

استيعاب ىذا المفيـو ، ومف النعوت التي أي مصطمح مف المصطمحات المتداولة ، بإمكانو 
; فترة األزمة -نعتت بيا فترة التسعينات مف القرف العشريف ومنو عمى األدب الذي ظير خالليا 

، فترة المحنة ، العشرية السوداء ، عشرية الدـ ، فترة الفتنة ....، ومصدر كؿ ىذه التسميات 
 أوساط إعالمية وسياسية .

أدب »و «أدب األزمة »مية ىذا األدب حيف الحديث عنو ، فنحف نسميو وألننا مجبريف عمى تس
دوف أف نؤسس اختيارنا عمى معيار محدد ، وربما لمجرد رأي بأف ما حدث في «المحنة 

 الجزائر خالؿ تمؾ الفترة ما ىو إال ; أزمة أو محنة عابرة .

                                                 
1
 .50جبثش ػصفٕس ، يٕاجٓخ اإلسْبة ، ص:ـ  
2
 .58:َفغّ ، ص ـ  
3

( نجٕػهً ٌبعٍٍ َٔجٍم عهًٍبٌ ، "شخصٍخ 1973-1967يٍ ْزِ انذساعبد َزكش : "األدة ٔاالٌذٌٕنٕجٍب" فً عٕسٌخ )ـ 

اٌخ انؼشثٍخ انذذٌثخ " نؼجذ انغالو يذًذ انشبرنً ، "انًثمف انؼشثً ٔانغهطخ " نغًبح إدسٌظ ، " انجطم اإلشكبنً انًثمف فً انشٔ

 فً انشٔاٌخ انؼشثٍخ انًؼبصشح " نًذًذ ػضاو .
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خات الضحايا ، ولد وفي ىجير العنؼ ، وتحت منظر شالالت دماء الجزائرييف وعمى وقع صر 
نجد  أفوطيدة ، بحيث ال يمكف  واألزماتوالثورات  باألحداث األدبعالقة  »;أف إذ األدبىذا 

ما  واألزمة األدب، ووالدة ىذا 1«، ونتائجو  وأحداثو، وظواىره  ألسبابويؤرخ  أدبحدثا بدوف 
تعجاليا ولـ سا دباأل; ىؿ كاف ىذا  شكاؿإ أثارتقبضتيا عمى المجتمع الجزائري  محكمةزالت 

 ؟في كؿ تجمياتيا  األزمةنو استطاع رغـ ذلؾ رصد أ أـ،  األزمةجميع جوانب  استيعابيستطع 
قضايا ال  إلثارةاألسئمة غير المؤسسة مجرد وسيمة ىذا النوع مف  إثارةفي  أفيرى مف  ،وىناؾ 

 عاصر .الجزائري الم باألدبمعنى ليا .ويبقى مجاؿ الدراسة حولو قائـ لمميتميف 
العنؼ  أحداثتحوالتو ، ولدت بف الرواية ظاىرة اجتماعية ، تساير تحوالت المجتمع فتتحوؿ وأل

مرحمة التسعينات  أفنزعـ  أفمف الكتابة الروائية ويمكف ا المجتمع الجزائري نمط جديد يالتي عرف
وسط  نشأجديد  قد شيدت ظيور رواية جديدة بالمغة العربية عمى يد جيؿ الثالثة األلفيةوبداية 
 ،وعز الديف جالوجي والخير شوار ،بشير مفتي »، ومف كتابو ; المأساويالعنؼ الدموي  أحداث
براىيـ ،وعبير شيرزاد، وكماؿ قرور ، مستغانمي  وأحالـ ،وحميدة العياشي ،الزاوي وأميف  وا 
 . 2«وسفياف زدادقة،وجياللي عمراني  ،وحميد عبد القادر،وحسيف عالـ ، سعدي
عاشو المجتمع الجزائري خالؿ عشرية التسعينيات كاف لو أثره في الروايات التي ظيرت وما 

الحياة االجتماعية ليا تأثير كبير عمى األعماؿ األدبية والفكرية عموما فميما ;»خالليا إذ أف 
حاولت بعض النظريات واآلراء أف تبعد النتاجات األدبية ، والفنية بشكؿ عاـ ، عف الحياة 

اعية وتحاوؿ  حصرىا في إطارىا الفني الضيؽ ، إف لـ نقؿ الشكمي الذي يقتؿ روح ىذه االجتم
النتاجات ويجعميا عبارة عف أشكاؿ جافة ال حياة فييا ]...[ فإف ذلؾ ال ينفي أبدا وجود عالقة 
شرطية بيف العمؿ وبيئتو التي نشأ فييا ، وتشبو ىذه العالقة إلى حد كبير العالقة الموجودة بيف 

 3«الجسد والروح
ىذه ;»ومف األكيد أف لكؿ فترة ما مف حياة األمـ أدب يحمؿ سماتيا ويحيؿ عمييا حيث أف 

المعالـ الدامية تشكمت في ذاكرة الشعراء والفنانيف فأبدعوا أدبا سمي بمسميات عديدة تعكس 

                                                 
1

ضائشي ثٍٍ ػجذ انهطٍف دًُ ، انشٔاٌخ انجضائشٌخ ثٍٍ األصيخ ٔ فبػهٍخ انكتبثخ ، أػًبل انًهتمى انٕطًُ انثبًَ فً األدة انجـ 

،لغى انهغخ انؼشثٍخ ٔ آداثٓب ،   يؼٓذ اَداة ٔانهغبد ، انًشكض   2009يبسط  17/  16خطبة األصيخ ٔٔػً انكتبثخ ٌٕيً 

 .274انجبيؼً ثبنٕادي ، ص :
2
و دغٍ انًٕدٌ ، انشٔاٌخ ٔانتذهٍم انُصً ، داس األيبٌ ، انشثبط ، يُشٕساد االختالف ، انجضائش ،انذاس انؼشثٍخ نهؼهٕ ـ

 .102، ص :2009انُبششٌٔ ، ثٍشٔد ، نجُبٌ ، انطجؼخ األٔنى ، 
3

-55، ص: ) 2004، انجضائش ،  ٌٕعف األطشػ ، انًُظٕس انشٔائً ػُذ يذًذ دٌت ، يُشٕساد إتذبد انكتبة انجضائشٌٍٍـ 

56.) 
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سة لموضع مفيومو مثؿ أدب األزمة وأدب المحنة واألدب االستعجالي وغيرىا مف األسماء العاك
 . 1«المتأـز 

الكثير مف الدارسيف ;»ولكؿ تسمية مف ىذه التسميات منطمقاتيا ومبرراتيا حيث نجد 
والمالحظيف يسمي أدب التسعينيات أو العشرية السوداء في الجزائر باألدب االستعجالي ألنو 

األحداث  ولد نتيجة الظروؼ المفاجئة التي طبعت المجتمع الجزائري في مجاؿ اإلرىاب ، حيث
متتالية ومتتابعة و متسارعة ومفاجئة عمى نمطية لـ يعيدىا المجتمع وبأحداث لـ يخبرىا ، مما 

 .2«يتطمب أدبا استعجاليا يعبر عنيا ، ويؤرخ ليا ويكشؼ أسبابيا ونتائجيا ، ويتخذ موقفا منيا 
 العنؼ ربمظاى الحتفائوالمسمح ، ربما  باألدبالتسعينات  أدبويصؼ عبد الوىاب معوشي 

– األدبعمى ىذا  يأخذوفسيضؿ النقاد »;السالح فيو ، وذلؾ في قولو والقتؿ وسيادة منطؽ
 يسلى العمؽ وغياب الكائف والجمالي عمى حساب الموقؼ ، ولافتقاد الوقائع إ–المسمح  األدب
ا القتؿ واإلرىاب والتعذيب كما لو أف صاحبي بمشاىدمف ذلؾ رواية خرفاف اهلل التي حفمت  أدؿ
اية و الوكاالت ولكـ ىو عسير جدا اعتبارىا ر  إلحدىمراسؿ حربي  « يسمينة خضرة »وىو

 ثالثة المنافي التي تكوـ داخميا نياإ بمرافعة نضالية ]...[ أشبوخاضعة لمتجنيس والتبئير فيي 
 3«دلجة ، النضالية سعافي ، المغة ....األالدأب الجزائري أو ىذا األدب اإل

غة العربية التي تصنؼ ضمف ىذا األدب عمى سبيؿ المثاؿ مائرية المكتوبة بالومف الروايات الجز 
 ) ال الحصر ; )فتاوى زمف الموت ( و)بوح الرجؿ القادـ مف الظالـ ( إلبراىيـ سعدي ، )الوـر
لمحمد ساري ، )سيدة المقاـ ، حارسة الظالؿ ، ذاكرة الماء ( لواسيني األعرج ، ) كراؼ 

ح ، ) جدار الصمت ( لياسمينة صالح ، )تيميموف ( لرشيد بوجدرة ، الخطايا ( لعيسى لحيم
 ألحالـ مستغانمي ، ) وطف مف زجاج ( لياسمينة صالح . (ذاكرة الجسد)

فأصبحت ىذه الروايات بمثابة سندات تاريخية تؤرخ لمرحمة مف أقتـ وأعتـ المراحؿ التي شيدتيا 
 لجزائري مف عنؼ وبربرية .ما بعد االستقالؿ وشاىدا عمى ما عاناه ا جزائر

وتناوؿ ظاىرة العنؼ واإلرىاب في الكتابة الروائية الجزائرية العربية ليس مرتبطا باألحداث التي 
والواقع أف اإلشارة إلى ;»شيدتيا الجزائر خالؿ عشرية التسعينيات بؿ يعود إلى السبعينيات 

                                                 
1
ً انثبًَ فً األدة انجضائشي ثٍٍ ػجذ انهطٍف دًُ ، انشٔاٌخ انجضائشٌخ ثٍٍ األصيخ ٔ فبػهٍخ انكتبثخ ،أػًبل انًهتمى انٕطُ ـ

 . 269خطبة األصيخ ٔٔػً انكتبثخ، ص: 
2
 َفغّ ، ص : َفغٓب.ـ  
3
، ص 2001انْٕبة يؼٕشً ، تفكٍشاد فً انجغذ انجضائشي انجشٌخ ، يُشٕساد االختالف ،انجضائش ، انطجؼخ األٔنى ،  ػجذـ  

:67. 
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وجاء بشكؿ صريح في رواية الطاىر  ظاىرة اإلرىاب في الكتابة الروائية بدأت منذ السبعينيات ،
 1(«وطار )العشؽ والموت في الزمف الحراشي 

ونالحظ أف بشير مفتي بعدما كتب رواياتو األولى عف فترة التسعينيات عاد وكتب رواية 
التي تعرض فييا لفترة ما بعد االستقالؿ وكأنو أراد أف تكوف رواياتو عاكسة «أشجار القيامة »

 ي مرت بيا جزائر ما بعد االستقالؿ .لمختمؼ الفترات الت
وانطالقا مف كؿ ما سبؽ سنحاوؿ تتبع كيفيات رسـ الشخصيات المثقفة وأنماطيا في روايات 

 بشير مفتي .
 

 
 

                                                 
1
 .88، ص: 2000تبة انؼشة ، ديشك ، اد إتذبد انكيخهٕف ػبيش ، انشٔاٌخ ٔانتذٕالد فً انجضائش ، يُشٕسـ  
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 :المثقف ومحنة الوطن ول: المبحث ال 
شيدت الجزائر بعد االستقالؿ خالؿ مسيرة تحقيؽ الذات إقميميا وعالميا مشكالت عدة 

، ىذه المشكالت يمكننا ر التكوفكدولة حديثة االستقالؿ شأنيا في ذلؾ شأف كؿ أمر في طو 
ية الدولة: كالصراع عمى م، والتي تفاوتت في حدتيا وتأثيرىا عمى مسار تنمحف صغيرةاعتبارىا 

د تجاوزت بعضيا . وكانت قلخ، والمسألة األمازيغية ....إالسمطة، وانحدار المستوى المعيشي
، لتظير في شكؿ أكبر محنة عرفتيا صغيرة العالقة، وتضافرت ىذه المحف الوالبعض بقي عالقا

، فقد كانت سبابياف تعددت أىذه الظاىرة وا   جزائر ما بعد االستقالؿ، وىي ظاىرة اإلرىاب.
 نتيجة مباشرة لفشؿ مسار تجربة الديمقراطية .

، وكانت حصيمة لضغوطات اجتماعية ، فقد تجربة التي لـ يخطط ليا بشكؿ جيدىذه ال
، ولـ يعد ىناؾ مجاؿ اية الثمانينات أوجيا في الجزائربمغت المشاكؿ االجتماعية في ني

ة تاريخية تجد أسبابيا الحقيقية في األوضاع التطرؼ ظاىرة اجتماعي:» فلتجاىميا إذ تأكد أ
التي يسود فييا العسؼ والقير والفقر والحرماف ، فالتطرؼ كغيره مف  االجتماعية والسياسية
ال يكوف مف ال شيء بؿ ىو في األغمب األعـ عبارة عف رد فعؿ  ،الثقافيةو الظواىر االجتماعية 

ظمـ اجتماعي أو في صورة حيؼ  ضد تطرؼ آخر يجري في جسـ المجتمع ، إما في شكؿ
يديولوجي   . 1«اقتصادي أو قمع ثقافي أو طغياف سياسي وا 

واغترفت روايات بشير مفتي مادتيا مف محنة الوطف ىذه، وحاولت الكشؼ عف نظرة المثقؼ  
، مقرونا )كذا(ليس أي إقباؿ عمى الراىف أو اشتغاؿ فيو :» ليا وكيفية عيشو فييا ،ولكف 

والمعوؿ في  .ما فيو بؿ إف في ىذا السبيؿ مف المطبات أماـ الرواية جاح ما،أوتوماتيكيا بن
، أجؿ ، لكف ال بد ليذه الممكة مف أف تقترب بتغمغؿ أعمؽ تغميب عمييا ىو الممكة اإلبداعيةال

ىو اآلخر برؤية شمولية كاف )كذا( في الواقع الذي يعايشو الروائي .وىذا التغمغؿ كمما اقترب 
التغمغؿ في الواقع  وال يغني وحده، لنجاح أوفر .ال الممكة اإلبداعية وحدىا تغنيالنصيب مف ا

وفي الراىف ، أو الرؤية الشمولية .فميما كاف التعبير الفني رائعا ، وميما بدت الرؤية متماسكة  
 . 2«وكانت تجريداتيا محكمة ، فميس في ذلؾ غنى وال بديؿ عف ممموسية الحاضر

ف األلفية الثانية غرقت البالد في دوامة مف العنؼ ، وبرزت مظاىر وخالؿ التسعينيات م
 الخراب والدمار عمى المستوييف المادي والنفسي ، ولـ يعد لمفرد الجزائري أي مستقبؿ أو أمؿ إال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 134ػ محمد عابد الجابري ، المسألة الثقافية في الوطف العربي ،ص:1
 . 36ػ نبيؿ سميماف ، الرواية العربية ، رسـو و قراءات ، مركز الحضارة العربية  ، ص:  2
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صباح متشائـ وأسود .ال حديث لمناس إال عف  –إنو األحد »انتظار الموت : –انتظار دوره 
 المجزرة ، وكيؼ حدثت ، لـ يعرض التمفزيوف إال بعض األجساد المقطعة وبرؾ الدـ التي

الصفحة األولى )كذا( ألرض  أما الصحافة فمقد صدرت باألبيض واألسود ، واحتمت لطخت ا
كنا ´´.مجزرة أخرى تودي بمائة وسبعيف جزائريا إلى المقبرة ´´.صورة األطفاؿ المذبوحيف وكتبت 

قد تعودنا عمى االغتياالت المباغتة السيارات المفخخة ، القنابؿ المتفجرة ، ثـ جاءت مرحمة 
 1«لجماعية  المجازر ا

وطاؿ انتظار اإلنساف الجزائري لفرصة سالـ جديدة ولكف ال أمؿ ، فقد وصمت العنجيية و 
عماء البصيرة بيؤالء المتطرفيف إلى حد ال يثير قتؿ إنساف في نفوسيـ أي نوع مف األسى أو 

الحرب  كنا نتوقع أف»تأنيب الضمير ، فميس ىناؾ إال القسوة والالمباالة أماـ موت الجزائري: 
ستصمت في سنة أو سنتيف ولكنيا استمرت ، ومرت أربع سنوات في تقتيؿ شرس وحرب ، ال 
ترحـ صغيرا وال كبيرا ، وبدت بال نياية ، بال أفؽ ، وبال أي ىدؼ واضح ، ال مف ىذه الجية 

 .  2«، وال مف تمؾ 
يموت فيو الناس  بمد:»فميس ىناؾ في جزائر التسعينيات إال الموت ىو السيد والحكـ ، وغدت 

بالعشرات، إف صور المجازر عمى الصفحات األولى مف الجرائد أصبحت ىي الحقيقة كؿ يـو 
 . 3«الوحيدة التي ال لبس فييا

، ال يظير عة مسموخة مف لحميا شواء رماديتبدو الجزائر كقط»وأماـ كؿ ىذا اليوؿ صارت:
روائح الدخاف التي تزكـ  صاعدة ،عمى سطحيا إال حرائؽ الوجع ، وألسنو )كذا( الرماد المت

، أصوات تتأوه بوجع وفجور، أنوار مدينة تنطفئ ، تحترؽ ىي األخرى في عرس الدـ األنفاس
 . 4«الراعؼ 

فكما كاف أدب السبعينيات إال القميؿ منو ، ينقؿ حركية المجتمع الجزائري في مختمؼ 
واأللـ ،  التسعينيات ليؤرخ لجزائر الدـ، التنمية والتحوالت السياسية الكبرى ، جاء أدب التالمجا

 الضياء ، مركزا عمى المثقؼ ،ألنو كاف األكثر استيدافا في ىذا جزائر قتؿ الجماؿ وحجب 
 

والمثقفوف كفئة مف ىذا الشعب ، اختمفت ردود أفعاليـ حوؿ ىذا العنؼ ، وذاقوا مف ويالتو ، ما 
ة مثقفيف ، اختمفت خياراتيـ أماـ ما عجزوا عف تحممو ، ونمتقي في روايات بشير مفتي عد

يحدث ، حيث نجد البعض أداف ىذا الوطف ، وألصؽ بو أبشع النعوت ، فالكاتب )س( في 
                                                 

 .16 ، ص:1998.بشير مفتي ، المراسيـ والجنائز، منشورات االختالؼ ،الجزائر،الطبعة األولى ، 1
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رواية ''أرخبيؿ الذباب '' يحث صديقو مصطفى الصحفي عمى اليرب ، الخالص مف الوطف 
القتؿ ولكف ىربا  يجب أف تذىب ال ىربا مف:»الظالـ القاتؿ ، وباختصار مف ىذا الوطف الكريو 

مف أجؿ الروح التي قد تسرؽ منؾ في أية لحظة ...الروح التي ىي كؿ شيء في ىذا البمد 
األصـ ، المزعج ، القاتؿ ...الذي دوف أف تدري يحممؾ مسؤولية الجرائـ والسرقات 

 1«واالختالسات والموت والعدمية ويحولؾ بيف عشية وضحاىا إلى مجـر 
المثقؼ كذات والوطف كوجود يحتوي ىذه الذات ، مف إدخاؿ الوطف  وبدأت عالقة التوتر بيف

 المثقؼ في دوامات الرعب والخوؼ ، وجعؿ الموت مصيره المحتـو .
ويعترؼ األستاذ الجامعي والصحفي )ب( في رواية "المراسيـ والجنائز" بحالة الخوؼ التي 

بابات قد نزلت إلى الساحات وعندما أعرؼ بأف الحافالت كميا متوقفة وأف الد:»تسيطر عميو 
وتشابكت مع المضربيف مف أتباع سعيد الياشمي وأف جو الغبار والرماد والتعفف قد بدأ يتحكـ 
في سماء المدينة ، كنت خائفا مف الخروج ...خائفا مف االنزالؽ والسقوط بؿ خائفا مف الموت 

»...2. 
الذات ، ودفعيا لالنتحار والسقوط  وتتعمؽ عالقة التوتر ىاتو لتصؿ إلى حد إىانة الوطف ليذه

في مياوي عدة .  ويتساءؿ ىذا األستاذ الجامعي والصحفي ، إف كاف سيوضع في مكانو 
الالئؽ بو، ويحتـر في ىذا الوطف ، بعدما شيد إىانة مثقفيف مثمو ، والتنكيؿ بيـ وبأبشع الطرؽ 

.مثمما فعموا ب"عمر حمزوف " ىؿ كانوا سيقدرونني حقا أـ كانوا سيفعموف بي المنكرات ...: »
الذي وجدت رأسو مقطوعة ومرمية في سمة الميمالت وكالب الميؿ تتناىش البقية المتبقية منيا 

».....3. 
ويمعف المثقؼ ىذا الوطف الذي استولى عميو المجرموف ولـ يعد فيو أمؿ لتحقيؽ األحالـ ، فيذا 

فتح زجاجة النبيذ التي »لكاتب )ب( قد: سمير اليادي في رواية "أرخبيؿ الذباب" ،كما يقوؿ ا
: في نخب سو ورفعو لفوؽ ففعمت مثمو ثـ قاؿجاء بيا منذ الصباح الباكر ، مأل كأسي  ثـ كأ

 ىذه المدينة المعينة .
 
 

                                                 
1
 .26، ص: 2000، يُشىعاخ انثغػر ،  تشيغ يفري ، أعسثيم انظتاب 

 .16المراسيـ والجنائز ، ص:  2

 .11، ص:  نفسو 3
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استطاع الكثير مف األدباء إنتاج نصوص روائية تحمؿ تجربة عميقة »الجحيـ المخيؼ حيث : 
 .  1«ائر في العشرية األخيرة  ولصيقة بالفجيعة التي ألمت بالجز 

، كاف الميؿ  سفاحا والوقت يشيد عمى انتصار القتمة زت كأسي أنا أيضا وقمت نفس الشيءىز 
.وحداد األستاذ الجامعي 1«ويبشر بحرب ال أماف فييا وال مكاف لتحقيؽ األحالـ المستحيمة

ذه التسمية المغمفة بسرباؿ والكاتب في رواية "بخور السراب " يطمؽ عمى جيمو "جيؿ الذبيحة " ى
، والضياع والقير والخوؼ والفشؿ ، فقد عاش المثقؼ في مناخ األلـ الضحية ، المفعوؿ بيا

 ، وطف يقتؿ أبناءه .واإلحباط....في وطف ليس كاألوطاف
، يبوح المحامي في رواية وسط خراب الوطف ، وتضيع معالـ وجودهويتيو المثقؼ، ويرتبؾ
وضعي النفسي سيء لمغاية خاصة بعد مقتؿ حداد ]...[أدور :»ا حيرتو "بخور السراب " معمن

 . 2...«أدور كالثور األعمى دوف أف أعرؼ ماذا ينتظرني مف وراء كؿ ىذا الدوراف المخيؼ 
، كما حدث لحميد ناصر الكاتب في رواية "المراسيـ حدث يقود المثقؼ لالنييار النفسيوما ي
سمعت أف يوميات الحرب قد أدخمتو في حالة نفسية : »كاتب )س(ئز" وىو ما يخبرنا بو الوالجنا

 .3«يرثى ليا ، وأنو صار أكثرا ابتعادا مف ذي قبؿ عف مخالطة الناس 
ف لـ يقتؿ المثقؼ يفجع في أصدقائو والمقربيف ، ويبقى الوطف في نظره غادر وقاتؿ ، ويشعر  وا 

، بينما كاف يعة حيف يقتؿ صديقو غدرا" بالفج يزيد الوىراني الشاعر في رواية "شاىد العتمة
، دوف أف يميموه الفرصة لييرب مف كؿ قتموه غدرا: »اراة في كرة القدـ في حيو الشعبييمعب مب

 .4«ىذا البمد المعيف الذي لـ يمنحو في أية لحظة قطرة فرح...
، ماضيخالؿ التسعينيات مف القرف الفالنصوص الروائية لبشير مفتي إسقاط لمواقع الجزائري 

مف تماوجات الفكرة المتأججة في لحظة ما مف ذاكرة الكاتب :»باعتبار أف النص األدبي يتولد 
 .5«وواقعو المتخـ باألحداث ، وىنا تتشكؿ إسقاطات الكاتب عمى تمؾ المحظات والواقع المتخـ 

وما مف مصير ينتظر المثقؼ في ىذا الوطف إال الموت ، وبشتى الطرؽ ، يصؼ الصحفي 
ستاذ  الجامعي في رواية "المراسيـ والجنائز" المقتؿ البشع لمعجوز رحمة المناضمة والشاعرة واأل
  .1«الكثير مات وأماـ الجثث الكثيرة ، رأيت جثتيا ىي ، جثتيا المفحمة :»

                                                 
1
 .20أعسثيم انظتاب ، ص:  

 119بخور السراب ، ص: 2
 28المراسيـ والجنائز،  ص:  3
 . 83شاىد العتمة ، ص:  4
5
 .78، ص: 2008عصٌ ، انبثؼح األون  ، سؼاص جثغ سؼيض ، سيكىنىجيا األصب ، انًاهيح واإلذجاهاخ ، ػانى انكرة انذضيصح ،األ 
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الوطف ...ذلؾ المعنى الجميؿ ، المحيؿ عمى األماف واالستقرار ورغد العيش ، أصبح :»فيذا 
 .2«خو واقعا مرا أليما وجحيما وقوده مف عشقو مف مخمصي أبنائوفي بعض مراحؿ تاري

وأماـ ىذا الوجود القاتـ رأى بعض المثقفوف أف االنتحار ىو الخالص األمثؿ، كرؤية حداد 
القضية تجاوزت حدودىا وأماـ القتؿ »األستاذ الجامعي والكاتب في رواية "بخور السراب " : 

دني محتارا باستمرار ومكتئبا عمى الدواـ ، وأفكر أحيانا في البشع لممئات مف الجزائرييف ، أج
، النياية لمتردد، الخيارىوالموت األسمـنيايتي وأذىب إلى حد القوؿ إذا كاف ال بد منيا فال مجاؿ 

 . 3«التي نقبميا ونمارسيا نحف 
ارسة درة عمى مم، و يفقد القنسحاب مف حياة المجتمع، فيضطر لالوتصدر الفتاوى ضد المثقؼ

، عمى أنو ممحد وبالتالي مشروعية حياتو بشكؿ طبيعي، كالفتوى التي أصدرت في حؽ حداد
ف كؿ تمؾ الشائعات ة في ترؾ الجامعة، فحسب ما سمعتأفكر بجدي»قتمو :  ، لقد حمؿ دمي وا 

بصددي لـ تكف إال البداية إلعطاء شرعية لمقتمي سيقتمونني حتما لـ يعد عندي أي شؾ في 
 .4«ذلؾ
، كانت صورتو عمى الصفحات األمامية مف كؿ بعد أسبوع مف اختفائو: »ينفذ فيو الحكـثـ 

 . 5...«الجرائد 
وكذا األجياؿ المثقفة الجديدة تموت قبؿ أف تتفتح عمى الحياة ، كالطالبة التي كاف يدرسيا حداد 

وي بمرارة في رواية "بخور السراب" تعرضت لالغتصاب وبعدىا انتحرت ،ويحكي حداد عنيا لمرا
، والتي ترؾ منظرىا في قمبي آالما كبرى ، لبة التي تحدثت لؾ عنيا منذ شيورالطا:»طافحة 

سمعت أنيا انتحرت ولقد شيعت جنازتيا منذ أسبوع ، لقد بكيت كالجريح وكدت ألطـ خدي 
 6«، مفرغ لمغاية رغ ما يحدث ببالدنابالنواح كالندابات ...إنو لشيء مف

                                                                                                                                                             
1
 .21انًغاسيى وانجُائؼ ، ص: 

 
2
داض تٍ سغاي ، جضنيح انىطٍ و انًُف  في عوايح ػاتغ سغيغ ألدالو يسرغاًَي ، أػًال انًهرم  انىطُي انصاَي في األصب  

 .229انجؼائغي تيٍ سباب األػيح ووػي انكراتح ،ص: 
3
 .98تشىع انسغاب ، ص: 
4

 .101، ص:  َفسه
5
 .102َفسه ،ص:  
6
 . 99َفسه ،ص: ــ  
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الوضع الواقعي لمراىف الجزائري ىو » بشير مفتي تيمة الموت وذلؾ ألف:وتسيطر عمى روايات 
مصدر الكتابة الروائية باإلضافة لمتجربة الذاتية لمكاتب المبدع وخيالو وذوقو الفني وبذا 

 .1«تتموضع تيمة الموت كحجر األساس في البناء الروائي الجزائري  
ذا كاف بعض المثقفيف اختار االنتحار ، فالبع ض اكتفى بالعزلة واالستقالة مف حياة المجتمع ، وا 

تمؾ االنفجارات »وىو اختيار ليميا عياش الطالبة الجامعية في رواية "خرائط لشيوة الميؿ " : 
طؿ عف العمؿ وطمبة ثوريوف التي ىزت الجزائر العاصمة فجأة ، والتي قادىا شباب عا

، والتمردىو عاـ الخروج   88اف عاـ ، كت في لمح البصر كالنار في اليشيـ، وانتشر حالموف
، لزمت بيتي مغمقة عمى نفسي العالـ، وتوقفت عف الحركة بدوريوتوقؼ  ياةحيث تعطمت الح
في تمؾ الفترة :»، كما كاف اختيار المحامي في رواية "بخور السراب" 2«األبواب والنوافذ

لتواطؤ مع الصمت السوداء كانت حياتي تدخؿ مرحمة جديدة مف االنغالؽ عمى النفس وا
، الخوؼ مف الخضوع لمخوؼ ذلؾ الذي صار يطرؽ باب أي أحد دوف استئذاف منوو 

ئية، الخوؼ مف القنابؿ المتفجرة، الخوؼ مف حالة الحصار، االغتياالت المبرمجة والعشوا
، الخوؼ مف االعتقاالت، الخوؼ مف المداىمات المستمرة عمى البيوت الخوؼ مف االشتباه فيؾ

 .4«، الخوؼ مف الخوؼ نفسو ير حؽبحؽ وبغ
وغرؽ البعض في العمؿ ، حتى ال ينيار ، وكاف ىذا خيار ميعاد الممرضة في رواية "بخور 

 .5«ىذا ىو الحؿ الوحيد لمنسياف وعدـ السقوط في وكر األحزاف:»السراب " 
كبر ، وأقصى طموحات الجزائري، وأد الحياة مطمب عزيز في ىذا الوطفوأصبح البقاء عمى قي

انتصاراتو .وىذا ما يشعر بو خالد رضواف الشاعر والمحامي في رواية "بخور السراب" فيذا 
 األخير يسأؿ األوؿ : 

 بـ تحمـ اآلف يا خالد رضواف ؟ ]...........[ -
 .6.....«ال شيء غدا ، أف نعيش فقط -

، دوف أف 1994استمر القتؿ والعنؼ خالؿ كؿ تمؾ السنة مف عاـ »أما المحامي فيقوؿ : 
، ولـ يعد الناس يثقوف في أي شيء بؿ ظمت الحرب تزداد توقدا وشراسة، يظير أي برؽ لألمؿ

 .3«ومجرد بقائي عمى قيد الحياة كاف يعني لي انتصارا عظيما  

                                                 
1
 .225جؼفغ يايىش ، األصب انجؼائغي انجضيض ، انرجغتح وانًآل ، يغكؼ انثذس في األَصغتىنىجيا االجرًاػيح وانصمافيح ، ص: ــ  
2

 (.28-27سغائظ نشهىج انهيم ، ص:) ــ 
 .91،ص:  ـ انساتك3



 المرجعيات الفكرية لممثقف في روايات بشير مفتي                                                                        الفصل االول

29 

 

ووسط ىذا الجحيـ كانت رؤية المثقؼ لمعالـ سوداوية ورؤيتو لذاتو فييا الكثير مف االحتقار 
لحد : »كاتب )س( في رواية أرخبيؿ الذباب، وىو ما يشعر بو البال جدوى وجوده والشعور

، ويقوؿ 1«الساعة مثؿ مف أصبح ثقيال ووجوده فائضا عف الحاجة نظرتي شاحبة لمكوف 
األستاذ الجامعي والصحفي )ب( في رواية "المراسيـ والجنائز " أماـ األحداث المرعبة التي 

جأة قذرة ومممة ال تستحؽ بدت لي الحياة ف: » وقؼالوطف، والمجازر التي ال تعرؼ التيعيشيا 
.وتشترؾ معو فيروز حبيبتو الصحفية في ىذا 2«، وكنت في حالة يائسة شديدة العتمة أف تعاش

أنا أيضا يائسة مف ىذا العالـ ، ال أقوؿ حزينة ولكف إنيا العبارة األمثؿ التي :»اإلحساس 
الحياة : »شاعر في رواية "شاىد العتمة "ال . وكذا ىي نظرة عمار3...«تصؼ حالتي جيدا 

 .4«أصبحت تعيسة في كؿ الجزائر 
تتساءؿ ليميا عياش  يضيع انتماءه، فمـ يعد يعي معنى: وطف، و وتختمط المفاىيـ عمى المثقؼ

 عف ىذا البمد الذي يقصده الكومنداف في قولو : 
 ، في إخالصؾ ليذا البمد .أنا أثؽ فيؾ -
أي  ، وتساءلت"البمد" رددتيا عدة مرات في رأسي، اأف استوعبيا حقكانت الكممة أكبر مف  -

 .5«بمد يقصد ؟ 
مثقؼ جريرة فشمو ، ىي أنسب عبارة تطمؽ عمى جزائر التسعينيات فحممو الوطف يقتؿ أبناؤه
، كما حدث لمصطفى الصحفي في رواية "أرخبيؿ الذباب" الذي تخمى عف وضياعو وانيياره

كنت أقوؿ دائما بأف ىناؾ معنى لوجودي وحتى لنضالي. » لوطف:نضالو وحممو أماـ جور ا
لـ يبؽ ىناؾ ما مف االنتصار ليا ولكف اآلف  يجب التمسؾ بيا.ما كنت أشعر بأف ىناؾ حقيقة 

ثالثوف سنة فقط تحولت خالليا إلى عجوز ال  .بالشيخوخةشأنو أف يمألني بتمؾ النشوة أشعر 
مصطفى  .طفى القديـ مات، انتيى تماما، كأف مصمؿحتى عمى التنقؿ بيف بيتو والع يقدر

 ...»6 عاجزة عف فعؿ أي شيء ... .المنطمؽ والحيوي، الثائر دائما أصبح جثة يابسة، متكمسة
ىذا البمد مثؿ القطة التي : »(في رواية "أرخبيؿ الذباب " متيـوالوطف كذلؾ عند الكاتب )س

 7«تأكؿ أوالدىا 
                                                 

 .11أعسثيم انظتاب  ، ص: ـ1

 .27ئؼ، ص:انًغاسيى وانجُاـ 2

 .48َفسه، ص:ـ  3

 34شاهض انؼرًح ، ص:ـ ـ 4

 25ئط لشيوة الميؿ ، ص:سغاـ  5
6
 . 29أعسثيم انظتاب ، ص:  
7
 . 87َفسه ، ص: 
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، فيا ىو محمود البراني صاحب المكتبة في ف مف ىذا الخرابؼ مف انتشاؿ الوطوييأس المثق
لـ يعد ثمة ما نفعمو أماـ ما نفعمو ) كذا ( : »الذباب " يقؼ عاجزا أماـ ما يحدثرواية "أرخبيؿ 

أماـ النعش الكبير لبمد بأكممو إال أف نرضخ لويالت صراخ الروح التي فاجأىا الحدث 
كؿ شيء متعفف ":»الشاعر في رواية "شاىد العتمة  . وىو اليأس الذي يكبؿ عمار1«األكبر

 .2«لدرجة ال يمكف معيا الحمـ بالتغيير
الصحفي في رواية كما حدث لمصطفى  مثقفوف الذيف حاولوا إنقاذ الوطف، ينياروفوحتى ال

، ولخالد رضواف المناضؿ والشاعر في رواية "بخور السراب" الذي يقوؿ عنو "أرخبيؿ الذباب"
وأف كؿ ما  ،ف زمف المناضؿ قد توقؼ، وأف شخصية الثائر قد ماتتعرفت أ»مي:صديقو المحا

قد اعتمى بقي في جوفو ىو انكسارات وأحالـ خائبة وأوراؽ يحبرىا بدـ الموت القادـ ....تركتو و 
، وعيناه سحاب أسود بقي ضوء يبرؽ في صمت خيؿ إلي أنو الوحيد وجيو ذلؾ الشحوب المؤلـ

 .3«الذي بقي يقاـو  
، وبعد نضالو الطويؿ مف أجؿ تغيير األوضاع في ىذا الوطف ا أبقى الوطف مف المثقؼوىذا م 

 ، و يشيد عمى موت الوطف : ريعمف خالد رضواف عف سقوط الجزائ
 يقوؿ خالد رضواف لصديقو المحامي : 

 ىكذا تسقط الجزائر أخيرا ؟  -
 ىؿ تتصور أنيا ستنيض بعد ىذا السقوط الفظيع ؟  -
 .4«متفائال   ال لـ أعد -

 وكؿ ما وجده المثقؼ في ىذا الوطف : 
 الخيبة كالعادة »

 الحزف كالعادة 
 الدـ كالعادة 
 األلـ كالعادة 

 الفظاعة كالعادة 
]....[ 

                                                 
1
 111أعسثيم انظتاب ، ص:  
2
 .76شاهض انؼرًح ، ص: 
3
 .90تشىع انسغاب ، ص:  
4
 .88، ص : تشىع انسغاب  
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 اليتـ كالعادة 
 الخوؼ كالعادة 
 الجرح كالعادة 
 .1«اإلىانة كالعادة 

ذاب المثقؼ في ير مفتي ىي: عوعميو نجد أف البنية الداللية التي تقـو عمييا كؿ روايات بش
ف تعوطف كمو عنؼ وخراب  .ددت أشكاؿ ىذا العنؼ وىذا الخراب، وا 

حيث انيار أبناء الوطف المثقفوف بانيياره : يصؼ األستاذ الجامعي والصحفي )ب( في رواية 
د كاف عالميـ ينيار أمامي ...مثمما انيارت صورة البم» :سيـ والجنائز " أصدقاءه المثقفيف"المرا

 .  2«بأكممو.... 
، أو خيباتو ير مفتي حكايات ذوات ظمميا الوطف، وتسبب في خيباتياوبيذا تكوف روايات بش

 تسببت في خيباتيا .
، أنو كتبيا ليؤرخ بيا لألحداث التي عرفتيا نتـ قراءة روايات بشير مفتي الستونستنتج حيف 

الرواية إف لـ تكف : »الوطف إذحف الجزائرفي مختمؼ المراحؿ التي مرت بيا وشاىدة عمى م
يا تؤرخ أيضا لمغة التي كتبت ، إنلزمنيا أو لمزمف الذي بنيت عميو مادتيا التاريخ فيي تؤرخ إما

را ي، وتعيد كتابة التاريخ بتفاصيؿ كثة، واألحداث والصراعات السياسية، كما تؤرخ لنمط الحيابيا
 .3«ما ييمميا التاريخ نفسو 
ذا كاف الكثير مف ا ف  –، فإف ىناؾ د أفعاليـ سمبية تجاه محنة الوطفلمثقفيف كانت ردو وا  وا 

، كسعاد آكمي الصحفية في رواية مف صمد ولـ يستكف لموضع، بؿ واجو في تحد –كانوا قمة 
 :ى حماسيا في تمؾ األجواء القاتمةفنجد المحامي يحسدىا عم "بخور السراب ".

 ميني.....ياه يبدو أف ىذا الخراب يزيد مف حماسؾ ال -
، أف تكوف في محؾ يومي مع في قمب التحدي وىذا ما أرغب فيو ال بالعكس ولكف يضعني -

، يزيد مف توتير عالقتؾ بالحياة، يجعميا مستنفرة عمى يضاعؼ مف نشاطؾ الداخمي الموت
 ، يذكرني مثؿ ىذا الوضع بيمنجواي.....الدواـ

                                                 
1

 (.108-107تشىع انسغاب ، ص:) 
2
 .101انجُائؼ ، ص: انًغاسيى و 
3
فضيهح انفاعوق ، انرؤعيز نظاهغج انربغف انضيُي في انغوايح انجؼائغيح انًؼاصغج ،عوايح "كّغاف انشبايا " نـــ : ػثض هللا  

، انًجهس األػه  نهصمافح ، 2005ػيس  نذيهخ  ًَىطجا ، انغوايح وانراعيز ، يهرم  انماهغج انصانس نإلتضاع انغوائي انؼغتي 

 .306، ص:  2008،انماهغج
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تحرص عمى تأكيد أف ما يحدث بالجزائر يؤلـ بقيت تتحدث بيذه النبرة المشتعمة والمتفائمة و  -
 1«ىذا ىو تاريخ الشعوب العظيمة »بالفعؿ ولكف 
لمتحرؾ مف أجؿ إزالتو  ، وكاف حافزا ليـلذي لؼ الوطف استفز بعض المثقفيففيذا السواد ا

مف  ، حيث تعرضتدت نفسيا في وضعية جد خاصة وحرجةالنخبة المثقفة وج:»وىكذا فإف
عالمييف ضوالتقتيؿجية لسكيف الذبح  حايا في ظؿ ، حيث ذىب كثير مف المثقفيف والمفكريف وا 

، روب  إلى األماـ ال يموي عمى شيء، والبعض فضؿ السفر كيظروؼ غامضة غير واضحة
 .2«، يعارض أو يعاضد ف بقي البعض اآلخر يندد أو يوافؽفي حي

و إلييـ. عنو في عز حاجت ، تخمي أبناؤهمحنة اإلرىابومحنة الوطف الثانية التي اقترنت ب
، يقوؿ الكاتب )س( في لـ يجدوا فيو إال اإلىانة والموتفيذا الوطف  .والفرار إلى أوطاف أخرى

واآلف ىيا أشرب )كذا( كأس أخرى في : »يؿ الذباب " لصديقو مصطفى الصحفيرواية "أرخب
ولف تحبو إال ىناؾ  سبيؿ سفرؾ القادـ ...في نخب الفرار مف ىذا البمد ... الذي لـ تعد تحبو

»...3 . 
يظير لي بعد كؿ ما حدث أف ىذا البمد »وتحت إلحاح الكاتب )س( يقرر مصطفى اليرب: 

  .4....«صار عاجزا عف استيعابي وأنا لـ أعد قادرا عمى التكيؼ معو 
الكاتب الصحفي )س( الفرار واليرب، وفي رواية "المراسيـ والجنائز " يقرر األستاذ الجامعي و 

أبيع أنا أيضا ...سأىاجر.ما جدوى فعندما يبيع الجميع ذمميـ ....س»الجميع : ىا فر بعد
ىذا قدري .... اليرب .... اليرب  الموت اآلف ما جدوى الفناء اآلف ...لف يكوف

 .5«....الفرار.......الفرار
مف وطف ، والدفاع عف الة "خرائط لشيوة الميؿ " المغادرةكما يقرر عمي خالد الرساـ في رواي

كؿ الترتيبات جاىزة، »، ومحاولة إخراجو مف محنتو بمساعدة الفرنسييف !!: ىناؾ مف باريس
 . 6«، قبمة كؿ المثقفيف آنذاؾ  نختار )كذا( موعد السفر لباريسوما عمينا إال

                                                 
1
 .117تشىع انسغاب ، ص:  

 .223جعفر يايوش ، األدب الجزائري الجديد التجربة والمآؿ ،ص:  2

3
 .25أرخبيؿ الذباب ، ص:  
4
 .29أرخبيؿ الذباب ، ص: 
5
 .116المراسيـ والجنائز ، ص: 
6
 .40سغائظ نشهىج انهيم ،ص:ـ  
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، أف أخبرتيا أف كؿ شيء ضدنا اآلف: »المحامي في رواية " بخور السراب"والقرار نفسو يتخذه 
 .1«غرؽ وأف الحياة التي ننشدىا ستموت إف لـ نيربالجزائر ت

وس المنفى محاولة لمبحث عف الذات، عف لى فردإفرار المثقؼ مف جحيـ الوطف » :ففي
وربما ىي محاولة إلغراء ىذا الذي ، االنتماء، عف تجسيد فكرة الوطف، أو محاولة نشر رفاتو

 . 2«خشية أف يبدأ ىو بالتخمي، أو مسابقتو بالتخمي عنو يفر مف )كذا( بتعديؿ صفاتو
 فقد سيج المثقؼ نفسو بسياج يضعو موضع الضحية ، وتممص مف مسؤوليتو تجاه وطنو .

ا الفرصة وانتيزو  ،ومف المثقفيف مف ذىب أبعد مف ذلؾ، حيث استثمروا في محنة الوطف
يا عياش ، تقوؿ ليمع، في حيف أف البعض بقي نقيا وانيار أماـ الوضليصنعوا ألنفسيـ أمجادا

نجوت مف حمأة السقوط الفاجعة االنييار »الطالبة الجامعية في رواية "خرائط لشيوة الميؿ " : 
لتي لـ تستطع أف تخوف ، تمؾ النفوس الرىيفة اث لعمي خالد .ومثمما حدث لكثيريفمثمما حد
ا ، وأف يحصدو ريب، بينما كاف سيال عمى آخريف أف يمعبوا دور الضحايا بشكؿ غنفسيا أبدا

 .3«جوائز في الشجاعة والحرية وحقوؽ اإلنساف في أرض الغربة : باريس
، ىو الذي فر إلى فرنسا لمدفاع عف الوطف ساـ مات كمدا عمى ما يحدث لمبالدفعمي خالد الر 

ؿ بأسئمتو وىمومو رح:»، وانتيازيتيـ ت ألـ الغربة وخيانة أبناء الوطف، تحمف ىناؾ لكنو انيار
متوجعا ومتيدما وغاضبا عمى أف ما كاف قضية تستحؽ أف يناضؿ  راح ،وقرحتو النفسية
، ويرتزؽ بو مف طرؼ أبناء جمدتو ،ىؤالء أجميا تحولت إلى شيء يستثمر فيو المثقفوف مف

 .4«األبطاؿ الوىمييف الذيف صنعوا مجدا عمى حساب جماجـ شعبيـ ومآسيو البشعة  
أف  حاوؿ»شخصية يقوؿ أحدىـ لعمي خالد: ىؤالء الذيف استثمروا في محنة الوطف لجني مغانـ

 . 5«ستفيد ألف الحرب لف تدـو طويال ي
اب" والذي يقوؿ عنو ومف ىؤالء أيضا صالح كبير المثقؼ البورجوازي في رواية "بخور السر 

، فيو أنو فضوؿ منو ، تصورت في البدايةريد معرفة كؿ ما يحدث في الجامعةكاف ي: »حداد
، ثـ تبيف لي أنو نشط سياسيا وفي إتجاه ال بمد وىذا يساعده بالضرورةفيا باليريد التحرؾ ثقا

                                                 
1
 .40سغائظ نشهىج انهيم،ص:ـ  
 114رات ،ص: بخور السراب ، منشو  2
حاج بف سراي ، جدلية الوطف و المنفى في رواية عابر سرير ألحالـ مستغانمي ، أعماؿ الممتقى الوطني الثاني في األدب الجزائري  ـ 3

 .231بيف خطاب األزمة ، ص:
 .48خرائط لشيوة الميؿ ، ص:ـ  4
 (.51-49خرائط لشيوة الميؿ ، ص:)ـ  5
 .48سغائظ نشهىج انهيم ، ص: ـ6
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، عندما ظؿ ينعت ىؤالء النخب محة البمد ... خالد رضواف معو حؽأظنو يصب في مص
 .  1«المتبرجزة بالعميمة لمشر اإلمبريالي  
ف كاف ىذا الوطف قد ظمـ أبناؤه ىـ مف تسبب  ، أليسواسبقوه ىـ بالظمـ والغدر والخيانة، فقد وا 

ا أموالو وولوا وجوىيـ شطر البحر، لمعيش ىناؾ ، حيف نيبوا خيراتو وسرقو مأساتو ومحنتوفي 
شربت في :»، ويسخر الكاتب )س( في رواية "أرخبيؿ الذباب" مف ىؤالء في أوطاف ليست ليـ

 .2...«نخب الذيف ال يممكوف أي ضمير ...في نخب كؿ الذيف يخونوف أوطانيـ 
تمؾ الفترة مف نياية : »دت أموالو دوف وخز ضمير ففيلوطف وخرب وبداوكذلؾ نيب 

عموف )كذا( حياة ترؼ ، وراحوا يمف صمت الزمف االشتراكي الثمانينات كاف األغنياء كثرا خرجوا
 .3«، يبذروف األوراؽ النقدية بال عد ؿ ينزؿ مف السماء عمييـ بال حساب، والماومجوف وغبطة

، وبددتيا فئة عرفت باسـ األغنياء الجدد، ىي التي نيبت أمواؿ البالدفخالؿ الثمانينات ظيرت 
، والشعب يعيش مرارة الفقر والحرماف، تصؼ ليميا عياش في رواية "خرائط في أمور تافية

خالؿ  ىاىو الحاج منصور يخبرني بأنو حصؿ عمى عشر شقؽ مف»لشيوة الميؿ " أحدىـ:
يعيا مجددا بأثماف خيالية، لكنو سيحتفظ لي اـ سيب، وأنو بعد عرشوة رئيس بمدية سافؿ مثمو

، وسيوقع عقد بيعيا لي في بار "الشمس" مف دوف أف أدفع إال قبمتيف قصيرتيف عمى بواحدة
 . 4«شفتيو المشقوقتيف الذابمتيف 

، غيرة التي أدت إلى المحنة الكبرىمف المحف الص وتبديد أمواؿ الوطف، في أشياء ال قيمة ليا
، فتردت ور التافية أثر عمى اقتصاد البمدذه األمواؿ في المصالح الشخصية واألمفاستنزاؼ ى
، والذي أدى بدوره إلى التضمر ثـ االحتقاف وبعده االجتماعية لقطاع واسع مف الشعب األوضاع

 االنفجار . 
 تقوؿ ليميا عياش في رواية "خرائط لشيوة الميؿ " عف زوجيا العسكري الذي ال يفتأ يتغنى بحب

 .5«مد، وحراستو مف أعدائو الوىمييفمسعود ظؿ كعادتو مشغوال بنيب ما تبقى في الب: » الوطف
 .5«الوىمييف

                                                 
1
 . 100شىع انسغاب ، ص: ت 
2
 . 16أعسثيم انظتاب ، ص:  
3
 .19سغائظ نشهىج انهيم ، ص: 
4
 .19سغائظ نشهىج انهيم ، ص: 
 .73سغائظ نشهىج انهيم ، ص: 5
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الرىيب الذي أصيب بو أبناء  ويستغرب محمد عمي في رواية "شاىد العتمة " مف ىذا الجشع
، كـ حاولوا ترميميا دة عمى انحدار المدينة وانيزاميا، القصبة لوحدىا بقيت شاىكأف: »وطنو
، وتذىب ف ألؼ وسيمة لتبرير الفشؿ في ذلؾ، يجدو رمصوص الذيف يختمقوف األعذاللكف ا

عبة، عاجزة عف فيـ تبرعات "المؤسسات العالمية " التي تظؿ دائما تضخ األمواؿ بالعممة الص
 .1«: ىؿ يمكف ليؤالء أف يتنكروا لتاريخيـ بيذا الشكؿ ما يحدث ىناؾ، وىي حتما تتساءؿ

، يقوؿ يزيد الوىراني حد إليقاؼ ذلؾأويييا، دوف أف يتحرؾ ر المدف وتشومف محف الوطف اندثا
نقرض بشكؿ المساحات الخضراء ت» :د العتمة " متحسرا عمى ىذه المدفالشاعر في رواية "شاى

، مدينة بكامميا  تغرؽ في الوحؿ ....وال أحد يريد أف يطرح السؤاؿ أو فظيع، حتى البحر تموث
 . 2.....«الخطر  يدؽ أجراس
الخراب الذي تسبب فيو المتطرفوف، أضاؼ ىؤالء الجشعوف خرابا آخر، وىو  وزيادة عمى

ويديف بشير مفتي في رواياتو ىذا النوع مف الجزائرييف خاصة المثقفيف  .استنزاؼ أمواؿ الشعب
الكتابة الجديدة ، يكمف دورىا في كشؼ : » البالد ونجو دوف عقاب فتكوف بذلؾالذيف أغرقوا 

 .3«يا والتبريح بالمسكوت عنو وتعرية الزيؼ الذي يطبع عالقة الفرد بمجتمعو الخفا
، والتي كانت مف بيف الجتماعية المزرية ألغمبية الشعبمف محف الوطف أيضا األوضاع ا

الثمانينات يغمي  كاف البمد في منتصؼ»، فقد : نسجت األزمة التي عرفتيا الجزائرالخيوط التي 
، بؿ كانت ليقوؿ أف االنفجار واقع ال محالةلى محمؿ كبير إبحاجة  يكف ، ولـبالحركة والقمؽ

 . 4«عالمات ذلؾ واضحة في التدىور االقتصادي والمعيشي ألغمب السكاف
، تنتشر فييا كؿ مظاىر البؤس والحرماف وتعج باألحياء الفقيرة التي ال فرغـ ثروات الجزائر

في ىذا عذابات الحياة : »ب، حيث نجد كؿالثق تتوفر عمى أدنى متطمبات عيش البشر كحي
 ، وتكاثر نسمو وصاروا اآلف مثؿ جيش جرارالحي، حي الثقب الكريو الذي زادت نسبة أطفالو

سو بيأس نحو مقصمة معدة لو مسبقا، سيذىب إلى الموت طواعية، الموت ، يجر نفبال كرامة

                                                 
1
 .124شاهض انؼرًح ، ص: 

 .34نفسو ،ص:  2
3
، 118ال و انصمافح ، انؼضص انجضيض تؼض ػهغج صيك ، انكراتح انجضيضج ، جسضا يثاح و اغرسال تانذهى ، يجهح  انصمافح ، وػاعج اإلذص 

 .25، ، ص:2004فثغايغ 
 .21شاهض انؼرًح ، ص: 4
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كؿ  ،ؿ والمفقدات لمعقوؿ والرجولةلكحو ، أو االبالىة ، أوبكافة األشكاؿ، مف الجوع، أو الحرماف
 .1«شيء كاف جاىزا ليدفعيـ ببطء فاجع نحو األلـ والنياية...

 ويزيد الوىراني الشاعر السوريالي في رواية "شاىد العتمة " ال يفتأ يكرر : 
، بالفشؿ العاـ الذي وكاف يبرر كؿ ذلؾ بزحؼ االسمنتوىراف تغيرت ....تغيرت كثيرا... -»

 ىنا والفقر بالمجاعات :       يعيشو السكاف 
ليـو مف أفقر األحياء في الجزائر، ، يعد األؼ ساكف تصور .... يوجد حي يقطنو ثمانوف -

 .2«، كؿ األمراض المعدية تسكف ىذا المكاف مرضى، شواذ،  مجانيف
وتقوؿ زىرة  .1988وىذه األوضاع االجتماعية المزرية كانت قنابؿ موقوتة انفجرت في أكتوبر 

مف ىذا المكاف الجميؿ أفكر في األشجار التي »ف أصدقائيا في رواية أشجار القيامة : ع
 .3«صمدت طويال أماـ ريح القيامة وكيؼ احترقت جميعا بال رحمة 

وما ىذه الريح التي أحرقت أصدقاؤىا إال ريح الفقر والحرماف واالضطياد، التي كانوا يحيوىا 
بمثابة نشيد جريح ، قصة مؤلمة ، وأف الحياة ىنا ال بأكممو » في حي الثقب الذي كاف : 

. فالحي يعيش أوضاع مزرية ال تميؽ بحياة البشر ولذلؾ الميندس يفكر في 4«تساوي أي شيء 
جاءت الرواية تاريخا جديدا لمبشر ، وبخاصة البشر :»ضد ىذه األوضاع ، وىكذا  الثورة

 .5«اة اليومية لمبشر الميمشيف ، وبيذا المعنى غدت الرواية ممحمة الحي
لى جانب كؿ المآسي كاف المثقؼ يعاني مف غياب الديمقراطية والقمع والقير وكبت الحريات  وا 

 ، فال مجاؿ لمحوار ، وال مجاؿ لقوؿ ال ، فتموت الحرية و يموت اإلنساف. 
يمعب  الثورات تخمد قبؿ أف تولد ، والفقر والجوع والذؿ ، وتيديـ اآلدمية»  ففي ىذا الوطف : 

ـ حتى أنا لف لعبتو ، ويحطـ كؿ شيء قبؿ أف يصؿ اإلنساف إلى فكرة التمرد والعصياف ، ث
. لقد أصبحنا نعرؼ نتائج أي انحراؼ، حرب أىمية لف يوقفيا أي عاقؿ. أسمح بوقوع أي ثورة

ت، . حرؽ النفس بالخيبات، وجرح الذات باالنكسارامكانات والبقايا التافية لمآماؿىدر لموقت واإل
 .6«ثـ ال شيء يتغير، نفس الوجوه ستحكـ ، وستورث حكميا لنفس الوجوه 

                                                 
1
تشيغ يفري ، أشجاع انميايح ، يُشىعاخ االسرالف ، انجؼائغ ، انضاع انؼغتيح نهؼهىو َاشغوٌ ،تيغوخ، نثُاٌ، انبثؼح األون  ،  

 .46، ص: 2005
2
 .33شاهض انؼرًح ، ص:  
3
 .19أشجاع انميايح ، ص:  
4
 .80َفسه ، ص: 
5
 .37َثيم سهيًاٌ ، انغوايح انؼغتيح ، عسىو ولغاءاخ ، ص: 
6
 (.107-106أشجاع انميايح ، ص:) 
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وكؿ مف حاوؿ التمرد أو الثورة أو مجرد النقاش سيكوف مصيره االعتقاؿ والتعذيب وحتى  
 الموت. 

عندما ىدأت و :» 1988ف شاركوا في انتفاضة أكتوبر تقوؿ  ليميا عياش عف زمالئيا الذي
، فمـ أجد زمالئي ع األمر، أنظر وأبصر و أتأمؿعدت لمجامعة استطم، العاصفة وتوقؼ النزيؼ

 1«في الخمية الصغيرة لممناضميف  األحرار وسمعت مف زميمتي منيرة أنيـ اعتقموا وعذبوا 
 

تغيرت »لـ تحقؽ مبتاغاىا ، رغـ الخسائر اليائمة والجسيمة ، إذ أنو :  1988فانتفاضة أكتوبر 
 .2«لكف الجوىر بقي عمى حالو  ،88أمور كثيرة بعد أكتوبر 

وىناؾ مف المثقفيف مف كاف خياره اإلنضماـ لممتطرفيف ، مثؿ طاىر سميف الصحفي والناشط 
يكف مثقفوا الجزائر »في مجاؿ حقوؽ اإلنساف ، وصار يدافع عف قيـ ىؤالء ومبادئيـ ، فمـ : 

ث الكبرى التي شيدىا يوما غرباء عف معمعة السياسة ، ولـ يقفوا عمى الحياد خالؿ األحدا
الوطف في السنوات األخيرة ، لكف ظاىرة التطرؼ واإلرىاب غيرت المعادلة ، وأقحمت أىؿ 
الفكر واألدب والفف والصحافة عمى األخص في دوامة العنؼ التي يفترض أنيا أبعد ما تكوف 

 .3....«عف منطقيـ وأدوات تعبيرىـ 
طمؽ عميو في رواياتو لما حدث لموطف بؿ أ ونالحظ أف بشير مفتي لـ يمتـز بتسمية واحدة

ميمة الرواية اليـو ]...[ تكمف في اإلجابة :»وألف  .تسميات عدة : حرب أىمية، محنة، أزمة
 ، تاريخو وواقعو ووعيو بيما عمى غراريرة ذات الصمة باإلنساف الجزائريعف األسئمة المقمقة الكث

بعد  ، إلى مكاف عديـ القيمة تتجدد فيو اإلخفاقاتذا تحولت الجزائر إلى بؤرة لمعنؼالتساؤؿ "لما
 . 4«)ثورة عظيمة( ؟ "

 أراد بشير مفتي قوؿ ما حدث عف طريقيا .
ناحرىـ إلى درجة وكانت أوؿ المحف التي عرفيا الوطف عشية االستقالؿ ىي صراع األشقة ، وت

تصار الثورة حموا كاف طعـ ان: »رة في رواية "أشجار القيامة" ذلؾ، تصؼ زىالتصفية الجسدية
، عرس كبير والبعض اآلخر كاف ي شفاىنا ، احتفمنا أسابيع وشيور، الرفاؽ كميـ كانوا سعداءف

 خائفا ومشككا . 
                                                 

 .28خرائط لشيوة الميؿ ، ص:  1
2
 .30سغائظ نشهىج انهيم ، ص: 
3
 .37،ص:2002َفيسح األدغش ، كراتاخ ايغأج ػايشد األػيح ، يُشىعاخ جًؼيح انًغأج في إذصال ، انبثؼح األون  ، 
4

  .29دًيض ػثض انماصع ، عوايح انجيم انجضيض ، يجهح انصمافح ، ص: 
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 كاف يقوؿ :          
 ، وىذه عالمة خطيرة .لقد قتموا البعض منا في الجبؿ  -
 . روا لقتؿ أحددنا كما نريد لف يضط، سنبني بممختمؼ، نحف في االستقالؿاآلف الوضع  -

 قاؿ ليـ ساعد فجأة:
 كيؼ نبنيو ؟ ىذا ىو المشكؿ.  -
 قاؿ كبير الرفاؽ :  -
 لف نتنازؿ عف الخط العقائدي ، سنفرضو عمى الجميع .]....[ -
 المشكمة في الرجعييف  -

 نطؽ أحدىـ .
 وقاؿ آخر : 

 العسكريوف ىـ المشكمة . -
 وثالث : 

 البرجوازيوف ىـ األخطر . -
 .1«عدو داخمي ىذه المرة ، انتقمنا فجأة إلى االقتتاؿ الداخمي عمى الحكـ بدأ يظير ليـ ال

راع جيمو أثناء وبعد حرب ، والمناضؿ أثناء حرب التحرير عمى صويشيد مسعود العسكري اآلف
أثناء الثورة حاربنا يجب أف تعرفي ىذا  .ي ليست جديدةحرب الجزائري مع الجزائر : »التحرير

 .2«التاريخييف  ، صفينا الكثير مف القادةأكثر مما حاربنا عدوناضنا البعض أنفسنا وبع
لو حتى ، جيؿ يرفض أف يشاركو أحد في الحكـلقد كاف ينتمي الى : »وتقوؿ عنو ليميا عياش

 .3«كاف ىذا اآلخر أقرب الناس إليو 
في ي األولى لألزمة يقوؿ المحاموكاف قد تنبأ بعض المثقفيف بما سيحدث بعدما بانت المالمح 

في ذلؾ السياؽ المشحوف بالتوتر والعجمة النافذة وعدـ الصبر عمى : » رواية "بخور السراب"
التغيير بقيت حريصا عمى حريتي شاعرا بأف ما يحدث سيصيب الجميع بموثة سوداء وسيمطخ 

 .4«أرضنا بالدـ  

                                                 
1
 (.190-189أشجاع انميايح ، ص:) 
2
 .84سغائظ نشهىج انهيم ،ص: 

 َفسه ، ص:َفسها.   3
 .69تشىع انسغاب ، ص:  4
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غمرني إحساس ي:»وكذا األستاذ الجامعي والصحفي في رواية "المراسيـ والجنائز" تنبأ بذلؾ 
مذىؿ بأف األمور تسير إلى حرب أو نياية ما ، وكنت أقوؿ لكؿ مف ألقاه مذعورا طبعا بأف ما 

 . 1«يحدث في ىذه األرض لف يحدث في مكاف آخر أبدا 
وحاوؿ المثقؼ تقديـ تفسيرا لما حدث ، واستكناه أسباب األزمة والكثير منيـ ، أرجع أسبابيا إلى 

  شعب. قالؿ ،ومنيـ مف أرجعيا لألوضاع االجتماعية المزرية لغالبية الالبدايات األولى لالست
أحاوؿ البحث عف جذور األزمة .... إلى »تقوؿ فيروز الصحفية في رواية "المراسيـ والجنائز" 

اكتشاؼ مذىؿ ... العنؼ ... أيف تعود محاوالت )كذا( في قراءة الماضي البعيد جدا 
، )كذا( لنعيش نفس الوضعية القديمةف ،أبناء اإلستقالؿ ...العنؼ لكف ما ذنبنا نحالعنؼ

المتجددة ، نحف درسنا في الجامعات لكي ننقذ البالد ...ال لندمرىا ... أطفاؿ مشاغبوف طردوا 
مف المدرسة ... ىـ الذيف صنعوا أكتوبر ... اليـو تجار الدـ ... يصنعوف ماذا؟ خراب 

 .2«األرض. موت اإلنساف!ضياع القيمة ! 
 اريخ الجزائر كمو عنؼ ، استعمار داـ أكثر مف قرف وثالثيف سنة ، ثـ تناحر صناع االستقالؿت

مف أجؿ السمطة ، وأخيرا العنؼ الذي صنعو التطرؼ الديني . وترجع أسباب أزمة الجزائر 
إلى األوضاع االجتماعية المتردية والتي بدورىا كانت صنيعة سياسات فاشمة ، لـ تراع  المباشرة

 ا مصمحة الوطف والمواطف . فيي
إنو الغضب ..غضب :»يقوؿ محمد عمي في رواية "شاىد العتمة" عف ىذه األوضاع 

 .3«المحروميف 
لقد بدأت أشعر بأف  ما : » الميؿ" تقوؿ ليميا عياش الطالبة الجامعية في رواية "خرائط لشيوة

لحرب كيذه، لقد احتقنت  يحدث في البمد ىو نتاج سمسمة مف اإلخفاقات وكاف محتما أف تقود
، أف تتقيح ف الزمف أف تنفجر تمؾ االحتقانات، والبد في لحظة ماألوضاع، وتركت ميممة

 .4«كجرثومة خبيثة ، لكف كاف واضحا أف الحشرات الصغيرة ىي التي كانت تدفع الثمف 
حدث  ويفسر المثقؼ مف خالؿ تحميمو لألوضاع االجتماعية لقطاع واسع مف الجزائرييف لماذا

تندرج  التي، وجاءت الروايات 1988كؿ ىذا العنؼ لماذا خرج الشباب صارخا في أكتوبر 
توظيؼ التاريخ في النص الروائي » ضمف أدب األزمة ، لتقوؿ ألميـ لتؤرخ لثورتيـ رغـ أف : 

                                                 
  9انًغاسيى وانجُائؼ ، ص: 1
2
 .190-189()أشجاع انميايح،ص: 
3
 . 37شاهض انؼرًح ، ص: 
4
 .41ئظ نشهىج انهيم ،ص:سغا 
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، ال تممي عميو ما تتطمب مف الروائي حذرا عمميا ، إنيا بقدرعمى اإلطالؽعممية ليست بسيطة 
 –طار تاريخي إف الحذر العممي يحرؾ الرواية في إ –ـ "التاريخ" كما تقدمو كتب التاريخ تقدي

ف تيمميـ كتب ربما تؤرخ حينيا .لم .أف تظؿ الرواية رواية، و لكف يجب اجتماعي  رسـ مسبقا
ريخا لمحنة الجزائر وعمى ىذا النحو جاءت روايات بشير مفتي تأ .1«، لمناس ،لمعامة التاريخ
 . المثقؼ ومحنة

، قراءة تاريخ جزائر ما بعد ي بأبعادىا السياسية واالجتماعيةوربما لفيـ روايات بشير مفت
، دوف دب في حقبة معينة مف الزمفال يمكف فيـ األ: »ؿ وحتى ما قبمو بقميؿ وذلؾ ألنواالستقال

 .2«فيـ اإلطار االقتصادي واالجتماعي والسياسي لتمؾ الحقبة 
، التي تضافرت عدة أسباب روايات بشير مفتي مع محنة الوطف قؼ فيوىكذا كاف حاؿ المث

 ، السقوط، الفرارفييا تتقاذفو رباعية: االغتياؿ، االنتحار ، وكاف مصير المثقؼفي خمقيا
 واالنييار.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
صالح إبراىيـ ، الفضاء ولغة السرد في روايات عبد الرحمف منيؼ ، المركز  الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، المغرب ،بيروت ،لبناف،  

 .19،ص :   2113الطبعة األولى،
، الدار البيضاء ، المغرب ، بيروت ، لبناف  محي الديف أبو شقرا ، مدخؿ إلى سوسيولوجيا األدب العربي ، المركز الثقافي العربي 2

 .8،ص:2115،الطبعة األولى ، 



 المرجعيات الفكرية لممثقف في روايات بشير مفتي                                                                        الفصل االول

41 

 

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
 

 عل اجتماعي :المثقف كفا المبحث الثاني: 

إتخذت روايات بشير مفتي مف المثقؼ شخصية أساسية ليقـو عمييا بناؤىا الفني، كما 
ىو الحاؿ في جؿ روايات أدب المحنة ، فكانت فضاء لمبوح، لقوؿ عذاباتو وأحالمو في أجواء 

ليقوؿ ىذه الذات المقيورة التي كانت مف الفرائس المفضمة . قاتمة معتمة ال ترحـ أحد
، وكاف ىذا المثقؼ مثقؼ حداثي عمى غرار المسار الذي إتخذتو الرواية العربية  يفرفلممتط

نسترجع نشأة الرواية العربية، مف منظور عالقتيا بالمثقؼ المحدث، نجد أف ىذا »فعندما: 
المثقؼ كاف الفاعؿ االجتماعي الذي انبثقت مف ىمومو النوعية الرواية العربية، تجسيدا لوعيو 

، وموازاة رمزية لمفضاء المدني الواعد الذي يتحرؾ فيو مف ناحية ثانية، ديد مف ناحيةجالمدني ال
 . 1«وتعبيرا عف حضوره المؤثر في العالقات الجدلية لمتغير االجتماعي مف ناحية أخيرة 

ومثقفو كؿ مجتمع ىـ نخبتو ، وعماد بنائو ، ودرعو الواقي أماـ الصدمات، وعميو ففاعميتو بيف 
فاعؿ اجتماعي قبؿ أف يكوف مصباحا »ات تعتمد عمى فاعمية مثقفيو داخمو فالمثقؼ:المجتمع

 . 2«منيرا أو حجة عصره أو سيد قومو 
وتعرض المثقؼ الجزائري خالؿ عشرية التسعينيات مف األلفية الثانية، إلى أقصى أنواع التنكيؿ 

الفترة، وسدت دونو المنافذ، والقير والترىيب، وكاف شاىدا عمى خراب وطنو وانيياره خالؿ تمؾ 
فمجأ البعض منيـ لمكتابة الروائية محاولة لمتعبير عف وعييـ بالتحوالت والصراعات التي 

أف أصبح المثقؼ المحدث الذي كتب ىذه األعماؿ »يشيدىا مجتمعيـ، فكاف نتيجة ذلؾ : 
ليا، وذلؾ مف  الروائية موضوعيا األبرز بأكثر مف معنى، كأنو فاعميا الذي تحوؿ إلى مفعوؿ

حيث  ىي مراياه التي يتأمؿ فييا عالمو، ويستكشؼ بيا عالقاتو داخؿ ىذا العالـ وموضعو منو 
 -وال يزاؿ –.فيغدو الفاعؿ و المفعوؿ ،الذات و الموضوع، في الوسيط اإلبداعي الذي كاف 

 .3«تجسيدا لرؤاه وصياغة لعالمو

                                                 
1
 .53:جاتغ ػصفىع ، يىاجهح اإلعهاب ، ص 
2
يذًض شىلي انؼيٍ ، إػاداخ فكغيح ، يماعتاخ في انذضاشح وانًصمف ، يُشىعاخ االسرالف ، انجؼائغ ، انضاع انؼغتيح نهؼهىو  

 . 98،ص: 2008  ، ، نثُاٌ ، انبثؼح األون،تيغوخَاشغوٌ 
3
 (.56-55جاتغ ػصفىع ، يىاجهح اإلعهاب ، ص:) 
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المثقفيف، ىي نماذج لممثقفيف الذيف  وعرضوا خالؿ ىذه األعماؿ الروائية عدة أنماط مف
عايشوىـ خالؿ المحنة ويقدـ بشير مفتي في رواياتو نماذج متعددة مف المثقفيف، وبذلؾ تعددت 
أساليب مواجيتيـ لمحنة الوطف، فنجد مف كانت لدييـ نوايا صادقة في التحرؾ مف أجؿ 

كما كاف ىناؾ الجسور  أو النظاـ، تخميص الوطف، ولكنيـ انكسروا أماـ عتو عنؼ اإلرىاب
الذي صمد رغـ كؿ شيء وىـ مف الندرة ما يجعميـ يعدوف عمى األصابع، ومنيـ مف استسمـ 

أو فر ىاربا  منذ البداية لمخوؼ، فانطوى واعتزؿ المجتمع و إىتـ فقط بأموره الخاصة، أو انتحر
ـ لتحقيؽ ألوطاف أخرى، وآخريف نكأوا في جرح الوطف وخانوه بطرؽ متعددة، إما بسعيي

رفيف الذيف عاثوا في الوطف مصالحيـ وطموحاتيـ عمى حساب مصمحتو أو بانضماميـ لممتط
 .فسادا

فمف النوع األوؿ نجد مصطفى الصحفي في رواية "أرخبيؿ الذباب" الذي حاوؿ كشؼ الحقائؽ 
ي لماذا يورط نفسو أحيانا ف» عف طريؽ مقاالتو ،ويستنكر عميو صديقو محمود البراني ذلؾ : 

قضايا ال تعنيو .كمنا طبعا متأففوف مف الوضع وغير راضيف عمى ما يحدث ... لكنو يريد أف 
يحفر في المسائؿ أف يصؿ إلى فيـ المشاكؿ المستعصية في بمد أقؿ ما يوصؼ بو أنو 

 .1«متوحش وال يرحـ 
وىا في أيدي ، إف صمت الجميع  وتركؿ المخيؼ الذي تتجو إليو الجزائرويحذر مف المآ

لقد الحظت مف أوؿ وىمة عنؼ »، يقوؿ محمود البراني عف ذلؾ: أصحاب العنؼ والفساد
الجميع يثور ضد حماسو ضحة واستشرافو لمستقبؿ كئيب كاف كالمو وقدرتو التحميمية الوا

 . 2«إال التبشير باليزيمة ويعتبرونو نموذج المثقؼ الخائب الذي ال يعرؼ
راجع واستسمـ وصمت واختفى ثـ ىاجر. ويصرح ،فتوبعد صدامو مع المتطرفيف حوصر وىدد 

، ر دائما أصبح جثة يابسة ، متكمسةمصطفى المنطمؽ والحيوي الثائ: »بانيزامو وانكساره قائال
 . 3....«عاجزة عف فعؿ أي شيء 

حاوؿ أف يختفي  .لقد وجد ضالتو في الصمت »ويصفو صديقو الكاتب )س( بعد استسالمو : 
 .4«لكينونتو التي تمزقت وأف ينصت  عف األنظار

                                                 
1
 . 37أرخبيؿ الذباب ، ص: 
 .132أرخبيؿ الذباب ، ص:  2
 .29َفسه ، ص:  3
4
 .41َفسه ، ص: 



 المرجعيات الفكرية لممثقف في روايات بشير مفتي                                                                        الفصل االول

43 

 

، خالد رضواف في معا، دفاعا عف حقوؽ الشعبومف المثقفيف الذيف تصدوا لمنظاـ والمتطرفيف 
رواية "بخور السراب "الذي أعمنيا حربا ضروسا ضد الفساد والخراب المذاف استشريا في جسد 

 .1«دا وىمية  كاف يصرخ ضد مف يتاجروف بأحالـ البسطاء و يصنعوف منيا أمجا: »و الوطف
كاف مدىشا حقا : »ي عندما رآه يخطب في جموع الطمبة، يصفو صديقو المحاموكاف قائدا ثوريا

، بروحو الثورية التي حسدتو عمييا ]...[ يمتمؾ قوة داخمية بصوتو الجيوري، وحماسو الصاخب
 . 2«تجعؿ حتى المستمع إليو ييوي مف عميائو
كاف في »وتعرية ممارسات النظاـ ومف أجؿ ذلؾ : وكاف يسعى لنشر الوعي بيف الطمبة ، 

 .3«نياية كؿ أسبوع يجمع حولو الطمبة ويتحدث 
كاف الطمبة يحترمونو »وكاف لو تأثير عمى الطمبة ، لذا كاف محؿ مطاردة مف طرؼ النظاـ : 

 .4«ويقدروف مواقفو ويستمعوف إلى كالمو حتى ال أقوؿ يأتمروف بأوامره ويستجيبوف لدعواتو
ا خالد رضواف تصدع نضالو ، فتراجع واستسمـ ، واكتفى بكتابة المقاالت في الصحؼ ، فقد وكذ
دخؿ غمار الصحافة وبدأ قممو يسيؿ بعد أف توقفت خطبو ولـ يعد لو عمى ما ظننت أي : »

 .5«وزف في الواقع
عرفت أف زمف المناضؿ قد توقؼ ، وأف شخصية »يقوؿ صديقو المحامي عف ىذا االنكسار : 

 . 6«لثائر قد ماتت .وأف كؿ ما بقي في جوفو ىو انكسارات وأحالـ خائبة ا
، واعتقد إنساف حمؿ في رأسو أفكارا» :فى وخالد رضواف مثقفا مأزوما وىوويعد كؿ مف مصط

، لكنو حيف ىـ بنشرىا، صدمتو العوائؽ التي مف بثيا لتطوير الحياة وأشكاليا بأنيا أفكار ال بد
 –، ولكنيا كذلؾ قد تكوف تمؾ العوائؽ مف صنع اآلخريف آنا وقد تكوف، تحوؿ دوف ذلؾ النش

، وذلؾ إذا ما تعددت أمامو سبؿ الوصوؿ ، فال يدري ماذا يختار حيرة في نفسو ىو –آنا آخر 
 .7«منيا وماذا يدع 

ومف المثقفيف الذي يندرج ضمف ىذا النوع أيضا عزيز السبع في وراية "خرائط لشيوة الميؿ " 
، ولكنو سرعاف ما استسمـ بعد الطمبة مف أجؿ تحقيؽ الديمقراطيةاضؿ رفقة  زمالئو الذي ن

                                                 
1
 .34تشىع انسغاب ، ص: 
2
 .33تشىع انسغاب ، ص: 
3
 .34َفسه ،ص: 

  .42بخور السراب ،ص:4
5
 .65َفسه، ص: 
6
 .90تشىع انسغاب ، ص: 
7

  .54ػكي َجية يذًىص ، هًىو انًصمفيٍ ،ص:
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شؼ ضعفو ، فاكت1988بعد مشاركتو في أحداث أكتوبر  تعرضو لمتعذيب مف طرؼ النظاـ
 ، أو أشعر بأننيال أصمح ألف أكوف مناضال سياسيا، أنا ضعيؼ» :وقرر التراجع واالستسالـ

، ربما ىناؾ مف ىو أشجع فاء .وال يمكنني مخادعة نفسي ىنالضعأنتمي إلى طينة أو طبقة ا
 .1«مني لمواجية آلة العقاب المريبة مف أجؿ أفكاره تمؾ ، أما أنا فال 

كاف متعبا ، غارقا في حزف أيامو التعيسة »وتصؼ ليميا عياش حالتو بعد ىذا التراجع : 
ير .تكسر مثمما تكسر الكثيروف في .منتشيا ببعض األحالـ التي يتحدث عنيا كسراب ، ربما تغ

 .2«دوامة ىذه الحرب 
ومف ىذا النوع مف المثقفيف أيضا ساعد في رواية "أشجار القيامة " الذي ناضؿ مف أجؿ 

إنو ليس ثوريا » الديمقراطية وتحسيف األوضاع االجتماعية لمشعب .تقوؿ عنو زوجتو زىرة : 
يعرؼ أنو ،لف يتحقؽ أبدا .إنو يدرؾ الواقع ويفيـ حالما ، وال مثاليا أبميا .إنو يدافع عف حؽ 

طبيعة ما يعيشو ، وما يرغب في تغييره ، إنو يعيش بيذه األشياء كميا، بقناعة أف عميو 
 .3«االستمرار إلى أف يحدث شيء أو يموت 

كؿ شيء كاف يتغير ، ولكف كنت أحس بأف ساعد لوحده باؽ »ويقوؿ عنو صديقو الميندس : 
 . 4«حمؿ نفس األحالـ ، ويرغب في كؿ لحظة لو تغير العالـ في مكانو ، ي

ولكنو ينيار بعد طوؿ صموده ومف السجف يرسؿ رسائؿ لزوجتو زىرة معمنا ليا فييا عف معاناتو 
 . 5«أنا أنيار )كذا( يا زىرة .أنيار يبطء )كذا( ، وال أحد يسمع انيياري الشديد  :»وانيياره 

وكاف  ياسية،وىو شخصية ستر في رواية "المراسيـ والجنائز"وعنوممف ناضموا ثـ صمتوا صالح ب
الؿ اضطرابات جواف عمى يد النظاـ، قرر الكتابة ، وبعد وفاة ابنتو منيرة خمناضال أثناء الثورة

...لكنيـ لـ يمنحوني منذ ذلؾ اليـو وأنا أتكمـ ...أرفض سياسة الصمت »  :وفضح ىؤالء
، صالح بوعنتر ال يصمت عمى الجريمة ...عمى األبواب ، لقد أغمقوا عمي كؿفرصة لمكالـ

  .6....«الجرائـ 

                                                 
 .30خرائط لشيوة الميؿ ، ص : 1
2
 .60َفسه ،ص: 
3

 92أشجاع انميايح ، ص:
4
  .55َفسه ،ص: 
5
 .89َفسه ،ص: 
6
 . 58انًغاسيى وانجُائؼ،ص:  
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مف مالمح شخصيتي ...التمرد ...الكرامة ...حب  لقد حممت الكثير»ويقوؿ عف ابنتو منيرة : 
 .1...«الحرية ....الدفاع عف الرأي الصريح حتى اآلخر 

 : »ية فيروزفيقوؿ لمصح  :ا يقرر أف يصمت أماـ سطوة النظاـولكنو سرعاف م
 لقد زاروني البارحة وطمبوا مني أف ال أنشر أي مقاؿ ....]...[ -
 سموكي التمردي ىذا ....ولـ استمعلقد ىددوني بالموت ...وقالوا أنني لو تماديت في  -

 ، فإنيـ )كذا( سيغمقوف حتى الجريدة ....]...[لألوامر
 .2....«لقد قررت الصمت ....تصوري صالح بوعنتر يصمت  -

 .3«، بؿ فشمت أنا أيضا تعبت»ة "أرخبيؿ الذباب " يعمف عف فشمو: الموسيقي في روايوعيسى 
 4...«.لقد أديت واجبي ذات يـو تجاه ىذا الوطف :» وذلؾ بعدما قدـ ما بوسعو ليذا الوطف 

وكانت منيرة في رواية "خرائط لشيوة الميؿ" ،تناضؿ رفقة زمالئيا مف الشباب المثقؼ مف أجؿ 
قراطية وحرية التعبير، ولكف النظاـ استطاع ترويضيا وجعميا تمتفت ألمورىا تحقيؽ الديم
 الخاصة :

 ىكذا سحبت نفسيا مف المعركة ، وقالت لي ::» تقوؿ عنيا صديقتيا ليميا عياش 
 الميـ أف البمد انفتح سياسيا ،وىذا أمر لف يتراجعوا عميو) كذا( وأيضا : -
 .5«مف اليوـ فصاعدا . ىذا ىو ىدفي أريد أف أتنعـ بحبي معو -

، ـ فراره فمـ يتخؿ عف واجبو كمثقؼرغ ـ في رواية "خرائط لشيوة الميؿ"وكذا عمي خالد الرسا
وبدا : »عمى إيجاد حموؿ لما يحدث في بمده، مف ىناؾ، مف موطف الغربة ، باريسحيث عمؿ 

ف يقدـ أ أف عمي خالد قد تبنى أطروحة سياسية وجاء ليدافع عنيا .كاف المطموب منو فقط
، أف يضمف تأييد المثقفيف لصالح حماية البمد مف السقوط في يد شيادات حية عما يحدث ىناؾ

 .6«مف ينعتونيـ بالظالمييف

                                                 
1
 َفسه ، ص : َفسها . 
2
 . 81المراسيـ والجنائز،ص:  
 .78أرخبيؿ الذباب ، ص :  3
 نفسو ، ص :نفسيا. 4
 .31خرائط لشيوة الميؿ ، ص: 5
 .41خرائط لشيوة الميؿ ، ص: 6
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وأماـ ألـ الغربة وثقؿ المسؤولية وخيانة البعض ينيار ويختار أف يرحؿ بعيدا عف ىذا العالـ 
كاف انييار عمي وغطسو في الشرب »تصؼ صديقتو ليميا عياش ىذا االنييار :  –فينتحر شنقا 

    1«بال حدود ييدمني معو 
 رحت أشاىد جمرة عمي خالد تنطفئ]...[وحياتو تتيدـ بشكؿ خطير يوما بعد آخر»  :وتضيؼ

 .2«، كموت بالتقسيط وفنو ييرب منو 
، مثؿ مسعود في وثوابت وطنية ويحرض عمى تجسيدىا ،ومف المثقفيف مف ناضؿ مف أجؿ قيـ

كاف يصر عمى محادثتي بالدارجة عمى : »الذي يقوؿ عنو صديقو المحاميىد العتمة"رواية "شا
ف يصر عمى الرغـ مف تمكنو العميؽ والواسع مف لغة الضاد وموليير في نفس الوقت ]...[كا

، ىي التي يجب أف نؤسس عبرىا قنوات التواصؿ ونفتح بفضميا أف لغة الشعب ىي األىـ
إلى المالييف كميا ...كاف يعتبر ذلؾ واجبو األساسي ودوره خطاب المثقؼ الجديد كي يصؿ 

عمى زعزعة سمطة  الحقيقي في لحظة كيذه ال يمكف لموعي إال أف يعمؿ بصورة حادة وقوية
 .  3«متخشبة ، ال تسمع وال ترى الحقيقة ، وال ييميا أف تراىا بأي عيف 

يعرض مشاريع فكرية ، و حموؿاعد المثقؼ والشعب ويقترح الفمسعود يحاوؿ معالجة أزمة تب
الوضع الجزائري الراىف يتطمب المثقؼ النضالي الذي ينافح عف القيـ أو : » جادة، ذلؾ أف

 .4«يمثؿ ما عداه مف جماىير أو ىوياتيتمثؿ المشاريع والنماذج ل
 . كاره ويغرؽ في الشرب إلى أف يموتولكف مسعود ال يناضؿ مف أجؿ تجسيد أف

 ، أـ أنيـ مدانوف ألنيـ أخموا الساحة ألعدائيـاألولى قفيف نضاال تيـفيؿ تشفع ليؤالء المث
 .وأعداء الوطف ليعيثوا فيو فسادا

نما لقدر الذي يجرد الحالة مف بيائيا، والساحة مف دمياليست مأساة با: » وعموما فالمسألة ، وا 
 .5«ىي إعالف بشكؿ أو بآخر عف انسحاب المثقؼ وسمبيتو 

ؿ ذلؾ كؿ ما مثقفوف الجزائريوف إخراج الوطف مف محنتو وبذلوا في سبيإذف فقد حاوؿ بعض ال
، طع الصمود ومواصمة مشروع اإلنقاذ، ولكف الكثير منيـ انجرؼ ولـ يستكاف بإمكانيـ تقديمو

 وتخمي ىؤالء عف مواقعيـ داخؿ المجتمع وتصدعيـ وانييارىـ زاد مف حدة األزمة وأطاؿ في

                                                 
 . 43نفسو، ص:  1
 

 .17شاىد العتمة،ص:1
 . 127انؼيٍ ، إػاداخ فكغيح، ص:  يذًض شىلي2
 .35، ص: 1999تشري تٍ ػىصج ، عَيٍ انذضاشح ، يُشىعاخ االسرالف ،انجؼائغ، وػاعج اإلذصال وانصمافح ، انبثؼح األون  ،3
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، ولـ يعد يممؾ أف ينتج ب وعيو بما أصيبت بو مدنيتو: التصدعأصي » :يـو، فالمثقؼ العمرىا
أف يتوقؼ عف إنتاج الحضارة والمشروع  المعارؼ بحرية .... عمى مثاؿ ما كاف عمى مجتمعو

يالة في رواية صمدوا ولـ يتنازلوا ولـ يني ومف النوع الثاني مف المثقفيف وىـ الذيف .1«التاريخي 
 2«، أف تقدـ إنجازا يبقى المة وعممية، تريد أف تفعؿ شيئاانت حك: » والتي «شاىد العتمة » 
 

 ويصروف عميو، ظمت ىالة وبعض أصدقائيا المثقفيف يحمموف بالتغيير فرغـ كؿ ما حدث
الحمـ في تأسيس حركة ثقافية حقيقية بعد ىجرة مف يعرفوف باسـ "طميعة البمد" إلى »وتمثؿ ىذا:

وبعد أف أجيز اإلرىاب عمى أحالـ المثقفيف اليوتوبية،  الخارج ىربا مف الحرب واالغتياالت
 .3«وبعد أف تراكمت رداءة الثقافي وىي تتحد وتتصاىر مع رداءة السياسي .... 

 ما توفر لدييـ مف لؾ فاعميف اجتماعييف حاولوا وفؽ منظورىـ الخاص وحسبفكانوا بذ
ف المثقؼ عنصرا فاعال في و يك» . فحتى : مف أجؿ  ىذا الوطف المكمـو إمكانيات فعؿ شيء

ميو أف ينقمو إلى ميداف ، الينبغي أف يكتفي بتجميد الزاد الثقافي في ذىنو بؿ عالواقع
 . 4«الممارسة

حت فقد حمؿ ىؤالء عمى عاتقيـ النيوض بالبمد ثقافيا بعد الفراغ الذي أحدثتو ىجرة المثقفيف ت
ادرة الحقيقي ( يأخذ المب»)مثقؼ: ، إذ الوالخراب الذي تشيده الجزائر عامة، ضغط اإلرىاب

 .5«، يشعؿ النيراف وال يقطؼ الورود روينتزعيا، يندمج وال ينتظ
ال بد أف يقوـ كؿ طرؼ بدوره ....ال يمكننا أف نغير ىذا الوطف » كانت ىالة تقوؿ ألصدقائيا:

نما أف نحدد موقعا نناضؿ منو ...لقد اخترنا الثقافة فمنفعؿ شيئا ميم ا مف خالليا بكاممو ....وا 
لصاؽ التيـ بالغير ....   . 6«أليس ىذا أنفع لنا مف المـو واالعتذار وا 

 مثقفوف مف أجؿ تحريؾ الوضع اآلسف، وكسر جدار الركود، رغـ اختالؼ الرؤىفتوحد ىؤالء ال
مي ما فمـ يقؼ ذلؾ حائال أماـ مصمحة الوطف ويصؼ صديقيـ الصحفي محمد ع .والدوافع

كنا نعيش داخؿ ىذا الجدؿ الدائـ، ماذا نريد؟  ،لـ يتوقؼ النقاشالنادي بداخؿ »  :كاف بينيـ
                                                 

تهمغيؼ ،َهايح انضاػيح انًًكٍ وانًًرغ في أصواع انًصمفيٍ ،انًغكؼ انصمافي انؼغتي ، انضاع انثيضاء ،انًغغب،تيغوخ ،  ػثض اإلنه4

  . 22،ص:  2000نثُاٌ ، انبثؼح األون  ،

 .106شاهض انؼرًح،ص:5
  . 

3
 .115، ص: نفسو 
4

 .121يشهىف ػايغ ، يراتؼاخ في انصمافح واألصب ، ص:
5

 .35ٍ انذضاشح ،ص:تشري تٍ ػىصج، عَي
6
 .125شاهض انؼرًح ، ص:  
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ئص وحروب ؟ وبداخمنا ىفوات ونقابد مف إشعاؿ شمعة بدؿ لعف الظالـ؟ الإلى أيف نمضي
، قوتنا رىاننا الكبير نا األساسية،، لكنيا ال تفتت وحدتمف حيف آلخر صغيرة تنشا
 . 1«الدائمة.....

، وأكثرىـ إيمانا بقضيتيا وأكثرىـ إخالصا في العمؿ عيا بدور المثقؼنت ىالة أكثرىـ و وكا
رادتيا الفوالذية مقاومة عمى أكثر مف صعيدبمنطقيا  العمميىالة كانت :»  . 2«، وا 

 .     3«األسرع  في التحرؾ ]...[ واألكثر حرصا عمى ذلؾ »كما كانت : 
الوطف ، وقدمت مصمحة ثقفيف فعموا وعمى أمثاليا مف الموكؿ ىذا ألنيا وعت ما يجب عميي

الواقع ، يمكننا بعدىا  عندما نرسخ ىذا المشروع عمى أرض: »عمى مصالحيا الشخصية ،تقوؿ
، أف نعيش أحالمنا األخرى ...ال يجب أف نتخمى المحظة عف موقعنا ودورنا أف نغادر

ال...الكؿ ....سيغرؽ   . 4...«....وا 
لـ تقرر ىالة السفر » :ه الوطف قررت السفر ال اليربتجا وحيف شعرت ىالة بأنيا أدت واجبيا

          .                                                             5«إال بعد أف أعطت ، مف وقتيا وروحيا الكثير.....  ،إلى الخارج
مى ع –فنجد أف المثقؼ الحداثي استأثر بالحضور في روايات بشير مفتي كفاعؿ اجتماعي 

أف تنحاز » :يره المثقؼ التقميدي فمف الطبيعيوذلؾ عمى حساب نظ –غرار الرواية العربية 
ا في دوائر الرواية العربية في اختيار نماذجيا إلى نموذج المثقؼ المحدث ، وأف تتركز معالجاتي

عـ بالقياس إلى المثقؼ في األغمب األ ، وأف تقتصر عمى تصويره الذي ال تفارقوإىتمامو
، ويرجع ذلؾ إلى أف المثقؼ المحدث ىو صانع الرواية والمبدع األساسي في تقميديال

 .6«كتابتيا
، حيث سعى المتطرفوف ىد العتمة "يماثؿ ىالة في الصمودويزيد الوىراني الشاعر في رواية "شا

، ولكنو لـ يسمميا ليـ ، ولـ طرة عمى المكتبة التي يشرؼ عمييا، لتحويميا إلى مسجدإلى السي
، وما أحدثوه مف فوضى مف أجؿ ذلؾ ، كما عارض ازؿ عف موقفو رغـ التيديد الصريحيتن

الكتب،  ، وبذؿ كؿ ما في وسعو مف أجؿ أال تباد كؿ تمؾرة في بيعيا المكتبة لمثري شعبافاإلدا
سس جمعية تيتـ ، فقد باعت اإلدارة المكتبة ، لكنو لـ ينيار ولـ ييرب بؿ أولكف عكس ما أراد

                                                 
1

 .106، ص:  َفسه
2

 .105، ص:شاهض انؼرًح
3
 .107،ص:انساتك 
 
4
 .106َفسه،ص: 
5
 108َفسه،ص: 
6
 .53ػصفىع ، يىاجهح اإلعهاب ، ص: جاتغ  
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كاف يشغمو مستقبؿ مكتبة الكاتدرائية أكثر مف حرب عالمية ثالثة يمكنيا أف : »ىر الخارقةبالظوا
 . 1«تندلع مستقبال في أية لحظة بيذه المعمورة الواسعة 

كؿ ما ، فرغـ سيـ والجنائز" وىي مناضمة ومثقفةومف ىؤالء أيضا العجوز رحمة في رواية "المرا
أس رغـ أف أغمب نساء جيميا دخؿ مرحمة الغياب لـ تي: » مرت بو الجزائر بقيت صامدة

 .2«الموت والنسياف وىي لوحدىا بقيت صامدة وكانت تقوؿ بأف األمور ستتغير
ت في وقت الثورة ، أشعارا أنا كتب:»، تقوؿ عف ذلؾ اضمت عف طريؽ الكتابة زمف الثورةن

د قرأىا المستعمر فقط لكنيا لـ تصؿ قط ، لق –، كنت أريد أف تصؿ إلى الناس البسطاء نضالية
 . 3«وبعض رجاالت الثقافة أياميا ... 

ف تسامة الباىتة عمى ثغر وطف يحتضرفيذا النوع مف المثقفيف عمى ندرتو كاف االب ، وا 
، فالميـ أنيـ وعوا دورىـ وتحركوا ممموس ليوؿ الخراب وفداحة المصابلـ تظير جيوده بشكؿ 

بيف أداء مينتو في القراءة والفيـ وتعبيد الطريؽ أماـ فالمثقؼ الجزائري مخير اليـو :» وصمدوا 
أشكاؿ التفاىـ والحوار في بمد ال يزاؿ يبحث عف ذاتو ويتفقد ضميره وذاكرتو أو يتحوؿ إلى 

 .4«مجرد آلة إلضفاء الشرعية في أيادي مدبري مصائر المجتمع الجزائري 
وع الذي ولد مفيومو في مناخ والنوعاف األوؿ والثاني مف المثقفيف ينتمياف إلى ذلؾ الن

 .كوف عميو أي مثقؼ يدعي ىذه الصفةقضية دريفوس ، والذي ينبغي أف ي
، ودفعت ؿ كؿ سنوات األزمةكما أف الشرطة كفئة مثقفة ، كانت عنصرا فاعال بال جداؿ خال

، كعنصر فاعؿ في روايات بشير مفتي ، فيحضر الشرطيرجاليا عددا كبيرا قربانا لموطف مف
، خاصة المثقؼ الحداثي ركزت عمى شخصية المثقؼ» غيرىا مف روايات أدب األزمة: فيي ك

 .5«، الشرطي مؿ رأيا مغايرا كالضابط ، الكاتب، الصحافيالذي يح
ءه وتفرغ لمحاربة حيث نجد المفتش أحمد في رواية "بخور السراب " ترؾ كؿ شيء ورا

 نحف نحاربيـ بقوة وىـ يحاربوف المجتمعاألمر صعب لمغاية ، ومنذ سنوات و : »المتطرفيف يقوؿ
ت كؿ شيء ورائي ميمتي محددة ، منذ بداية المواجيات تركبعنؼ، وال أحد يرحـ أحدا]...[

 . 6....«، القضاء عمييـ وكفى اآلف
                                                 

1
 .88شاهض انؼرًح ، ص:  
2
 .21انًغاسيى وانجُائؼ ، ص: 
3
 .23، ص:انساتك 
4

  .106غيح ، ص: انؼيٍ ، إػاداخ فك يذًض شىلي
5
فاطًح انؼهغاء تايؼيض ، ػُف انصىعج / شىعج انؼُف في انكراتح انًسرغاًَيح أًَىطجا ، أػًال انًهرم  انىطُي انصاَي في األصب  

 .  223انجؼائغي تيٍ سباب األػيح ،ص:
6
 .  132تشىع انسغاب ، ص: 
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وحب الوطف ، يدفعو الواجب فتش أحمد يعي األمانة التي حمميا، وكاف في مستواىاكاف الم
لقد فقدنا في ىذا المركز فقط عشرات » ؿ لصديقو المحامي:، يقو لمصمود رغـ كؿ المتاعب

أننا نفعؿ ، رغـ مف كؿ ما سيقاؿ عنا فيما بعدالزمالء مف الشرطة .....]...[ ويجب أف تتأكد بال
 . 1...«كؿ شيء حبا في البمد 

، يقوؿ لصديقو المحامي ناعة ويدرؾ التحديات التي تنتظرهوأحمد اختار طريقو عف وعي وعف ق
، لكف ميمتي أف أدافع بو الذي أحممو، وييدد حياتي يوميا  تتصور أنني سعيد بيذا السالحال:»
، أنا جئت عف آت لألمف ألنني أعاني مف البطالة، لـ ؾ وعف الجميع .....أنا لست مثميـعن

 . 2....«قناعة كما ربما صعد آخروف لمجبؿ عف قناعة 
يعمموف ماذا ينتظرىـ بعد ساعة أو بعد غد  ال» ويصؼ المحامي حاليـ خالؿ فترة المحنة : 

...يحاربوف ضد أشباح ال يعرفوف عنيـ إال أنيـ قادروف عمى الذبح وعمى لسانيـ كممات غيب 
 .3.....«ميمكة 

ذا كاف ىناؾ مف المثقفيف مف ناضؿ وبذؿ كؿ ما استطا ع إليو سبيال مف أجؿ تخميص وا 
في صمت، وىـ مف اركا ىذا الوطف يحترؽ ، تناؾ مف المثقفيف مف انزوى وتوارىى .الوطف

، الذي شعر مف البداية بالعجز أماـ ما يحدث لموطف ، واىتـ فقط بأموره الشخصية النوع الثالث
تعودت خالؿ ىذه :» كالكاتب )س( في رواية "أرخبيؿ الذباب" الذي لـ يظير إال العجز والجبف 

أكثر مما أنا فيو]...[ شيء ما كاف يتغير ، أف ال أىتـ بنوات المفزعة أف ال اكترث بالوقتالس
في األعماؽ التي تموثت ... في الروح التي تكمست وفي الجسد الذي أعمف شتاتو وتييو 

 .4«الطويؿ
، لف أكوف سأكوف محايدا» ألحد ليواجيو بو: وقد وعى جبنو منذ بداية حياتو ولـ يكف في حاجة

َّ ئما بحدود شجاعتي وفيمت منذ طفولتي أف. لقد وعيت دارسوؿ ىذا البمد وال رجمو الحقيقي
 .    5«أحالمي لف تتحقؽ

،كاف ينتظر أف تحدثو عف  فكؿ ما كاف ييمو ىو الظفر بحب ناديا لو ،وفي أحد لقاءاتو  بيا
و أنيا لـ وكما ل: » يحدث في البمد ، فيتضايؽ مف ذلؾ ، في حيف خاضت ىي في ماحبيا لو

بكالـ عف السياسة والبمد ومشاكؿ الناس وىمـو الطبقة ، ظمت ترغي تكف عابئة بما يحدث لي
                                                 

1
 ،ص:َفسها. َفسها 

2
 133، ص: انساتك 
3
 .126َفسه،ص: 
4
 .17اب،ص:أعسثيم انظت 
5
 .10َفسه،ص: 
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المسحوقة وضرورة أف يمعب المثقفوف أدوارىـ والنضاؿ مف أجؿ مزيد مف حرية 
 .1«التعبير...والديمقراطية

 ستمرت ثرثرتنا بيذا الشكؿا: » ولكف كؿ ىذا لـ يكف ييمو، وال يقع عمى رأس قائمة مشاغمو
 و بالعياء مف كؿ ىذا فقمت محتجا : حتى بدأت أشعر بالتعب يسري في

 .2«ناديا ...لـ كؿ ىذا الكالـ عف أشياء ال تعبر عف لحظتنا ىاتو  -
نقاذ الوطف مف الغرؽ ، وأف  وكانت ناديا تحثو عمى النضاؿ مف أجؿ التغيير إلى األحسف ، وا 

  .3«مصيرؾ يا أبمو في إنقاذ الذباب» يجعؿ لحياتو ىدفا ، قائمة :
يف ينظروف إليو ىذه ، والذجزائري الذي داستو جـز المتسمطيفاب إال الشعب الوما ىذا الذب

ـ إال ذباب وبالتالي ال ييـ موتو، وحرمانو مف أدنى شروط ، فميس الشعب في نظرىالنظرة
ذي استسمـ ال« بخور السراب » ، المحامي في رواية وينضوي ضمف ىذا النوع كذلؾ. الحياة

كنت بمعزؿ عف العالـ وحتى عف : » ـ يكف ييمو ما يحدث مف دمارلمعزلة واعتزؿ المجتمع، فم
 .  4«تمؾ اليمـو التي يعاني منيا سكاف بمدي 

 .5«كنت منطويا ...] ...[ لـ أكف أحب المواجية وأرفضيا مف األساس » ويدرؾ أنو جباف : 
 .6«ة كائنا ىشا ومسموب اإلراد» فمـ يكف يمتفت إال ألموره الخاصة ، فمـ يكف سوى : 

فال يسعو إال أف  ،لبالد ألنو يعرؼ جيدا مدى عجزهوتجنب الخوض في العمؿ مف أجؿ إنقاذ ا
يجدى منو نفع في مثؿ ىذه شعوري بأنني شخص ال : »يشبع شيواتو، يقوؿ معترفا بذلؾ

؟ فحسبي أف أعمؿ عممي ]...[ وأقرأ كتبي التي تأخذ القسط األكبر مف حياتي وأف أتمذذ المسائؿ
أو المالىي استزيد آلخر بنعـ ىي لي بمثابة الماء لمعطشاف، فأذىب لمحانات )كذا(  مف حيف

 .7«منيا واستسقي 
ال تميؽ بو كمثقؼ  فيذا المثقؼ ال يتوانى عف اقتناص الفرص لممارسة الجنس حتى في أماكف

أف يفر ، إذ ال يتجاوز أف يكوف جرذ مجاري ال يفتأ وليس لو استعداد لممواجية .وكممثؿ لمنخبة
، وأنو وجد في ظروؼ كضحية لممجتمع -بامتياز –ذ نفسو ، ويتخفي الخطر ىاربا لمجرد تفكيره

                                                 
1
 (54-53أعسثيم انظتاب ، ص : ) 

2
 .55، ص :  انساتك 
3
 .104َفسه ، ص :  
4
 .34تشىع انسغاب ، ص :  

 .126نفسو ، ص :  5

 .95نفسو ، ص :  6
7
 .70َفسه ص:  
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وكـ ىـ كثر في زمف  .مى مثؿ ىذا المثقؼ الجباف السكيرال تميؽ بو.فيؿ يعوؿ الوطف ع
 .د مف الثقؿ الذي ينوء تحتو الوطف، فيـ يحسبوف عميو ال لو، فمـ يكونوا سوى ثقؿ يزيالمحنة

الجبف واليروب مف ا كاف صديقو الكاتب  واألستاذ الجامعي حداد مف طينتو إذ اشتركا في كم
لي أنو  ، ثـ يخيؿال أعمـ بأي قوة أنا صامد» :مواجية ما يحدث، يقوؿ لصديقو المحامي

، مي داخؿ الصمت والشعور بالالجدوى، الصمود الذي ال يعني إال االنغماس الكالصمود الجباف
أقوؿ بداخمي ... ىذا ، ثـ أنا أكتب ....ف قبؿ واآلف ىي وسيمة لممقاومةالة فمسفة مكانت الالمبا
 .1«، ىذه ىي ميمتي في الحياة يكفيني اآلف

فشخص رىيؼ الحس » ، وكما يقوؿ عنو صديقو المحامي : فكؿ ما يستطيعو حداد ىو الكتابة
 . 2«وانطوائي بذلؾ الشكؿ ال يمكنو في الحقيقة إال أف يكتب ال غير 
ـ والجنائز" الذي تصفو وردة ويضاؼ إلى ىؤالء أحمد عبد القادر الشاعر في رواية "المراسي

ال لينظر فقط ثـ يعود بسرعة إليو، كأنو ال يبرحو إ بالفأر الذي يعيش في جحر صغير»  :قاسي
 .3«، السواد يمفيا مف كؿ جية ميت، جثة يابسة

 .4«لعجز واليأسحياتي كميا انبنت عمى ا» ويقوؿ عف نفسو : 
كما كانت ليميا عياش الطالبة الجامعية في رواية  .ى مثقؼ ىذه صفاتوفيؿ يمكف التعويؿ عم

لـ أكف » يكف ييميا ما يحدث في البمد تقوؿ: ، ولـ ط لشيوة الميؿ " تحيا حياة العبث"خرائ
 . 5«، ولـ أكف منتبية ألي شيء يحدث ميتمة، أخذت الحرب مني ما أخذت

 وأنت ...أال ييمؾ مصير بمدؾ ؟.]...[»سيؿ الصحفي الفرنسي : يسأليا مار 
 كميـ ماتوا أو قتموا أو انتحروا أو فشموا .... -
 مف تقصديف ؟. -
 الذيف ييميـ مصير بمدىـ .]....[  -
 ؟ لـ يعد يشغمؾ مصيرىا -
 .6«يشغمني اآلف مصيري الفردي -

                                                 
 95، ص: السابؽ 1

 .37نفسو ، ص: 2

3
 .14المراسيـ والجنائز ، ص :  
4
 .42نفسو ، ص: 
5
 .121ؿ ،ص:خرائط لشيوة المي 
6
 .123نفسو ، ص:  
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ما يحدث، وعدـ فعمو أي شيء مف ف مواجية في حيف نجدىا تحتقر أستاذىا لجبنو وعجزه ع
سنا فمسفتو حتى أستاذ الفمسفة الذي كنت أحب فيو بعض األشياء وىو يدر : »أجؿ الوطف

، كنت أمقتو ألنني كنت أتصوره جبانا يخبىء رأسو في النظريات الماركسية بعناية وحب
 .1«واألفكار الكبيرة لكي ال يخاطر بنفسو في معماف )كذا( الواقع الحقيقي

كانت مف الصفات التي التصقت بمفيـو المثقؼ الذي ولد في مناخ قضية دريفوس، أنو  وقد
ما ىو عميو فما بالؾ ما ، في حيف نجد ىذا النوع مف المثقفيف ال يقوـ بال يعنيويدس أنفو فيما 

 . ال يعنيو
أو يده ألف  فمـ يكف أماـ ىذا النوع  مف المثقفيف  إال التنديد بما يحدث بقمبو، وعقمو دوف لسانو

ب( في ، سواء عمى يد النظاـ أو المتطرفيف وىو ما يصرح بو الكاتب )ذلؾ سيكوف ثمنو باىضا
، فمـ يكف عندي لست إال شاىدا، ومرغما عمى أف أكوف كذلؾ» رواية "المراسيـ والجنائز": 

 . 2.....«خيار آخر .أف تشيد عمى األحداث وتسجؿ الواقع وترفض بقمبؾ وتحتج بعقمؾ 
 ، معترفا بأنانيتو زترنح بيف حبيف حب سارة وحب فيرو و ال يفكر إال  في أموره الشخصية والفي

مف الطمبة مضربوف عف الدراسة .ويصروف عمى تحقيؽ حمـ الديمقراطية وبينما كاف :» وجبنو 
، كانت التزاماتي الشخصية تمنعني مف ذلؾ .كما كؿ وظيفتي التواصؿ معيـ حتى اآلف

يف لقد تواطؤوا ضد طمبتيـ مف أجؿ الخبزة والمنفعة الفردية ....لقد كاف أحد األساتذة اآلخر 
الطمبة النجباء يصرخ ويحتج عمينا ويرمي بالحجارة عمى القاعة التي كنا مجتمعيف فييا ناعتا 

ومشاركة المفكريف  68إيانا بالجبناء وآخر كتب مقاال حارا بالمجمة الحائطية يذكرنا بثورة ماي 
 . 3«فييا والمثقفيف

في جحورىـ طمبا لمسالمة  ، فمثقفينا يختبؤوفبيف مثقفينا ومثقفي أورباوىنا نجده يقارف 
لممتاعب في سبيؿ المصمحة العامة، ورغـ  ، في حيف يعرض مثقفي أوربا أنفسيـالشخصية

 ، لكنو ال يقـو بو ألف األنانية والجبف يمنعانو مف ذلؾ .وعيو بضرورة أداء دوره

                                                 
 .95نفسو ،ص: 1
2
 (.12-11المراسيـ والجنائز، ص:) 
 .16، ص: نفسو 3
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، وليميا )ب( في رواية "المراسـ والجنائز"، والكاتب راب "داد في رواية "بخور السوالمحامي وح
ذي يحدده لوسياف " ينطبؽ عمييـ وصؼ البطؿ اإلشكالي الاش في رواية " خرائط لشيوة الميؿعي

 .1«إنساف متشرنؽ داخؿ ىمومو الخاصة يبحث عف قيـ جديدة : » غولدماف عمى أنو
و النيوض مف أبسط العثرات ، فما بالؾ حيف سقوطو في ىوة سحيقة فكيؼ لبمد ىذا حاؿ مثقفي

، وىو ما يؤكد انحسار دور المثقؼ في ا خالؿ تسعينيات األلفية الثانيةكالتي سقط فيي
 مقولة: » فتصدؽ بذلؾ مقولة موت المثقؼ وىي، ولـ يعد يعوؿ عميو في حؿ مشاكمو المجتمع،

، وبصفتو الفكر الذي أعمف عف اصراإلنساني المع ال تخص الغرب وحده بصفتو منجز اإلبداع
 . 2«"موت اإللو" في فكره الحديث 

 وأغمب الشخصيات المثقفة في روايات بشير مفتي شخصيات انيزامية تقوقعت أماـ ىوؿ ما
 .مممح مف مالمح الرؤية الفجائعية االنيزامية:» ، وىذه حدث وغرقت في األسى و الفجائعية

، وعييا يثقؿ عمييا .غارقة في الذؿفي الرواية العربية المعاصرة منيزمة  والشخصيات الروائية
 . 3«وذاكرتيا جحيـ

فح لممثقؼ بالفشؿ والعجز وىكذا كانت البنية الداللية في روايات بشير مفتي ىي اإلحساس الطا
ويرى أنيا ، ورؤيتو السوداوية لذاتو ولمعالـ ، فالمثقؼ يزدري ذاتو وال يثؽ فييا ويحتقرىا والضياع

، وبذلؾ تندرج روايات لو ألنو سبب ما فيو مف ضياع وألـ، ويديف العالـ مف حو ال تصمح لشيء
نمط سردي لو خصوصيات :» تابة يعرؼ بالرؤية الفجائعية وىيبشير مفتي ضمف نوع مف الك

ه ، وتجاكإحساس باطني تجاه قضايا خارجية ،العربية]...[، وىي رؤية الفاجعة تميزه عف السرود
 .4«الحس المرىؼ والمفرط لمذات ... 

لية في ظؿ ما عاشوه مف ظروؼ ، وأخمى ذمميـ مف أية مسؤو وىناؾ مف عذر ىؤالء المثقفيف
ظاىرة العنؼ ال أحد يستطيع أف يحدد بالضبط مسؤولية المثقفيف الجزائرييف إزاء »  :صعبة

يتحمموف ة مف يرى أنيـ ، فثملتي تتحكـ في مجتمعيـ ىذه األياـ، واالتي سكت عنيا بعضيـ
يـ نتيجة تركيـ لمواقعيـ ، وثمة مف يعتبرىـ مسؤوليف عما يحدث لتبعات تخمييـ وتنازالتيـ
الح أو انكشافيـ عمى حقيقتيـ وغرقيـ في الحسابات الصغيرة والمص ،وىجرتيـ، أو تدجينيـ

                                                 
 .327،ص: 1985، انبثؼح األون  ،  وعإيح انىالغ االجرًاػي حميد لحمداني ، الرواية المغربية 1
2
 .92أيًٍ ػثض انغسىل ، في َمض انًصمف وانسهبح واإلعهاب ، ص:  
3
ح انفجائؼيح ، األصب انؼغتي في َهايح انمغٌ وتضايح األنفيح انصانصح ، يُشىعاخ االسرالف ،انجؼائغ،انبثؼح يذًض يؼرصى ، انغإي 

 .180، ص:2003األون  ، 
4
 .119َفسه ، ص: 
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يـ فيو بعض : وماذا كاف باستطاعتيـ أف يفعموا في وقت وصؼاآلنية ... ؟ وثمة مف يتساءؿ
وحتى في العمؿ عمى إنياء  ، في إبداعيـ وفي قوتيـ بؿبالعمالة، وحورب البعض اآلخر

 .1«حياتيـ
الشاىد :» مثقفييا و إتياميـ ذلؾ أف المثقؼو يرى سارتر أنو ليس مف حؽ المجتمعات لوـ 

 .تاريخي مى المجتمعات الممزقة التي تنتجو، ألنو يستبطف تمزقيا بالذات، وىو بالتالي ناتجع
دوف أف يضع نفسو في  وبيذا المعنى ال يسع أي مجتمع أف يتذمر ويتشكي مف مثقفيو مف

 .2«، ألف مثقفي ىذا المجتمع ما ىـ إال مف صنعو ونتاجو قفص اإلتياـ
لقد تراكمت المفاىيـ : »مسؤولية ما آؿ إليو الوطف مف سوءفي حيف ىناؾ مف يدينيـ ويحمميـ 

لجزائري )الخيبة ....اإلحباط ....العدمية ....االغتياؿ "الحقرة" األكثر حدة عمى السطح ا
...."اليربة " ...كراىية الذات ...االنكفاء ...( وىي مفاىيـ توحي بالتشظي والعجز والفشؿ 

.  ومف مثقفي النوع الرابع ، وىـ الذيف نكأوا في 3«يتحمؿ وزرىا "مثقؼ الحالة الراىنة... ".... 
ة "بخور السراب "، وىو ، صالح كبير في روايوسعوا نحو تحقيؽ المكاسبخانوه، جرح الوطف و 

» ، حاوؿ التخفي وراء األنشطة الثقافية لتحقيؽ أىدافو، يقػػوؿ عنػػو صديقو المحامي : بورجوازي
فال تزاؿ صورتو في تمؾ الفترات مرتبطة بحبو لمثقافة ومساعدتو لممثقفيف في خمؽ مشيد ثقافي 

 .4....«، إف لـ يكف اآلف ففي الغد حتما بداعية كي تتبمور وتنفجر قرائحيايسمح لممواىب اإل
فمـ أعد : »  ، ولـ يعد لو مف وزف عند أصدقائو .أما صديقو حداد فيقوؿ عنوثـ انكشفت نواياه

 ، لقد تركنا نحمـ طويالأف أبرز ذلؾ الدور السياسي القذر، خاصة بعد أشعر بأي قرابة معو
، ولعبة كؿ ذلؾ لـ يكف إال خداعا في خداع، ثـ نكتشؼ أف ة ونيضة جديدةمعو بمشاريع ثقافي

. ومثمو المحامي صالح 4«يتقنيا مف يتقنعوف خمؼ الثقافة لتحرير أىداؼ غير ثقافية بالمرة 
عائالت ، وىو مف الذي يعمؿ بإحدى السفارات الخارجيةسعدوف في رواية "المراسيـ والجنائز " ال

ضاء لجنة ، وكاف سعدوف يعمؿ عمى تفريؽ أعتقالؿ، وكاف والده وزيرالتي اغتنت بعد االس
، مف أجؿ كشؼ حقائؽ قتؿ المثقفيف، التي أسسيا بعض المثقفيف الدفاع عف حقوؽ اإلنساف

ىناؾ شخص أظف أف اسمو صالح يعمؿ لصالح : »خبر جعفر المنسي الكاتب )ب( بذلؾوي
 .  5«نة باإلغراءات المتعددة .... ىذه المافيا ...وىو الذي يعمؿ عمى تفريؽ المج

                                                 
1
 ( . 38-37غأج ػايشد األػيح ، ص:)َفيسح األدغش ، كراتاخ اي 
2

 . 34عذغ ، صفاع ػٍ انًصمفيٍ ، ص:جاٌ تىل سا
3

 . 68انجسض انجؼائغي انجغيخ ، ص: ، ذفكيغاخ في ػثض انىهاب يؼىشي
4

  (. 71-70تشىع انسغاب ، ص:)

 .91َفسه،ص:4



 المرجعيات الفكرية لممثقف في روايات بشير مفتي                                                                        الفصل االول

56 

 

 فيو مف ذوي النفوس المنحطة التي سمحت لنفسيا خيانة الوطف في أصعب ظروفو .
فيؤالء المثقفوف كاف أغمبيـ ينتموف إلى الطبقة البورجوازية التي ال ييميا إال تحقيؽ المكاسب 

، التأثير األسوا، غالباي النشأة ىو صاحب المبدع األرستقراط» ولو عمى حساب شرفيا إذ أف: 
. 1«الفقيرةوأف المبدعيف الذيف حققوا تواجدا عمى الساحة الثقافية غالبا ىـ أبناء الطبقة الوسطى و 

، مثؿ الطاىر كفاعؿ اجتماعي ، ولكف بشكؿ مخالؼكما يحضر إلى جانب ىؤالء اإلرىابي 
اإلنساف إنضـ إلى ، فبعد ما كاف صحفيا ومناضال في حقوؽ سميف في رواية "بخور السراب"

قط إرىابيا فيو ليس ف: » أعضائيا، يقوؿ عنو المفتش أحمدجماعة التطرؼ وأصبح مف أىـ 
 .2«، ىذا النوع يسبب لنا مشاكؿ كثيرة ، إنو ييندس العمميات الكبرى عاديا ولكف مخطط كبير

ى عقيدتيـ وكذا زوج أـ ليميا عياش الذي كاف يحب الموسيقى والكتب إنضـ إلى المتطرفيف وتبن
ىذا ما يعرفونو :»وشارؾ في تظاىراتيـ وأصيب ذات مرة فعاد مكسور الذراعيف وىو يصرخ 

 . 3«أبناء الكمب ، الضرب والقتؿ ،والتعذيب 
، فال يشير إليو إال إشارات ي بشكؿ واضح في روايات بشير مفتيوال تظير صورة اإلرىاب

في أف يرتبط الوضع » قفيف فال ضير: وفي ظؿ زخر الجزائر بيذه األنواع مف المث طفيفة.
الثقافي المبتئس بالتنظير لنيايات صانعيو .....مف مثقؼ الحداثة المعطوبة ...إلى مثقؼ 

 .  4«اإلسالـ الصحوي المناضؿ ......إلى المثقؼ البيروقراطي ....تترنح ثقافة عربية ناشزة 
ذا كانت قد ارتفعت الدع ، واالعتقاد بأنو لـ تعد المجتمعات هاوى بانتياء المثقؼ وانتياء دور وا 

ربي الذي ىو في اليـو بحاجة إلى مثقفييا ، نرى العكس مف ذلؾ خاصة بالنسبة لممجتمع الع
ـ بدوره )نشر ، أما في الغرب فإف المثقؼ قاحاجة ممحة لممثقؼ، في ظؿ الحالة التي يشيدىا

راسما عمى ثغره ابتسامة كاؼ بعيدا ، ويمكنو اآلف االستغناء عف دوره واالعتالوعي ثـ المعرفة (
، أما المثقؼ العربي فعميو التشمير عمى سواعده لبدء معارؾ ضارية ضد التخمؼ، راالنتصا

والتسمط ، وعمى مستويات عديدة وذلؾ بنشر الوعي وتحديد السبؿ ، وىو ما يمزمو مف الوقت 
 الكثير .

 
 

                                                 

 .92أيًٍ ػثض انغسىل ، في َمض انًصمف وانسهبح واإلعهاب ، ص:5
2
 .132تشىع انسغاب ، ص: 
3
 .28سغائظ نشهىج انهيم ، ص: 
4
 .15ػثض انىهاب يؼىشي ، ذفكيغاخ في انجسض انجؼائغي انجغيخ ، ص: 
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 :فة مالمح اغتراب الشخصيات المثق المبحث الثالث: 
يظير المثقؼ في روايات بشير مفتي إنسانا مغتربا ، إذ يعّد االغتراب الّسمة البارزة و األساسية 

لى إمف سمات شخصيات ىذه الروايات ، ىذا االغتراب الذي ولدتو لدييا الظروؼ المحيطة بيا 
دت الثوابت جانب تكوينيا الداخمي ، وفي زمف تغيرت فيو القيـ و انقمبت الموازيف وٌميعت و تبد

 .ٌيعد ٌيحفؿ فيو بما ىو إنساني ، ولـ
و بذلؾ ال تشذ روايات بشير مفتي عف الرواية العربية الجديدة التي كاف االغتراب أبرز سمات 

جوىره االغتراب ،ال بمعنى  ،رواية ليا إشكاؿ خاص بيا:» شخصياتيا ، فالرواية العربية 
الوافرة ، بؿ بمعنى االغتراب عف التاريخ الكوني ،  اإلنساف الذي استمبتو اآللة و أفزعتو الحرية

الذي قيد الزمف العربي إلى خصوصية بائرة ، تحّوؿ الحرية والعدالة واالستقالؿ الوطني إلى 
دعوات مارقة ، وعف المقوالت األخيرة كتبت الرواية العربية ، مسائمة تاريًخا مقيدا ،َصّيَر الزمف 

إلى مجرد احتماؿ ، و حّوؿ « الفردية الطميقة » أحجية وإلى لغز و الفضوؿ المعرفي إلى 
 .1«إلى موضوع روائي أثير « التاريخ المغترب »

و ما جعؿ شخصيات روايات بشير مفتي تعيش في جو االغتراب ، أف ىذه الروايات تحاوؿ أف 
و تعبر عف واقع ساد فيو العنؼ في أقصى ىمجيتو ، مما ترتب عنو الخوؼ و الذعر و التوتر 

فاإلحساس الذي يكتنؼ الذات الجزائرية ىو إحساس متمفع بالخطر الداىـ الذي ال :» اليأس 
يبقي و ال يذر األمر الذي يشحف النص الروائي بالتوترات النفسية الحادة التي تتممس مواطف 
الضعؼ و اليأس في ربط أجزاء الحدث ، فتجد السارد يحكي مف دوف أف يحدد البؤرة التي 

وليا الخطاب  و ذلؾ في ظؿ ضبابية الرؤية و زئبقية المعنى ،ألف الحديث الذي يتمركز ح

                                                 
1
، فيصم صّعاض ،انغوايح و ذؤويم انراعيز ،َظغيح انغوايح و انغوايح انؼغتيح ، انًغكؼ انصمافي انؼغتي ، انضاع انثيضاء ، انًغغب  

 . 79ص :،  2004انبثؼح األون  ،تيغوخ ، نثُاٌ ، 
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يسرده الروائي في متنو ينشد الحمـ أو كأنو اليذياف في الحمـ بسبب تكثؼ الشعور بالغربة داخؿ 
 1«الوطف و االغتراب داخؿ الذات المقيورة 

،أذىؿ العقوؿ و صدـ النفوس ، و فالعنؼ الذي شيدتو الجزائر خالؿ تسعينيات األلفية الثانية 
وفي خضـ ىذا العنؼ العاـر و ما خمفو مف  طاؿ حتى لـ يعد الفرد الجزائري يطيؽ االحتماؿ.

خراب ،و الفوضى الالمحدودة ،انتاب المثقؼ اإلحساس باالغتراب و إحساس طاغي 
آه مف » عف ىذا اإلحساس : « أرخبيؿ الذباب » يعبر الكاتب )س( في رواية  بالالنتماء.

الحرب ، إف الناس ال تستطيع أف تفكر اآلف فيما ستخمفو ىذه الحالة مف دمار ال يمكف أف 
 .2«يتوقؼ و مف أحاسيس غامضة بعدـ االنتماء و الالجدوى 

و إضافة إلى العنؼ كسبب مف أسباب اغتراب المثقؼ مف حيث ىو عامؿ خارجي ، نجد مف 
ممثقؼ وافتقاده لدور يؤديو فيو ، و عدـ إشراكو   في العوامؿ الخارجية كذلؾ تيميش المجتمع ل

لى جانب تأثير المحيط  التحوالت الكبرى و منو إحساسو بافتقاد المكانة التي يستحقيا ، وا 
خمؽ ىذه  الخارجي في خمؽ حالة االغتراب لدى المثقؼ ،ىناؾ عوامؿ ذاتية داخمية ساىمت في

 3عف اآلخريف. ، كتضخـ ذات المثقؼ و إحساسو بالتميزالحالة
و بالنسبة الفتقاده لدور يؤديو في المجتمع أو تيميشو و عدـ إشراكو في التحوالت التي يشيدىا 

ى المشاركة في ذلؾ و إال حـر المجتمع فنحف نرى أف المثقؼ ليس في حاجة إلى أف يدعى إل
نتظار دعوة ، واألخذ بحؽ القوؿ و الفعؿ في مجتمعو ال ا، والمبادرة، بؿ عميو االقتحاـمنو

، شير مفتي تتصؼ بالعديد مف الصفاتو نجد أف شخصيات روايات ب اآلخريف لو لمقياـ بذلؾ.
، الرغبة في رإدماف الخمر، االنتحا عزلة،التي تعد مف مؤشرات االغتراب) اإلنطواء و ال

 ،و الصرع ، الجنوف، الالمباالةلى القتؿ االستحضار الدائـ لمموت، و ألفة القبو، المجوء إاالنتقاـ
 .4التطرؼ الديني....(

، و اإلحتكاؾ متجنبا االندماج في المجتمعحيث يظير المثقؼ في ىذه الروايات منعزال منطويا 
» :يعبر عف إحساسو الممض باالغتراب «شاىد العتمة «، فيا ىو الصحفي في رواية باآلخريف

 .5«عجيبة وغربة شبو مطمقة، تمؾ التي أخوضيا منذ سنتيف في وحدة وضعيتي الحياتية الغريبة
                                                 

1
 . 224جؼفغ يايىش ، األصب انجؼائغي انجضيض ، انرجغتح و انًآل،ص : 
 .  9أرخبيؿ الذباب ، ص :ػػ  2
 (.253-243،ص :) 2115ينظر: يحي العبد اهلل ، االغتراب ، المؤسسة العربية لمدراسات و النشر، بيروت،الطبعة األولى ، ػػ3
 .253نفسو ، :ػػ ينظر4
 .47شاىد العتمة ،ص :ػػ 5
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و تعرض المثقؼ الجزائري في ظؿ الظروؼ التي عاشيا المجتمع خالؿ عشرية األزمة لحالة 
 إحباط مستعصية أدخمتو في حالة اغتراب مطبؽ حواشييا اليأس و الفراغ و اإلحساس بال

بخور » واية : يقوؿ المحامي في ر لى تبني رؤية سوداوية لمعالـإ ، و ىو ما أدى بومعنى الوجو
، ضد تعفف األحالـ، ضد رحمة الحياة الالمجدية، العالـ صمت جديد ضد عبثية»  «:السراب

 . 1«كؿ األحالـ 
، فيعتزؿ اآلخريف مستغنيا نفس الرؤية« المراسيـ و الجنائز » يشاركو الكاتب ) ب( في رواية و 

حدة كنت اختفي بداخميا أكثر مف سنة مرت عمي ىنا حياة مميئة بالعزلة والو :» عف المجتمع 
 .2«عف رؤية الخارج ، الذي لـ يعد يظير لي مريحا أو قابال لالكتشاؼ 

يغمؽ عمى نفسو كؿ  «الذي :« شاىد العتمة «و يسير عمى خطاىما عمار الشاعر في رواية 
 . 3«أبواب الحياة 

مو الخاص لو عال: » الذي كاف «أرخبيؿ الذباب » وىو نفس خيار عيسى الموسيقي في رواية 
 4«مف الخارج و يريد أف يظؿ في الظؿالذي يختبئ فيو 

يشعر أنو غريب عف ىذا العالـ الذي يحوؿ « أرخبيؿ الذباب » وكذا الكاتب )س( في رواية 
كنت أريد أف :» دوف تحقيؽ وجوده ، ولذا كاف خياره اعتزاؿ اآلخريف والعيش متقوقعا عمى ذاتو 

ريطة مختمفة لعالـ جديد ، التقوقع حوؿ نفسي كاف أىرب مف كؿ ىذا وأف أضع لنفسي خ
 .5«ضروريا أياميا والبحث عف طريقة لممقاومة كانت جبية الحرب منفتحة 

كبرى في العالـ االنييارات ال:» فكؿ ما يحيط  بالمثقؼ يدفعو إلى االنعزاؿ واالنطواء ذلؾ أف 
الذات، و انخساؼ األنا، تمؾ  أنساقا...ستؤدي إلى تقوقع : فكرا وسياسة ومنظومات والمعاصر

أف تقبؿ، بؿ كيؼ ليا أف تمحـ الصدع  بيف ما ىو كائف وما ينبغي  كيؼ ليا .التي تعاؼ ذاتيا
شيء بؿ وتبرر وأف تفمسؼ الال ،أف تنخرط في التفاىة أف يكوف ولكي تتحمؿ الوجود عمييا

 . 6«، وأف تجانب الحقيقة العجز
                                                                                                                                                             

 . 11بخور السراب ، ص :ػػ 5
 
2
 .41المراسيـ والجنائز ، ص: ــ  
 .79شاىد العتمة ، ص : ػػ  3
 رخبيؿ الذباب ،ص : نفسيا .أػػػ  4
 .119، ص :  نفسوػػ 5
 .181محمد معتصـ ، الرؤية الفجائعية ، ص : ػػػ  6
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الذي لـ « بخور السراب » د المحامي في رواية ونجد ذلؾ اإلحساس الجارؼ بالعجز عن
ليدؼ محدد ، و افتقاده وف فاعؿ اجتماعي مثؿ المحيطيف بويستطع تحقيؽ كينونتو في أف يك

لـ أكف أدرؾ الطريقة المثمى لمقبض :» ، معمنا حالة اغترابو ىذه بقولو يسعى لتحقيقو كاآلخريف
كعنصر يقدر عمى االندماج  ،ضو فاعؿفسي داخؿ دوامة الحياة كععمى ما يجعمني أحس بن

 يقة؟ ال شيء .. يأس.بشكؿ طبيعي في الواقع كما اآلخريف ]....[. أما أنا فماذا كنت في الحق
لـ يكف يعني لي  ، التحقؽ في وجود خارجيأحاوؿ عبثا، و بطريقة مخزية دوف شؾ

 .1..«الكثير.
( لدى lossing controlسيطرة )حالة فقداف ال« سيماف » ىذا ما يسميو عالـ االجتماع »و 

، و تعني : عدـ شعور الفرد بقدرتو عمى التأثير في المواقؼ االجتماعية التي يتفاعؿ المغترب
  2.«معيا

و ينعت بشير بويجرة محمد الشخصية التي ال تتفاعؿ مع محيطيا االجتماعي و الطبيعي 
 .3بالشخصية اليامشية

ميزة مف مميزات ، التخمؼ و األنانية :» ا الخاصة و يعتبر انعزاليا و انطوائيا عمى ذاتي
 .4»،الجديريف بدفع الشخصية إلى ىامش الحياة ،ال إلى خضـ الواقع 

لحياة ، فتنعدـ إرادة اي مفجوع في وطنو و مفجوع في ذاتو، و مفجوع في وجودهفالمثقؼ الجزائر 
كاف بعيد متحاشيا ؼ في ممظاىر الفجائعية كذلؾ انعزاؿ المثق:» بداخمو مستسمما لمعزلة فمف

أماـ واقع  ، المنيزمةأف االنعزاؿ يشمؿ الذات المزدراة، الذات المصدومة، إال العالـ الخارجي
 : إنو اإلىماؿ و اإلقصاءة و قد مورس عمييا أعنؼ فعؿ ممكف، الذات الميزوز رصمب كالصخ

، االعتزاؿ و ىو أف لذاتو تحسيسيا بالدونية و بالالجدوى، يمي االنعزاؿ، أي تحاشي العالـ و ا
 .5«تكوف الذات رىينة حالة مف التشنج الفكري أو حالة مف الموت اإلكمينيكي

، الجزائريوف خالؿ العشرية السوداءو كثيرة ىي حاالت االغتراب التي عانى منيا المثقفوف 
، و ىو ما يعاني منو اليدؼ و انعداـ الموجو و المرشد كاإلحساس بالضياع و عدـ وضوح

                                                 
1
 .65بخور السراب، ص: 
 . 206، ص :  1984، َمال ػٍ: انشرا انسيض ػهي ، َظغيح االغرغاب يٍ يُظىع ػهى االجرًاع ، ػانى انكرة ، 23يذي انؼثض هللا ، االغرغاب ، ص : 2
 . 136، ص : 1986( ، ديواف المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 1983- 1971ظر : بشير بويجرة محمد ، الشخصية في الرواية الجزائرية )ينػػػ  3
 . 158نفسو ، ص :ػػػ 4
 . 184محمد معتصـ ، الرؤية الفجائعية ، ص :ػػػ 5
6
 . 26المراسيـ و الجنائز ،ص : ـ  
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أما داخمي فكاف يزدحـ بثورات مجنونة و :» «المراسيـ و الجنائز»كاتب )ب( في رواية ال
ي و كنت منقادا وراءىا بال ىداية. بال بوصمة بال ، أمور عديدة كانت تخطفنعيةتمردات ال وا

 1«...األمر الذي ظؿ يعقد كؿ شيء حياتي بكامميا ظمت تخضع ليذه األشياء المتشابكة دليؿ
: » الالمعنى» « سيماف»ة مف حاالت االغتراب  يسمييا عالـ االجتماع و ىذه الحال

Meaning lessness »و  و التي تعني شعور الفرد بأنو ال يمتمؾ مرشدا أو موجيا لسموكو
 .2«اعتقاده 

الذي يقوؿ « المراسيـ و الجنائز » و نفس الحالة يعيشيا أحمد عبد القادر الشاعر في رواية  
خجمو و عدـ إقدامو جعاله دائما مبعثرا و ضائعا مثؿ سيـ في » ب )ب( : عنو صديقو الكات

 .3«اليواء لـ يحدد راميو ىدفا لو .... 
يفضؿ الوحدة و االنعزاؿ ، عمى خوض « أرخبيؿ الذباب » وسمير اليادي الرساـ في رواية 

 ، و يصؼ صديقو الكاتب)س( ىذه الوحدةفي مجتمع ظروفو ال ترحـ أحدا غمار العيش
مف يدري ما الذي يختبأ وراء ألياؼ مخ ذلؾ الشاب المتوىج بالذكاء و العبقرية ...... » بقولو:

 .4«المترسبؿ ) كذا( بالوحدة و العنؼ الذاتي و الشعور باالضطياد مف جدراف الغرفة نفسيا 
ب االغترا:» و يمتد االغتراب بالمثقؼ مف االغتراب عف المجتمع إلى االغتراب الذاتي و ىذا 
حقيقة و يحبو عف الذات ىو الحالة التي يصبح فييا الشخص ببساطة غير مدرؾ لما يشعر بو 

 . 5«، و لما يكونو في الواقعو يرفضو، و يعتقده
، و االغتراب بكؿ مستوياتو وحاالتو، عاش خالؿ عشرية األزمة ضياع تاـ فالمثقؼ الجزائري

ف اغترابيا عف المجتمع ع«ائط لشيوة الميؿ خر » تقوؿ ليميا عياش الطالبة الجامعية في رواية 
، غريبة عنيـ، وغريبة مف حياتي أنني صرت غريبة عف نفسيأدركت في لحظة :» وعف ذاتيا

 . 6«عف العالـ بأكممو، وأنني ال أعرؼ في أي طريؽ سأسير

                                                 

 
 

2
، َمال ػٍ : انشرا انسيض ػهي ، َظغيح االغرغاب يٍ يُظىع ػهى االجرًاع ، ػانى انكرة  23ص: ـ يذي انؼثض هللا ،االغرغاب ،

 . 206، ص :1984، 
2
 . 30انًغاسيى و انجُائؼ ،ص :ـ  
3
 .107أعسثيم انظتاب،ص:ـ  
4
اع ، ػانى انكرة ، َمال ػٍ : انشرا انسيض ػهي ، َظغيح االغرغاب يٍ يُظىع ػهى االجرً 23ص: يذي انؼثض هللا ،االغرغاب ، ـ 

 . 206، ص :1984، 
5
 .29سغائظ نشهىج انهيم ، ص : ـ 
6
 .66تشىع انسغاب ، ص:  ـ
7
 . 108أعسثيم انظتاب ، ص:  ـ
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 كؿ:»معمنا عنو بقولو « بخور السراب » ويعاني ىذا االغتراب الذاتي أيضا المحامي في رواية 
 .1«ىذا الكالـ الباىت قد ال يعوض شعوري بالنقص وفداحة منفاي الداخمي 

الغربة الميمية :» و لـ ينج سمير اليادي مف ىذا االغتراب إلى جانب انكفاءه عف المجتمع فتمؾ 
 2«طالت أرضو الداخمية و حولت )كذا( إلى فارس منيـز داخؿ معركة أكبر منو 

و التواصؿ بينو و بيف ذاتو أوال، ثـ بينو و بيف  االرتباطفقده اإلنساف المفجوع ىو :» فما
و االغتراب عف 3«، و األنا الجحيـثمة جاء الحديث عف اآلخر الجحيـ ، ومفاآلخريف ثانيا

تبدأ فكرة االغتراب عف الذات بعدـ االنتماء » الذات إمتداد لالغتراب عف المجتمع ، حيث : 
ى قمـ التطرؼ في بيعتو الجوىرية و يصؿ إلى أقصإلى المجتمع ، فالفرد يغرب نفسو عف ط

، فاالنتماء يمكف الوصوؿ إليو عمى مستوى العالقات بيف األشخاص فقط مف التنافر مع ذاتو
خالؿ الوحدة مع البنية االجتماعية و بالتالي فإف الفرد بتوقفو عف أف يكوف في وحدة مع تمؾ 

ذلؾ فإف الفرد ال يعود ممتمكا لناصية جوىره  ، و حينما يحدثية يفقد انتماءهالبنية االجتماع
 . 4«وىكذا فإنو يغرب ذاتو عف طبيعتو الجوىرية أو يصبح مغتربا عف ذاتو

دية التي ال يجد ليا و ىذا اإلحساس باالغتراب يدفع المثقؼ إلى طرح الكثير مف األسئمة الوجو 
بخور » المحامي في رواية زؽ ، و ىي األسئمة التي تمقو و تييو، مما يزيد في تمز جوابا شافيا

، ري بالنقص و فداحة منفاي الداخميكؿ ىذا الكالـ الباىت قد ال يعوض شعو : » «السراب
؟ في أي طريؽ األسئمة الحيوية عما تبحث يا ترىفأحاوؿ جاىدا مخاطبة نفسي بالذي يبقى مف 

 .5«تسير ؟ و إلى أيف المنتيى؟
األسئمة عمى نفسيا ، و ىي أكثر الشخصيات اغترابا  و ال تفتأ ليميا عياش تطرح ىذا النوع مف

 .6«ما الذي كانت تريده مني الحياة ؟ و ما الذي كنت أريده منيا ؟» في روايات بشير مفتي : 
 .6«؟

                                                 

 
 
3
 . 107، ص: يذًض يؼرصى ،انغإيح انفجائؼيح ـ 
المؤسسة  العربية لمدراسات و ، نقال عف :شاخت ريتشارد، االغتراب ،ترجمة :كامؿ يوسؼ حسيف ،  24يحي العبد اهلل ،االغتراب، ص: ػػػ4

 . 111، ص:  1981و النشر، بيروت، 
 .66بخور السراب ،ص:  ػػػ5
 .21خرائط لشيوة الميؿ ، ص :ػػػ 4
 .49، ص : نفسو ػػ5
 . 51ػػػ المراسيـ و الجنائز،ص :6
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الحياة، ما ىي قد يقوؿ :» كما تحاوؿ فمسفة بعض المفاىيـ و القبض عمى المعاني ، تقوؿ 
، و قد يقوؿ البعض الحياة ىي ما نطمح يءىي ىذا كمو، المزيج و الخميط مف كؿ شالبعض 

 .1«إليو ال غير
و تغرؽ كذلؾ فيروز الصحفية في رواية "المراسيـ و الجنائز" في خضـ ىذا السيؿ الجارؼ مف 

، مف رخطير أماـ ذاتؾ ال أقؿ و ال أكث إف الموت يضعؾ في تحد: » مة الوجودية تقوؿاألسئ
 .6«أسئمة وجودية طبعا و األجوبة معدومة دائما ؟...مع مف ؟ضد مف؟!...أنت؟ إلى أيف تذىب

يمثمو الشخص : » أيضا رفض قيـ المجتمع و ىو مستوىو مف مستويات االغتراب الذاتي 
الذي يجاوز المجتمع و يتحرر مف حمـ الجماعة و قيميا التي قد ال تتالقى و قيمو اإلنسانية، 

 .2«وضع التساؤؿ أو يخرج عنيافيو شخص استطاع االكتفاء بذاتو]...[ يضع التقاليد م
فيتمظير اغتراب بعض المثقفيف في الخروج عف التقاليد و األعراؼ و المحامي في رواية 

سأحب و قد أكره ، سأتعمؽ بيذه المرأة »يعرؼ قانوف الزواج و االنسياؽ لو : « بخور السراب»
ذه المؤسسات التي أو بتمؾ وماذا بعد؟ ماذا سيكوف مصيري القريب و البعيد الخضوع لكؿ ى

أنفر منيا ؟ القبوؿ بقواعد لعبة لـ أقننيا أنا لنفسي ولكف جرت جرياف العادة و العرؼ و 
 .3«الطبيعة البشرية كما يقاؿ عمى سنتيا تمؾ 

و تتمرد وردة قاسي عمى أعراؼ المجتمع و تقاليده و تخرج عنيا جيارا ال مبالية بأحد تقوؿ 
تسبح بخياليا ... تبكي ، تضحؾ ، تمزح ، تحاوؿ أف تمثؿ  كانت» صديقتيا فيروز عف ذلؾ : 

أدوارا مختمفة ...تقوؿ أشياء كثيرة منيا أنيا إذا ما التقيت برجؿ ما يحبيا و تحبو فإف أوؿ شيء 
وقت مف عذريتيا كانت تمؾ المسائؿ تبدو تقميدية عندىا   ستطمبو منو ىو أف يخمصيا  في أسرع

 .4«إلى حد بعيد.... 
ماذا فعمت كؿ تمؾ :» ىذه التقاليد المجحفة المتيبسة التي تحـر المرء مف لذة الحياة  وتستنكر

التقاليد ؟.......لقد تزوجت أختي حميمة في السابعة عشر مف عمرىا لرجؿ معتوه ، لـ يعمميا 
إال إنجاب األطفاؿ و غسؿ المالبس ومسح األرض والطبخ، ال تعرؼ معنى الحياة أبدا 

                                                 

 
 .51المراسيـ و الجنائز،ص:ػ ػ2
 .64نفسو،صػػػػ  2
 .91نفسو،ص:3
 .81، ص:خرائط لشيوة الميؿػػػػ 4
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وف مثميا ، لف أكوف مثميف جميعا......سأستمر في طريقي حتى ........ لف أك
 . 1«اآلخر.....حتى اآلخر

نفس فكرة التمرد ، تقوؿ عندما طمب « المراسيـ والجنائز » وتتبنى فيروز الصحفية في رواية 
الزواج ىو عدو كؿ مبادئي التي أؤمف بيا....أفضؿ أف أعيش » منيا الكاتب )ب( الزواج : 

رب العشؽ المجنونة والغريبة عمى أف ندخؿ في عمميات االمتثاؿ لسمطة ىذا  معؾ كؿ تجا
 . 2«المجتمع الغبي والتافو ...... الذي يجعؿ مف الزواج مؤسسة لمتفريخ واإلنجاب 

نفس الفكر المتمرد «خرائط لشيوة الميؿ» وتحمؿ ليميا عياش الطالبة الجامعية في رواية 
كنت أستيتر )كذا( بالقيـ والتفاىات التي :» : وتعمف ذلؾ صراحة والرافض لقيـ وتقاليد المجتمع 

تضبط حياة الناس وتفكيرىـ ، والتي تضع ليـ حدودا تمنع عمييـ تجاوزىا ، كنت أخترؽ )كذا( 
 . 3«كؿ الجدراف الموصدة ، واألبواب المغمقة

ش حياتو فيي ضد أف تسف لضبط حياة الناس القوانيف والضوابط ، بؿ أف يترؾ الفرد يعي
ف تعارضت مع القوانيف األخرى لغيره مف األفراد ، فيي كما  بالطريقة التي يراىا مناسبة لو ، وا 

كنت أكره ىذه الكممة "التكيؼ"، التكيؼ مع المجتمع مع البيئة مع المحيط مع الناس ، :» تقوؿ 
الناتجة " : » social isolation، فميميا عياش تعاني مف العزلة االجتماعية " 4«مع القوانيف 

 .5«عف إعطاء الفرد قيما متدنية ألىداؼ ومعتقدات ىي في الحقيقة ذات قيـ عالية في المجتمع
وىذا التمرد الذي تعيشو بعض شخصيات بشير مفتي المثقفة ، تمرد لو حدود يتوقؼ عندىا إذ 

، أي  أف يخضع لممنطؽ ، ألف التمرد الال منطقي يطالب بالحرية المطمقة التمرد يجب:» 
االنتشار غير المحدود لمغرور اإلنساني ، وقد يصؿ الحد إلى التمرد ضد المخموقات وضد 

 .6«الخالؽ
( :»  Normalessnessكما تعيش كؿ مف وردة قاسي و ليميا عياش حالة الالمعيارية ) 

 .7«والتي تعني الخروج عف المعايير الضابطة لسموكو و التي تجعمو يحقؽ أىدافو 

                                                 

 
 .112ص: السابؽ ،1
 .21مف منظور عمـ االجتماع،ص: ،نقالعف:الشتا السيد عمي ،نظرية الغتراب23يحي العبد اهلل،االغتراب،ص:-2
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 .215_نفسو ،ص:4
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يصؿ » التمرد و الثورة تعد الرغبة في االنتقاـ سمة مف سمات االغتراب حيث :  و إلى جانب
الفرد المغترب إلى مرحمة متقدمة في اغترابو ال يتحمؿ فييا القيـ المفروضة عميو ، فيخترؽ 
المقدس االجتماعي و السياسي محاوال إيجاد قيـ بديمة ، و البحث عف قيـ تقابؿ قيـ القمع و 

تمع األبوي السمطوي أو االنتقاـ بعنؼ مف أوالء الذيف تسببوا لو بحالة االغتراب القير في المج
 .1«مصحوبة بالفوضى و الرغبة باالنتقاـ 

يميا عياش التي تعيش ، مثؿ لعديد مف شخصيات روايات بشير مفتيو ىذه الّسمة نجدىا عند ال
، و تصرح بيذه الرغبة ـا، يسيرىا دافع داخمي ىو الرغبة الشديدة في االنتقحياة مضطربة

ائما يأتي كنت أرغب في االنتقاـ ، و لكف لـ أكف اعرؼ ممف؟ و لكف كاف انتقامي د» بقوليا: 
 .2«أف ال أنتقـ منيـ  ، مف أولئؾ الذيف يفترضمف أولئؾ المقربيف إلي

 ، فتحقيػػؽ وجودىاتدمير اآلخريف و إلحاؽ األذى بيـفيي تشعر بأف ىناؾ شيء داخمي يدفعيا ل
، فاالنتقاـ  و بقي ىذا اإلحساس مسيطرا عمييا، و يسير حياتيا ،مرىػػػوف باالنتقاـ مف اآلخػػريف

مف خالؿ مقاطع  ، فنجدىا تمح عميوليميا عياش ال نياية تحقؽ ذاتيا ىدؼ أساسي في حياة
تيا ، و ىذا االنتقاـ ال تستثني منو حتى أقرب المقربيف منيا ، حيث تمتد رغبعديدة في الرواية

حت أفكر في  و بعدما انتقمت مف منيرة]...[ ، ر » الطاغية باالنتقاـ إلى أميا ، تصرح : 
، و كـ كاف سيال ذلؾ االنتقاـ! ]...[ كاف سيال عمي حينيا أف انتقـ االنتقاـ مف شخص آخر

 .3«مف أمي
ة ىي في االنتقاـ مف والده فكانت الطريق« بخور السراب » و كذا يرغب المحامي في رواية 

ىربت مف البيت في الصباح ]...[ ىكذا انتقمت مف »... و تركو أبيو وحيدا:  ىروبو مف البيت
 .4«والدي 

مف خالد رضواف الذي ىجرىا رغـ « بخور السراب»كما انتقمت سعاد آكمي الصحفية في رواية 
ليذا  تعمدت اإلساءة الفعمية لخالد رضواف ، كنت أعرؼ بأنو يحبني و» حبيا الكبير لو : 

 .5«فضمت عميو كؿ الرجاؿ

                                                 
 . 215، ص:  السابؽ ػػ1
2
 . 13خرائط لشيوة الميؿ ، ص: ـ
3
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4
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فمـ يكف ليا في كؿ حياتيا إال ىدؼ واحد و ال  «شاىد العتمة  «أما إيناس الشاعرة في رواية 
ألصؿ إلى « و ىو االنتقاـ  مف الشخص الذي اغتصبيا بطريقة وحشية ، و تقوؿ : ثاني لو،

 .1« ات مرة ما أريد البد مف كسب ماؿ وفير ألحطـ ذلؾ الشخص الذي ىدـ حياتي ذ
، عمى الرغـ مما تعانيو مف خالؿ كادار الثري مف أجؿ الماؿلذلؾ كانت خاضعة لمسي 

الحمـ باالنتقاـ ظؿ يزغرد « عالقتيا بو ، و يصؼ صديقيا الصحفي ىذه الرغبة في االنتقاـ :
  2«بداخميا
، مفتي ر الذي نجده في روايات بشير، ىذا الحضو سمات االغتراب أيضا حضور المقبرةو مف 

« أرخبيؿ الذباب»و يعكس مختمؼ الحاالت النفسية لمشخصيات ، فالكاتب ) س( في رواية 
، في غاية الكآبة كانت المقبرة في غاية الجماؿ»ا: مأخوذ بالمقبرة و يستأنس بصمتيا و خرابي

،لـ أكف أدري أبدا أف ثمة مقابر يمكنيا أف تدفعني إلى مثؿ ىذا اإلحساس العميؽ بجماليا 
 .3«فائؽال

فنممس  التناقض بداخؿ الراوي مف خالؿ ىذا الوصؼ ، و نعي التمزؽ الحاد الذي يعانيو و 
و نفس المذة و المتعة يجدىا المحامي  .خالؿ الجمع بيف الجماؿ و الكآبة التناقض القاتؿ مف

...[  صرت أذىب إلى المقبرة عاديا بعد وفاة والدي،]»  في المقبرة : «بخور السراب» في رواية 
بدأت أتفيـ والدي الجموس بالمقبرة كاف رائعا ، وخموة ال تشبييا أي خموة أخرى ، تنفتح حواس 

 .4...«جديدة بالروح و يحدث تواصؿ شبو سري بيف األرض و السماء 
فالمثقؼ حيف يعاؼ وجوده في ىذا المجتمع يمجأ إلى المقبرة مستئنسا بصمتيا  وىدوئيا 

الحضور لممقبرة سيعكس شيئا ما ، فسيعكس الحالة النفسية كاف ىذا :» ووداعتيا فإف 
لشخصياتيا التي تعيش حالة اغتراب مف الصعوبة بمكاف أف يحتضف ىذه الحالة مكاف إال 
ذ يستدعي القبر حالة غياب عمى المستوى الفيزيائي  المقبرة بكؿ ما تحممو مف إشعاع رمزي، وا 

 5«شمؿ الجانب المعنوي ...الوجود...لممادة ، فمقد امتد )كذا( ، ىذا الغياب لي
ومف مالمح اغتراب الشخصية غرقيا في الشرب ىروبا مف واقع ال تطيقو حيث نجد أف  كؿ 
الشخصيات المثقفة في روايات بشير مفتي تعاقر الخمر، فأوؿ طريؽ تخوضو بعد فشميا ومف 

بعد فشؿ «لشيوة الميؿ خرائط»أجؿ النسياف ىو إدماف شرب الخمر، فعمي خالد الرساـ في رواية 
                                                 

1
 . 35شاهض انؼرًح ، ص: ـ  
2
 انساتك ،ص:َفسها. ـ
3
 .17عسثيم انظتاب،ص:أ 
4
 . 43،ص: سغائظ نشهىج انهيمـ  
5
 .  43،ص:انًغاسيى وانجُائؼ ـ
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مشروعو في المنفى وأماـ قسوة الغربة ينيار ويغرؽ في شرب الخمر . تقوؿ عنو صديقتو ليميا 
 1«كاف انييار عمي خالد وغطسو في الشرب بال حدود ييدمني معو »عياش : 

سياف عند  وىو طريؽ لمن ،الذي وجده المثقؼ أمامو إلسكات آالمو ولو لحيف الخمر ىذا البمسـ
لنشرب :» رؿ لصديقو الشاعر أحمدعبد القادالذي يقو «زمراسيـ والجنائال»الكاتب )ب( في رواية

 . 2«شيئا ما ينسينا ما نحف فيو
الشراب ىو «:»بخور السراب » وىو المسكف الوحيد لمآالـ خالد رضواف الشاعر في رواية 

 . 3«الوحيد الذي بإمكانو تخثير عقمي 
:» مف الخمر دوف ممؿ ليصؿ إلى ذروة النسياف « بخور السراب» كما يعب المحامي في رواية
 . 4«بيرة أخرى نسياف آخر......

أدمنت عمى الشرب أياميا، متفتحا عمى عالـ يغيب فيو العقؿ،وتتدنس بداخمو :» ويقوؿ 
طريؽ الخمر « المراسيـ والجنائز»كما اختار أحمد عبد القادر الشاعر في رواية «.الروح

صرت مثؿ اآلخريف أشرب الخمر ، و أدخؿ :»لمنسياف .ويعمف عف اختياره  والجنس كوسيمة
 .5«المواخير كمما سمحت لي إمكانياتي المادية بذلؾ ، دوف مباالة أو حسرة 

فيؤالء المثقفوف يمجؤوف في لحظات ضعفيـ وانييارىـ إلى الخمر وأحيانا إلى المخذرات ، وىو 
لقد ضاعت األحالـ الكبيرة ولـ يبؽ : » «ؿ الذباب أرخبي» صافي في رواية ما فعمو عزيز ال

 .6«أمامنا إال ىذه الزطمة نيرب بيا مف مواجية المسائؿ الحقيقية
فالرياح التي عصفت بالجزائر أخذت معيا أحالـ الجزائرييف وتركتيـ جذوع خاوية ، فميس أماـ 

 يواجو واقعو المر إال أف يتحصف بالشرب حتى ال« أرخبيؿ الذباب » الكاتب )س( في رواية 
دقت الساعة ، تدؽ دائما في :» المدمر فتسربت أيامو في الحانة، ويكوف دائما آخر مغادرييا  

منتصؼ الميؿ في ىذه الحانة اليتيمة التي يفضؿ صاحبيا عمي الربيع تركيا مفتوحة حتى ىذا 
                                    با ، وىو يراني ىنا الوقت المتأخر. ].....[ لقد تآلؼ مع وجودي بحانتو . منذ سبع سنوات تقري

                                                 
1
 .88،ص: تشىعانسغابـ  
2
 .11، ص: نفسو  ـ
3
    .99انًغاسيى و انجُائؼ،ص:  ـ
4
     .57أرخبيؿ الدباب،ص: ـ 
 .(11-11نفسو،ص:) ػػ  5
 .22،ص:نفسو ػػ  6
6
 . (11-10:)َفسه، ص ــ 
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.فيؤالء المثقفوف  ال ممجأ  ليـ مف 1«جالسا في مكاف محدد.ال أبرحو إال عندما يغادره الجميع 
        إال كؤوس الخمر التي تجعميـ  ينسوف ولو لحيف . -إف لـ ييربوا –جحيـ الوطف 

    
ب عذابو قرر تغييبو  بالسكر، وىو ما نصح بو صديقو وألف محفوظ يدرؾ أف العقؿ ىو سب
محفوظ ال يبالي وقد نصحني أف أشرب ألنسى وردد عمي :» الكاتب )س( الذي يقوؿ عف ذلؾ 

جمال كثيرة في ال معنى الحياة وصعوبة أف يكوف لؾ عقؿ تفكر بو في ىذا النظاـ الصاـر الذي 
والخرافة والجنوف ......شربنا معا حتى  أنبنى ) كذا( عمى ميراث ضخـ مف حسابات الالعقؿ

، لـ يعد لموقت أي ثمففالحياة أصبحت بال معنى عند المثقؼ الجزائري ، ولذا  1«الصباح 
بقيت أذىب إلى حانة «:» أشجار القيامة » وصار ينفقو في الحانات، يقوؿ الميندس في رواية 

 . 2«) التباف( وأقضي مجمؿ وقتي ىناؾ 
، وموت مثاؿ ،أشرب ألنو كما قاؿ ياسيف صمت غريب أجتر انكسار حمـأنا في و » ويضيؼ: 

 .                                                                                           3«لف ينقذنا الخبز ولكف الشراب: » 
لذات عف طريؽ  ، إذ تحضر فكرة تصفية الجسد ومف خاللو اومف أبرز مالمح االغتراب االنتحا

ي الواقع خاصة في أوساط ، ىذا االنتحار الذي تفشى ففي روايات  بشير مفتي بكثافة االنتحار
إف ظيور فكرة االنتحار في الكتابات الروائية العربية : » المثقفيف، والذي حاوؿ المتخيؿ قولو

، وتبدد األحالـ يةأحدثتو اليزات العنيفة الخارج المعاصرة يجد تبريره في الصدع العميؽ الذي
، وتالشي المعنى وصعود الضبابية ،والنفاؽ نسقيةواضمحالؿ اآلماؿ وانييار األنظمة وتفكؾ ال

، وقوة المصمحة والذاتية ستند إلى القوة ، والقوة المطمقةاالجتماعي ، والحوؿ السياسي  الذي ي
 . 4«المفرطة

وضيؽ عميو ، فاختار الحؿ األمثؿ  فالمثقؼ المطارد مف الجميع سدت دونو كؿ منافذ الحياة ،
رواية "بخور السراب واألجدى ، وىو االنتحار ، حيث يفكر حداد الكاتب واألستاذ الجامعي في 

، تكوف لو القدرة عمى القياـ بذلؾ ، بعد عجزه عف المواجية والصمود ، دوف أف"في االنتحار
ار بعدما عاناه مف " االنتحوكذا يحاوؿ مصطفى الصحفي الجريء في رواية "أرخبيؿ الذباب 

                                                 
 .    155أشجارالقيامة،ص: 1
 نفسو،ص:نفسيا. 2
 .179محمد معتصـ،الرؤية الفجائعية،ص: 3
 .121أرخبيؿ الدباب،ص: 4



 المرجعيات الفكرية لممثقف في روايات بشير مفتي                                                                        الفصل االول

69 

 

ىذا المثقؼ الجزائري حيف ال تطالو يد اإلرىاب ، ينوب عنو في وضع حد  .مطاردة وتيديد
بعثت برسالة انتحاري :» لحياتو ، فينتحر بالفعؿ الكاتب )س( في رواية "أرخبيؿ الذباب " يقوؿ 
نني جباف ... لكف كاف إلى الجميع ......ثـ ىكذا قررت أف أنيي حياتي بالفعؿ ....أعرؼ بأ

 .1«القدر حاسما ىذه المرة 
كانت جثة » وكذا انتحر سمير اليادي الرساـ في رواية "أرخبيؿ الذباب " يقوؿ محمود البراني : 

سمير اليادي ممقاة عمى طاولة حديدية مغطاة بإزار أبيض ]...[لـ نصدؽ أف سمير اليادي 
 .2«أقدـ عمى ذلؾ الفعؿ ؟ 

األزمة :» الخيارات المؤلمة التي لجأ إلييا المثقؼ في ظؿ األزمة ، ىذه  فاالنتحار كاف مف
التي بدأت تعصؼ بكياف الجزائر قتمت في الجزائرييف طيبتيـ وتسامحيـ ، وجعمت الجزائري 
يعيش جدلية تدمير الذات فيو مبرمج إلبادة نفسو والتنكيؿ بيا عندما ال يجد مف ينوب عنو في 

 .3«ذلؾ  
ر وردة قاسي الطالبة الجامعية الطموحة في رواية "المراسيـ والجنائز "االنتحار بعد كما كاف خيا

» فشميا في تحقيؽ طموحيا وىو الظفر بالثروة والرقي االجتماعي ، يقوؿ عنيا الكاتب )ب(: 
وردة انتحرت....مثؿ غيرىا ...كثيروف انتحروا في ىذه الدوامة ......وكثيروف دخموا حاالت 

 .4«..وكثيروف ماتوا ...والبقية تأتيالجنوف ...
وكذا كاف خيار خالد عمي الرساـ في رواية "خرائط لشيوة الميؿ "الذي انتحر بعدما حوصر ولـ 

يشنؽ وصؿ إلى ذروة االنسحاؽ ل:» ، تقوؿ عنو ليميا عياش يجد أي منفذ لمخالص إال االنتحار
ف أف يشعر بجدوى تبرير موتو الداخمي ، ولـ أفيـ إال أنو فعميا دو نفسو ]...[، لـ يقؿ أي شيء

 .5«قبؿ أف يقدـ عمى موتو الحقيقي 
يعد االنتحار مف أسيؿ الطرؽ أماـ الشخصيات لمخروج مف الحالة االغترابية التي :» وىكذا 

 .6«يعيشيا ، إذ ينتحر بعضيا ويفكر آخروف باالنتحار 

                                                 
 .149السابؽ،ص: 1
حاج بف سراي،جدلية الوطف و المنفى في رواية عابر سرير ألحالـ مستغانمي،أعماؿ الممتقى الوطني الثاني في األدب الجزائري بيف  2

 .229زمة ووعي الكتابة،ص:خطاب األ
 .42المراسيـ و الجنائز،ص:3
 .44خرائط لشيوة الميؿ،ص: 4
 .243يحي العبد اهلل،االغتراب،ص: 5
 .51شاىد العتمة،ص: 6
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يصاب المثقؼ أماـ الضغوط  كما يعد الجنوف والصرع مممحاف مف مالمح اغتراب الشخصية إذ
الكبيرة التي يتعرض ليا والتي ال يستطيع تحمميا بالجنوف الذي ليس ىو إال مظير مف مظاىر 
اليروب مف عالـ يرفضو أو ال يطيؽ تحممو ، ونمتقي كثيرا بشخصيات تعرضت ليذا في 

وؿ عنو صرع والذي يقروايات بشير مفتي ، كالياني في رواية "شاىد العتمة" المصاب بال
مف جراء مرض الصرع الذي كاف  ،زرتو مرة ألنو كاف كثيرا الغياب كنت قد:» صديقو الصحفي

 . 1«يمزمو الفراش ألسابيع عديدة
ئز " أماـ ىوؿ ما حدث لو و كما انيار حميدي ناصر الرساـ  في رواية "المراسيـ والجنا

 شاىد المجازر الرىيبة ، ، حيث تعرض النييار عصبي بعد أف أدى الخدمة العسكرية ولموطف
 سمعت أف»، و ىو ما يخبر بو صديقو الكاتب )ب( : و أدخؿ  مستشفى األمراض العصبية

يوميات الحرب قد أدخمتو في حالة نفسية يرثى ليا ، و أنو صار أكثر ابتعادا مف ذي قبؿ عف 
 .2«مخالطة الناس

، منذ أسابيع و ىو عمى ىذا الحاؿ كاف ييذي ىذا ما قالتو والدتو لي » و يصؼ انيياره التاـ : 
 3«، يتكمـ كالما غير مفيوـ 

فقد أصيب بالجنوف ألنو لـ يعد يحتمؿ واقعو « أشجار القيامة »أما الميندس  في رواية  
أصيب بالجنوف  ]...[ كما يقوؿ صديقو مختار ، يدخؿ المستشفى » المرعب، تقوؿ عنو زىرة: 

 .4«أنو مات ، و عاد لمحياة و يخرج ، و في كؿ مرة يدخؿ يقوؿ لنا
» و انيار أيضا سمير اليادي الرساـ في رواية "أرخبيؿ الذباب " يقوؿ عنو الكاتب ) س( : 

كاف التحدي  الكبير أف ال نفقد عقولنا فقط، مع الوقت ، فقد سمير اليادي عقمو دوف شؾ ، فقد 
 .5«إدراكو لمعالـ ]...[ .. انييار سمير كاف انييارا لي 

تتمتع بعض الشخصيات » ير مف المثقفيف انيار ليوؿ الفجيعة ، فجيعة الوطف ، إذ: فالكث
 .6«المغتربة بمحدودية قدرتيا عمى تحمؿ حالة االغتراب لتصيبيا حالة مف الجنوف 

                                                 
 . 51، ص: السابؽ 1
 . 28 نفسو ، ص: 2
 .195، ص : أشجار القيامة3
 .116، ص:  أرخبيؿ الذباب4
  .253، ص : يحي العبد اهلل،االغتراب5
 .21د معتصـ،الرؤية الفجائعية،ص:محم 6
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اعتزاؿ و يعد اليروب بكؿ أنواعو وجو آخر مف وجوه االغتراب سواء تمثؿ ىذا اليروب في :
نزعة » ، فاليروبية : و تغييب ىذا العقؿ عف طريؽ السكرنتحار، أ، أو االأو اليجرة، المجتمع

رافضة لمواقع في صورتو كمعطى و كنتيجة و كممارسة  يومية ،..... الكتابات الفجائعية 
 .1«و التسكع....  تيرب شخصياتيا في الخمر و النساء و األحالـ

الشخصية  غتراب ، و نجده عندو كذا يعد المجوء إلى القتؿ أو التفكير فيو سمة مف سمات اال
، و الذي مف ذاتيا عمى الجزء النابض فييا تعتدي الذات الياربة: » الياربة مف ذاتيا ، فقد

و يشعرىا بالمسافة المستوجب قطعيا لتحقيؽ الذات مف  يذكرىا بما ينبغي أف تكوف عميو ،
 .2«خالؿ اليرب و االعتداء و القتؿ 

و التي « خرائط لشيوة الميؿ » اش الطالبة الجامعية في رواية و ىذه الحالة تعيشيا ليميا عي
قامت بقتؿ زوجيا تقوؿ  ، حيثقفة اغترابا في روايات بشير مفتيتبدو أكثر الشخصيات المث

، في كوابيس االنتظار و و  أنا ]...[ قتمتو في وحدتي تمؾو أنا انتظره يقتمني قتمت: » عف فعمتيا
ليميا عياش ، و ليشيد الجميع أنني فعمتيا ، و أنني أنا الذي )  الخشية و الرعب ، قتمتو أنا

 .3«كذا( أمسكت سكيف المطبخ ليال ، و أغمدتو في قمبو ، أنا الذي قتمتو ليال ، و ىو نائـ 
أما أحمد عبد القادر الشاعر في رواية "المراسيـ والجنائز " فكاف يعيش انتظارا لمحظة التي يقتؿ 

ظؿ دائما يتحدث عف ىذه األمنية المخزونة في أعماقو » يقدـ عمى ذلؾ : فييا أباه ، دوف أف 
 .4«السرية ، نعـ كاف يكره والده إلى درجة ال تتصور و بطريقة ما كاف يحمـ أف يقتمو

كما يعد اإلحساس بالدونية مظير مف مظاىر االغتراب ، فالفرد الذي يعاني ىذا اإلحساس يرى 
لو وسط ىذه الحياة ، يقوؿ الكاتب )س( في رواية " أرخبيؿ  أنو ال يستحؽ العيش وال مكاف

حاولت أف أضع حدا ليذه النفس التافية بعد أف أصابتني :» الذباب " معبرا عف ىذا اإلحساس 
 .5«الخيبة في كؿ العالـ 

                                                 
 .42،نقال عف: الشتاالسيد عمي،نظرية االغتراب مف منظورعمـ االجتماع،ص:23، ص:  يحي العبد اهلل،االغتراب1
 .142خرائط لشيوة الميؿ،ص: 2
 .38، ص: المراسيـ و الجنائز3
 .118أرخبيؿ الدباب،ص:4
 .87نفسو،ص:5
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كاف البراني عاجزا عف تفسير الحوادث وكمما جمست معو :» ويقوؿ عف صديقو محمود البراني 
يكي "يتحوؿ أماـ نفسو إلى ذبابة ، حشرة ....يمكف قتميا بسيولة : نحف الحشرات في بار "ألد

 .1«يجب أف نداس ليعيش السادة 
كانت » ويقوؿ الميندس في رواية "أشجار القيامة " الذي يضغط عميو اإلحساس بالدونية : 

 2«أيامياالعمارة قذرة ، وغرفتي أقذر ، كانت موعدا لمصعاليؾ ، ىكذا كنا نسمي أنفسنا 
فالمثقؼ الجزائري عاش مختمؼ حاالت االغتراب ، فكاف غريبا في مجتمع لـ ينظر لو نظرة 

 .ةافة إلى اضطياد السمطات المختمفاحتراـ قط .إض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . 87ص: ،السابؽ 1
السمطةفي روايات عزالديف جالوجي،عز الديف جالوجي،سمطاف النص،دراسات في روايات عز الديف جالوجي،دار حفيظةطعاـ،المثقؼ و  2

 .265، ص :ـ2118المعرفة،
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 : المثقف و السمطة المبحث الرابع: 
داثي مف المواضيع األساسية التي ارتبطت بظيور الرواية العربية ،صداـ المثقؼ الح

في السمطة عطب الوجود،فوقؼ  أوىو يعيش واقعا مزريا استطاع أف يقر :»بالسمطة.فالمثقؼ 
 .1«منيا موقؼ اإلحتجاج والتنديد إزاء ما تعرض لو األفراد مف ظمـ وتعسؼ

وفي حديثنا عف المثقؼ والسمطة ،ال نقصد بالسمطة النظاـ القائـ .فيناؾ سمط أخرى ليا أثر 
ف كانت بالغ في مسارات المث قؼ وخياراتو وقناعاتو و أوضاعو المعاشية والفكرية المختمفة ،وا 

في حيف أننا »أغمب األحاديث التي تناولت المثقؼ والسمطة تقصد بالسمطة النظاـ القائـ : 
 نتجاىؿ بصورة أو بأخرى سمطات مختمفة قمعت المثقؼ أو دجنتو

ميا الخاص.وليذا نجد أنفسنا مجبريف أو وقفت عائقا أماـ مشروعو أو عمى األقؿ وسمتو بميس 
مف التساؤالت منيا أال يجدربنا أف نعد المجتمع سمطة خاصة مف خالؿ سيطرة  عمى طرح جممة

العادات والتقاليد المتحكمة في رقاب المجتمع برمتو؟أال تؤثر ىذه الكوابح في مشروع المثقؼ 
ة األسرية جزءا مف السمطات التي تييمف الذي يريد انتقاد تمؾ العادات والتقاليد ؟أال تعد التنشئ

 .2«عمى المثقؼ بطريقة أو بأخرى
وتفاوتت ىذه السمط في شدة ىيمنتيا وسطوتيا عمى المثقؼ،ويتجمى ذلؾ في ممارستيا المختمفة 

بوصفو كائنا مختمفا يواجو مثمث السمطات يتكوف »عميو في تعامميا معو،فال ريب أف المثقؼ : 
لدولة معا ،فالمجتمع يمارس سمطاتو استنادا لسمطة ىي سمطة الديف مف المجتمع والديف وا

والديف  والمجتمع خاضعاف في النياية لسمطة الدولة ، السمطة السياسية بما تصدره مف شعارات 
 .3  «، وما تقولبو مف أوعية تناسب مصالحيا في النياية

النظاـ السياسي ( تتعامؿ مع  -الديف –في العالـ العربي وبكؿ تجمياتيا )المجتمع »والسمطة:
 .4«حرية الفكر و المثقفيف بمنطؽ :دع الكالب تعوي والقافمة تسير!

ولكف المشكمة أف الكثير مف الكالب ال تعوي ،إذ انسحب الكثير مف المثقفيف مف ساحة الصراع 
 أماـ قير السمط بمختمؼ أوجييا.   

                                                 

 
 . 151 ، ص:في القصة القصيرة الجزائرية المكتوبة بالعربية،جامعة الجزائر فرقة بحث معيد المغات األجنبية،صورة المثقؼ 1
 .138، ص : المثقؼ و السمطةو اإلرىاب أيمف عبد الرسوؿ،في نقد2
 . 186،ص:  نفسو 3
 .13،ص:2114فاضؿ ثامر،المقموع والمسكوت عنيفي السرد العربي،دار اليدى والنشر ، الطبعة األولى، 4
 



 المرجعيات الفكرية لممثقف في روايات بشير مفتي                                                                        الفصل االول

74 

 

ويمكف  أف »ي قولو في رواياتو : فالعنؼ الذي عاناه المثقؼ مف مختمؼ السمط حاوؿ مفت
، والتي ر غياب الوعي أو تيميش دور العقؿ، و مظاىظ أف الكثير مف المظاىر العصابيةنالح

تتجمى في الرواية العربية الحديثةفي مظاىر الكبت و اإلحباط و الشيزوفرينيا و الكوابيس و 
إنما ىي ثمرة مباشرة أو غير  أحالـ اليقظة و مختمؼ أشكاؿ ) الفوبيا( االجتماعية و النفسية

مباشرة لسطوة القمع ضد الشخصية الروائية بوصفيا إحتجاجا صامتاو مكبوتا ضد القير و 
   .1«والقمع االستالب

، رافضة إياه ، و رامية بكؿ بوذ ، الذي تتقاذفو مختمؼ السمط فكاف المثقؼ ذاؾ الكائف المن
ثقميا لمتخمص منو ألنو حجر العثرة الذي يقؼ في وجو تنفيذ مشاريعيا و يعادي مخططاتيا و 
توجياتيا ، بما يعرضو و يقترحو مف مشاريع طوباوية تجعمو بمثابة القبس الذي يجذب األنظار 

ه الواسع و أبعاده الخطيرة التخمؼ بمعنا ]...[الخصـ الحقيقي ألي مثقؼ »إليو ، و بذلؾ كاف: 
... ىذا التخمؼ الذي قد يضـ معسكر واحد كال مف التيارات اإلسالمية المتطرفة و سموكات 

 .¹...«القير السياسي كيفما كاف شكميا أو تنظيميا 
فأي ىذه السمط كانت أقسى في قمعيا لممثقؼ؟ و أييا أكثر حظا في انحياز المثقؼ ليا ؟ ، و 

يف الذيف لـ يصمدوا عمى مواقفيـ ، كاف لكؿ منيـ قناة تواصؿ مف خالليا مع إذ نجد أف المثقف
إحدى ىذه السمط واستطاعت جذبو و انطوى تحت جناحيا ، فمنيـ مف إنضـ إلى النظاـ بعد 
عدائو لو، و منيـ مف تبنى فكر المتطرفيف بعدما كاف ينتقده بشدة ، و آخروف استسمموا لمتقاليد 

 وا عمييا و حاولوا تغييرىا  . و األعراؼ التي ثار 
حد االجتماعييف ىـ بمثابة القشرة الوسيطية في األرض ، انطالقا مف أعمى تشبيو »فالمثقفوف : 

أف األرض تتركب مف نواة ممتيبة دائمة االنصيار ، و قشرة عميا متصمبة ، و مادة ثالثة 
إلى النواة الممتيبة الثائرة و  تتوسطيما و تتميز بالتغمغؿ و عدـ الثبات ، وىي بذلؾ قد تنحاز

تصبح جزءا مف مكوناتيا ، كما قد تنزلؽ نحو الطبقة العميا المتصمبة فتصبح إحدى قسماتيا و 
 .2«تختص بخصائصيا

و تعد السمطة األبوية أولى السمط التي مارست و تمارس قمعيا عمى المثقؼ منذ أولى مراحؿ 
و  .تأثير رغـ خروجو مف الوسط األسرير ىذا الحياتو إلى مراحؿ متقدمة مف عمره ،حيث يستم

                                                 

 
 .(4-3)نفيسة االحرش،كتابات إمرأة عايشت األزمة،ص:1
  119افة واألدب، ص: ثقي  المخموؼ عامر ، متابعات ف2
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، بشكؿ الفت فيي أوؿ سمط  األبوية في روايات بشير مفتي يحضر التمرد عمى السمطة
، تعمؽ إحساسو بالقير ى، لتأتي سمط أخر التي يمقاىا في حياتو االستبداد و القمع

النظاـ »القير حيث أف :  .فالمثقؼ منذ تربيتو األولى خاضع لسمطة القمع و التدجيف وواإلفناء
التربوي  واالجتماعي يثني الطفؿ عف الثقة في أرائو الخاصة و يشجعو عمى قبوؿ آراء اآلخريف 

، و ىذا ما ينمي في نفسو اإلذعاف لمسمطة ، أي ألبيو و لمشيخ و لممعمـ و ىو تساؤؿدوف تردد 
 .1«في ما بعد لكؿ مف ىو أقوى منو أو أعمى منزلة أوجاىا

 يكره أباه كسمطة قمع، «المراسيـ و الجنائز » جد أحمد عبد القادر الشاعر في رواية و لذا ن
، إلى ر ، فاستقر بداخمو حقد دفيف عميوو عمى إخوتو مف عنؼ غير مبر  لما كاف يسمطو عميو

كاف يكره والده إلى درجة ال »: لمكاتب ) ب( الذي يقوؿالتفكير في قتمو، و ىو ما أسربو 
أف كؿ متاعبي نابعة مف ىذا »لي ىذا :  ة ما كاف يحمـ أف يقتمو ، كاف يقوؿتتصور و بطريق

و تمتقي روايات بشير مفتي في نقطة كره إحدى الوالديف كسمطة منفرة .  .«المصدر الشقي أبي
كنت أكره أبي إذ كاف »الذي يكره والده: « أرخبيؿ الذباب » وىو حاؿ الكاتب )س( في رواية

 .2«ندما اعتقموه شعرت بأنيـ خمصوني منوطيبا ومثاليا ....وع
ويطابؽ بيف سمطتيف يمقتيما،ألنيما ال تتقناف إال الشعارات وىما:النظاـ المتمثؿ في شخص 

كنت أتمنى لو أنو حقؽ االشتراكية في بيتو » الرئيس اليواري بومديف وأبيو. يقوؿ عف أبيو :
 .       3«...لكنو كاف مثؿ بومديف شعارات في شعارات...خطب في خطب.

ثـ ما الذي ما لـ يكف كذبا في حياتنا،في وجودنا » :أخرى يضيؼولـ يسمـ مف استبداد وتسمط 
بيذا البمد لقد ظؿ الكذب حيمة نتمرس بيا النوارغ سمطة األشياء وقوة المؤسسات ورعب اآلباء 

 .     4«الذيف ال يعرفوف في قاموسيـ المغوي غير النير والجزر... 
عف  يقوؿ عيسى الموسيقىالو عف العائمة : شعر بيذا القيد الذي يكبمو حتى بعد انفصفالمثقؼ ي

 ]...[       ناديا شبو مسجونة في عالميا.»ناديا الطالبة الجامعية: 
العائمة المرتبة التي عاشت فييا وكؿ ىذا العبث الذي تتماىى معو ما ىو إال وسيمة  لتقاـو  -

بثقؿ العائمة و يشعر الصحفي في رواية ) شاىد العتمة (  .  و كذا5....«بو سجنيا ذاؾ 
                                                 

1
 ،نقال عف: ىشاـ شرابي ، مقدمات لدراسة المجتمع العربي ،األىمية لمنشر و التوزيع . 225عودة ، رنيف الحداثة ، ص :بختي بف  
 . 38المراسيـ و الجنائز ، ص:  2
 .9أرخبيؿ الذباب ، ص: 3
 . 26:نفسو ، ص  4
 . 113نفسو ، ص:  5
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 ، و تعمدت ذلؾ فيعالقتي بحي الوالدة، ديار الشمسقطعت  » :يحاوؿ التخمص منو
) كذا( جديدا  ، و مف الذاكرة و أف أصنع لنفسي موقعت أف أتحرر مف العائمةالبدايةألنني قرر 

 .1«داخؿ الحياة
س ، و يحسمطة أبيو الذي عانى مف استبداده السراب ""بخور و يرفض المحامي في رواية 
جودي و أنا طواؿ فترة و »: و يعتبره المنبع األساسي لمشاكمو، بذلؾ البوف الواسع بينو و بينو

، و لـ أشؾ لثانية واحدة أف عالمو غريب عف عالمي و أف كؿ ما مف أقاـو سمطة والدي عمي
 .2«كمينو أف يبعدني عنو ، ىو الحؿ األمثؿ لمشاأش

و يرى أف جيمو كمو يعاني مف استبداد األب و اضطياده ، و سمطة األعراؼ و ثقميا ، فيـ 
اإلحساس بأننا كنا أضحية  »يشتركوف في اإلحساس الممض باالضطياد، و يقوؿ عف ذلؾ : 

آلبائنا ، و أنيـ سمموا حياتنا بكؿ تمؾ الترىات ، الغيب مف جية ،التاريخ مف جية أخرى ، 
المكتئب المسطر بمسطرة تحدد الصحيح مف الخطأ، الحالؿ مف الحراـ ، الحقيقة مف  الواقع

 .3«الكذب 
قمبو  » الذي يقوؿ عف والده :« شاىد العتمة »و ىذه المعاناة  يعيشيا الصحفي في رواية  

ليف ، و صمب حجري، ال ادري كيؼ يجمع بينيما ! عندما يكوف بالو رائقا و سعيدا  –دقيؽ 
فوز جميعا برضاه  ]...[  لكف عندما يتعكر عالمو ، و نذوؽ جميعا المرارة و الحزف ]...[ ن

حتى الضرب ]...[  فيما بعد عندما بدأت أحمؿ ىذه الذكريات و أسعى إلى إماطة المثاـ عنيا 
 .4«الذي يحكي عنو ىشاـ شرابي و نمط ىذه العالقات التراتبية «النظاـ األبوي»فيمت معنى 

إلى جور اآلباء ، و يرى  "بخور السراب "الكاتب و األستاذ الجامعي في رواية و يشير حداد 
مف  "بخور السراب "أنيـ لـ يفعموا أي شيء يدفع إلى حبيـ و ذلؾ في إحدى فصوؿ رواياتو 

 لماذا يجب أف نحترميـ ؟»  خالؿ حوار البطؿ مع صديقو:
 ألنيـ آباءنا ال غير. -
 ـ و تقديسيـ ، كـ مف أب خاف أبناءهىؿ تتصور أنو تبرير كاؼ لحبي -
 وأضاؼ: -

                                                 
1
 . 83،ص: السابؽ 
 (. 21 – 21)  :شاىد العتمة ، ص 2
 .  109غاب ،ص:تشىع انس 3
 .   110، ص:َفسه 4
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 .1«أننا نعكس اآلية ، ىنا األب يقتؿ ابنو ألنو سمطة عميا ال تنحني أبدا.... -
 

متوترة مع أبيو ، حيث ىرب مف  "بخور السراب "و طالما كانت عالقة المحامي في رواية 
فما بقي لي عيش » خزانتو :البيت بسبب شتـ والده لو بعد قراءتو لكتاب سري كاف موجود في 

 .3«لماذا كاف عنيفا معي» ، و طالما كاف يسأؿ نفسو :2« مع ىذا الوالد الجاىؿ و األحمؽ
و كاف المثقؼ يعاضد النظاـ خالؿ صراع ىذا األخير مع القوى االستعمارية الطامعة ، فأشاد 

ت قناعات المثقؼ فقد فقد و تغير  ،وميةبالنزعة الثورية التي كانت تتبناىا األنظمة العربية الق
 .4الثقة في األنظمة القائمة بعد اليزائـ التي عرفتيا األمة العربية

فوجد المثقؼ نفسو في مواجية دائمة ال تيدأ و ال تقر مع النظاـ الذي كثيرا ما يقؼ في 
، و عند ظيور ظاىرة  اإلرىاب خياراتو و مف ثمة ولد ىذا الصراعالجانب النقيض لتوجياتو و 

، و ؼ ثالث في معركة المثقؼ و النظاـ، صار المتطرفوف طر راءىا التطرؼ الدينيتي كاف و ال
، خاصة أف المتطرفيف أعمنوا عف عداءىـ الصريح لكؿ ف لزاما عميو مواجية الطرفيف معاكا

، فتسببا في كـ ضد المثقؼ بشكؿ غير متفؽ عميومثقؼ ، فتحالؼ المتطرفوف و نظاـ الح
 ضياعو و أخيرا فنائو.تشرده و انيياره و 

غير متصالح مع السمطة بطبيعتو ، و في نفس الوقت فيو ال » و ىكذا فالمثقؼ الجزائري :
يجد مف يحميو مف غضب المتطرفيف، و ليس لديو الوسيمة ، و لـ تتح لو فرصة أداء دوره 

 .5«الحقيقي في حمؿ رسالة التنوير الحقيقية تمييدا لثورة  ثقافية حقيقية 
المثقؼ  مف النظاـ مف االضطياد و التحقير و اإلذالؿ الكثير ، خاصة ذلؾ الذي  و القى

يجاىر بالتمرد ، و يحاوؿ الوقوؼ في وجو مشاريعو و مخططاتو ، و ىو ما تعرض لو خالد 
 رضواف الشاعر و المناضؿ ، فعند القبض عميو يياف و يسجف يصؼ صديقو المحامي ذلؾ :

                                                 
 ( .12-11شاهض انؼرًح ،ص:) 1
2
 .111،ص:نفسو 
 .21،ص: نفسو 3
 . 22نفسو ، ص : 4
ينظر : عالؿ سنقوقة ، المتخيؿ و السمطة في عالقة الرواية الجزائرية  بالسمطة السياسية ، منشورات االختالؼ ، الطبعة األولى ،  5

،  1982،  1فوظ ، الرواية العربية الطميعية و الشاىدة ، دار ابف خمدوف، بيروت ، لبناف ، ط ، نقال عف : عصاـ مح41، ص: 2111
 .17ص: 
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سست باالىانة ، بالدـ يغمي في عروقؾ ، أخمدوا أنفاس صفعتاف ... ثالث صفعات أح »
 .1«ثورتؾ القادمة ، لـ تبؾ ثـ بكيت بعيد عنيـ

و خالد رضواف مف ذلؾ النوع مف المثقفيف الذيف سخروا حياتيـ لمنضاؿ ضد ممارسات النظاـ 
سموؾ  باستمرار األوؿ في المواجية و األوؿ في التنديد بأي » الالمشروعة و الظالمة ، فيو :

 .2«جائر مف اإلدارة 
ريدوننا أف نستسمـ لموضع أنيـ ي» فيو ال ييادف و ال يخضع و يعمنيا في وجو النظاـ :

 3«ال لف نقبؿ بأي تراجع عف حريتنا ،المتعفف
اختفى خالد رضواف »  و ىذا ما يجعمو يطارد و يضطيد أيما اضطياد يقوؿ عنو المحامي :

نيـ اعتقموه ألنو كاف مف المشتبو فييـ في التحريض عمى مثؿ أياما بأكمميا ثـ ظير ، وفيمت أ
 .4«ىذه السموكات المعادية ألمف الدولة 

و عندما أسست ىالة مع مجموعة مف أصدقاءىا المثقفيف نادي فكري مف أجؿ دفع الحركة 
 حينما بدأ نادينا الفكري يعطي ثماره ،»بالنظاـ ، تقوؿ ىالة عف ذلؾ :  الثقافية ، اصطدموا

كانت المعركة  قد وصمت إلى درجة ال تحتمؿ اإلقصاء ، العنؼ المفظي ، اإلشاعات و 
 .5«التشيير باألعراض 

و رغـ ذلؾ واصؿ ىؤالء تنفيذ مشروعيـ الثقافي ، يدفعيـ إيمانيـ بصدؽ قضيتيـ ، وىي قناعة 
 .6«نحف نممؾ صدقنا و ىذا كاؼ لكي ننجح...  » ىالة :

انقطعت لغة الخطاب بيف المثقؼ و السمطة :» طريؽ مسدود إذ  فالعالقة بينيما وصمت إلى
مف ناحية و إبعاده ، عف ساحة التأثير االجتماعي ، لكف األزمة أف المثقؼ  العربي رضي 
بيذا الدور المرسـو لو ، و لذلؾ لـ يغير المثقفوف الواقع العربي بقدر ما ساىموا في تثبيت 

نفي و السجف و االغتراب ىو البديؿ مف قبؿ المجتمع و دعائمو و إقامة أوتاده ، و إال فال
 .7«السمطة المسيطرة عميو

                                                 
 41نفيسة األحرش ، كتابات امرأة عايشت األزمة ، ص:  1
 . 8بخور السراب، ص:  2
 . 42نفسو ، ص : 3
 .16نفسو ، ص : 4
 .62نفسو ، ص:  5
 . 117شاىد العتمة ، ص : 6
 .117ص:  شاىد العتمة ، 7
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فالنظاـ اضطيد المثقؼ و حاوؿ تدجينو و إرغامو عمى الصمت و مصادرة حرية التعبير لديو 
في استبداده و اضطياد حتى النزىاء و المخمصيف لموطف ، و ىو حاؿ صالح  ،وال يستثني

في البمد ، والمناضؿ الذي لـ يدخر جيدا في الدفاع عف  الميمة بوعنتر الشخصية السياسية
الوطف أثناء الثورة يضطيد مف طرؼ أبناء وطنو في زمف استقالؿ كاف مف المشاركيف في 

التي  "الحرية "صنعو ،فحيف حاوؿ نشر مقاالت عف الوضع الذي تعيشو الجزائر في جريدة 
ما تعيشو الجزائر و المتسببيف فيو ،ىدد و  تعمؿ بيا فيروز ، و الكشؼ عف الحقيقة ، عف

قد تعرض ليذا النوع مف االضطياد منذ السنوات األولى لالستقالؿ و يعيد  حوصر ، و كاف
ماذا بقي مف العمر » اآلف التاريخ نفسو ، ليشيد نفس المعاممة ، و يبوح بشجونو لفيروز : 

و رجولتي في السجف بعد  ، ي ، لقد ضاع شبابي في المقاومةحتى أخاؼ أو أبيع نزاىت
االستقالؿ كف نظف أف األمور ستتحسف أنا لست مف أنصار الرئيس األوؿ .... لكنني رفضت 
فكرة التغيير بالقوة ، ثـ تعاطفت مع مشاريع الرئيس الثاني كنت أرى فييا شيئا مف الثقة و 

 اإلخالص ....
ثـ جاء الرئيس الثالث ، و كاف  لكف ليس إلى الحد الذي يدفعني إلى أف أكوف صوتا لو ... 

 1«عمي معارضتو مف األلؼ حتى الياء....
صوتو،وىو ما أخبر بو  واآلف حيف حاوؿ كشؼ المرتزقة الذيف تسببوا في سقوط البمد ،يكمـ

 لقد زاروني البارحة وطمبوا مني أف ال أنشر أي مقاؿ.....]...[  »فيروز: 
اديت في سموكي التمردي ىذا ...ولـ أستمع)كذا( لقد ىددوني بالموت...وقالوا أنني لو تم -

 لألوامر،فانيـ)كذا( سيغمقوف حتى الجريدة..... ]...[ .   
لقد قررت الصمت ... تصوري صالح بوعنتر يصمت....ليس الموت ىو الذي يخيفني  -

...ولكف شيء آخر. وجوىيـ الغميظة ،تمؾ الذي أوجعتني فجأة وجعمتني ارتجؼ نعـ ارتجفت 
 .2«ي في ىذا السف...لقد ذكروني بأياـ السجف وبالعذاب الطويؿ الذي ال ينتييفرائس

غرؽ عندما : » مف المثقفيف أماـ استبداد النظاـوفي األخير ينكسر صالح بوعنتر ككثير 
و قد أحست بنفس ما  .نفسيا ىي األخرى مستسممة لمبكاء وجدت فيروز صالح في دموعو ،

مف الداخؿ و ظير ليا أف ما تصوره الجميع ديمقراطية ما  ارأحس بو العجز و الضعؼ االنكس
 3«ىو إال كالـ أوراؽ تكذب أكثر مما تقوؿ الحقيقة

                                                 
1
 .94بح و اإلعهاب ، ص: أيًٍ ػثض انغسىل ، في َمض انًصمف و انسه 
2
 .57انًغاسيى و انجُائؼ ،ص:  
3
 .) 81-80 (، ص: َفسه 
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ي مرت بيا الجزائر بعد فالمثقؼ الجزائري عانى اضطياد النظاـ في مختمؼ المراحؿ الت
ؿ وجد األسبوع األو في : »لمسجففمباشرة بعد االستقالؿ يتعرض ساعد المناضؿ  .االستقالؿ

، قضى أربعة أشير في االستنطاؽ ، و التعذيب ، و خرج بفضؿ تدخؿ  نفسو في السجف
 .1«بعض الييئات المسيحية التي بقيت في الجزائر

نشأ جريدة ليعبر فييا و مف معو ممف لـ يقتنعوا بخيارات النظاـ بعد أإال ألنو و ذلؾ ال لشيء 
إخالصو لوطنو أثناء الثورة ، إذ لـ ينجو مف االستقالؿ عف آرائيـ ، فاضطيده النظاـ ، رغـ 

ثـ حدث » مطاردات الشرطة السرية ، و تعرض مرات عديدة لالعتقاؿ  تقوؿ زوجتو زىرة : 
االنقالب ، و جاءت الشرطة السرية ، و أغمقت بيت المطالعة و الموسيقى ، و أدخمتو مرة 

 .2«أخرى السجف ، و قضى أكثر مف نصؼ السنة
عرفت أف تصميمو زاد »صامدا و لـ ينحف لقمع النظاـ ، تقوؿ زىرة زوجتو : و رغـ ذلؾ بقي 

أكثر مما كاف مف قبؿ ،يكتشؼ المناضؿ مف طرازه ، أف الجور يولد اإلرادة في التغمب عمى 
 .3«المشاكؿ ، و يزيد مف رغبة التحدي في النفس ، لـ يعد يخيفو السجف ، و ال التعذيب

» اعد تعرضت رحمة المناضمة ، الضطياد السمطة ، تقوؿ : و عمى غرار صالح بوعنتر و س
 .4«في زمف بومديف كنت أناضؿ في اليامش ]...[ ثـ ، دبروا لي مؤامرة فدخمت السجف 

أما محمود البراني بقي خارج الوطف بعد االستقالؿ ألنو كاف ضد نمط الحكـ في البالد ،ولـ 
الوطف ذات مساء و أنا أشعر]...[ أف نداءا خفيا أقرر العودة إلى »الرئيس :  يعد إال بعد وفاة

بمدا ) كذا( بالقوة و يترجاني لمعودة ، خاصة بعد موت ذلؾ العسكري الذي كاف يحكـ ال
 .5....  «األوىاـ

و يبقى ىذا النمط مف سياسة الحكـ قائما بكبتو لمحريات و تعسفو و تسمطو ، يقوؿ محمود 
ـ في الجزائر مف بداية االستقالؿ إلى عشرية البراني الذي عايش مختمؼ أنظمة الحك

أف أحكي لو قصص زماف التي لـ يكف  كاف يثؽ بي و يحب»  التسعينيات عف سمير اليادي :
 6«يجد فييا إال صورة مكررة عف الوضع الجديد و عف لعبة الدـ والتسمط....

                                                 
 .81، ص:   السابؽ 1
 .191أشجار القيامة ،ص: 2
 .191،ص نفسو 3
 نفسيا .:نفسو ، ص  4
 . 38المراسيـ و الجنائز ، ص:  5
6
 . 129أعسثيم انظتاب ، ص : 
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شاىد » ر في روايةشاعفمـ يسمـ أي جيؿ مف اضطياد النظاـ. و عندما عارض يزيد الوىراني ال
: » التقاعد، و يقوؿ صديقو زينو عنوالنظاـ في بيع المكتبة لمثري شعباف أحيؿ عمى « العتمة

 .1«بمجرد أف اعترض عمى مشروع بيع المكتبة لمثري شعباف حتى أحيؿ عمى التقاعد
أغمبيـ كاف قد تعرض لمضرب و :» تقوؿ ليميا عياش عف أصدقائيا الذيف اعتقمتيـ الشرطة 

 .2«إلىانة ، و خرجوا منكسري األرواح و ميزوميف ألبعد حدا
و أرىب النظاـ المثقفيف و جعميـ يتراجعوف عف إبداء العداء لو ،و ىو ما حدث مع عزيز 

صعؽ مما شاىده مف تعذيب ألصدقائو فانطوى عمى » السبع الذي تقوؿ عنو ليميا عياش : 
 .3«نفسو

 .4«كةسحبت نفسيا مف المعر »أما منيرة فقد : 
أنظمة الحكـ التي توالت عمى الجزائر لـ تدخر جيدا في ترويع لممثقؼ لضماف إذعانو و 

أصبح المثقؼ يعيش »استسالمو ، و إلبعاده حتى ال يكوف حجر عثر في طريقو . فمقد : 
بالمسممات و المجردات و أف وجوده ال يعني شيئا سوى الكبت و السخط و اإلحباط و قد تكوف 

 .5«في إفرازاتيا   و أبعدتو عف طريقيا السمطة نجحت
» و المثقؼ في نظر النظاـ كائف مزعج يجب كتـ أنفاسو ،و ترى أنو ال طائؿ مف وجوده فقد : 

ذا حظوة لدى السمطاف السياسي ، بسبب دوره المركزي في بناء شرعية ذلؾ  كاف المثقؼ األمس
 .6«السمطاف ، و التسويغ ليا مف داخؿ المنظومة الشرعية

 .7«مثقؼ اليـو لـ يعد يممؾ أف يقوـ بذلؾ الدور، ال لضعؼ فيو ، بؿ لزواؿ الحاجة إليو» أما :
 .7«إليو

و يحد النظاـ مف حرية المثقؼ وتغيب الديمقراطية في تعامميا معو إلى حد إلغاء رأيو و محاولة 
المراسيـ  »جعمو آلة في يد النظاـ لتمرير آرائو ىو. و يعبر أحمد عبد القادر الشاعر في رواية 

لقد أغمقوا خمس صحؼ مستقمة دفعة واحدة.... إنني »  عف تخوفو مف ذلؾ : «و الجنائز 

                                                 
1
 . 110، ص:  انساتك 
2
 .155شاهض انؼرًح ، ص:  
3
 . 29سغائظ نشهىج انهيم ، ص:  
4
 . 30َفسه ،ص:  
5
 . 80َفسه ، ص: 
6
 .96سؼاص جثغ سؼيض، سيكىنىجيا األصب انًاهيح و اإلذجاهاخ ، ص:  
7
 .24تهمغيؼ ، َهايح انضاػيح ، ص: ػثض اإلنه  
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خائؼ عمى مصير الديمقراطية و حرية التعبير في ىذا البمد . ظننا أف أكتوبر سيحررنا مف 
 1«سنوات الحزب الواحد .... فاذا )كذا( بجواف يعيدنا إلى نفس األزمة..... نفس المسار....

لكف »الذي يقوؿ : « المراسيـ و الجنائز » ىو نفس ما يتعرض لو الكاتب ) ب( في رواية  و
أنا أيضا كانت عندي خطوطي الحمراء التي ال أتعداىا و أظؿ بعيدا عف نقدىا و عندما أفعؿ 
ذلؾ ) كذا( تنديدات المسؤوليف الكبار تصميف عف )كذا( الفور عبر الياتؼ أو الفاكس ، فمـ 

ي كثيرا بذلؾ و كنت في كؿ مرة انتظر عممية طردي التي إف تأخرت اليوـ فمف تتأخر أكف أبال
 .2«غدا..

و ىكذا يحكـ النظاـ قبضتو عمى رقبة المثقؼ و يضييؽ الخناؽ عميو ، فتغيب الديمقراطية و 
 تكبت الحريات و ينكؿ بكؿ مف حاوؿ دس أنفو فيما ال يعنيو.

:» ضد استبداد النظاـ، و خضوع الشعب لو « عتمة شاىد ال» و ينتفض الصحفي في رواية 
عمى أف يكونوا دواجف  –ىؿ صرخت مرة في حياتي ؟.و قمت ليؤالء الذيف فطرتيـ أنظمة القمع 
... ىيا انيضوا، و ]...[ طيعيف ) كذا( ، تحركيـ فقط غريزة النمو و التكاثر و تفريغ الكآبة 

 ]...[ف الخارج ، خاوية مف الداخؿ ........ابصقوا عمى الذيف حولوكـ إلى أجساد براقة م
 .3«ابصقوا عمى الجالديف الذيف يكذبوف عميكـ مف الصباح إلى المساء........ 

و لطوؿ عيد المواجية بيف المثقؼ و النظاـ ثقؼ األوؿ أساليب الثاني و خططو في محاربتو 
دة ، ما يمكف أف يقترف يعرؼ المثقفوف الذيف اصطدموا بالسياسة ، في صورىا المتعد»  حيث:

مف ممارسات عنؼ مادي و معنوي، ىي أشكاؿ متعددة مف  بالسمطة السياسية المستبدة
اإلرىاب التي تبقى) كذا( بو ىذه السمطة عمى استمرار الطاعة المفروضة عمى رعاياىا مف 

عف  ناحية، و عمى مف يحاولوف انتقادىا أو مساءلتيا ، أو االختالؼ معيا أو عنيا ، ناىيؾ
 .4«الخروج عمييا ، مف ناحية مقابمة 

و غالبا ما يتمقى المثقؼ االضطياد مف مثقؼ مثمو يوظفو النظاـ  لتحقيؽ أغراضو ، و ىو 
و يصؼ األجواء التي  «المراسيـ و الجنائز » مع الكاتب ) ب( في رواية  األمر الذي حدث

و عمى صورة الفوضى التي  –في الصحيفة التي اعمؿ بيا كؿ شيء غير منظـ » يعمؿ فييا :
تعيشيا البالد ، كانت الصحافة تشيد نفس الشيء ، رئيس تحرير مف الرعيؿ األوؿ الذي ال 

                                                 
1
 َفسه ،ص :َفسها. 
2
 .56 انًغاسيى و انجُائؼ ، ص: 
3
 . 46، ص: َفسه 
4
 . 127شاهض انؼرًح ، ص:  
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تعني لو الصحافة إال مسكنا إضافيا يبيعو لمعارفو و عالقات شخصية مع كبار المسؤوليف و 
البطالة  في زمف رجاؿ الدولة ، أما فريؽ العمؿ فيـ شباف تخرجوا مف الجامعة  وبحثا عف عمؿ

كنت واحدا مف ىؤالء و لـ أرتؽ إلى مرتبة  ]...[ و أجرىـ زىيد... يستغموف بأبشع األشكاؿ
 .1«رئيس القسـ الثقافي إال بعد أف نالني ما ناؿ ىؤالء الشباب مف ضيـ و احتقار وىامشية

نعو ليس مف المعقوؿ أف يكوف العنؼ الموصوؼ و المصور موجيا ، و ال يشارؾ في ص»  و:
،فالسياسي مالؾ المؤسسة ، يستعيف بالمثقؼ ، بنوعية  معينة مف  ]...[مثقؼ مف نوعية مختمفة

  .2«المثقفيف ،لمدفاع عف مؤسستو السياسية و تغطية ممارستو
المشرع لممؤسسة العنفية ، و المدافع عنيا ، و مادحيا » و ىذا النوع مف المثقفيف ىو المثقؼ :

مزيؼ ، و ىؤالء الذيف « إبداعي ، ديمقراطي»، لتأكيد حضور ، و في الوقت نفسو يذميا
منيا و فييا ،يكوف العنؼ «  كراسي »مواقع في السمطة ، متقدمة ، و يستمموف « يتزوجوف»

مف « المنبوذ»الصادر عنيـ ، أكبروا أكثر إيالما ، ضد ىذا اإلنساف في الشارع ، و المثقؼ 
و ىذا  !ر الجالد و الضحية في الوقت نفسوأي يمثؿ دو المؤسسة ، كونو يمارس دورا ازدواجيا ،

 .3«يمنح المؤسسة الضاغطة القمعية بقاء و استمرارية أكثر
و كانت واجيتو أنو  فالمثقؼ كاف لو وجييف في تعاممو مع األوضاع التي كانت تعيشيا البالد ،

األوضاع فضح يعمؿ لصالح المجتمع و يحميو مف قمع السمط التي قد تقؼ ضده لكف انفجار 
لكف «.... حراسة اليوية»و « اليداية»و« الرسولية»إدعى المثقؼ الجزائري » دعاويو فقد : 

فضح دعاويو التنويرية و امبرياليتو و انتيازيتو ... فمـ يكف  88صراخ الشباف في أكتوبر 
ت إال نتاج إيديولوجية قاىرة بمؤسساتيا ليا قدرة دفع األجور و تنظيـ رحال« النخبوي»

االستجماـ مثمما ليا قدرة التطويع و الشد مف الوراء أو الدفع نحو المسدود و المغمؽ و المبتور 
 .4««السمطة»...إنيا آلية 

عممت الرواية » وسارت الرواية الجزائرية في نفس المسار الذي سارت فيو الرواية العربية حيث:
ؿ ، قامت بدور آخر ، تجمى في إدانتيا العربية عمى الدعوة إلى الثورة ، ثـ لما تحقؽ االستقال

القير السياسي مف خالؿ تصويرىا و إبرازىا لواقع القمع و االضطياد و التعذيب » ألساليب:

                                                 
 .15جابر عصفور ، مواجية اإلرىاب ، ص: 1
 . 45المراسيـ و الجنائز ، ص:  2
 (. 111-119الطاىر لبيب و آخروف ، الثقافة و المثقؼ في الوطف العربي، ص: ) 3
 . 111نفسو ، ص:  4
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السياسي الذي يسيطر عمى الحياة السياسية العربية و يحد مف حرية اإلنساف العربي و يعتدي 
ؿ أمور مجتمعة ووطنو بحرية و عمى حقوقو اإلنسانية العامة و الخاصة ، و يمنعو مف تناو 

 .1«ديمقراطية 
وفي مقابؿ كؿ ىذا القير المسمؾ عمى المثقؼ مف طرؼ النظاـ ،يواجو مف جية أخرى عنؼ 
المتطرفيف وىمجيتيـ في تصفيتو ، وجعموه يعيش الخوؼ ، وصارت حياتو كميا ترقب وانتظار 

كنت قد »ىذا اإلحساس :  لمحظة موت مباغت ويعبر المحاميفي رواية "بخور السراب " عف
بدأت أحتاط في تمؾ األياـ مف كؿ شيء ، مف كؿ ما مف شأنو إثارة االنتباه إلي ، وأحسب أنو 

 2«.كاف موقؼ الجميع ، فمـ نعد نعمـ مف أي مكاف يمكف أف تأتي الطعنة القاتمة 
 واستطاع المتطرفوف كسر شوكة المثقؼ وجعمو يعيش الرعب بكؿ أبعاده وعمقو ، يقوؿ

ذات يـو طرؽ بابي أناس مجيولوف وىددوني :»في رواية "أرخبيؿ الذباب "  مصطفى الصحفي
وقالوا كالما مخيفا وشتمني وأرغموني عمى أف أحني رأسي عندما أرد عمييـ ثـ ىددوني بالقتؿ 

 .3«أف أنا تفوىت بشيء....]...[ وبعدىا عشت غربتي الجحيمية 
 الكؿ إىانتو وترىيبو دوف مباالة .فالمثقؼ ىو ذلؾ الكائف الذي بإمكاف 

ونفس أحاسيس الخوؼ كانت تنتاب سمير اليادي الذي أرعبو ما أحدثو المتطرفوف مف دمار 
يمرض ويقمؽ يصاب  -كانت أخبار القتؿ تجعمو يرتعش»يقوؿ عنو الكاتب )س(:  وقتؿ وخراب

 4«أحيانا بحمى ساخنة ،تتركو أسيرا)كذا( الفراش
اني نفسو في مواجية مباشرة مع المتطرفيف ويقدـ لنا مفتي في روايتو " ووجد أيضا يزيد الوىر 

شاىد العتمة" صورة واضحة عف صراع المثقؼ مع المتطرفيف ،وعجز النظاـ عف حمايتو ، 
ولكنو يصمد ويثبت عمى موقفو وذلؾ مف خالؿ يزيد الوىراني الذي يشغؿ منصب المشرؼ 

 –لؾ ولكف ىؤالء المتطرفوف يعكروف عميو صفو فرحتو عمى مكتبة الكاتدرائية ، وكاف سعيدا بذ
وعند اتصالو باإلدارة المسؤولة  .لتحويميا لبيت لمعبادة لكنو يرفضفيطمبوف منو تسميـ المكتبة 

 . 5«أنت المسؤوؿ الوحيد عف المكتبة اآلف :»قالوا لو 
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ف جوانبيا مما زاد مف تعقيد ميمتي ، حاولت جاىدا أف أفكر في القضية م:»....فيقوؿ 
األساسية ولـ أجد حال مناسبا ، في تمؾ الفترة الحرجة حيث كانت قوة ىؤالء تحتؿ الساحة 

 .1«بكامميا وتفرض في الشارع إرادتيا السياسية  
 حيث كاد نفوذ ىؤالء المتطرفيف يوازي نفوذ النظاـ .الذي لـ يستطع حماية المثقؼ بشكؿ تاـ .

ف كانت ىذه السمط كميا تسببت في بعاده وىروبو مف الوطف . وا  ذاللو وا   قير المثقؼ وا 
لقد كاف خوفي أف أنيـز أماـ تمؾ الجيات التي :»يقوؿ يزيد الوىراني بعد خذالف اإلدارة لو 

انفتحت ، كنت أعزؿ وبال أسمحة حقيقية أو فاعمة ، لـ يكف عندي نفوذ أتقوى بو ، وال معارؼ 
 .2«يمكنيـ أف يسندوني 

ف يخالؼ المتطرفيف يكوف مصيره التكفير ومنو القتؿ ، يقرر مواجيتيـ ورغـ أنو يعرؼ أف م
لقد قررت المواجية وأخبرتيـ بأف »والوقوؼ ضد مشروع تحويؿ المكتبة إلى  مسجد : 

 الكاتدرائية ستبقى مكتبة ما دمت عمى قيد الحياة ، فواجيني الزعيـ بغضب : 
 .3«سترى ماذا نفعؿ بالكفار!..  -

األستاذ الجامعي والكاتب في رواية "بخور السراب " مف مطاردة المتطرفيف كما عانى حداد 
بدا يوجو سيامو الالذعة نحوي ، إنيـ يتيموني بأشياء غريبة يقولوف إنني  ىناؾ تيار متحجر:»

 .4«ممحد
ثـ بعد أسبوع مف اختفاءه ، :»وبعد صدور الفتوى في حقو يصفى جسديا يقوؿ المحامي عنو 

 .5«الصفحات األمامية مف كؿ الجرائد  كانت صورتو عمى
إذف نجد أف معركة المثقؼ الجزائري مفتوحة عمى عدة جبيات ال تنقص كؿ منيا حدة الشراسة 

أف يقاتؿ كؿ جبية عمى حدى و إال صار لقمة سائغة عند خصومو ،  ، و عميو كي ينجح
ا كانت معركة المثقؼ السؤاؿ الجوىري و األخالقي المطروح بحدة ، ىو ما إذ»وعميو  فإف : 

الجزائري قد أصبحت معركة متعددة الجبيات ، و ىو ما يوجب عميو عدـ تجاىؿ معركة 
 .6....«الديمقراطية بدعوى أف ىناؾ معركة أىـ ضد التطرؼ 
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فالمثقؼ ال ىو مع النظاـ و ال مع المتطرفيف و ىو ما تصرح بو صفية مف األعضاء الذيف 
جية الوحيدة التي قامت برفع السالح ، ال نتقاسـ معيا نفس ال»أسسوا  النادي الثقافي : 

 .1«األحالـ ، ومف يحكموف بيد مف حديد ، نحف بعيدوف عنيـ بعد السماء عف األرض
و كانت معركة المثقؼ مع المتطرفيف أصعب مف معركتو مع النظاـ و ىو ما يصرح بو خالد 

 .2«ـ يكف اليدؼ دمويا بالمرةفي ذلؾ الوقت ، المعركة كانت واضحة ، و ل» رضواف: 
باحيا خارج عف إفقد كاف صدامو معيـ عنيفا ، و أصدروا في حقو فتوى ،إذ كاف في نظرىـ 

ىناؾ مف كاف يعاديو أو يحاربو في الباطف و العمف ، كتمؾ الجماعات المتشكمة مف »الديف: 
عف الممة . كانت المعركة  المتدينيف و الذيف لـ يكف يروف فيو إال إباحيا مارقا عف الديف خارجا

بينيما ممتيبة دائما مستعرة باستمرار]...[ بينما خالد رضواف ال يكؼ عف نعتيـ بالرجعييف الذيف 
 .3«يريدوف إرجاعنا لمقروف الوسطى و تغييب عقولنا و تفتيت وجدننا 

، عنو اآلف ال أدري كيؼ أتحدث»ف: و يعمف خالد رضواف في األخير عف انيزامو أماـ المتطرفي
وأف ىذا ما  ،أشعر أنني في العمؽ مف نفسي جبافكيؼ أقولو .. الرعب يسكف خالياي ... 

 .4«حولني في النياية لكتابة الشعر....
لـ يستطيع النظاـ قير خالد رضواف ،و تدجينو رغـ سنوات السجف و المطاردة و التعذيب ،و 

ؼ الجزائري ، إذ أرعب مف أرعب و فالمتطرفوف ىـ فزاعة المثق نجح المتطرفوف في كتـ صوتو.
صفى مف صفى و طوى مف طوى تحت جناحو مف المثقفيف ، ومنيـ سعاد آكمي الصحفية في 

أشعر بأف السماح لممتدينيف بالعمؿ السياسي أمر فيو الكثير »رواية "بخور السراب " التي تقوؿ:
 .5«مف الخطورة و مجرد التفكير في عواقبو يجعمني أرتعب

لحد الساعة » ء المتطرفوف مصطفى الصحفي إلى حد الجنوف يقوؿ عنيـ:و أوصؿ ىؤال
مازالت أجيؿ مف ىؤالء و لـ)كذا( جاؤوا إلي وما الذي أرادوه بالفعؿ و بعدىا عشت غربتي 
الجحيمية و تنقالتي المستمرة .... مف بيت لبيت و مف صديؽ لصديؽ ... لكف بقيت أحس 
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أمامي و بقربي يمينا و يسارا و في الميؿ داخؿ كوابيسي  مع كؿ خطوة أخطوىا... أنيـ ورائي و
 .1«يخرجوف و يدخموف كما يشاءوف

كما عاشت فيروز الصحفية حالة فرار و رعب و ترقب و طوردت ىي كذلؾ مف طرؼ ىؤالء 
المتطرفوف الذيف يطفؤوف كؿ بصيص لمنور في حياة المجتمع و يسدوف كؿ المنافذ التي يمكف 

لـ أفكر في اليرب ، لكف عائمتي نصحتني باالختفاء مدة » عف وضعيا: أف يمر منيا تقوؿ
معينة ... لكف الرسائؿ بقيت تصمني في كؿ يـو تقريبا ،رسالة وراء أخرى ، كأنني المسؤولة 

 .2«األولى عف الكارثة......
و حاوؿ  فالمتطرفوف ينشبوف أظافرىـ في وجو كؿ مف شكوا في انتماءه الى زمرة المثقفيف.

لنظاـ حماية المثقفيف رغـ صدامو مع بعضيـ ،حيث ساعدت السمطات المحامي في رواية ا
فتحدثت مع رئيس » :ىدميا المتطرفوف و ذلؾ تحديا ليـ"بخور السراب " في بناء القبة التي 

الدرؾ و المسؤوؿ عف البمدة وأقنعتيما بالفكرة ، ]...[ و فروا كؿ شيء لبدء العممية ،]...[ حتى 
سمع بالخبر فأرسؿ مف يشيد بمثؿ ىذه المبادرة و تدخؿ الجيش ليوفر الحماية الوالي 
 .3«الالزمة

كما حاوؿ النظاـ متمثال في مدير الجامعة حماية حداد األستاذ الجامعي الذي تياطمت عميو 
 مدير الجامعة بنفسو منحني عطمة مدفوعة األجر:»تيديدات المتطرفوف : 

 .4«ال تتأخر في اليروب؟ -
د رفضو الفرار ،يقرر حداد ترؾ الجامعة أماـ التيديدات و بعدىا يصفى جسديا بعد و بع

و كذلؾ خالد رضواف الذي قضى معظـ حياتو في صراع مع النظاـ  نو ممحد.أإصدارىـ فتوى 
تصور خالد رضواف تحت : » حمايتو، مما يجعمو يحس بالمرارة، يقوؿ لصديقويجد نفسو في 

 .5«وره أبداحماية النظاـ سيء لـ أتص
كاف يقيـ ىناؾ مع عدد غفير مف الصحافييف الذيف آوتيـ السمطة في ذلؾ الفندؽ الكبير »و: 

 .6«خوفا عمى حياتيـ مف االغتياالت المبرمجة ضدىـ
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و لجوء النظاـ إلى حماية المثقؼ ليس حبا فيو ، بؿ ىو مجرد خيار مرحمي اقتضتو مصمحتيا 
القمع الفكري كاإلرىاب الفكري :»إذ  اسا و ىـ المتطرفوف.،ريثما يتـ القضاء عمى خصـ أشد مر 

لو وجياف ، وجو يتصؿ بالدولة المستبدة التي تفرض اإلجماع و اإلذعاف بالقوة ، رافضة الحوار 
الذي ينطوي عمى إمكاف االختالؼ ،أو المساءلة التي يمكف أف تفضى )كذا( إلى التشكيؾ في 

و اإلذعاف بتفكير نقضي )كذا( أو ثوري يغدو نوعا مف الشرعية ، أو الخروج عمى اإلجماع أ
في  –الخيانة التي تستوجب االستئصاؿ المادي أو المعنوي ،و إذا لـ يكف االستئصاؿ مستحبا 

فعمميات االحتواء أو الغواية ، أو اإللياء، موازية لعمميات  –أوقات بعينيا ، و شروط مالزمة 
أو التسخيؼ ، أو التشكيؾ ، أو التحويؿ التي يمكف أف  اإلقصاء ، أو التيميش ، أو التيويف ،

ما تؤديو وسائؿ االستئصاؿ المادية  –عمى نحو أكثر مراوغة ، و أقؿ إيالما  –تؤدى ) كذا( 
 .1«في متوالية االنضباط و العقاب 

، سـ موقفو و أف يختار أحد الطرفيففأماـ متراجحة النظاـ و اإلرىاب  كاف عمى المثقؼ أف يح
يعادييما معا ، فتعددت خيارات المثقفيف ، يقوؿ عزيز السبع لميميا عياش عف خيارات أو 

تغيروا جمعييـ تقريبا ، أعرؼ أربعة التحقوا بسمؾ األمف ، و اثنيف صعدا »أصدقائو المثقفيف : 
لمجبؿ مع المتدينيف ، وآخر لف تصدقي بأنو صار مسؤوال في الحكومة .... ربما شخص أو 

 .2«قوا في المعارضة ،ولكف ما نفعيا يا ترى في بمد كبمدنا؟شخصيف فقط ب
بعض مف أصابو شيء مف ذلؾ التخويؼ :» و أماـ كؿ ىذا الذي تعرض لو المثقفيف نجد 

انزوى باحثا لنفسو عف توازف يعيد لذاتو االعتبار و يرفع عنو تيمة قد ال يكوف ليا و لو أساس 
الصراخ الذي يغمر المكاف حتجاجا عمى ضعيؼ مف الشرعية و بعض خمد إلى الصمت ا

، و بعض ثالث تقمص دور التائب عف جـر لـ يرتكبو ، لكنو احتاج إلى ذلؾ الستدرار الثقافي
، بؿ جنح إلى المضاربة اإليديولوجية ففاؽ أىؿ سسات التخويف و فقيائيا المحدثيفغفراف مؤ 

. الخ ! أما بعض مف أصابو شيء مف التخويف في إبداء الوالء لممبادئ التي اتيموه بخيانتيا ..
فتاوى التكفير ، فقد خمد إلى خوفو اليومي مف نياية ال يريدىا ، بعض آخر ارتضى أف يتوب 
عما قاؿ عقؿ مف األشياء حتى و إف لـ تقنعو توبتو ، و بعض ثالث قضى بعد إنفاذ حكـ 

 .3...«المفتي فيو، و بعض رابع مازاؿ ينتظر 
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 يعيشيا المثقؼ الجزائري بيف سنداف النظاـ و مطرقة اإلرىاب.فيذه ىي األحواؿ التي 
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 المرأة و اإلبداع في حياة المثقف:المبحث الخامس: 
عنؼ اإلرىاب ،وضع  ،مفتي حالة حصار تاـ) قمع السمطة يعيش المثقؼ في روايات بشير

ؽ نوع مف التوازف ،حتى ال ينيار اجتماعي متردي(، ووسط ىذا الخراب ما عساه يفعؿ كي يحق
و يواصؿ مسيرة حياتو بما تبقى لو مف رمؽ ،ىنا كانت المرأة و اإلبداع بشتى فروعو ،الضفتاف 

فيناؾ مف المثقفيف مف سمؾ كؿ الطرؽ إال طريؽ  المتاف يحقؽ عمييما المثقؼ كؿ ىذا.
ي كانت إحدى وجيات المواجية ، فيو يرفضيا و ييرب الى أمور أخرى ، منيا المرأة ، الت

 المثقؼ التي ىرب إلييا مف جحيـ الواقع.
حياة بعض المثقفيف ،ووضع في المرأة ىذا الكائف المنبوذ المرغوب فيو ، كاف لو دور فاعؿ 

 بيف يدييا في حاالت عدة مصيره بشكؿ مف األشكاؿ.
 ذه الكتابات فقد:و تعد المرأة محور كتابات الكتاب المغاربة المعاصريف ،إذ نجد ليا ثقؿ في ى

سجمت قضية المرأة حضورا بارزا ضمف أسئمة المتف الروائي المغاربي ،مما يدؿ عمى المنزلة »
 .1«الميمة التي تحظى بيا ضمف شواغؿ كتاب ىذه الرواية

و عمى غرار ىذه الروايات نجد أف لممرأة حضورا بارز و أساسي في روايات بشير مفتي ،إذ 
انبنت عميو رواياتو ، و تظير أكثر في شكؿ الحبيبة المشتياة  كانت المحور األساس الذي

المفقودة التي يستحيؿ لمسيا أو االلتحاـ بيا ، وبما ىو تعبير عف فشؿ المثقؼ و عطشو لكؿ 
 ما ىو جميؿ في ىذا الوطف.

 و تحضر في روايات بشير مفتي المرأة األـ ،المرأة الصديقة ،المرأة الجسد ،والمرأة الحبيبة.
أولى عالقات المثقؼ بالمرأة ىي عالقتو بالمرأة األـ ، الحب الذي ال ريب فيو ، و الحناف و 

الدافؽ ، حيث نجد ذلؾ التعمؽ الكبير باألـ عكس ما نجده بالنسبة لألب ، ما عدا عالقة ليميا 
بأميا ،التي كانت عالقة عداء وكره مف طرؼ ليميا التي  «خرائط لشيوة الميؿ»عياش في رواية 

 سعت لالنتقاـ مف أميا، فتسببت في موتيا.
وطالما شعرت بأف أميا ال تعيرىا كبير اىتماـ ، بؿ كاف كؿ ما ييميا ىو زوجيا ،تقوؿ ليميا 

أمي التي كانت فرحة بعشيقيا الذي تزوجتو تركتني أفعؿ ما أريد ،بؿ كانت » عف ذلؾ :
 .2«عر بأف عبئا ما انزاح عنيامطمئنة إلى أنني محتضنة مف طرؼ عائمة منيرة الطيبة ،و تش

                                                 
 (66-65عبد اإللو بمقريز ، نياية الداعية ، ص:)1
 .59لشيوة الميؿ،ص: خرائط2



 المرجعيات الفكرية لممثقف في روايات بشير مفتي                                                                        الفصل االول

91 

 

فكانت منبع الحناف الدافؽ و الحضف « شاىد العتمة »أما األـ بالنسبة لمصحفي في رواية 
عالقتي )كذا( بأمي خميدة كانت تنزع إلى التواطوء و الحناف ، فيي التي » الدافئ ،يقوؿ عنيا:

شخص ىو أعز إليؾ مف  ظمت تمدني بنسغ الحياة و تفتح لي بيف ذراعييا معنى أف يكوف لؾ
 .1«كؿ الكائنات األخرى في العالـ

فحـر مف ىذا الحناف و تجرع مرارة فقداف األـ في سف « أشجار القيامة»أما الميندس في رواية 
مبكرة حيف كاف في سف أشد ما يحتاج فيو المرء لحناف األـ ،فعمؽ مف إحساسو بالضياع و 

 .2«السف الذي كنت بحاجة إلييا ماتت أمي في» األلـ و االنكسار ، يقوؿ :
 وسط ما يعيشو مف قسوة الواقع حواراتو  «المراسيـ و الجنائز » و يتذكر الكاتب )ب( في رواية 

 ، و يستفسر ، في زمف مميء بالحب و الدؼءكاف لأللـ فيياكرغبة في عودة أياـ ال م ،مع أمو
 يرا كانت أمي تقوؿ لي :عندما كنت صغ» عف حقيقة الموت التي يعيش وقائعيا اليـو :

 إننا ال نستطيع أف ننجو مف الموت .... -
 لماذا ال نستطيع أف ننجو مف الموت .... -
 لماذا ال نقدر عمى ذلؾ يا أمي.... -
 ال نقدر و كفى .... ال اعمـ السبب ..... اهلل خمؽ العالـ ىكذا ... -
 اهلل بشع إذف....]...[ -

 مة لطمتني عمى خدي ... ناىرة إياي بصوتيا الرقيؽ!.ىذه المرة لـ تتركني أكمؿ الكم
 .3........«ال تسب خالقؾ حتى ال تدخؿ جينـ  -

و كاف حضور المرأة األـ في ىذه الروايات حضور شاحب مقارنة بحضور المرأة الحبيبة التي 
مف  ،قفيف لممرأة في روايات بشير مفتياختمفت نظرة المثو  بجؿ ىذه المتوف الروائية. تستأثر

 نظرة االحتقار و االستغالؿ إلى نظرة الحب و التقديس.
مجرد مصدر لممتعة  "بخور السراب "كانت المرأة في البداية بالنسبة لممحامي في رواية 

الجسدية ال غير ، حيث كاف يرتاد المواخير بحثا عف المتعة ، ولـ يعرؼ معيا معنى الحب ، 

                                                 

 . 2113بوشوشة بف جمعة ، التجريب و ارتحاالت السرد الروائي المغاربي، المغاربية لمنشر ، تونس ، الطبعة األولى ، 1
 .  11ة الميؿ ، ص: خرائط لشيو  2
 . 12شاىد العتمة ، ص:  3
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ال أزاؿ يا صديقي ، و لكف »ا في الحب ،يجيبو :فحيف سألو صديقو حداد إف كاف مازاؿ خائب
 .1«كيؼ لي أف أحب و أنا حبست عالقتي بالنساء ضمف حدود جسدية ال غير؟

عمى شؤوف جدتو، و تسبب في ، الفتاة التي كانت تقـو و طبؽ نظريتو ىذه عمى منيرة
، و ماذا يمكنني فمـ أجد ما أقولو ليا»بأف جدتو تممح لو بالزواج منيا قاؿ : ،وحيف شعرىربيا

 2«أف أقولو ليا أأقوؿ أنني أتصرؼ معيا فقط كحيواف يمبي غريزتو ال غير؟
كػاف  ،و يمبيف رغباتػو ،النساء المواتي يمارسف معو الجنسو لـ يكف يريد االرتباط بذلؾ النوع مف 

ذا مػػا كػػاف البػػد مػػف المػػرأة فمػػف» يبحػػث عػػف امػػرأة مػػف ونػػوع مختمػػؼ عػػف امػػرأة بطعػػـ القداسػػة:  وا 
تكوف إال المرأة اإللية )كذا( المرأة التي تصػبغ عمػي شػيئا مقدسػا و مفترسػا و ترمينػي فػي سػحيؽ 

 .3«أبدي ال أخرج منو أبدا
و يمتقي معو صالح كبير في نفس النظرة لممرأة ،باعتبارىا مصػدر لمجػنس و المتعػة ،الػذي يقػوؿ 

اىف إال مصػادر المتعػة الجنسػية إنػو ال يػر  ،ال تحدثو عف النساء، فنظرتو خبيثة» المحامي : عنو
 .4«ال غير...

اليػػـو المػػدخؿ األكثػػر بػػروزا » :ي الكتابػػات العربيػػة إذ يعػػد الجسػػدو تشػػييع النظػػرة لممػػرأة كجسػػد فػػ
 .5«عمى مستوى اإلنتاج الروائي بالعالـ العربي ،كما عمى مستوى نقده و قراءتو

قائمة عمى النزعة النفعية ،فمـ يكف  ،بكريمة« أشجار القيامة»و كانت عالقة الميندس في رواية 
يراىا إال تمؾ الساذجة التي ال تصمح إال ألف يمارس معيا الجنس ،فكانت امرأة إلشباع الرغبات 

 ذكاء ، فكنت آخذىا معي إلى أماكفلي بمياء ، أو عديمة ال كانت كريمة تبدو» ،يقوؿ عنيا:
 .6«يبة عمى كافة أعضاءىا الجنسية ]...[ ، و ىناؾ كنت أطمع بشيوانية غر مخفية عف الناس 

 و استمرت نظرتو ىذه ليا ، ولـ تتغير رغـ عممو بحبيا لو.
لتقوؿ ما تريد ىو الجسد  «أشجار القيامة»و يرى حسف المودف أف المدخؿ الذي اختارتو رواية 

ؾ لو إف كانت تقوؿ الحب والجنس والشيوة والمذة ، فإنيا ال تقوؿ ذ»،فرواية أشجار القيامة : 

                                                 
 .11أشجار القيامة ، ص: 1
 . 21المراسيـ و الجنائز ، ص:  2
 . 76بخور السراب، ص:  3
  46نفسو ،ص:  4
 . 47،ص:  َفسه 5
6
 . 55نفسو ،ص:  
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، باليذياف إال في عالقة بالقير واالغتراب، بالسجف واالعتقاؿ، بالعنؼ واأللـ، باالنتحار والموت
 . 1«والجنوف 

وال تخرج نظرة حميدي ناصر في رواية "المراسيـ والجنائز " عف نفس اإلطار ، يقوؿ الكاتب 
 . 2«ما ييمو في المرأة ىو ممارسة الجنس معيا  إف كؿ»)ب(عنو 
مع رشيدة حيداري ، التي كاف يعبث معيا ثـ يفضحيا أماـ اآلخريف : يقوؿ الكاتب كما فعؿ 

راح يشتغؿ عمييا ، وفي الميؿ يسرد عمينا بالتفاصيؿ كيؼ تحدثا ودخال حانة »)ب( عف ذلؾ : 
الزينات معا ....وكيؼ أنيا دخمت معو غرفتو بالحي الجامعي متنكرة في ثياب رجؿ ، وقضت 

 .  3....«في الشرب وممارسة الحب معو أكثر مف ساعة 
كنت منحدرا مف ثقافة »ويفصح سمير مرواف في رواية "شاىد العتمة "عف رأيو في المرأة:

 . 4«أف ترى المرأة إال خارجة مف ضمع الرجؿ ومف نقص فادح في الطبيعة  وساللة ، ال يمكف
تقارية لممرأة ، واف لـ يعتبرىا والكاتب )ب( في رواية "المراسيـ والجنائز " يحمؿ نفس النظرة االح

كنت أدرؾ كـ كانت عالقتي قاسية مع النساء أو ألقؿ جافة »مصدر لممتعة ، يقوؿ معترفا : 
 .5«فمـ يكف عندي اىتماـ كبير باألنثى 

والصحفي في رواية "شاىد العتمة " كانت عالقاتو بالنساء عالقات عابرة ،يعتبرىا مف البداية 
مع زكية تفتح جسدي بالفعؿ .فككت كؿ »ة فييا ،كعالقتو بزكية يقوؿ:محطات ال مجاؿ لإلقام

أسراره .]...[أخبرتني بأنيا ىي األخرى تمتعت معي بيذه المغامرة بالرغـ مف أنيا لـ تكف تزيد 
 .6«ليا أف تأخذ أي إطار 

كي مغامرة عابرة انسجيا ل:»وكذلؾ كانت عالقتو بإيناس رغـ حبيا لو ، يقوؿ عف ىذه العالقة 
 .7«عمى التواصؿ مع الطرؼ اآلخر .ثـ ينتيي كؿ شيء في محطة ما  ال افقد القدرة

، ي المقابؿ اليياـ الى حد التقديسوالى جانب النظرة االحتقارية مف طرؼ الرجؿ لممرأة نجد ف
، فيجدىا فضاء كانت بيف المنافذ المتاحة أمامو فأماـ ىجير الواقع ييرب المثقؼ الى المرأة التي

زىرة  لمدؼء والحناف والعطاء كما ىو حاؿ الميندس في رواية "أشجار القيامة " الذي احي رحب
                                                 

 . 113حسف المودف، الرواية و التحميؿ النصي ، ص:  1
 .43أشجار القيامة ،ص:  2
 .113الرواية والتحميؿ النصي، ص:حسف المودف ،  3
 .29المراسيـ والجنائز ،ص: 4
 .30َفسه ،ص:  5
6
 .94شاهض انؼرًح ،ص: 
7
 .29انًغاسيى وانجُائؼ ،ص: 
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ا الحب، تقوؿ كريمة عف ىذا ، فرغـ حبو لألدب فاؽ حب زىرة ىذزوجة رفيقو الى حد العبادة
، يصبح األدب ثانويا ة ، يقؿ كالمو معي ، ويكثر شرودهكاف صحوه يعني عودتو لزىر :»الحب

 . 1«، افيـ أف حبو ليا كاف يسببو ما كاف أىـ منيا بالنسبة لو 
سة المستحيؿ الظفر بيا: يقوؿ ، فاف زىرة الحبيبة القديكريمة بالنسبة لو امرأة الرغبات فاف كانت

.[، فانظر إلى السماء منشدا ، ]..لحنيف بقمبي فاصؿ إلى ذروة ىالكةزىرة يمتد ا» :مناجيا إياىا
، ويموت ألجمؾ : يا سبحانؾ، ىا أنا طفؿ يحمـ ؾ، ويدعو لؾالالنيائي ، متعبدا بحرؾوجيؾ
» ...2. 

حركو األلـ والحراف ، ية " ىي: الحب المستحيؿفكانت البنية الدالة في رواية "أشجار القيام
 .والعطش لمآخر

فكريمة تحب الميندس وتفعؿ الكثير مف اجؿ الظفر بو دوف جدوى ، والميندس يحب زىرة 
، كخالد منطقة اليشة في ذات بعض المثقفيفحظى بيا وكانت المرأة الويتعذب بحبيا وال ي

، نجده ضعيفا أماـ ثوريتو وقيادتو لجموع الشباب رضواف في رواية "بخور السراب " الذي برغـ
وخالد رضواف في :»حبو لسعاد آكمي التي كانت مصدر إليامو ، يقوؿ المحامي عف حبو ليا 

الذي تعمؿ بحناف وحب ، كاف يذىب أحيانا إلى المرقص  صمتو المجروح ال يكؼ عف تذكرىا
 .3«، ويجمس يتأمؿ ىذه الفتاة التي فجرت فيو ذات يـو ينابيع الشعر وزىور الكتابة بو
 

واء كاف رسما أو ، والتفريغ والبوح عف طريؽ الفف سالحبيبة كانت محفزا عمى اإلبداعفالمرأة 
ال يكفي :» ادي الرساـ في رواية "أرخبيؿ الذباب " ، و ىو ما يقربو سمير اليكتابة أو موسيقى

)كذا( لمفناف أف يقرا كتب الفف أو يتمرف عمى الرسـ ال بد لو مف امرأة يقدر عمى امتصاص 
 .4«، فيي التي تولد فيو المحرؾ ....   يا الكيربائيةطاقات

 عنو: وكانت المرأة بالنسبة لعمي خالد ، جنة األرض والخالص : تتقوؿ ليميا عياش
كاف يعود ويرتصي  .كاف يعود ]...[مستنزفا، متعبا، أرقا مف األسئمة، والذكريات والمواجيات»

، وخالصي في أنت جنتي في ىذه الدنيا:»متضرعا ، صارخا، و أو مقبال، ومستريحاعمي معانقا 
 .5«ىذه الحياة  

                                                 
1
 .19شاهض انؼرًح ،ص: 
2
 .27َفسه ، ص: 
3
 .173أشجاع انميايح ،ص: 
 .214أشجار القيامة ، ص: 4
 .18بخور السراب ، ص: 5
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" و"فيروز" يقوؿ عف والكاتب )ب( الذي لـ تكف تيمو األنثى وقع في حب امرأتيف "سارة حميدي 
عندما دخمت سارة حميدي حياتي قمبت كؿ كياني وعصفت بروحي العديد مف :»حبو لسارة 

األحاسيس الغامض والتائية ، حيث شعرت ألوؿ مرة بالحب ، ىؿ ىو الحب األوؿ ؟ أـ مجرد 
أو وىـ الذي يمكف أف يدخمو اإلنساف ، دوف تيقف مستجيبا لنداء األعماؽ الخفية ، حيث 

 .1«لمجاعة إلى األخر ، األنثى ، تبرز كما لو ىي قوة قاىرة  ا
ويقوؿ عف فيروز . مف حدتو الواقع الخارجي بقسوتو فالعطش والمجاعة إلى األنثى ، زاد

 ، متوىجة كفراشة كميمةـ تبؽ إال ىي ...متوقدة في داخميفيروز. كأف مف نساء العالـ ل:»....
كمدينة مف الفرح ...لماذا المحظة فقط اكتشؼ أنني  مقمرة ، كبحر مف السعادات والنشاوى

 . 2«أحبيا أكثر مف أي شيء آخر ...  
 وحيف يقرر الكاتب )ب( السفر ومغادرة البالد يناجي فيروز قائال :

 آه ....يا فيروز العظيمة ...»
 كاف يمكف إف بقيت أف أبقى ..
 كاف يمكف إف بقيت أف أبقى ..
 ة سعيدة ...كاف يمكف لمجحيـ أف يكوف جن

 .3«كاف يمكف أف يكوف لمموت طعـ االنتصار...  
الة في رواية "المراسيـ والمرأة الحبيبة ىي المحفز عمى البقاء واحتماؿ جحيـ الوطف ،فالبنية الد

ابو وحيرتو وتييو وسط جحيـ ، يبث الكاتب )ب( لياتو الحبيبة عذىي "البوح لمحبيبة " "والجنائز
، فكانت الرواية حكاية وطف مف خالؿ حكاية المرأة الوطف المفقودالوطف، ويحكي ليا قصة 

 الحبيبة.
، وعندما جسد يغترؼ منو بعض المتعلسراب "وكانت المرأة في نظر المحامي في رواية "بخور ا

جدتو لجده  ، وبعدما سمع قصة حبيشو خالد رضواف مف عذاب حب حقيقيرأى ما يع
، وبدا رحمة بحثو عف إلى مثؿ ىذه األحاسيس النبيمةحو ، اشتاقت رو المعزوز والطبيب بيار

ذلؾ الحب الذي متى يولد  »شعور ال يفتأ يمح عمي إلحاحا قاتال ويسكنني سكنا خانؽ: »الحب

                                                 
 . 34أرخبيؿ الذباب ، ص: 1
 .41رائط لشيوة الميؿ ، ص:خ 2
 .13انًغاسيى وانجُائؼ ، ص: 3 
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؟ الحب الذي يسكف خالد رضواف لسعاد آكمي؟ الحب الذي عمر طويال في انتظره بكؿ جوانحي
 .  1«..؟قمب جدتي لمجد عزوز ولمطبيب بيار ...

مجرد وسيمة لممتعة  ، فبعدما كانتي مف المرأة بعد تعرفو عمى ميعادتغير موقؼ المحامو 
ميعاد الصوت الرىيؼ كقصيدة شعر :»الممجأ اآلمف والدؼء الالمتناىي ، أصبحتوتحقيؽ المذة

، ولـ يكف ال تمؾ كانت المحظة األساس لممقاـو ،رياء، النظرة الجريحة،الوجو المرتفع بكب
 .2....«وى ، المرأة ىي المتكأ و الطريؽ الشعور بالجد

، يقوؿ معترفا لعزلة واالنطواء التي كاف يعيشيا، وتخمص مف أحاسيس افتغير مسار حياتو
 . 3«بفضمؾ غادرت خالة العزلة تمؾ ، ووجدت نفسي اخرج مف جديد الحياة »لميعاد : 

ا ،ف جحيـ التي يعيشيوترسخت لديو قناعة باف الحب ىو المنفذ الوحيد لمخالص مف حالة ال
اعرؼ أف الحب شيء مصيري وانؾ تعقد عميو آماال كبيرة في :»وىذا الذي أدركو صديقو حداد

 . 4....«إنقاذؾ مما تعانيو 
فالحب ، مف ضياعو بؿ تؤدي بو الى اليالؾ ولكف بدؿ أف يجد المرأة المنقذة يجد امرأة تعمؽ

الة واضحة المفقود إرىابي ولـ تكف المس، فميعاد كاف زوجيا الذي وجده كاف حبا مستحيال
فيا أنا أحب أخيرا ولكف ثمف ىذا الحب حياتو وحياة ميعاد إذ قتميا » :أماميا ، يقوؿ المحامي

 .5«زوجيا اإلرىابي
فالمرأة في حياة المثقؼ ىي الدرع الواقي مف المحف التي يعانييا الوطف ، وىي قناعة المحامي 

كما اعرؼ فالحب يجعمؾ :»السراب" يقوؿ ىذا األخير لألوؿ في رواية "بخور  وخالد رضواف
 .6....«في ىذا البمد  في مأمف مف كؿ ما يحدث

ومثؿ المحامي في رواية "بخور السراب " يبحث الكاتب )س( في رواية "أرخبيؿ الذباب " عف 
 ، فادت بو إلى الجحيـ وأدخمتو متاىات كانت نيايتيا انتحاره .خاصامرأة مف نوع 

جاءت :»، يقوؿ يمة يثير فيو رغبة البحث عف الحبكاف كالـ سمير اليادي عف حبو لجم حيث
 فكرة أف اعرؼ امرأة مف النوع الذي تحدث عنو محمود البراني أمرا مثيرا لمغاية خاصة أف كالـ
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 .1«سمير اليادي عف حبيبتو جميمة أصبح مقمقا ويثير غيرتي  
حيث كانت تعيش ظروؼ غامضة  بأنيا امرأة مف نار.ي يمكف وصفيا ويتعرؼ عمى "ناديا" الت

عمى عالقتيا، وأحبيا حبا كبيرا، وانتيت عالقتيا بالفشؿ، وأنيى ىو  ، كاف ليا أثراوخاصة
 . حياتو انتحارا

ذات  ، وبحثا عف تحقيؽ الذات داخؿرجيوما ىذا التعمؽ بالمرأة إال ىروبا مف جحيـ العالـ الخا
كانت صورتيا في خيالي ثابتة، قوية، :»يا ، يصؼ تعمقو بةىذا الكائف الذي يسمى امرأ

، أكاد أراىا في كؿ زاوية وأحس بحضورىا في كؿ ركف التفت إليو]...[حرفتي إلى ناصعة
 . 2«أرضيا وحمقت بي في سماواتيا  

المرأة الحبيبة كانت المنجي لممثقؼ مف حرائؽ الوطف وىي القشة التي تشبث بيا عساه يظفر 
ؿ الكاتب ، وىو حاا في حالتو ىذه ىشا ضعيفا منساقا، ويبدو أماميمف الحياةيسير ولو بكيؿ 

ىذه المرة سأعمف أماميا صراحة بأنني أحبيا أكثر ما تتصور]...[ : »)س( الذي يقوؿ عف ناديا
اءىا لكف كؿ ىذا لف ييمني في حتما ستنتيي بالضعؼ واليشاشة وربما بسرعة االنسياؽ ور 

وف لي أممآخر في التعمؽ أراىا وأحدثيا حتى ارتاح قيال بدوف ىذا لف يك، يكفي فقط أف شيء
 .  3.«بالحياة

وكذا  .ؿ اليزائـ وآخرىا ىزيمتو في الحبو ىو ما حدث بالفعؿ حيث انتحر الكاتب )س( بعد ك
، فرغـ مغامرات الحب التي عاشيا ة "شاىد العتمة "" قصة حب فاشمةعاش الصحفي في رواي

، فقد كانت بعدما كانت مالذه وسط جحيـ الوطف، ة التي ىاجرت وتركتومتعطشا ليال ظؿ
ىالة " ىي المتكأ والروح،الصدر الذي عندما ارتمي عميو حاضنا ومقبال وباكيا ىو الشفيع في »"

 .   4«سنوات الجمر وأياـ القتاؿ العنيفة وبعدىا
نياية عالقتي »قو ليالة: وىذا الفشؿ أضاؼ معاناة إلى جانب ما يعانيو، يصؼ حالتو بعد فرا
 . 5«بيا بقيت كجرح مفتوح لـ يترمـ بعد وال ادري إف كاف بمقدوره أف يترمـ

 بعد نياية »وكاف الفشؿ مصير عالقة سمير مرواف بإيناس الذي يصؼ حالتو بعد ىذا الفشؿ:
 

                                                 
 .92،ص: السابؽ 1
 .125نفسو ،ص: 2
 . 36أرخبيؿ الذباب، ص: 3
 .51،ص:نفسو 4
 ( .52-51،ص:) نفسو 5
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 . 1«عالقتي بإيناس أدور كثور أعمى مربوط بساقية ال اعرؼ ما الذي افعمو ، غير الدوراف...
اآلف فصاعدا سأحتاط مف كؿ مف »وحداد بعد أف تركتو حبيبتو مريـ صار حذرا منيف : 

 .2«النساء
، كما ىو الحاؿ مع عزيز السبع في رواية "خرائط مرأة بالنسبة لمبعض الحياة ذاتياوكانت ال

، وىي يمنيرة غادرتن» رفا بأثرىا عميو:لشيوة الميؿ " الذي فشمت عالقة حبو لمنيرة ، يقوؿ معت
 .3«، وليذا ال استطيع العيش بالكتابة فقط ىذه الحياةالتي كانت تعني لي بشكؿ خاص 

، لقد حطمتو اف ميدما بشكؿ تراجيدي مف الداخؿك» :ليميا عياش حالتو بعد ىذا الفشؿ وتصؼ
 .4«منيرة .إف بقاياه التي يتكمـ منيا صارت ىشة وضعيفة ]...[وصار أطالؿ حطاـ خربة 

ثقؼ بالمرأة الحبيبة في روايات بشير مفتي ، عالقة مشحونة ومتوترة ، مصيرىا فعالقة الم
، فاف كانت بدايات ىذه العالقات زـو عمى جميع الجبيات أوليا الحبالفشؿ ، وبطميا مثقؼ مي

 نعيـ وحالوة فاخرىا جحيـ ومرارة .
واقع عمقت مف آالمو والمثقؼ واف رأى في المرأة المنفذ والخالص مف جحيـ الوطف ،فإنيا في ال

سواء تجمت في صورة الحبيبة أو الزوجة أو :»وعذابو ، كأنيا تحالفت مع قسوة الواقع لتحطيمو 
وال تطفئ غمواء الشيوات والغرائز ، بؿ تحوليا الى الـ ممزؽ  بائعة اليوى فإنيا ال تشيع الذات

 .5«وفظيع يعمف عف الفشؿ المطمؽ والفراغ التاـ الشامؿ 
 تكف إال جرح مف جراحات المثقؼ في وطف جريح . فالمرأة لـ

احتمى بيا المثقؼ وسط جحيـ الوطف، سواء كما كاف اإلبداع إحدى جبيات المقاومة التي 
ب إضافة إلى مبدعيف في فنوف ، وال تخمو كؿ روايات بشير مفتي مف كاتتذوقا أو ممارسة

 .أخرى
في اإلبداع أي جدوى،  عض المثقفيفووسط حالة الجحيـ التي يعشيا الوطف ، لـ يعد يرى ب

أليا عف ، حيث تجيب العجوز رحمة الصحفي الذي يسإلى سكينتو المؤلمة ، وركففأحجـ عنو
الناس لـ تعد تيتـ بالشعر وأنا أيضا ....البمد في حاجة إلى » :سبب انقطاعيا عف الكتابة

 أشياء أخرى]...[ 
                                                 

 .47عتمة ، ص:شاىد ال 1
 .47نفسو ،ص: 2
 .85نفسو ،ص: 3
 .97نفسو ،ص: 4
5
 .128سغائظ نشهىج انهيم ،ص: 
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 .1...«..التقدـ الديمقراطية ...الخبز ...الحرية ...العدالة . -
فما يعانيو المثقؼ في ىذا الوطف قتؿ فيو روح اإلبداع ، كما حدث ليزيد الوىراني في رواية 

يزيد الوىراني أف يقرا عمي كنت أريد أف اطمب مف :»"شاىد العتمة "الذي يقوؿ عنو الصحفي 
البمد تغير  ،كما في السابؽ،]...[الزمف تغير، لكف كنت أدرؾ انو لـ يعد مرتبطا بو الشعر

، كانت قد دمرت ىذه الحساسية الجديدة وبعثت فييا حرب التي ىتكت األشياء مف الداخؿوال
 .2«آالميا وشروخا فظيعة 

 :أرخبيؿ الذباب الذي يقوؿ مستسمماوكذا قتمت روح اإلبداع في عيسى الموسيقي في رواية "
يو ىو أف الموسيقى غادرتني نعـ .أنا أيضا تعبت بؿ فشمت ،الشيء الوحيد الذي أنا نادـ عم»

 .3«ىي األخرى ،لو بقيت معي لقدرت عمى المقاومة 
، مف أىواؿ التي يشيدىا الوطف ف الكتابة حصنا منيعا ، يحتمي بووالبعض مف المثقفيف اتخذ م

، التي كانت بتو وسط مجتمع بالكتابة.حيث يحتمي الصحفي في رواية "شاىد العتمة " في غر 
، تمؾ وضعتني الحياتية الغريبة» ف ىذا:التي يطؿ منيا عمى الحياة : يقوؿ ع لو النافذة الوحيدة

التي أخوضيا منذ سنيف في وحدة عجيبة وغربة شبو مطمقة ، ليس لي فييا أي حمـ آخر غير 
 .4«الكتابة ، فاإلنساف الذي انيـز أماـ الحياة فتح المجاؿ لمكاتب كي يأخذ مكاف القيادة

عالقتي بالكتابة :»ار والبقاء والمقاومة وكذا الشاىد عمى قسوة ما يعيشو واتخذىا دافعا لالستمر 
، فاف متخمدت أوراقي واف بقيت حيا األعمؽ أف استمر عبرىا الى األبدنحبي ليا وطموحي 

 .5«ارزؽ ظممت ىي شيادة الحياة عمى قتامة الموت .... 
لمكتابة .وىو المشروع الذي جاء  والبنية الدالة في رواية "شاىد العتمة "ىي :"البحث عف مادة

كاف بانتظاري شيء آخر ...الكتابة المنغمسة في بؤرة :»مف اجمو الصحفي إلى مدينة وىراف 
 .6...«ضوء وعتمة ...ىذه الحكاية الجديدة 
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2
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وال تخرج النظرة الكتابة عمى أنيا درع واقي وسط جحيـ الوطف عند ليميا عياش في رواية 
كانت الكتابة تشكؿ لي صماـ أماف .ىدية مف السماء كي »"التي تقوؿ:"خرائط لشيوة الميؿ 

 .1....«يتفتح لي قمبي عمى مجاىيمو الغامضة ، وطبقاتو الغائرة 
ما تبقى لو في ىذا الوطف والكتابة بالنسبة لمكاتب)ب( في رواية "المراسيـ والجنائز "آخر 

شياء كؿ المعالـ ...كؿ الصور عندما تنيار كؿ األ:»، يقوؿ تمر ويصمدبيا يس ،المنكسر
...يظؿ شيء ما فيو يمتمع .....إنيا الكتابة...سأستمر في ىذا الطريؽ ...اكتب واكتب ..فمـ 

 .2...«يبؽ مف جميع األحالـ التي بنيتيا إال ىذه 
قضيت فترة الجامعة كعاشؽ كبير »ومألت عميو حياتو فأغنتو عف معاشرة اآلخريف ، يقوؿ: 

فمـ يكف عندي أي صمة باآلخريف ،فقط بعض األصدقاء الذيف أتقاسـ معيـ نفس لمكتب والكتابة 
 .3«اليواجس واالنشغاالت )كذا(  

، فتصبح مف أقدس طقوسو ،فيو يعيشيا بكؿ أحاسيسو س الكتابة المثقؼ حد الفناء فيياوتتمب
ينيض :» التي أرعبتيا حرائؽ الوطف وىو حاؿ احمد عبد القادر الذي يقوؿ عنو الكاتب )ب( 

منصرفا عني قائال باف أمامو ليمة مؤرقة مع الكتابة ... نعـ ال شيء يضاىي الشعر عنده حتى 
 .4...«وىو يتعذب بعيدا عمف ييوى ويحب 

ويقترح حميدي ناصر عمى أصدقائو المثقفيف الحؿ لمواجية عنؼ اإلرىاب وحالة اإلحباط التي 
 رع واقي أماـ كؿ ىذا القبح الميت،بالكتابة كد يعيشونيا ، بدؿ اليرب واالنتحار،وىو االحتماء

 تدخمت مستجميا كالمو »يقوؿ الكاتب )ب( : 
 "إف لـ يكف الحؿ في اليرب والموت ...ففي ماذا يتجمى ؟.-

 انتابو حالة صمت قصيرة قبؿ أف يجيبني ...
 .5....«في الكتابة  -

                                                 
 .117ص:السابؽ ، 1
 .25نفسو ،ص: 2
 .131خرائط لشيوة الميؿ ،ص: 3
 .79انًغاسيى وانجُائؼ ،ص: 4
5
 .13،ص: َفسه 
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أنا الذي قررت :»الخراب الكبير  واحتمى الكاتب )س( في رواية "أرخبيؿ الذباب " بالكتابة وسط
أف أبقى عمى حيادي داخؿ ىذا البمد ،]...[أنا الذي تحصنت بالكتب والكتابة ،ىاربا مف جحيـ 

ضعافيا بالمتاعب   .1.....«اسمو ىؤالء الذيف يممكوف خيوط تدبير المؤامرات وقتؿ النفوس وا 
فييا ذاتو ويعيش الحياة ، فيحقؽ طفلمثقؼ وسط ىجير الو والفف الواحة الجميمة التي يمجا إلييا ا

لـ يكف سمير اليادي صديقا فقط ،كاف قريب  «:المسموبة، يقوؿ الكاتب)س(في ىذا المعنى
 ،كاف كؿ ما يقاربنا .مكف أف يمنح الفناف رضاه المفقودأفكاري ورفيؽ رحمة البحث عف الذي ي

 .2.»....خياؿ طافح وىذا اليوس باف نخمد أنفسنا عمى البياض . ،جنوف محض
فالمثقؼ يشعر باف الموت يتربص بو لذا يمجا الى الفف )كتابة ،رسـ ،موسيقى...(ليترؾ مف 

الكتابة ال تصبح مالذا ومظمة »خاللو بصماتو في ىذا الوجود قبؿ أف تصطاده الموت ،إذ أف
لالحتماء إال لحظة ارتعاب الذات وخوفيا مف وجودىا الذي يصير ميددا ومالحقا بالنفي 

 .3«قصاء واإل
قاء المبدع ذاتو الى المحيطيف بو، كما يحدث ويتعدى اإلحساس باف الكتابة منفذ لالستمرار والب

بكتابتؾ استمر »...تقوؿ لو:  ،ناديا في إبداعو استمرار لحياتياالذي ترى  ،مع الكاتب )س(
»....4. 

ف الشرور بداخمي مسح الكثير م:»أما مع عيسى الموسيقي فترى انو طير دواخميا بفنو ،تقوؿ 
 .5...«...كاف فنو سالحا لي في عممية المقاومة وتطيير ذاتي مف تمؾ الرواسب النتنة 

ما ىو ، المحفز عميو كإذ تكوف ىذه األخيرة ،اع عند كثير مف المثقفيف بالمرأةويرتبط اإلبد
 :نو فيروزقاسي يبدع شعرا ،تقوؿ ع الذي جعمو حبو الكبير لوردة ،الحاؿ عند احمد عبد القادر

]...[أكثر مف مرة سمعتو يردد ما مكاف عبد القادر ليكتب أشعار ميمة لوال وردة قاسي..»
ة بيت أو "لوال المرأة ما قدرت عمى كتاب« أف الشعر مف الداخؿ مرتبط بعالقة مع امرأة:»ذلؾ

 . 6«ال ينفذ وقد اكتب بيذا المداد قصائدي   ،إف حبيا ال يموت»واحد"....
الشعر إخالص :»المرأة أيضا بالنسبة لممحامي في رواية "بخور السراب الذي يقوؿ وىو مرتبط ب

 7«لمحب 
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والكتابة ىي السالح الوحيد بيد المثقؼ لفضح السفاحيف والتاجريف بدـ الجزائرييف ،والذيف 
وىي شيادة عمى فترة مف أقتـ فترت جزائر ما بعد  ،إلى ىذا الطريؽ المسدودأوصموا الجزائر 

ىي السالح الوحيد لتعرية اكتشؼ أف الكتابة »الؿ ،وىي قناعة حميدي ناصر الذي يقوؿ:االستق
نزع األقنعة ،فضح المسكوت عنو ...ليذا بدأت اكتب روايتي الثانية ....أنيا تصؼ  ،الواجية

 .1«كؿ ما رأيت وشاىدت ..كؿ ما عانيتو ....كؿ ما أقسمت باف ال أقولو.... 
بوف باختالؼ توجياتيـ ،وقناعاتيـ ووجية نظرىـ لألمور ،فالكاتب ويختمؼ المثقفوف فيما يكت

ال ادري لـ لـ اخبره أنني اكتب رواية أنا :»...)ب( يختمؼ في نمط كتابتو عف ىذا االختالؼ 
ال تيمو  ،فرداني ،نرجسي نقده لي "بأنني كاتب ذاتي،أيضا ...عنو وعنا جميعا .ىؿ خفت مف 

ريد أف ة كما كاف يصؼ كتاباتي دائما ....عكسو ىو الذي يفي النياية إال مصمحتو الشخصي
ممحميتيا ،في تقاطيا مع كمفة الشرائح األخرى مف الناس البسطاء  ،تكوف الكتابة في جماعيتيا

 2...«واألقوياء 
اتيا ،يقوؿ الكاتب )س( عف وكؿ ما يكتبو المثقفوف ىو تاريخ لمأساة الوطف واف أخذت بعدا ذ

بطبيعة الحاؿ ىي جزء مكمؿ لماساتي  ،ية جزء مف التاريخ الكمي لممأساةىذه الروا:»روايتو
 .3«الفردية 

قصاء إذ: طيمة سنوات »فالفف كمف مف بيف المالجئ التي لجأ ليا المثقؼ أماـ العنؼ والقير وا 
الجمر والعذاب والمكابدة لـ يجد المبدع الجزائري مف منفذ غير االحتماء بالمنفى عمى حد 

 «.حداد ،ولئف كاف منفى المغة محصمة لمذات المقيورة  تعبير مالؾ
ىرب إلييا المثقؼ مف جحيـ  وىكذا فالمرأة في حاالت نادرة والكتابة كانت مف بيف المنافذ التي

كاالنتحار  ،المنافذ األخرى ولعميا أفضؿ ،األمف المفقود والحياة المغتصبة ووجد فييما ،الوطف
 . والخمر واليروب الى أوطاف أخرى

 
 
 
 
 

                                                 
1
 .52ائؼ، ص:نًغاسيى وانجُا 
2
 .18تشىع انسغاب ، ص: 
3
 .85ُائؼ ،ص:انًغاسيى وانج 
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إيديولوجيات المثقفين و المحمول اإليديولوجي في روايات بشير المبحث السادس: 
 مفتي:

 

، و شخصيات روايات بشير مفتي المثقفةنحاوؿ في ىذا المبحث رصد التوجيات اإليديولوجية ل
، 1«النص األدبي ليس معمقا في الفراغ» ، مف منطؽ أف  لمحموؿ اإليديولوجي لمروايات ككؿا

، التي كانت تأريخا لسنوات ، أو أفكار مف خالؿ الروايات الست ير مفتي أراد أف يقوؿ فكرةفبش
 ،فكر المتطرؼ ، و استيدفوا المثقؼ، سنوات الدـ و الرعب، الذي صنعو أصحاب السوداء

دفع الفاتورة ،فدفعيا دوف أف  –في نظرىـ  -فالحقوه ، وحمموه مسؤولية فساد الكوف ،فكاف عميو
 يحاكـ .

فجاءت روايات بشير مقتي لتقوؿ ىذا و الكثير مف القضايا التي كاف ليا صمة بسنوات الدمار 
 التي   عاشتيا الجزائر خالؿ تسعينيات القرف الماضي.

و قبؿ الكشؼ عف المحموؿ اإليديولوجي لروايات بشير مفتي ، عمينا تحديد مفيـو إيديولوجيا ، 
عمى مفيـو ىذا المصطمح و ال ضير في  ىذا التعدد ، فقد تعددت التعريفات ، محاولة القبض 

المشكمة األساسية التي يعاني منيا »فيو حاؿ العيد مف مصطمحات العمـو اإلنسانية حيث أف : 
مصطمح االيديولوجيا فيي في سعة مدلولو ، وتنوع استعماالتو ،مثمو في ذلؾ العديد مف 

 .2«غيرىمامصطمحات العمـو اإلنسانية كالثقافة و الوعي و 
، تصور لمعالـ يتجمى ضمنيا في الفف، و القانوف و النشاط االقتصادي: » فيي عند غدامشي

 .3«وفي جميع تظاىرات الحياة الفردية و الجماعية
نظاـ مف األفكار يتكوف في مرحمة تاريخي معينة لتوجيو » و يعرفيا بكري خميؿ عمى أنيا: 

، و تنبع عف تصور و أىداؼ تتصؿ بإثبات الذاتمعي نحالممارسات و السموؾ الفردي و الج
را عف مستوى لميوية و رؤية العالـ و مطالب الحياة استنادا لمرجعية القيـ و المعتقدات ،و تعبي

، و قؼ، مما يشكؿ معيارا لمفرد و المجتمع في التصرؼ و تقدير المواالثقافة ووعي الحقوؽ

                                                 
1
 .18أعسثيم انظتاب ،ص: 

2
 .66ػثض انىهاب يؼىشي ،ذفكيغاخ في انجسض انجؼائغي انجغيخ ،ص: 
انبثؼح –صيشك  –أييٍ انؼاوي ، ػىصج االَرهجُسيا ، انًصمف في انغوايح انًغاعتيح ، انُايا نهضعاساخ وانُشغ وانرىػيغ ، سىعيح  3

 ،  2009األون  ،
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عممو في الحاضر و المستقبؿ و اختيار ، وما ينبغي تحديد االتجاىات في النظر لمماضي
 .1«األساليب المؤدية إليو

المعنى المعاش و االنعكاس الممارس لمختمؼ العالقات التي »أما عمار بمحسف فيرى أنيا: 
يقيميا اإلنساف مع سائر الناس ومع الطبيعة :فكؿ سموؾ ونشاط بني البشر يحمؿ تصور لمعالـ 

إنيا لحياة والمجتمع والوجود، سموكات وموافؽ، بشاف اومعايير و  ويتجسد في تقييـ )كذا(
العنصر الذي يؤطر و  ينتج ويفرز كمية الممارسات التاريخية لمبشر سواء كانت في األشكاؿ 

 .2«األدبية أو القانونية أو السياسية أو االقتصادية .....الخ
لألمور المحيطة : ىي النظرة التي يحمميا المرء يدولوجيا مف منطمؽ ىذه التعاريؼفاال

 بو،وتتجمى ىذه النظرة مف خالؿ سموكا تو ومختمؼ ممارساتو الحياتية .
ائد ونجد أف شخصيات روايات بشير مفتي المثقفة ، تحمؿ كؿ منيا نظرة تجاه حالة العنؼ الس

د . وقردود أفعاليا في ىذه الروايات، وبناءا عمى ىذه النظرة كانت في الجزائر خالؿ فترة األزمة
ما ينبغي فعمو في :»، فتباينت بذلؾ ردود أفعاليا، وعميو فاف ينت وجيات نظرىا ليذا الوضعتبا

الجانب )اليدولوجي (ىو تحمس عناصره في آراء  الشخصيات الروائية ، ومواقفيا،وسموكيا كما 
 .    3«حركت بقمـ الكاتب ، لتعبر عف اتجاىو:مؤازرة واستخفافا باآلخريف أفكارا و سموكيا 

، دراسة مف األوليف، تماـ كبير مف طرؼ النقاد والكتابيت وجية النظر أو )المنظور( باىوحظ
وتشيال مف  األخيريف، فكؿ كاتب يحمؿ إيديولوجيا معينة ، يبثيا في نصو، ويحمميا إحدى 

لنص روائي بريء، أو  ليس ىنا وجود: » و أو يوزعيا بيف عدة شخصيات ومنوشخصيات
، وكؿ نص ىو تجسيد كؿ كتابة ىي موقؼ،مف أشكاؿ االنحياز حتى الصمت شكؿ، فمحايد

، عمـ صانع النص ذلؾ أـ لـ يعممو بيذا المعنى فالنص كممات المرسومة ليذا الموقؼ سواءبال
ال تتحكـ فيو الذات الكاتبة وحدىا الف ىذه الذات ىي نفسيا خاضعة في نياية األمر لمجاؿ 

فالذات الكاتبة شانيا شاف النص الذي تنشئو،  ،اعي وسياسي واقتصادي وثقافي معقداجتم

                                                 
1
نيُضج يساني ، إشكانيح انًرشيم انسغصي في انغوايح انُسىيح انجؼائغيح، ياسًيُح صانخ أًَىطجا ، انشباب ، صوعيح أكاصيًيح  

يذكًح ، ذؼُ  تانضعاساخ وانثذىز انؼهًيح في انهغح واألصب ، يُشىعاخ يشثغ ذذهيم انشباب ، جايؼح : يىنىص يؼًغي ، 

 . 118،ص : 2009انؼضص انغاتغ ، جاَفي  ذيؼي وػو ،
2
 . 41، ص:  2112حسيف خمري ،فضاء المتخيؿ ، منشورات االختالؼ ، الجزائر، الطبعة األولى ، 
 .76محي الديف أبو شقرا ، مدخؿ إلى سوسيولوجيا األدب، ص:  3
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تعيش باستمرار انحيازا داخؿ المجاؿ ، لطرؼ أو آلخر، وفي ىذا االنحياز يتـ الدفاع عف 
 .1«موقؼ أو قضية 

االيديولوجيا »وعميو ال يمكننا غض الطرؼ عف المحموؿ إاليديولوجي ألي نص،ذلؾ أف : 
لطرح النظري عنصرا مف عناصر المتخيؿ وىي مكوف أساسي في أي نص سردي،فإنيا بيذا ا

 .2«التي تكوف بعده المعرفي
أوؿ مف تنبو إلى فكرة )المنظور( في الرواية وعالجيا عالجا منيجيا ىو بيرسي »وقد كاف: 

نظور( مستمد مف . واف مصطمح )الم1954كتابو )صنعة الرواية ( عاـ  في Lubbockلوبوؾ 
لوضع الذي ينظر كؿ أي جسـ تقع عميو العيف يتوقؼ عمى ا، وىو يعني أف شالفنوف التشكيمية
، ثـ نقؿ ىذا المصطمح إلى األدب الروائي فعنى )الرؤية اإلدراكية( لممادة منو الروائي إليو

القصصية التي تقدـ مف خالؿ نفس مدركة ترى األشياء وتستقبميا بطريقة ذاتية تتشكؿ بمنطمؽ 
 .3«فسية رؤيتيا الخاصة :إيديولوجية كانت أو ن

 .4«منظومة القيـ العامة لرؤية العالـ ذىنيا :»ويعني "المنظور اإليديولوجي " عند أو سبنسكي 
إذ  ،ات المثقفيف في روايات بشير مفتي، وظيرت بشكؿ صريح أحياناوقد تعددت إيديولوجي

وجيتيا مف أعمنت بعض الشخصيات عف توجياتيا ومسار فكرىا صراحة ،وأخرى نستنتج إيديول
مى اعتناؽ تأثير كبير ع ،وكاف لألصوؿ االجتماعية لمشخصيات .الؿ كالميا وتصرفاتياخ

 والمتطرؼ . ،برالي واليساري والوطني والوجوديفنجد المي ،إيديولوجيات دوف غيرىا
فمف ىؤالء الوطنييف العجوز رحمة المثقفة في رواية "المراسيـ والجنائز" والتي تحمؿ روح وطنية 

ت عمى وطنيتيا إلى وتثب ،رؿ فترة االحتالؿ الفرنسي لمجزائف اجؿ الوطف خالجعمتيا تناضؿ م
فتختار العيش في الظؿ عمى المتاجرة بتاريخيا وتاريخ بالدىا مف اجؿ أشياء  ،بعد االستقالؿ

كانوا يطمبوف مني :»وىو ما يوضحو ىذا المقطع  .ية ال ترقى إلى عظمة ىذا التاريختاف
ميرجانات والسيرات لتوزيع األوسمة والشيادات الشرفية ،كنت اعتذر الحضور إلى الحفالت وال

                                                 
غرامشي السياسي ، تر: جورج طرابيشي ، دار ، نقال عف: جاف مارؾ بيوتي ، فكر  19عمار بمحسف ، األدب و االيديولوجيا ، ص:  1

 . 182، ص:  1975الطميعة ، بيروت ، لبناف، الطبعة األولى ، 
 . 127، ص:  2002تكغي سهيم ، االيضيىنىجيا و انًؼغفح ،صاع انشغوق نهُشغ و انرىػيغ ،األعصٌ ، انبثؼح األون  ،  2
3
 .)20-19 :(ػًاع تهذسٍ ، األصب وااليضيىنىجيا ، ص 
4
،  1995مر بف قينة ، في األدب الجزائري الحديث ، تاريخا ، وأنواعا ، وقضايا ... وأعالما ، ديواف المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، ع 

 ( .232-231ص: ) 
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وأتحجج تارة المرضى وتارة بالتعب ....لـ يكف عندي رغبة في دخوؿ عالـ القنوات الرسمية 
 .1«حيث الزيؼ والنفاؽ والتجارة بكؿ شيء 

القضاء ومف ىؤالء أيضا ذلؾ الشباب الجامعي الذي حمؿ روحا ثورية وسعى لتخميص الوطف ب
أولئؾ الطمبة الذيف كانوا يظيروف »عمى الفساد والمرتزقة الذيف يمسكوف البالد بقبضة مف حديد،

، إال قمة قميمة مف ابناي المدينة ، وغالبيتيـ مف األرياؼبسطاء مف عائالت فقيرة  ومحرومة لي
ؽ مع سنيـ ، ثـ تستدرجيـ األحالـ الطوباوية التي تتساو حيث جاءوا لمتعمـ فقط في الجامعة
 .2«لخوض معارؾ سياسية مف ىذا النوع 

ونالحظ أف اغمب شخصيات روايات بشير مفتي تحمؿ فكرا يساريا الذي يعد مف ابرز 
كانت لو :»اتب في رواية "المراسيـ الجنائز"في  ىذه الروايات، فحميدي ناصر الك اإليديولوجيات
 ويعشؽ تنظيرات" غرامشي"ارية، يحب الفعؿ، الممارسة و البراكسيس، ميوالتو الس

 .3«ومغامرات"ريجيس دوبري " 
في حيف رحت أنا » ومف خالؿ وصؼ الكاتب )س( لغرفتو نتأكد مف ىذه الميوالت اليسارية : 

، فيداؿ كاسترو الجدراف المزخرفة بألواف قوس قزح، وصور تشغيفاراأجوب الغرفة بعيني ماسحا 
»...4. 

 .5«كاف غرامشي نبيو الفكري والروحي الكبير » قد : وأستاذ ليميا عياش كاف ماركسيا ، ف
ذىب حتى ألمريكا الالتينية كي يحارب مف اجؿ عقيدتو » ويتأكد ىذا التوجو بيذا المقطع : 

 .6«الماركسية 
ثوريا يساريا ، يناضؿ بشراسة مف اجؿ تغيير « بخور السراب» كما كاف خالد رضواف في رواية 

، جتماعي تأثير عمى فكره وتوجياتو، وكاف ألصمو االجتماعيةوضاع وتحقيؽ العدالة االاأل
تعرفت عمى الظمـ واالستعباد منذ صغري وىذه النظرية » والذي يشير إليو في ىذا المقطع : 

مف حياتي؟ فكاف الجواب ببساطة  ، ماذا أريدالتي طرحتيا عمى نفسي أجابتني عمى األسئمة
 .7«عميقة الدفاع عف حقوؽ المحروميف 

                                                 
1
 (.164-163،ص:)2003-يذًض ػؼاو ،ذذهيم انشباب األصتي ، يُشىعاخ اذذاص انكراب انؼغب ،صيشك  
2
 .165نفسو ،ص: 
 .25لجنائز ، ص:المراسيـ وا 3
 .) 27-26(خرائط لشيوة الميؿ ، ص: 4
 . 28ص: المراسيـ و الجنائز ،  5
 . 31نفسو ، ص:  6
 .95 خرائط لشيوة الميؿ ، ص: 7
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، أنيـ سبب بؤس قطاع واسع مف الشعب، الذيف يرى ؿ عداء شديدا لمبرجوازييفاف يحموك
يوجو في » ، فقد كاف خالد رضواف : جشعيـ واستئثارىـ بخيرات البالد، مثؿ صالح كبير بسبب

ليذا الطفؿ البورجوازي المدلؿ الذي صنعتو مرحمة التفسخ  كؿ لقاء يجمعنا سمومو النقدية
 .1«االشتراكي 

اليسارية الوىمية لف تنفعو في شيء وعميو أف يطور قميال مف » نتقد سعاد آكمي توجيو ىذا : وت
 . 2« خطبو

منتميا الى حزب يساري دوف أف يكوف مقتنعا بيذا « أشجار القيامة » وكاف الميندس في رواية 
 .ولكف سرعاف ما ينسحب منو .3«كنا ننشط في خمية حزب يساري » التوجو : 

 . 4«مناضؿ وممتـز » كاف : « أشجار القيامة » رواية وساعد في 
 .5«يرغب في كؿ لحظة لو تغير العالـ » يناضؿ مف اجؿ تغيير األوضاع و: 

 –فنالحظ أف ىؤالء الذيف يتبنوف الفكر اليساري ، لدييـ وعي باألوضاع المتدنية التي يعيشونيا 
عيشيا غالبية الشعب ، ويمتقي ىؤالء وي –ذلؾ أف أصوليـ االجتماعية تعود لمطبقات الكادحة 

المثقفوف اليساريوف ، في نقطة وجوب تغيير ، وذلؾ بتغيير السياسات واألفكار ، وال يكوف ذلؾ 
  possibleيأتي" الوعي الممكف" »إال بتغيير الذىنيات وىـ يتمتعوف بوعي ممكف ، و:

consciousness   ليشكؿ الوعي  و يتجاوزهولكن« الوعي الفعمي » الذي ينشا عف
 .6«بالمستقبؿ

.  ما عدا األستاذ ي األصوؿ االجتماعية وفي الثوريةكما نالحظ أف ىؤالء اليساريوف يشتركوف ف
الجامعي في رواية "خرائط لشيوة الميؿ "،ويتمتعوف بوعي ممكف ،وذلؾ بالتبشير باالشتراكية 

االجتماعية والقضاء عمى كؿ كحؿ لألوضاع المعيشية المتدنية لغالبية الشعب وتحقيؽ العدالة 
فيمت األدلجة في األدب :»مظاىر االستغالؿ والقمع والنيب الفظيع لخيرات البالد ،حيث 

أو نداء  العربي الحديث حتى وقت قريب تعبيرا عف االلتزاـ حينا أو التبشير العقائدي حينا آخر
 .7«لممعارضة والتغيير والثورة حينا ثالثا

                                                 
 . 96، ص : انساتك 1
2
 . 48تشىع انسغاب ، ص:  
3
 .57، ص:  َفسه 
4
 . 72َفسه ، ص : 
5
 . 36أشجاع انميايح ،ص: 
6
 .41َفسه ،ص: 
7
 .55َفسه ،ص: 



 المرجعيات الفكرية لممثقف في روايات بشير مفتي                                                                        الفصل االول

108 

 

، خاصة خالؿ منتصؼ ف كانت يعيشيا الجزائريوفبيا ىؤالء اليساريو وىذه األوضاع التي يحار 
الثمانيات والتسعينيات وذلؾ بعد ظيور البورجوازية الجديدة أو األغنياء الجدد، وىو ما أراد 

الفكر اإليديولوجي الموجود عمى »بشير مفتي اإلشارة إليو مف خالؿ ىاتو الشخصيات ؼ:
اشر عمى إيديولوجيا النص ، لو تأثير مبواقع خارجيخيؿ الروائي يحيؿ إلى مستوى المت

 .   1«الروائي
وفي المقابؿ نجد أف المثقفيف المنحدريف مف عائالت غنية ،يحمموف نفس الفكر ،وليـ توجو 

في رواية "بخور السراب " وصالح سعدوف في رواية "المراسيـ والجنائز"  واحد ،مثؿ صالح كبير
لبالد الحرجة لتحقيؽ مصالح شخصية، ويصرح صالح سعدوف فكالىما انتيازي استغؿ ظروؼ ا

إال لغة الماؿ ...الماؿ يوحد كؿ العالـ  الناس اليـو ال تفيـ شيئا آخر:»بفكره المادي البرغماتي 
...ليست الوطنيات والقوميات واألفكار إال خرافات لـ يعد احد يثؽ بيا ...أعط )كذا( أي واحد 

 .2....«.نفسو الماؿ وسيبيع وطنو ...قومو..
كانت لو :»أما صالح كبير فانو يسخر مف نضاالت الشيوعييف ،وييوف مف اعتقادىـ ،فقد 

ورؤية متزمتة لمشيوعييف فال يكف عف نعتيـ  ،ب غامضة ال يتحدث عنيا إال نادراجوان
 .3«أما المتدنييف ،فمـ يكف يشعر نحوىـ بأي قرابة   ،المرضى بالحمـ التوتاليتاري)كذا(ب

ال ييمو ما  ،ور السراب" الذي كاف يعيش منعزالنمط ىؤالء أيضا المحامي في رواية "بخومف 
و شكى حالتو ىذه لخالد  ،لديو القدرة عمى اإلحساس اآلخريف، وليست يحدث في البالد

 حقا ال ييمني مصير اآلخريف ،وربما ليذا جئت ألتكمـ معؾ.: »رضواف
، ىذه أعراض البرجوازييف الذيف يعيشوف ما أنت فيوأقدـ لؾ وصفة لمشفاء مال تنتظر مني أف -

 .4«ودمائنا ....  عمى عرقنا
والى جانب الفكر اليساري نجد الفكر الوجودي يظير بشكؿ بارز في روايات بشير مفتي ،حيث 

بالضياع ، حيث تشعر تؿ موقع السارد تحمؿ فكرا وجودياأف كؿ الشخصيات المحورية التي تح
ة مثؿ الكاتب )س( في رواية "أرخبيؿ الذباب " الذي يقوؿ عف طريق ،وجودوالقمؽ ،وال جدوى ال

                                                 
 .57صالح سميماف عبد العظيـ ،سوسيولوجيا الرواية السياسية ، ص: 1
أنموذجا ،الرواية والتاريخ )دورة عبػد الػػرحمف « مدارات الشرؽ »عبد اهلل أبو ىيؼ ،الرواية االنسيابية : تعالقات التاريخ و اإليديولوجيا  2

 .194منيؼ ( ،ص:
 . 88عالؿ سنقوقة ،المتخيؿ والسمطة ، ص:  3
 .101اسيى وانجُائؼ ،ص:انًغ 4
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واف أحرض بداخؿ كؿ واحد  ،أف ازرع بذور الشؾ والسؤاؿ ،وكاف كؿ ما احرص عميو»تدريسو:
 . 1«منيـ حالة االستنفار والقمؽ ....حتى أنيـ ظموا يعتبروني فيمسوفا عدميا 

تيا تنحو ىذا المنحنى نحو الفكر الوجودي ،كميميا والظروؼ التي عاشتيا ىذه الشخصيات ،جعم
مقة ،أفقدتيا اإلحساس عياش "في رواية خرائط لشيوة الميؿ " التي عاشت في حرية مط

 ومف ثمة اإلحساس بالضياع وافتقاد اليدؼ والغاية مف العيش . ،باالستقرار
 تساؿ عني حتى لو أمي ال:»فأماـ غياب األب وانشغاؿ األـ طفرت ليميا عياش بيذه الحرية 

 . 2«غبت أسبوعا ، كانت تتركني عمى حريتي  
لـ أكف ميتمة بما يحدث ،منيرة :»ولـ تكف ميتمة بالظروؼ التي تمر بيا البالد ،رغـ ىوليا 

وجماعة الطالب الحالميف تعـ ، أستاذ الفمسفة ربما ، الذي يحكي عف غرامشي كنبي جديد 
 .3«والنضاؿ ىذا ،ولكف لـ يستيويني قط عالـ السياسة
منيرة لـ تكف مف ىذا الصنؼ الذي يتكمـ في الماورائيات، :»بؿ كانت تميؿ إلى األمور الفمسفية 

وأقنعتو، ال لـ تكف صالحة   ، والوجوالعالـ الداخمي المتشعب لإلنساف، في الروح وغموضيا في
 .4«، أو أظف انو المجاؿ الذي كنت فالحة فيو أكثر منيالذلؾ

، ورغبتيا في إمساؾ حقيقة الوجود اإلنساني. ا ىذه إال نتيجة إلحساسيا بالقمؽيوما ميوالت
، و مكاتيب القدر دائما في االستسالـ لعبت المجيوؿأنا التي رغبت :»وتشعر بعبثية الوجود 

 .5«،اترؾ خطواتي لتسير بال ىدؼ  
أخبرتو بنمط :»فناء الف مصيرىا في النياية ىو ال ،الغرؼ مف متع الحياة ما استطاعت وتحاوؿ

 تفكيري في الحياة :
 .6«كؿ شيء إلى فناء ،وليذا انتعـ بكؿ دقيقة تمنحيا لي الصدؼ الجميمة في الحياة   -

يحفر في الحياة حفرا »كما كاف لمسعود في رواية : "شاىد العتمة" ميوالت وجودية،فقد كاف
الذي يوجد فيو ،وكثير األسئمة  عميقا الكتشاؼ معاني األشياء وجواىرىا ،غير راض عمى العالـ

                                                 
1
 .55تشىع انسغاب ،ص: 
 . 35نفسو ،ص: 2
 .   59أرخبيؿ الذباب، ص: 3
 . 11خرائط لشيوة الميؿ ، ص: 4
 .25نفسو ،ص: 5
 .18نفسو ،ص: 6
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واالستفسارات والنقاش ،حتى درجة الممؿ أحيانا ]...[ فنعود لحمقة السؤاؿ حوؿ العدـ والوجود 
 .1«والموت والحياة ،أو ىذه البالد الكبيرة 

ويغرؽ في  ،ب كؿ ىذا القبح الذي يسود العالـويتساءؿ المثقؼ في روايات بشير مفتي عف سب
تعج باألسئمة ذات ة ،دوف أف يجد جوابا ألي منيا ،فنجد روايات بشير مفتي األسئمة الوجودي
 ،لقيامة "  الذي يحمؿ فكرا وجوديافي رواية "أشجار ا كالتي يطرحيا الميندس ،الطابع الوجودي

 ماذا تنتظر أنت حتى تعيش؟ .»فعندما تسألو كريمة : 
 يقعد طويال يفكر ثـ يساؿ :

 ماىو العيش ؟. -
تحسنا محاورتو في المسائؿ الوجودية ، فمقد كاف ضميعا في تسويد العالـ ،وشؿ أي لـ يكف مس

 .2«حركة حقيقية في تجاه التغيير
 يطرح السؤاؿ الوجودي ::»وعندما يرمي بنفسو أماـ السيارة 

 يا نجمة الصباح                             
 أ   يا نجمة عيد                             

 ي                                            
 ن                                             
 ا                                             
 ل                                             

 ط                                             
 ر                                             

 ي     
 ³«ق؟     

ما الذي تريده مني ؟وما الذي كنت ":»كما تتساءؿ ليميا عياش في رواية "خرائط لشيوة الميؿ 
 .3«أريده منيا ؟

                                                 
 (.48-47،ص:) انساتك 1
2
 .33َفسه ،ص: 
3
 .17شاهض انؼرًح ، ص: 
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يعكس إحساسو بالضياع مف  ،واية "بخور السراب " فكرا وجودياوكذلؾ يحمؿ المحامي في ر 
قتات مف خيبات روحية ال افيميا، وأساطير حياتي بحث ميتافيزيقي ي:»خالؿ ىذا المقطع 

 .1«تعشعش في ذىني ،وترسـ سياجا مف األسوار التي تمنع الفراشة مف أف تطير ..... 
ي بالذي يبقى مف األسئمة أحاوؿ جاىدا مخاطبة نفس:»وتزدحـ في نفسو األسئمة الوجودية 

 .2«ى ؟ عما تبحث يا ترى ؟ في أي طريؽ تسير ؟ والى أيف المنتي .الحيوية
سؤاؿ الحب وال  ؟ىذا الذي يؤرقني ليؿ نيار ليسبدأت أتساءؿ بنضج عما ابحث عنو»ويضيؼ:

 .3«الغاية مف ىذا كمو ؟ راء كؿ شيء،، ولكنو السؤاؿ نفسو المعنى المختفي و الحياة وال الموت
 .4«عيب الحقيقة أنيا ال تتركنا نحمـ :»ويصؼ الحقيقة 

لـ تكف كممة مقاومة تعني أي »:القيامة" بفكره الوجودي"أشجار  ويصرح الميندس في رواية
قميال أو كنت وجوديا عمى ما أظف غير أف صحبة ىؤالء الممتزميف كانت ممتعة  ،شيء
 .5«مثيرة

ات وما يجري في البالد ، فكؿ ما ييمو الغرؼ مف ممذ ،ولـ يكف ميتما باألمور السياسية
والشيء الوحيد الذي  ،ة فكرة مجردة في راسيكانت السياس:»واقتناص كؿ متعة فييا ،الحياة

عصر الحياة بيف دفتي  ،يش بكؿ قوة وحب وجنوف حتى األخيركاف يظير لي ميما ىو الع
  .6«يدي

حي لمحياة وتعطشي »بعبثية الوجود اإلنساني:« شاىد العتمة»ويشعر محمد عمي في رواية 
بو دائما عبث النيائي وعدـ لمغرؼ مف الممذات  وتحقيؽ أقصى درجات المتعة ، ظؿ يصاح

، كاممة ال داـ الموت حقيقة واحدة ال متعددة، ماتكناه معني الحياة، مادمنا نموتقدرة عمى اس
 .7«منتيية ىي التي تحسـ غايتنا مف الوجود

 .8«كنة ال أزاؿ أسير حسب الصدؼ وأؤمف بعشوائية األقدار:»ويضيؼ 

                                                 
1
 (.117-116أشجاع انميايح ،ص:) 
2
 .161نفسو ،ص: 
 . 21الميؿ ،ص:  خرائط لشيوة 3
 . 34بخور السراب ،ص: 4
 .66نفسو ، ص : 5
 . 47بخور السراب،ص : 6
 . 9نفسو ، ص : 7
 . 38ص: أشجار القيامة ،  8



 المرجعيات الفكرية لممثقف في روايات بشير مفتي                                                                        الفصل االول

112 

 

وجودية وىو  ،ي تبحث عنيا تكاد تكوف فمسفيةالتالغاية :»و تشير إيناس إلى  فكره الوجودي
 .1«األمر الذي لف أشاركؾ فيو...

يمكف اعتبار :»مفتي تحميال بالفكر الوجودي حيث أكثر روايات« شاىد العتمة»وتبدو رواية 
، ورواية الطاعوف ..... بيف الروايتيف رواية شاىد العتمةالعبث ىنا ىو التشاكؿ المشترؾ  

أف الذات يمكف أف تختار  ا ىو مفيـو في الفمسفة الوجودية عند كامو،والمقصود بالعبث كم
، يضعيـ عمى مقامات تتحدد يتحكـ في الذوات ، المعقوؿمصيرىا، بؿ العالـ عبارة عف فوضى

 .2....«بيا مصائرىـ ، ووجودىـ ،زواليـ وعدميتيـ 
ما الذي ييـ شخصيا »«:أرخبيؿ الذباب »ونفس الفكر العبثي نجده عند الكاتب )س( في رواية 

أي مصير مجيوؿ ينتظرىا في مثمي لـ يعنو عمى اإلطالؽ معرفة إلى أيف تتجو حياتو و 
، ثمة قوتاف تحركاف باستمرار حياتي األولى مبنية عمى القمؽ الفظيع باف الشيء ميـ الخارج

 .3«واألخرى متركزة أساسا عمى فكرة الصدفة
مف خالؿ المقوالت التي تنطؽ بيا شخصيات رواياتو ونممس تأثر بشير مفتي بالفكر  الوجودي 

الشؾ »والشخصيات المرجعية التي أوردىا في  ىذه الروايات . فكاف لمفمسفة حضور فييا ؼ:
أف الخطاب األدبي وثيؽ الصمة بالخطاب الفمسفي ، ذلؾ ألنو يتيح لمكاتب فرصة التعمؽ في 

. وىكذا ال تصبح العممية اإلبداعية مجرد الظواىر التي تحتوييا نصوصو األدبية الفنية ،....
نيا تغدو عمال متخيال يسيخ في التفكير الفمسفي العميؽ  .4«وصؼ إنشائي لمظواىر ، وا 

ونالحظ أف الشخصيات التي تحمؿ فكرا وجوديا، ذات أصوؿ بورجوازية في اغمبيا . وىذه 
ي مشاكمو التي لممكف أف يعوعي آني لحظي ، مف ا:» الشخصيات لدييا وعي فعمي وىو 

، دوف أف يكوف ليا 5« ، لكنو ال يممؾ لنفسو حموال في موجيتيا والعمؿ عمى تجاوزىا يعيشيا
فيي ليست ليا حموؿ مقترحة لمخروج مف حاالت تأزميا وحؿ مشاكميا، عمى  ،وعي ممكف

 الصعيد الشخصي والوطني.
، وىو الفكر الذي ار الغربيةمتأثروف في ذلؾ باألفكو مف المثقفيف مف يحمموف فكرا ليبيراليا 

، ابف عـ المحامي في رواية "بخور السراب ". وىو الذي يعترؼ بتوجيو رغـ إدانة و المعمـيحمم
                                                 

 َفسه، َفسها.  1
2
 .139شاىد العتمة ، ص: 
 .31نفسو ،ص: 3
 .142نفسو ، ص: 4
 .48وديض تٍ تى ػؼيؼ ، لغاءج في "عوايح شاهض انؼرًح "، يجهح االسرالف ،ص: 5
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يع ، الجمؽ لقد خربت الثقافة الغربية عقمي، جعمتني الفرنسيةمعؾ ح» مف حولو لو عميو: 
 .1«يـ بالشيء الكثير، ]...[ لست روميا ،لكف أديف لمفكريينعتني في ىذه القرية بالرومي

و غالبية المثقفيف في روايات بشير مفتي لدييـ ، رؤية سوداوية تجاه العالـ ، و النظرة لمعالـ 
نظاـ التفكير الذي يفرض نفسو في ظروؼ معينة عمى » كما يراىا لوسياف جولدماف ىي : 

بعض  ، أي عمىروؼ اقتصادية و اجتماعية متماثمةمجموعة مف الناس الموجوديف في ظ
 .2«الطبقات االجتماعية

و نظرتيا لمعالـ كميا اتياـ و احتجاج ، و يعبر الميندس في  ،فيذه الشخصيات تشعر بالقير
  ،و الناس مف حولي يتباكوف ،كنت اسكف ىناؾ»عف ىذه النظرة :  «أشجار القيامة»رواية 

 .3«في العالـ ظمـ كنت مثميـ ، وىـ مثمي يجمعنا اإلحساس بأف
 .4«متشائـ ، سود وادي ، ال أثؽ في المستقبؿ »و يضيؼ : 

لقد كفرت بنفسي و بالعالـ : »  «أرخبيؿ الذباب »و ىي كذلؾ نظرة عيسى الموسيقي في رواية 
 .5«و بكؿ شيء

 .6«منذ تفتحت تداخمت حدودي بعضيا ببعض ، شعرت بالضغينة ضد العالـ»
ىذا األخير الذي  «العتمة  شاىد»و ىي نفس نظرة كؿ مف إيناس و محمد عمي في رواية 

 .7«دوف أف اعمـ كنت أكثر سمبية مف الالـز»يخبر عف نفسو : 
 .8«حتى أنني لـ أكف ألتوقؼ طويال أماـ حزف نظراتيا لألشياء »: و يخبر عف إيناس
في حممو لمنظرة عف أصدقاءه المثقفيف لوىراني في رواية "شاىد العتمة "وال يختمؼ يزيد ا
لكف  ،الشعر في أية صورةكنت اعرؼ قمبو المرىؼ ،الذي يتوىج بالجماؿ و :»السوداوية لمعالـ

                                                 
 . 133عالؿ سنقوقة ، المتخيؿ و السمطة ، ص : 1
 . 57صالح سميماف عبد العظيـ ، سوسيولوجيا الرواية السياسية  ،ص:  2
 .  119بخور السراب ،ص: 3
. نقال عف : لوسياف جولدماف ، المادية الجدلية وتاريخ األدب والفمسفة 56صالح سميماف عبد العظيـ ،سوسيولوجيا السياسية ،ص: 4
 . 8،ص:1981ر:نادر ذكرى ،دار الحداثة ،بيروت ،،ت
 .51أشجار القيامة ،ص: 5
 .63نفسو ،ص: 6
 .83أرخبيؿ الذباب ، ص: 7
 . 111نفسو ،ص: 8
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 ،المدى داخؿ إنفاؽ الروح الموحشة في متاىات بعيدة كاف ذلؾ ما يربؾ الحالة ويخمطيا فتدخؿ
 .1....«ويجعؿ كؿ ما حواليو متمونا بعنؼ الظالـ وسوداوية العالـ 

لمعالـ كانت انعكاسا لمرؤية الغالبة لدى وىكذا حممت روايات بشير مفتي ،رؤية سوداوية 
االنتحار الذي يمثؿ الموقؼ  ،وتوجيت العديد منيا إلى االنتحارشخصيات ىذه الروايات ،

 السالب بالشخصيات مف  الحياة والعالـ والذات واآلخر .
ليا نفس البنية الدالة وىي ضياع المثقؼ وفشمو  ،القوؿ باف روايات بشير مفتي الستويمكننا 

 في وطف تعمو الفوضى .
بوح الشخصية المحورية لمحبيبة  ،ز" نتمثؿ البنية الدالة في البوحفي رواية "المراسيـ والجنائ

وضياعو وسط  ،والفوضى التي تعمو ،ىذا البوح ،يحكي حكايتو مع الوطف،بالشوؽ ليا ،وخالؿ 
يبة ىو جزء مف ىذا وانفصالو عف ىذه الحب ،وعدـ قدرتو عمى تحقيؽ أحالمو فيوىذه الفوضى ،

 الفشؿ .كما يحكي حكايات أصدقاءه المثقفيف الذيف يمتقوف معو في نفس المعاناة .
وقوؼ ما  ،لدالة في فشؿ المثقؼ في وطف جريحوفي رواية "أرخبيؿ الذباب "تتمثؿ بنيتيا ا

فتسرد الشخصية المحورية قصتيا وقصة فشميا في الظفر  ،تحقيؽ  آمالو يعانيو الوطف أماـ
وينطبؽ األمر عمى كؿ المثقفيف في الرواية إذ كاف  المرأة الحبيبة فانتيى بيا األمر لالنتحار،ب

ففي  ،الة لبقية الروايات عف ىذا الطرحوال تخرج البنية الد مصيرىـ الفشؿ في جميع المجاالت .
تحكي  –رواية"شاىد العتمة "واف كانت بنيتيا الدالة تتمثؿ في "البحث عف مادة الكتابية " 

فشميا أيضا في و  ،ه عف المطبات التي صادفتياالشخصية المحورية خالؿ رحمة بحثيا ىذ
والشيء الوحيد الذي حققتو ىو تمكنيا مف كتابة رواية ،وفي رواية "بخور  ،االجتماع بالحبيبة

ورىا لكنيا رغـ عث ،الشخصية المحورية عف امرأة حبيبةالسراب " تقوـ البنية الدالة عمى بحث 
اتيا وفشؿ بعض وتحكي خالؿ رحمة بحثيا ىذه عف انييار  ،ييا تفشؿ في االجتماع بياعم

وفي رواية "أشجار القيامة "تقـو البنية الدالة عمى  مثؿ :خالد رضواف . ،أصدقائيا المثقفيف
 ،وكاف الفشؿ ،ـ وفشؿ الشخصية المحورية وضياعيااالنييارات وفشؿ المثقفيف في وطف مكمو 

صدقاءه المثقفيف .أما رواية "خرائط لشيوة الميؿ "فالبنية الدالة التي تقوـ عمييا إلى جانب فشؿ أ
النتقاـ إلى شخصيات المثقفة ىي االنتقاـ ممف تسبب في ضياعيا وفشميا في حياتيا ،ويمتد ا

وبشير مفتي حاوؿ خمؽ عالما تخييميا موازيا لمواقع المعيش في الجزائر ،خالؿ تسعينيات  .أيضا

                                                 
 . 16أعسثيم انظتاب ، ص: 1
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المبدع ]...[ ال يمكف لو أف يكتب إال بمدى تأثير الظروؼ السسيوثقافية »الثانية ؼ:األلفية 
 . 1«لذا فقد غدت ىذه العناصر جزء مف المتخيؿ الروائي وىي التي تحدد نتاجو اإلبداعي  ،ويف

ورأييـ فيما  وركز عمى فئة المثقفيف بمختمؼ توجياتيـ،ليبيف حالة معيشيـ داخؿ ىذه الظروؼ،
حياة النصوص الروائية شبيو الى حد كبير بحياة االفراد،وانتماؤىا » لوطف حيث أف : يعيشو ا

 .  2«وانحيازىا يشبو كثيرا انتماءىـ وانحيازىـ 
وىي  ،نقطة ضياع المثقؼ واضطياد وفشمو واف اختمفت رؤى ىذه الروايات فإنيا تمتقي في

 ،ت خالؿ تسعينيات األلفية الثانيةظير الرؤيا التي تحمميا الكثير مف الروايات الجزائرية التي 
إذ  ،تـ اإلشارة الى بعضيا في التمييدوعالجت موضوع أزمة الجزائر خالؿ ىذه الفترة ،وقد 

اإلنتاج األدبي اإلبداعي ليس فقط مف صنع مبدعو ولكنو قبؿ :»يعتبر المنيج البنيوي التكويني 
التي ينتمي إلييا المبدع أو يعبر  أف يكوف كذلؾ ،فمضمونو العميؽ موجود لدى فكر الجامعة

 .3«عنيا 
والرؤية التي حممتيا روايات بشير مفتي رؤية وجودية وىي ضياع اإلنساف المثقؼ وعذابو في 

 ىذا الوطف .
  

 
 

                                                 
1
 .118ليندة مسالي ، إشكالية المتخيؿ السردي في الرواية النسوية الجزائرية ياسمينة صالح أنموذجا ، الخطاب ،ص: 
 .264يف الزاوي ،عودة االنتمجنسيا ،ص:أم 2
 .74يىنىجيا انغوايح انسياسيح ،ص:صانخ سهيًاٌ ػثض انؼظيى ،سىس3
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  بناء الشخصية ول: المبحث ال 
و  تأخذ الشخصيات موضعا ىاما في المتف الحكائي، فيي التي تحرؾ األحداث ، و تدور،     
مف غير الممكف خمو أي متف حكائي مف الشخصيات ،و لتحميؿ أي عمؿ روائي البد حوليا 

 مؿ الروائي كمو .مف التطرؽ إلى بناء الشخصيات فيو ، مما يساعد عمى فيـ البناء العاـ لمع
 .1«العناصر التخييمية التي تخمؽ الحوادث الروائية وتتفاعؿ معيا:» و الشخصيات ىي تمؾ 

و يستعيف بو لتقديـ أحداث ، اد إنساف مف ورؽ، يخمقو الروائيو ىي كما يصفيا الكثير مف النق
 .2«وجي يديولالمعمـ البارز الذي يقدـ لنا الخطاب اإل»كما تعد الشخصيات :  .روايتو

و ليذه األىمية البالغة التي تحظى بيا الشخصية الروائية ، عّنى الكتاب ببناء ىذا المكّوف 
تقاس جودة »الخطابي فجعموا بناءىا يتناسب مع الدور المنوط بيا في المتف الحكائي ، حيث : 

ىذه  –الرواية فنيا بمدى قدرتيا عمى تقديـ مجموعة مف الشخصيات أساسية كانت أـ ثانوية 
الشخصيات :يجب أف تكوف قادرة عمى أف تقنع القارئ بصدؽ الحياة القصصية التي 

تجسد قضية،يريد الروائي أف يطرح مف خالليا  –في الرواية -تصورىا،تمؾ الحياة)المتخيمة(
 .3«:موقفا فكريا و رؤّية خاصة ، إزاء واقع محدد ، تعيشو شخصياتو الروائية 

يد أف يقوؿ بأف المثقؼ الجزائري فشؿ في مواجية األزمة التي و بشير مفتي في رواياتو ير 
تعرض ليا وطنو ، بؿ أف ىذه األزمة طحنتو ، فخمؽ شخصيات مثقفة ضعيفة ىشة ، عاجزة 
عف مقاومة العنؼ الخارجي الذي تتمقاه ، عمى جميع األصعدة ، ىذه الشخصيات المتخيمة التي 

أف تكوف مطابقة ليا بشكؿ كمي بالضرورة.و يتـ نجد ليا شخصيات موازية في الواقع ، دوف 
، لنقدية منيا معرفة طريقة تقديميامعرفة بناء الشخصية الروائية انطالقا مف بعض اإلجراءات ا
 و اقترح "فيميب ىاموف" مقياسيف لمعرفة ىذه الطريقة ىمػػػا :

 .4و المقياس النوعي ،المقياس الكمي
مات المتواترة المعطاة صراحة حوؿ الشخصية ، و يحدد ينظر األوؿ إلى كمية المعمو » حيث : 

الثاني مصدر تمؾ المعمومات : ىؿ تقدميا الشخصية عف نفسيا مباشرة ، أو بطريقة غير 

                                                 
 . 46،ص : 2003رواية العربية البناء و الّرؤيا ، إتحاد الكتاب العرب، دمشؽ ، سمر روحي الفيصؿ ، ال 1
 . 38عالؿ سنقوقة ، المتخيؿ و السمطة ، ص:  2
 . 3، ص : 1994طو وادي، صورة المرأة في الرواية المعاصرة ،دار المعارؼ ، القاىرة ، الطبعة الرابعة ،  3
 . 131: انجُبء وانّشؤٌب، صٌُظش: عًش سودً انفٍظم،انشواٌخ انؼشثٍخ  4
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مباشرة عف طريؽ التعميقات التي تسوقيا الشخصيات األخرى أو المؤلؼ ، أو فيما إذا كاف 
 .   1«موؾ الشخصية وأفعاليااألمر يتعمؽ بمعمومات ضمنية يمكف أف نستخمصيا مف س

يقاس وضوح الشخصية استنادا إلى )كمية( المعمومات التي قدميا الروائي عنيا، ولذلؾ يعد »و
 . 2«)المقياس الكمي( إجراءا نقديا صالحا لتحديد نسبة الوضوح في الشخصية الروائية
عنيا، لمعرفة  ولذلؾ سنعرض الشخصيات المثقفة في روايات بشير مفتي والمعمومات المقدمة

 مدى وضوحيا،وقدرتيا عمى إجالء مالمح المثقؼ الجزائري خاصة، خالؿ العشرية السوداء .
 الشخصيات المثقفة وصفاتها في رواية المراسيم والجنائز:  -أ
وىو شخصية محورية في الرواية،يرمز لنفسو بالرمز)ب(، والمعمومات المقدمة عنو :السارد -1

 قدمتيا إحدى الشخصيات األخرى ،وىو كاتب وأستاذ جامعي وصحفي،إما قدميا ىو بنفسو،أو 
ينتمي إلى عائمة فقيرة،وعالقاتو االجتماعية محدودة،مغرور ومتواضع في نفس الوقت،أحب 

 امرأتيف في نفس الوقت ىما،فيروز وسارة حميدي،انطوائي وغريب.   
سارد،صحفية بجريدة الحرية،مف وىي الشخصية المحورية الثانية بعد السارد،حبيبة الفيروز: -2

قرية أوالد صالح ،تنحدر مف عائمة مرتاحة معيشيا ،ىاجرت بعد تعرضيا لمتيديد مف طرؼ 
 المتطرفيف.   

 العمارة)أ(.   « ميصوني»يسكف بحي حميدي ناصر: -3
يمتمؾ موىبة الكتابة، قوي اإلرادة، يقرأ كثيرا،يساري الفكر،يزاحـ السارد في حب سارة حميدي، 

يمتمؾ شجاعة الصراحة،ويقوؿ كؿ ما يريده دوف عقدة أو خوؼ » يتجنب مخالطة الناس:
 . 3«وأىدافو محددة في الحياة

 أحب رشيدة حيداري، وانيار عصبيا،وأدخؿ مصحة نفسية بعد أدائو الخدمة الوطنية.
 شاعر، انطوائي،يكره والده، يحب وردة قاسي، صار درويشا.  أحمد عبد القادر:  -4
طالبة جامعية ،حبيبة أحمد عبد القادر، مغرورة ، ال تسمع ما يقاؿ ليا، وال ردة قاسي : و  -5

تفعؿ إاّل ما تريده ىي حتى لو كاف خاطئا ، تحب الماؿ،ابنة اسكافي،عائمتيا فقيرة ،كانت ليا 

                                                 
1

، 1990بيروت،لبناف ، الدار البيضاء،المغرب، نقال عف:حسف بحراوي، بنية الشكؿ الروائي،المركز الثقافي العربي،، 132، ص:السابؽ 
 .   224ص:

 .133:نفسو ، ص 2
 . 16انًشاعٍى وانجُبئض، ص: 3
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عالقات عدة بالرجاؿ ،آخرىـ صالح سعدوف الذي استغميا جسديا،انتحرت بعد فشميا في 
 ما تريد ، جف والدىا بعد تمردىا ومغادرتيا بيت العائمة . الوصوؿ إلى 

طالبة جامعية، أوؿ مف أحب السارد ، مف عائمة غنية ،توفي والدىا إثر سارة حميدي:   -6
 حادث مرور.

عجوز مثقفة ،سمينة وضخمة ، وبشوشة ،تبتسـ باستمرار،مف عائمة بسيطة العجوز رحمة: 
ية،أبوىا مزارع ،استقر بالمدينة قبؿ االستقالؿ بعشر سنوات ،جدىا كاف معمـ قرآف في دشرة نائ

،تعممت في المدرسة الفرنسية ،تقرأ كثيرا وتحب الموسيقى ، كانت مناضمة أثناء الثورة التحريرية 
 ،اسميا الكامؿ رحمة محمودي، ماتت إثر انفجار قنبمة بالقرب مف بيتيا. 

ور عائمتيا إلى الصحراء ،سمراء البشرة، تعود جذ» حبيبة حميدي ناصر:رشيدة حيداري:  -8
كحيمة العينيف، شكؿ فتاة ىندية وترتدي دائما ألبسة غريبة ،صامتة طواؿ الوقت رغـ أنيا تغمي 

،شاعرة،خجولة،متواضعة،مجربة لعالـ الرجاؿ ،تزوجت مف فمسطيني وغادرت إلى ²«مف الداخؿ
 غزة .  

أثناء الثورة التحريرية ،سجف بعد  شخصية سياسية ميمة،كاف مناضؿصالح بوعنتر : -9
االستقالؿ قتمت ابنتو منيرة أثناء اضطرابات جواف ،  يتصؼ بالتمرد والكرامة ،حب الحرية، 

 الدفاع عف الرأي الصريح حتى اآلخر.
ثخيف » وىناؾ شخصيات ىامشية،مثؿ مدير الصحيفة التي يعمؿ بيا السارد،يصفو السارد بأنو:

 .1«خرج مف الخمارة إال ليعود إليياالجسـ،لو بدف سمينة ال ي
مف الرعيؿ األوؿ الذي ال تعني لو الصحافة إال مسكنا إضافيا يبيعو »أما رئيس التحرير فيو:

 .2«لمعارفو وعالقات شخصية مع كبار المسؤوليف ورجاؿ الدولة
تي وتقدـ فيروز المحامي سعدوف الذي عمقت عميو وردة قاسي آماليا لمخروج مف حالة البؤس ال

رجؿ في األربعيف مف عمره، متزوج،وأب لطفميف،ينتمي إلى العائالت التي اغتنت بعد »تعيشيا: 
 .3«الدولة ،وكاف وزيرا في وزارة ما اإلستقالؿ)كذا( أبوه احتؿ)كذا( عدة مناصب سامية في

 
 

                                                 
1
 .   29،ص: السابؽـ  
 . 45، ص:نفسوػػ  2
 . َفغه،ص:َفغهب ـ  3
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 الشخصيات المثقفة في رواية أرخبيل الذباب: -ب 
رواية يرمز لنفسو بالرمز)س(، أستاذ ثانوي، وىو الشخصية المحورية في الالسارد:  - 1

كاتب،يكره والده ،طيب،مثالي،أمو توفيت بسبب حزنيا عمى والده عند دخولو السجف،أبوه نقابي 
قديـ،مناضؿ،شيوعي، مزاجي و سوداوي الرؤّية ، يحب المطالعة،عائمتو  شديدة المحافظة 

 . 1ومتدينة بصورة متزمتة
 الفكر ويساوي في الميداف،وىو كما يصفو صديقو محمود البراني: كانت مراىقتو صعبة،ليبيرالي 

.2«ة ، أكثر استغراقا في التأمؿ والحمـ أكثر عزلة مف صديقو مصطفىببدا )س( أكثر غرا»  
كاف )س( عمى عكس اآلخريف يمتمؾ »أكثر شفافية و صراحة مف أصدقائو،كثير الطيبة،و:

 .3«شجاعة نادرة وجرأة خطيرة في نقد نفسو
 يممؾ حساسية الفناف المرىفة ومالحظاتو الدقيقة كانت تنـ عف ّرؤية فناف يستشرؼ األشياء :» و
 .4«في أعماقيا    

 غائرتاف.  عيناه
ناديا:حبيبة السارد،شخصية غامضة،ال نجد عنيا معمومات وافرة داخؿ  المتف  - 2

المحيطة بيا الظروؼ  حتى بالنسبة لمسارد الذي حاوؿ اكتشافيا ومعرفة ،وىي غامضةالحكائي
إال بعد معاناة كبيرة ،في بداية الثالثينات،تحب المطالعة ،يصفيا محمود  ولـ يتمكف مف ذلؾ

 .5«امرأة خطرة ،مثيرة ومدمرة» البراني بأنيا:
 .6«تنتمي إلى فصيمة يصعب ترويضيا:»والسارد يقوؿ عنيا أنيا 

شرقاف بابتسامة ودودة ،جسميا تحب الكتب،شعرىا طويؿ أسود وحريري ، فاتنة ،شفتييا ت
، ممتمئة بالحيوية ورحابة الحياة واتساع ؼ،مالمحيا بسيطة تضع نظارات طبيةرىي

النظر،ترفض العيش تحت أي سمطة .ابنة مسؤوؿ في جياز الدولة ،كثير السفر،أميا ضريرة 
طيب،ضعيؼ مصطفى:  . حرة تفعؿ ما تشاء والدىا ال ييتـ بياليس ليا إخوة أو أخوات

                                                 
1
 . 53،ص: السابؽ 
( أنو مف عائمة 36(،ثـ يذكر في صفحة أخرى)26نالحظ ىنا الخطأ الذي وقع فيو بشير مفتي،حيث يذكر أف والد )ب( شيوعي)ص: 2

 متدينة بصورة متزمتة ،ونعرؼ أف الشيوعي والمتديف ال يمتقياف . 
 .   135أرخبيؿ الذباب ،ص: 3
 .   136نفسو،ص: 4
   نفسو،ص:نفسيا .    5
 . 61ص:،َفغه 6
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لشخصية،عمره ثالثوف سنة،كاتب،يناضؿ عف طريؽ الكتابة،ىاجر بسبب الضغوطات التي ا
     تعرض ليا .

كاف مياجرا لسنيف  في الخمسيف مف عمره،لو مكتبة صغيرة بحي باب الواد،محمود البراني: 
      وىو أبوىا الحقيقي . طويمة،وىو الذي عّرؼ السارد بناديا،

 سارد،رساـ، متوىج بالذكاء والعبقرية،يحب جميمة ،انتحر.  لو نفس سف السمير اليادي : 
لـ يذكر عنو السارد إال أنو يحب مغازلة الفتيات المراىقات،يقيـ بالقميعة، تزوج ابنة محفوظ:

 .    ال يحبيا ارضاءا لعائمتوعمو التي 
 ا .  في الخامسة واألربعيف ،عازؼ  جاز،يحب ناديا،عاش معيا أربع سنوات ثـ افترقعيسى: 
تمميذة السارد، يكبرىا بخمسة عشر سنة،تممؾ مالمح طفؿ،ليا شكؿ حميـ، ووجو بسيط نيروز:

وحالـ، جميمة، رقيقة، بشوشة، تمتمؾ سحر مغر في طريقة تحديقيا، جسدىا جد رشيؽ، 
    أصبحت عاىرة .
 ال يذكر عنو الراوي إال أنو يكبره بعشر سنوات ، وأنو انتحر.عزيز الصافي: 

     
 الشخصيات المثقفة وصفاتها في رواية شاهد العتمة :     -جـ    

وىو الشخصية المحورية في الرواية، اسمو محمد عمي ،يسكف بحي ديار السارد:  -1   
( الطابؽ الثالث، ولد بعممية قيصرية، صحفي وكاتب ،في منتصؼ العمر ، Bالشمس العمارة)

نة مف عمره ، والده تاجر خردوات كاف يعممو في سف الثام كتوـ، تفتحت عيناه عمى القراءة
 ،ويحمـ بأف يكوف مثؿ محمد عمي كالي .  المالكمة 

إيناس:في العشريف مف عمرىا، بريئة ، خجولة،عيناىا صغيرتاف تبرقاف في الظالـ،وجييا  -2
أبيض ناصع و بو لطخة حمراء تحت العيف اليسرى ،شعر مخربش وشفتاف واسعتاف،تنبعث مف 

 «.    بواـ »ستمرار رائحة عطرجسدىا با
مسعود: صديؽ السارد،يممؾ سيارة فيات، والده الحاج إسماعيؿ ، يتقف المغة العربية  -3

 «. األوتوروت »والفرنسية، مات في حادث سيارة بالقرب مف 
زكية : طالبة جامعية، في معيد الترجمة ، متوقدة الذكاء والجماؿ، متحررة والدىا مديػػر  -4

 لمة عابثة،سافرت لتعيش في لوزاف.  بنؾ، مد
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عػػػػػػزيز: يدرس بجامعة البميدة، قضى أياـ في السجف، وجيو منبسط ، دائـ اإلشعاع والفرح، -5
 مرح.  

 اليػػػػاني: يسكف بحي يطؿ عمى البحر، مصاب بمرض الصرع .         -6
تتقداف بصعوبة ووجيو  زينو : ميزتو الرئيسية اإلنصات واليدوء و التواضع الجـ، عيناه -7

 شبو مستطيؿ عضالتو رخوة، وجسده نحيؿ لمغاية ، يعيش وضع اجتماعي مزري . 
 .  يشغؿ منصب المشرؼ عمى مكتبة الكاتدرائيةيزيد الوىراني:  -8
حبيب إيناس، عيناه المعتاف ، لونيما بني شفاؼ وجيو مستطيؿ،دائـ سمير مرواف:  -9

لبساطة ،قصير القامة، حالـ أكثر مف الالـز ،كتـو ، يدير مطعـ االبتسامة ،يميؿ إلى الرزانة وا
 مف ابنة عمو رغـ حبو الكبير إليناس .   صغير ، تزوج

،تممؾ حس نقدي ¹ىالة: تممؾ عقؿ عممي منظـ بشكؿ دقيؽ ،تتميز بالجنوف والطيش -10
افترقا،واستقرت وروح معرفية ،متمردة عمى السمط الذكورية، حالمة، وعممية، وىي حبيبة الراوي،

 بروما .
 بشار : شاعر.    -11
 . عمومات عنيا سوى أنيا مف جماعتيـصفية: لـ يقدـ أية م -12
 
 الشخصيات المثقفة وصفاتها في رواية بخور السراب:   -د
 «المراسيـ والجنائز»ؿ في روايتي السارد: لـ يذكر اسمو، ولـ يرمز لو بأي رمز كما فع -1
غـ أنو شخصية محورية في الرواية ،وعدـ تسمية الشخصية الروائية ، ر « أرخبيؿ الذبابً»

 .1«يعزز عدمية البطؿ وقيمتو السمبية لدى نفسو ولدى اآلخريف»الرئيسية  في الرواية : 
وىو محامي ،كاتب، مكتبو بحي بمكور، منطوي ،ال يحب المواجية، والده حارس مقبرة،ىرب 

 ليو . سنة ولـ يعد إ 18مف بيت والده  وعمره 
 تزوجت منذ عاـ .    ،ة السارد ،ممرضة زوجيا طاىر سميفميعاد: حبيب -2
 عنيد، ،و ثورية ،حماسو صاخب ،صوتو جيوريخالد رضواف : درس بمعيد االقتصاد،روح -3

وقح،  ،عرؼ السجف باكرا،مثالي ،يحب العزلة واالنطواء عمى النفس قميؿ الكالـ ،نادر الحركة،

                                                 
 . 61،ص:انغبثك 1
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، شاحب ؽ غامض، قصير القامة ،نحيؿ الجسدتاف صغيرتاف، فييما بريزعيـ خائب، عيناه ضيق
 الوجو ،مف تيزي راشد ، قبائمي ترؾ نضالو في األخير  .  

الػػػػجدة حميمػػة : جدة السارد ألمو ، أقاـ معيا بعد فراره مف منزؿ والده، تعيش بحي  -4
رنسي أثناء االستعمار،ينادونيا المنصورة.   ممحدة،ممعونة مف العائمة،كانت تعمؿ في مستشفى ف

وىي ابنة غير شرعية مف رجؿ ،بشرتيا بيضاء ،عيناىا زرقاواف، جميمة، جذابة، «ماري»
 ثـ تزوجت بالطبيب الفرنسي بيار .   ،مع جد السارد كانت ثمرتيا والدتو. أقامت عالقة أوربي

انطوائي،  ،ؼ الحسينة ،تخصصو عمـ النفس، رىيحػػػػػػػداد :كاتب ،يدرس بجامعة قسنط -5
 ، قتؿ مف طرؼ المتطرفيف.ضعيؼ الشخصية ،انعزالي

 .   ميعاد ، صحفي ، و نشط في مجاؿ حقوؽ اإلنساف ،إنضـ إلى المتطرفيف : زوجطاىر سميف  - 6
ووالده  مو رسامة كبيرة اسميا سامية،: درس بجامعة باب الزوار ، تخصصو رياضيات ، أصالح كبير  -7

شؤوف االقتصادية باألمـ المتحدة ، اسمو قادري كبير ، عائمتو غنية ، مثقؼ ، بسيط ، خبير قانوني في ال
 متواضع ، يشرؼ عمى جريدة ، ىاجر .

 حبيبة خالد رضواف ، تركت الدراسة و عممت في مراقص ليمية ، واثقة مف نفسيا عممتسعاد آكمي :  -8
 فيما بعد في وكالة أنباء إيطالية. 
 ، أسنانو صفراء ، كاف خالؿ دراستو  الثانوية مولعا بالروايات البوليسية. مفتش شرطةأحمد :  -9

 لـ يذكر اسمو ، معمـ فرنسية ، معجب بالمفكريف الغربييف .ابف عـ المحامي :  -10
 

 الشخصيات المثقفة وصفاتها في رواية أشجار القيامة: -هـ    
اية "بخور السراب" ، عمره ثالث لـ يذكر اسمو و لـ يرمز لو بأي رمز كما في رو السارد: 

وثالثوف سنة ، يعمؿ بمصنع الحجار بعنابة ، يقيـ في حي الثقب ، مف عائمة فقيرة ، تخصصو  
، ف بنيتيف حادتيف ، شعر أسود كثيؼىندسة ميكانيكية ، يحب الكتب ، أبيض البشرة ، ذو عيني

جمع بيف الجنوف و التيذيب ، وسيـ ، مشرؽ الوجو ، متشائـ ، سوداوي ، ال يثؽ بالمستقبؿ ، ي
 موىوب و ذكي .

زوجة ساعد ، مف عائمة غنية ، جميمة جدا ، تتقف الفرنسية ، تحب الشعر ، قسمات زىرة : 
وجييا حانية ، ميذبة ، مربية بطريقة فييا الكثير مف النظاـ و العقؿ و الكثير مف الصرامة    

 فرنسييف ، تركت أىميا مف أجؿ ساعد.و االنضباط ، والدىا رجؿ أعماؿ ، تحب الشعراء ال
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ئ زوج زىرة ، مناضؿ ، يساري الفكر ، والده توفي في الحرب العالمية الثانية ، ممتمساعد : 
ة غريبة عمى التأثير و ، لو قدر ذكي، وسيـ ، منطوي ،باألخالؽ سالحو الوحيد المعرفة، متعمـ

 ، ذو ذكاء متوقد و قمب شجاع .االستدراج
 
 لمثقفة و صفاتها في رواية خرائط لشهوة الميل:الشخصيات ا -و
بيرة ، توفي طالبة جامعية ، والدىا بحار كاف يعمؿ بإحدى البواخر التجارية الكالساردة :  -1

، أميا مديرة ثانوية ، ذكية و جميمة ،عيناىا عسميتاف ، أنيقة ، وىي في سف عشر سنوات
راءة الروايات ارتبطت بعسكري يكبرىا سنا شفتاىا مكتنزتاف ، بشرتيا بيضاء ، تحب الفف و ق

 ، و ىو ليميا عياش. 109بكثير ، لـ تذكر اسميا إال في الصفحة 
، عمرىا أربع تحررة بعض الشيء ، رائعة الجماؿ، صارمة ،ممديرة ثانويةأـ ليميا عياش :  -2

حالت و ثالثوف سنة ، حديدية ، مثقفة ، متعممة ، تعرفت عمى زوجيا األوؿ في إحدى الر 
 .1لمرسيميا

 تزوجت بعد سبعة أشير مف وفاة زوجيا األوؿ . 
طالبة جامعية ، مف عائمة وجيية ، والداىا وقوراف ، نبيالف ، تربيتيا عالية ، منيرة :   -3

خمقيا رفيع ، البنت الوحيدة في بيتيـ ، ليست أنانية ، وال قميمة النضج ، ذكية جدا ، متفتحة 
 ستيا العميا بإسبانيا.العقؿ ، سافرت لتكمؿ درا

طالب جامعي ، حبيب منيرة،ذكي ناضج ، حالـ فوؽ الالـز ، كاتب متطمع  عزيز السبع :  -4
 و حيوي ، غير ثوري ، مسالـ و ضعيؼ ، نحيؿ بعض الشيء.

يدرس الفمسفة الماركسية ، ماركسي الفكر ،  زوجتو متوفية ، مف الشيمي ، أستاذ الفمسفة :  -5
 ر الساردة اسمو.وسيـ ، و لـ تذك

رساـ ، يسكف بحيدرة ، أبوه غني ينحدر مف عائمة متصوفة مف الصحراء ، عمي خالد :  -6
 صريح ، متواضع ، أليؼ ، شيـ ، نبيؿ.

و بعد ىذا  أستاذ ، شاعر ، في الثالثيف مف عمره ، يبدو فنانا.زوج أـ ليميا عياش :  -7
لست ، نجد أنو لـ يقدـ معمومات كافية العرض لمشخصيات المثقفة في روايات بشير مفتي ا

                                                 
1
 فبد انزً وطف ثهب انشوائً هبنخ .فً انظ ضَجذ هُب َىع يٍ انزُبل 
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يعد معيارا أساسيا في الرواية :» عف بعض الشخصيات . فالغموض في إظيار الشخصية 
 .1«الجديدة

التي « أشجار القيامة» كما نالحظ تقارب عدد الشخصيات المثقفة في الروايات ، ما عدا رواية 
يات . و المعمومات المقدمة عف قمص مفتي عدد الشخصيات المثقفة فييا إلى ثالثة شخص

أو شخصيات أخرى ، أو أف كؿ شخصية تقدـ معمومات  الشخصيات يكوف مصدرىا إما السارد
 عف نفسيا بنفسيا.

كما يستحيؿ بناء قصة أو رواية دوف وجود شخصيات ، يستحيؿ أيضا بناؤىا بعيدا عف » و:
ي ، إنو الفاعؿ في كؿ عممية بناء ، وجود راو لما لو مف مكانة بالغة األىمية في العالـ القصص

فيو الذي ينتقي كؿ ما يقدـ وما ال يقدـ مف المعمومات حوؿ القصة ، كما أنو يتحكـ أيضا في 
 .2«طريقة تقديـ القصة

شأنو مف ذلؾ شأف باقي  -كائف مف ورؽ –شخصية متخيمة أو » و الراوي أو السارد ىو: 
الحكائي لتنوب عنو في سرد و ىو يؤسس عالمو  ،لؼالشخصيات الروائية األخرى، يتوسؿ المؤ 

 .3«، و أيضا ممارسة لعبة اإليياـ بواقعية ما يرويو تمرير خطابو االيديولوجي ،المحكي
كائف ورقي ، وال يجوز الخمط بيف منشئ القصة »ويرى روالف بارث أّف السارد أو الراوي : 

 .4«وراوييا  
أساس حضور الراوي أو عدـ حضوره في المتف وميز جيرار جينيت بيف أنواع الرواة عمى 

 الحكائي ،فالراوي عنده في عالقتو بما يروي نوعاف :
 راو يحمؿ األحداث مف الداخؿ .
 راو يراقب األحداث مف الخارج .

 والراوي الذي يحمؿ األحداث مف الداخؿ ،ينقسـ إلى :
 فيو راو حاضر. ،بطؿ يروي قصتو بضمير الػػ أنا -

                                                 
1

إثشاهٍى انذجشي ، سواٌخ رًًٍٍىٌ ، أصيخ انزاد ــ أصيخ انىالغ االجزًبػً ، انهىٌخ و انزخٍٍم فً انشواٌخ انجضائشٌخ ،لشاءاد  

 . 111،يذٌشٌخ انثمبفخ ثىالٌخ عطٍف ،ص: 1111يغشثٍخ، ساثطخ أهم انمهى ،انطجؼخ األونى ،
ي نالحظ ىنا سيو الروائي ، إذ نسي بأنو أخبرنا بأف والد ليميا عياش يعمؿ بإحدى البواخر التجارية ، ثـ يذكر بأف والدتيا تعرفت عميو ف 2

 إحدى الرحالت لمرسيميا ، أي أنيا باخرة ركاب.
 .137سمر روحي الفيصؿ ، الرواية العربية ، ص:  3
 .26، ص:1111د األوساط ،انجضائش ،جىٌذح دًبػ ، ثُبء انشخظٍخ فً دكبٌخ ػجذو و انجًبجى نًظطفى فبعً، يُشىسا 4
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ء ،إنو راو كمي المعرفة وىو غير حاضر، وىو يسقط المسافة بينو وبيف راو يعرؼ كؿ شي
 األحداث .

 أما الراوي الذي يراقب األحداث مف الخارج فيو أحد اثنيف :
 حاضر وال يتدخؿ. ،راو شاىد

راو يروي وال يحمؿ ، فيو ينقؿ لكف بواسطة ، فيو غير حاضر وال يسقط المسافة بينو وبيف 
 .  1األحداث
أنواع الراوي عند جيرار جينيت ،حسب حضور الراوي أو عدمو في المتف الحكائي كما ونمخص 

 يمي: 
 

 الراوي                                      
 

 
 يراقب األحداث مف الخارج                      يحمؿ األحداث مف  الداخؿ        
  

 ينقؿ بواسطة             شاىد        كمي المعرفة       ابضمير األنيروي قصتو 
(  )غير حاضر    غير حاضر(    )حاضر ال يتدخؿ (  )                ()حاضر

  
ولكؿ رواية مف روايات بشير مفتي راو ينقؿ أحداثيا ويعرؼ بشخصياتيا ،وىو في كؿ ىذه 

طؿ يروي الروايات راوي مف القسـ األوؿ مف النوع األوؿ حسب تصنيؼ جيرار جينيت ،أي ب
 فيو راو حاضر يشارؾ الشخصيات األخرى في تحريؾ األحداث. ،مير الػػػ أناقصتو بض
، و حكاية وي عف نيتو في سرد حكايتو الخاصةيكشؼ الرا« المراسيـ و الجنائز»ففي رواية 

بات ىذا السفر الطويؿ . سأروي لؾ يا فيروز عذا»الوطف و مف خالليا حكاية أصدقائو : 
، كنت أتعرؼ عمى ائؾ، و خالؿ ىذا الطريؽ البعيد نحوؾلـ أصؿ إلى لق كيؼ .سأحكي لؾ

                                                 
1

ثٍشود ، نجُبٌ ،انطجؼخ األونى  ،فبسوق ػجذ انًؼطً، ٌذً دمً األدٌت طبدت انمُذٌم ،داس انكزت انؼهًٍخ  

 (.111-111،ص:)1116،
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 كؿ ما حدث ... آه . يا فيروز كيؼالبمد مف وجية أخرى و كنت شاىدا عمى ما حدث ..... 
 1.....«وقعت الواقعة .ىا آنذا أقص عميؾ صوتي و حكايتي ىاتو 

سأحفر مف جديد في » حكايتو :  بأنو بصدد سرد« أرخبيؿ الذباب»كما يخبر الراوي في رواية 
ىذه الذاكرة البعيدة و الموحشة و حتما لف أصؿ إلى نقطة الّسر. سأفتح شيية قمبي ليقوؿ 

 .2«حاالتو
واآلف »إلى أنو سيحكي حكايتو مع إيناس : « شاىد العتمة»و يشير الراوي كذلؾ في رواية 

 .3«اإلنساف مف خيالو ،لماذا أكتب عف إيناس ثمة حكايات أجمؿ يمكف أف يستخرجيا 
تذكرت كؿ شيء اآلف ، »و كذا يصرح في رواية "بخور السراب" بأنو سيحكي حكايتو كميا : 

 .4«متى بدأت الحكاية و أيف انتيت . و كيؼ يمكنني أف أسردىا بكميتيا مف ألفيا إلى يائيا
كايتو ، و أما في رواية أشجار القيامة فال يوجد تصريح مف طرؼ الراوي بأنو بصدد سرد ح

 لكف يظير ذلؾ بشكؿ جمي ،في المتف الروائي.
و في رواية "خرائط لشيوة الميؿ " تصرح الراوية بأف الروائي كمفيا بسرد أحداث ىذه الرواية و 

أي صوت سيتكمـ في روايتؾ أييا الروائي البد أف يبدأ »التي فييا جزء مف حكايتيا الخاصة : 
 .5«أف يعود إلى شيء ما دفيف فيو مف الماضي مف ماضيو الخاص ، البد 
يترؾ المجاؿ  –ما عدا في رواية خرائط لشيوة الميؿ  –كما نجد أف الراوي في ىذه الروايات 

لبعض الشخصيات لتتدخؿ و تسرد حكايتيا بنفسيا إضافة إلى حكايات بعض الشخصيات 
ايات و ىو ما األخرى في الرواية مف وجية نظرىا ىي. أي ىناؾ تعدد الرواة في ىذه الرو 

المراسيـ »يسميو ميخائيؿ باختيف بالسرد البوليفوني . و يظير بشكؿ أوضح في روايتي 
 « . أشجار القيامة» و«والجنائز

 .6ثة و التجريب في الرواية الجديدةو تعدد الرواة مف مظاىر الحدا

                                                 
1
،نقال عف: 26:، ص2007كاية عبدو و الجماجـ لمصطفى فاسي ،منشورات األوراس ،الجزائر ، جويدة حماش ،بناء الشخصية في ح ـ

R.Barthers, "introduction à l'analyse structurale des récits" ,in poétique du récit, (ouvrage collectif , 
édition seuil ,paris ,1977,p:40).  

 .90،ص:1999د الروائي ، في ضوء المنيج البنيوي ، دار الفارابي ، لبناف ،الطبعة الثانية ،ينظر ،يمنى العيد ، تقنيات السر  ػػػ2
 .12المراسيـ و الجنائز، ص:  ػػ3
 .10أرخبيؿ الذباب ،ص: ػػ4
 .28شاىد العتمة، ص: ػػ5
 .109بخور السراب، ص: ػػ6
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ة الواحدة و تعدد الرواة ال يشير فقط إلى تعدد زوايا النظر ، بؿ يدؿ عمى تفتت الشخصي»و: 
انقساميا إلى شخصيات ]....[ و ىذه الظاىرة األسموبية تتجاوز كونيا تقنية سردية إلى التعبير 
عف الحاؿ التي وصميا مف خاضوا الحرب األىمية فمزقتيـ مف الداخؿ و بعثرتيـ إلى أكثر مف 

 .1«" أنا"
عالقتو بالشخصيات ، و  أما الناقد الفرنسي ) جوف بويوف( فقد قسـ أنواع الراوي انطالقا مف

 مدى إطالعو عمى الوقائع و األحداث التي يتكوف منيا العالـ التخييمي إلى: 

 الراوي <الشخصية )الراوي يعمـ أكثر مف الشخصية ( الرؤية مف الوراء . 
 الراوي = الشخصية )الراوي يعمـ ما تعممو الشخصية ( الرؤية مع .  

 .  ¹مما تعممو الشخصية ( الرؤية مف الخارج الراوي >الشخصية )الراوي يعمـ أقؿ 
وىو ما يعرؼ بوجية النظر،أما جيرار جينػػػػػػػيت فاستعمؿ مصطمح التبئير ّبدؿ وجية 

 النظر،فقّسـ الراوي حسب موقعو في المتف الحكائي إلى :  
 التبئير الصقر أو الالتبئير: الذي نجده في الحكي التقميدي . 

 كاف ثابتا أو متحوال أو متعددا .  التبئير الداخمي :سواء 
 . ²التبئير الخارجي: الذي ال يمكف فيو التعرؼ عمى دواخؿ الشخصية

ػػػػػو إلى العالـ الذي يرويو «رؤيتػػػ»الراوي الذي مف خاللو تتحدد :»فوجية النظر إذف تتعمؽ بػػػ 
لمروي لو ػػ تبمغ أحداث بأشخاصو وأحداثو ، وعمى الكيفية التي مف خاللو أيضا ػػ في عالقتو  با

 القصة إلى الممتقى )كذا(. 
 . 2«أو يراىا

وجية النظرػ :»وتعد الرؤية مكّوف مف مكونات الخطاب السردي عرفت بتسميات عدة منيا 
ىو األكثر ذيوعا « وجية النظر»الرؤية ػ البؤرة ػ حصر المجاؿ ػ المنظورػ التبئير، ولعؿ مفيـو 

 . 3«و ػػ أمريكيةو باألخص في الكتابات األنجم
وىناؾ تداخؿ في أنماط الرؤية في كؿ رواية مف روايات بشير مفتي ،،فتارة يبدو الراوي يعمـ 
أكثر مما تعمـ الشخصية )أي الرؤية مف الوراء( وتارة يبدو يعمـ قدر عمميا )الرؤية مع( و في 

                                                 
1
 . 8خرائط لشيوة الميؿ ،ص:  
 . 102النصي  ،ص:ينظر : حسف المودف ، الرواية و التحميؿ  2
فخري صالح ، في الرواية العربية الجديدة ، منشورات االختالؼ ، الجزائر ، الدار العربية لمعمـو ناشروف ، لبناف ، الطبعة األولى ،  3

 . 121، ص:  2009
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بعض األمثمة مف ىذه أحياف قميمة يبدو يعمـ أقؿ مما تعمـ )الرؤية مف الخارج( . و نورد ىنا 
 الروايات عف أنماط الرؤية عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر:

، تبادؿ رمزي و مادي ، أىـ ما فيو لو سمعني عزير السبع لقاؿ:الحب» الرؤية مف الوراء:  -1
 .1«التبادؿ أما الممكية فيي تحكـ مقيت في حرية و إرادة اآلخر

شيئا مشابيا و فيمت أف إيناس تكوف قد  ظيرت عمى شفتيو ابتسامة ساخرة كأنو تذكر»  -
طمبت منو حتما ذلؾ .ذات يـو عندما كاف حبيما يمتاع باألعماؽ المدججة بالحياة ، و ال شؾ 

         .2«أنو استسمـ مطمئنا إياىا و ىو يعبث بأصابع يدىا الرقيقة واضعا رأسو المتعب عمى حجرىا
أنني متضايؽ و كما تعمـ لست جبانا....  معؾ حؽ قمت لؾ و ىذا ال يعني:» الرؤية مع -2

 .3«كنت مستعدا لممخاطرة بحياتي في سبيؿ ما أعتقده )كذا( ميما
لست إال صحفية بسيطة في جريدة يومية ...تكتب في القسـ اإلجتماعي )كذا( »  -

 .4«...يوميات امرأة   في األزمنة الحديثة .... لـ يكف يعجبؾ ىذا العنواف
 : رجالرؤية من الخا -3
 و عندما تقصيت في األمر عرفت لماذا ىو ىكذا ، فقد قاؿ لي أحد الطمبة:»  -
 5««أنت ال تعرفيف قصتو ، لقد حدث لو نفس الشيء الذي حدث لريجيس دوبري» 
، وفؽ ما يقتضيو الراوي في العمؿ الروائي الواحد كثيرا ما لجأ الكتاب الروائيوف إلى تنويع:» إذ 

الراوي الذي يروي بضمير األنا مكانو ، في مفصؿ ما مف مفاصؿ  سياؽ السرد.كأف يترؾ
العمؿ الراوئي )كذا( ،إلى الراوي الشاىد ،أو كأف يتحوؿ ىذا الراوي الذي يروي بضمير األنا ، 
مف راو حاضر يعرؼ أمورا كثيرة )ألنو معني بيا( ،إلى مجرد شاىد ينقؿ فقط ما يقع عميو 

 .6«نظره
 اث الرواية عميو اختيار أحد الضمائر ، و ىذا االختيار لو أىمية بالغة و الراوي في نقمو ألحد

 .7«ينقؿ إلينا )كذا( بصيغة الغائب ىو غير ما يمكف أف يقاؿ لنا بصيغة المتكمـ » فما : 
                                                 

1
 .   164محمد عزاـ، تحميؿ الخطاب األدبي ، ص: 
،المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء،المغرب ، بيروت ، لبناف ، ) التبئير –السرد  –الزمف (سعيد يقطيف، تحميؿ الخطاب الروائي  2

 .  297،ص:1997لمطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة ،
 .  284،ص: بخور السراب 3
 نفسو ،ص:نفسيا.  4
 . 16خشائظ نشهىح انهٍم ، ص:  5
6
 . 11شبهذ انؼزًخ، ص: 
7
 .11أسخجٍم انزثبة، ص: 
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و نالحظ في كؿ روايات بشير مفتي أف ىناؾ راوي يسرد حكايتو بضمير المتكمـ إلى جانب 
تي في الرواية ، و ذلؾ عمى غرار روايات أدب األزمة ال حكايات بعض الشخصيات األخرى
تحوؿ الواقعية االشتراكية أو الواقعية االجتماعية التي : » تستخدـ ضمير المتكمـ ، حيث أف

سادت المرحمة السابقة إلى واقعية جديدة تركز في رصد الواقع العاـ عمى واقع الذات الساردة 
خبة( و مف ىنا غمبة ضمير المتكمـ عمى السرد في كثير )وغالبا ما تكوف مثقفة ، أي مف الن

مف النصوص غمبة كمّية أو جزئية ]...[. تقترف ىذه الغمبة في نصوص كثيرة بانيزامية واضحة 
 1«لمبطؿ ، خصوصا إذا كاف مثقفا

اتسـ بطابع الذاتية ، ألنو نقؿ ألحداث ذاتية خبرتيا النفس و مرت بيا و » فيذا األدب : 
أشد تأثير]...[ فإذف ضمير المتكمـ يتجمى عبر ىذا النص و بوضوح بالتشخيص و  تأثرت بيا

 2«الممارسة ، حتى كاد أف يقترب مما يعرؼ بكتابة المذكرات أو اليوميات
، ةنشأ متواكبا مع ازدىار أدب السيرة الذاتي»و استخداـ ضمير المتكمـ في األعماؿ السردية : 

النفسي التي كاف تأثيرىا عميقا في الفكر الغربي و كاف كؿ  كما نشأ عف ازدىار حركة التحميؿ
( مف أشير مف  Luis Ferdinand celine( وؿ.ؼ.سيميف )M.Proustمف ـ .بروست ) 

 .3«إلى اصطناع ضمير المتكمـ في فرنسا استبؽ
، يخمؽ نوع مف الخمط لدى المتمقيو ىذا االستخداـ لضمير المتكمـ في األعماؿ الروائية 

إيؼ تادييو  –، و يمج بعض النقاد ىذا االعتقاد ، كجاف قاد أف الراوي ىو الروائي نفسوعتباال
مع المؤلؼ ، نكوف بمستوى سذاجة المشاىديف الذيف اعتقدوا"أف  إف طابقنا الراوي» في قولو:

سيدخؿ القاعة  Les frères lumièreالقطار الذي يدخؿ محطة السيوتا "  لألخويف لوميير 
 4«أيضا
القص  »تنفي يمنى العيد كوف الروائي قد تمثمو إحدى شخصيات عممو الروائي في قوليا: كما 

وعميو  .ال يقص الكاتب، حيف يكتب راوية، عف شخصو ، أيليس بالضرورة قصا عف الذات

                                                 
1
 . 50و الجنائز، ص: المراسيـ  
 . 96خرائط لشيوة الميؿ ، ص: 2
 .89العيد ، تقنيات السرد الروائي، ص:  يمنى3
، ص:  1982ميشاؿ بوتور ، بحوث في الرواية الجديدة ، منشورات عويدات ، بيروت ، باريس ، تر: فريد أنطونيوس ، الطبعة الثانية ،4

، جمادى اآلخرة  10، مج  37الجزائري المعاصر، مجمة عالمات في النقد ، ج  إبراىيـ صحراوي ، مف مالمح النص الروائي - 6 63
 . ) 311،  310 (:ـ، ص 2000ىػ ،  1421
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فالكاتب ال يمثؿ أيا مف أشخاص قصتو.أو عمى األقؿ ال يمثؿ الكاتب تماما أيا مف أشخاص 
 .1«قصتو

قابؿ يجـز أف الراوي ىو الروائي أو بعض منو ، أو أف ىذا األخير يتجسد في و ىناؾ رأي م
الروائي يبني :» إحدى الشخصيات األخرى .و ىو ما يذىب إليو ميشاؿ بوتور في قولو 

، مف عناصر مأخوذة مف حياتو الخاصةأشخاصو ، شاء أـ أبى ، عمـ ذلؾ أو جيمو ، انطالقا 
 .2«روي مف ورائيا قصتو و يحمـ مف خالليا بنفسوو أف أبطالو ما ىـ إال أقنعة ي

ـ و ضروري لمسيرة أي رواية فييا حضور دائ»و مف أقواؿ مف تسير آراؤىـ في ىذا اإلتجاه : 
، أو عمى األقؿ ىناؾ مالمح لو في شخصية ما أو عدة مالمح لو في عدة الذاتية لمكاتب

 .3«شخصيات مف روايتو ، أو مالمح أناس عرفيـ في الواقع
إف ضمير المتكمـ يمتصؽ بتجاويؼ  .يوحي ضمير المتكمـ أيضا بالذاتية: »و مف أقواليـ أيضا

، و مف ثّـ توحي أقؿ روائية» "األقؿ التباسا" حسب روالف بارت،  السرد، و تجعمو طبيعتو
، الراوي و بطؿ الرواية بانضماـ العمؿ إلى رواية السيرة الذاتية التي يحدث فييا تطابؽ بيف

 4«وف "أنا"الكاتب ىي نفسيا "أنا" القص وتك
و استخداـ ضمير المتكمـ بكثافة في روايات بشير مفتي يجعمنا نصنفيا ضمف أدب السيرة 

يحيؿ عمى الذات ألف " األنا" » الذاتية أو األتوبيوغرافيا ، فمف مميزات ضمير المتكمـ أنو : 
 5«مرجعية داخمية

فيي فضاء لمتفريغ   و وىواجسو،وائي ذاتو و يبث ىمومو في ىذا النوع مف الكتابات يقوؿ الر 
الكتابة الروائية األتوبيوغرافية ىي نص "القمؽ" و معاناة البحث عف "الجذور"و "الحوار" : » فػ

مع "الذات"و "اآلخر"و "المجتمع" و " التاريخ" ، ]....[ .لقد ارتبطت الرواية األتوبيوغرافية 
ستطيع كتابة نفسو سوى المثقؼ ، و ال أحد يستطيع كتابتيا بالمثقؼ المعاصر ، ألف ال أحد ي

 .6«داخؿ نص الرواية سوى "المثقؼ المعاصر" و ذلؾ ألف الرواية شكؿ معاصر لموعي 
                                                 

1
  عبد المطيؼ حني ،الرواية الجزائرية بيف األزمة و فاعمية الكتابة ، أعماؿ الممتقى الوطني الثاني في األدب الجزائري بيف خطاب األزمة 

 .269ووعي الكتابة ، ص:
، نقال عف :عبد الممؾ مرتاض ، في نظرية  55جويدة حماش ، بناء الشخصية في حكاية عبدو و الجماجـ لمصطفى فاسي ، ص:  2

 . 191، ص: 1998الرواية ، بحث في تقنيات السرد ، عالـ المعرفة ، الكويت ، 
  11، ص: 1998الييئة المصرية العامة لمكتاب ، إيؼ تادييو ، الرواية في القرف العشريف ، تر: د. محمد خير البقاعي ،  -جاف 3
 .88يمنى العيد ،تقنيات السرد الروائي،ص: 4

 . 16ىس فً انشواٌخ انجذٌذح ، ص: يٍشبل ثىرىس ، ثذ 5
6
 . 111جضائشي ،دوسٌخ انخطبة ، ص: دغٍٍ ػالو ، يشكالد انُض انشوائً ان 
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و ما ينزع االلتباس في روايات بشير مفتي في كوف ىذه الروايات سيرة ذاتية لمروائي أو جزء 
شير مفتي صرح عمى ظير غالؼ أوؿ نص منيا ، و يجعمنا نطمئف ليذا الحكـ ، ىو أف ب

روائي لو و ىو"المراسيـ و الجنائز" بأنو يؤرخ لسيرتو .ثـ جاءت الروايات التالية ليا تحمؿ نفس 
البنية الداللية و ىي البحث عف المرأة الحبيبة و البحث عف فكرة لمكتابة و المعاناة مف جحيـ 

، كما تتكرر لية، و إف اختمفت بنياتيا الفنيةات تقـو عمى نفس البنية الدالالوطف ،فيذه الرواي
، و إلى جانب ضمير المتكمـ نجد ىناؾ تنوع في مح بعض الشخصيات في ىذه الرواياتمال

 استخداـ الضمائر.
و مف أبرز المالحظات التي يمكف مالحظتيا في راويات بشير مفتي ىو أنيا ال تخمو أي منيا 

ىي نوع مف الشخصيات التاريخية و »عية : مف شخصيات مرجعية ، و الشخصيات المرج
 .1«الميثولوجية و االجتماعية و المجازية 

فبشير مفتي وظؼ ىذه الشخصيات بكثافة في رواياتو ، مما ساعد عمى إبراز إيديولوجية ىذه 
، بؿ يحيؿ عمى فكر معيف و اعتباطياالروايات ، ألف توظيؼ الشخصيات المرجعية ال يكوف 

ؿ عمى حضور ىذا النوع مف الشخوص في النص الروائي يد»حيث أف :  .إيديولوجية محددة
، أي إلى ذلؾ النص الكبير المتمثؿ في اإليديولوجية و في الثقافة اإلشارة المرجعية الثقافية

 .2«عموما
 ، الفالسفة الوجودييف، و المفكريف الماركسييف.ز ىذه الشخصيات المرجعية الموظفةو مف أبر 

زميف ، و الرجاؿ التاريخيف و مفكريف غير ممتروائييف و الشعراء و النقادعض الإلى جانب ب
لموظفة عمى سبيؿ ، و نورد أسماء بعض الشخصيات المرجعية او مغنييف محمييف بفكر محدد،

أنطونيو غرامشي، مالرو،  ،جياللي، عبد الرحمف النيتشو، ألبير كامو : )المثاؿ ال الحصر
أرنستو ساباتو، كاتب ياسيف، مايكوفسكي، أراغوف،  ولياـ بورغس، ، األمير عبد القادر، زجابا

تالي ساروت  ،ريجيس ، نانورماف مايمر، بمزاؾ، سارتر، ىيغو، فولتير، الحالج، شاعو، مازوني
صيات (.و باعتبار روايات بشير مفتي تنتمي إلى الكتابات الفجائعية نجد أف الشخدوبري..
، و ستصبح صبح نيبا لمقمؽ و الحيرة و الضجرستسد آفاقيا لت. و ستتموف بموف الفاجعة» فييا:

 و ىو ما يظير بشكؿ جمي في ىذه المتوف الروائية. .3«طعما سائغا لمفساد الداخمي و التحمؿ 

                                                 
1
 . 11نشواٌخ انؼشثٍخ انجذٌذح، ص: فخشي طبنخ ، فً ا 
2

 .66ٌذح دًبػ ، ثُبء انشخظٍخ فً دكبٌخ ػجذو و انجًبجى نًظطفى فبعً ،ص:جى
3

 . 116وي ، ػىدح األَزهجُغٍب ، ص:أيٍٍ انضا
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 السزد و التقنياث الفنيت: المبحث الثاني: 

الرواية  ، أو عف طريؽ الراوي و بعض شخصياتداث الرواية تقدـ عف طريؽ الراويرأينا أف أح
، و أطمقوا عمييا تسميات عدة، ائؽ التي تقدـ بيا أحداث الروايةو قد إىتـ النقاد بالطر  معا.

 ووضعوا ليا تصنيفات متنوعة .
فنجد أف تودوروؼ و جينيت يطمقاف عمى طرائؽ الحكي اسـ ) صيغ ( ، أما لوبوؾ فيطمؽ 

 .1عمييا اسـ )أساليب(
 .2جالت"كما أطمؽ عمييا أيضا تودوروؼ اسـ "س

 .3« يؤكد أف ىناؾ سجميف أساسيف : العرض و السرد » و:
 .4« يقدـ لنا الراوي القصة االطريقة التي بواسطتي » و الصيغة عند تودوروؼ ىي :

 صيغ الخطاب تتعمؽ بالطريقة التي يقدـ لنا بيا الراوي القصة أو يعرضيا .» حيث يرى أف :
األشياء أو اف ) كذا( ( لنا Montrerاتب يعرض )و إلى ىذه الصيغ نشير عندما نقوؿ إف الك

( Représentation)العرض()صيغتيف األساسيتيف تبعا ليذا ىما ( اف )كذا( الDire)آخريقوليا
 .5«(Narrationو السرد )

 .6« أنماطا خطابية يتـ بواسطتيا تقديـ القصة» و يعرفيا سعيد يقطيف عمى أنيا :
 .7ف مف مكونات الخطاب الروائيو الصيغة حسب جيرار جينيت ىي مكوّ 

 .) الرؤّيات ( و الصيغ Aspectsأف ىناؾ عالقة وطيدة بيف الجيات  ؼكما يرى تودورو 
، و يشير إلى تمييز كؿ مف ىنري "جيمس" و "ب. لوبوؾ "بيف أسموبيف ألنيما يتعمقاف بالراوي

، و األسموب «ف الخمؼ بالرؤية م»بارزيف لمحكي ىما : األسموب البانورامي ) السرد( و يتعمؽ 
 .8المشيدي) العرض( و يتعمؽ "بالرؤية مع". و إف كاف ىذا االرتباط ليس ضروريا

                                                 
 .63جويدة حماش ، بناء الشخصية في  حكاية عبدو و الجماجـ لمصطفى فاسي ، ص:1
 .93،ص:  2009إدريس بوديبة ، الرؤية و البنية في روايات الطاىر وطار ، الجزائر ،2
 .136محمد معتصـ ، الرؤية الفجائعية ، ص:  3
 . 173ينظر: سعيد يقطيف ، تحميؿ الخطاب الروائي ، ص: 4
 . 175نفسو ، ص: :ينظر 5
 .نفسيا نفسو ، ص:  6
 . 149، ـ ، ـ ، ص:  1966، نقال عف : تودوروؼ  194نفسو ، ص:  7
 .111َفغه ، ص: 8
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خطاب حكائي  أيالصيغتيف الكبرييف )السرد/ العرض( موجودتاف في » و مف المؤكد أف :
 .1«بمختمؼ األشكاؿ الممكف تصورىا

 .2«لشخصية ( لتقديـ كالـ اModesلمكاتب عدة "صيغ" )  » ومنو يكوف :
 إذف فيناؾ إجماع بيف النقاد عمى أف القصة تقدـ بطريقتيف أساسيتيف ىما : السرد و العرض .

، و قؿ الشيء نفسو عف شخصياتالسرد يمكف أف يقـو بو الراوي أو إحدى ال »و ىذا :
 .3«العرض

، سمسمة  في تقديـ الحكاية . والحكاية ىي ، أوال أيالسرد ىو طريقة الراوي في "الحكي " »و
 .4«مف األحداث

: .ذلؾ أف الحكي يقـو عمى دعامتيف ىو الطريقة التي تحكى بيا القصة »و بعبارة أخرى: 
 ، وثانيتيما أف يعيف الطريقة ىي ) السرد( .أف يحتوي عمى قصة تضـ أحداثا أوالىما

 .5«فالقصة ال تتحدد بمضمونيا فقط ، و لكف أيضا بالطريقة التي يقدـ بيا ذلؾ المضموف
منصبا عمى كؿ ما ىو حركي داخؿ الزمف ، أي بكؿ ما ىو  » و يتميز السرد بكونو يكوف :

 .6«مرتبط باألحداث المدركة بوصفيا تعكس تقدما في أجواء الحكاية
ىو ما عبر عنو ، و د مف الطرائؽ لتقديـ حكاية واحدة، إذ ىناؾ العديو تتعدد أساليب السرد
حدة حسب األىداؼ التي سة مالييف طريقة لحكي حكاية واىناؾ خم » :"جيمس جويس" بقولو

 7«نقصد إلييا
ت نتج عف ، و ىذا التعدد في الخطابادد لمخطابات في روايات بشير مفتيو نجد أف ىناؾ تع

خطابات ، تدخؿ ، فخمقت داخؿ المتف الروائي، في ىذه الروايات بالسماح الراوي لمشخصيات
، نظرا ذلؾ الرؤيات، و منو تنوعت الصيغت بناءا عمى ، وتعددأخرى موازية لخطاب الراوي

ذلؾ تودوروؼ فمكؿ شخصية  ى، كما أشار إلبينيما ، الرتباطيما معا بالراويلمعالقة الوطيدة 
 أسموبيا و لغتيا و رؤيتيا الخاصة.

                                                 
1
 .196، ص: السابؽ 
 . 176ينظر : نفسو ، ص:  2 
 . 173، ص:  نفسوينظر:  3
 .195نفسو ، ص:  4
 .186،ص:  نفسوينظر :  5
 .197نفسو ، ص: 6
 E.M. Forster¸Aspects of، َمال ػٍ: .  116طبنخ إثشاهٍى ، انفضبء و نغخ انغشد فً سواٌبد ػجذ انشدًٍ يٍُف ، ص: 7

of the Novel OP.CIT.P :44. 



 البنية الفنية والمناص والميتناص في روايات بشير مفتي                                                 ثانـي   الفصل ال
 

 136 

و نسوؽ ىنا بعض األمثمة عف ) السرد و العرض( في نص الراوي و نص الشخصيات في 
 : روايات بشير مفتي

كانت الساعة الحائطية متوقفة »فمثاؿ السرد في نص الراوي في رواية "المراسيـ و الجنائز ":
عف الحركة   عندما سمعت طرقا عمى الباب فارتبكت لـ أكف عمى موعد مع شخص معيف بؿ 
قمة مف تعرؼ بيتي إنتابني )كذا( فزع غريب مف تمؾ الطرقات التي راحت تزداد قوتيا في كؿ 

 .1«مرة 
 و مثاؿ العرض في نصو : 

طؿ ىا ىي مدينة البرؽ و المطر و الشتاء القارس تعـو في بحيرات صغيرة مف الماء المتيا»
مجار تجرؼ األوراؽ و الكراريس الكثيرة نحو أحواض القارورات  لتسقط كميا في مف السماء، 

 .2«زرقة البحر األبيض مموثة   كؿ شيء...... 
كاف  »:راسيـ و الجنائز " قوؿ وردة قاسيشخصيات في رواية " المو مف أمثمة السرد في نص ال

ة أو األدب أو شيئا مف ىذا النوع، بقيت ، كتابا في الفمسفبالزاوية يقرأ كعادتو دائما يقرأجالسا 
 .3«، ألقترب )كذا(منو بعدىاأتممى فيو عف بعد

كما لو أنو طاعوف الميؿ بارد  »و مف أمثمة العرض في نص نفس الشخصية )وردة قاسي (: 
حرب.... موت يزحؼ بكؿ بشاعة نحوي ، يزحؼ كأنو حية رقطاء تتصيد فريستيا عف قرب 

 .4«تالحظ حركاتيا البطيئة و تقرأ في عيونيا شبح الخوؼ و اليزيمة
تركت محمود مع مكتبتو، »أما في رواية "أرخبيؿ الذباب ": فمثاؿ السرد في نص الراوي : 

أعمـ حتما أنيا ستذىب إلى الجامعة وخمنت أنيا قد تجمس في وسرت عمى أثرىا . كنت 
أي  أأحد كتبيا. وبالفعؿ،كانت جالسة لوحدىا ،لكنيا لـ تكف تقر  أالحديقة الصنوبرية وتقر 

   .5«كتاب
كيؼ يمكف المخاطرة....كانت مدينة العاصمة مثؿ لوحة رسميا فناف »ومثاؿ العرض في نصو:

اإلطالؽ لـ يحاوؿ حتى التكيف عمى أي صورة ستكوف .... وانتحر...لـ يمتفت إلييا عمى 
                                                 

1
 .  311يذًذ ػضاو ، رذهٍم انخطبة األدثً ، ص:  
2

ػجذ انهطٍف يذفىظ ، وظٍفخ انىطف فً انشواٌخ ، يُشىساد االخزالف ، انجضائش ، انذاس انؼشثٍخ نهؼهىو َبششوٌ ، ثٍشود ، 

 (. 63-61، ص:) 1111نجُبٌ ، انطجؼخ األونى ،
3

انُظش ، رش : َبجً ، َمال ػٍ : واٌٍ ثىس ، انًغبفخ ووجهخ  16عًش سودً انفٍظم ، انشواٌخ انؼشثٍخ انجُبء و انّشؤٌب ،ص:  

 . 31يظطفى ، ضًٍ كزبة : َظشٌخ انغشد يٍ وجهخ انُظش إنى انزجئٍش ، ص: 
4

 . 66انًشاعٍى وانجُبئض، ص:
5

 . 11:، ص َفغه
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لـ لـ الروح،ألـ النفس، أألـ الجوع، ألـ الذاكرة، أمجرد لوحة، فضاء ممزؽ ،ذاكرة مثخنة باأللـ ،
 .1«،ألـ القتؿ، ألـ الضوضاء، تمؾ ىي األشياء التي تستعاد اآلف.العقؿ، ألـ الكتابة ألـ الخوؼ

ذات يـو طرؽ »׃قوؿ مصطفى ׃«أرخبيؿ الذباب »ت في رواية ومثاؿ السرد في نص الشخصيا
بابي أناس مجيولوف وىددوني وقالوا كالما مخيفا وشتموني وأرغموني عمى أف أحنى)كذا( رأسي 

 .2«ثـ ىددوني بالقتؿ إف أنا تفوىت بشيء ..... عندما أرد عمييـ
كميا،الكؿ يريد أف الجامعة صارت حقال لمتالعبات »ومثاؿ العرض في نص نفس الشخصية :

يممؾ قطعة في ذلؾ الفضاء وصراعات مستمرة، البارحة قتؿ شاب فقط  في المطعـ الجامعي 
تصور أصبح شييد الخمر وشييد اإلسالمييف وحتى شييد القضية األمازيغية... إلى ... الكؿ 

    .3«تبناه ونسي قتمو الفضيع )كذا( ذاؾ .....
    نجد :"شاىد العتمة"أما في رواية  

عندما عاد سي كادار مف رحمتو الباريسية إلى الفندؽ » مثاؿ السرد في نص الراوي في قولو:
في ذلؾ المساء الحار مف صيؼ وىراف كاف الجميع قد أصابو الرعب وامتألت محاجر عيونيـ 

   .4«بالدىشة
بؿ أف ما ىي الحاالت الجنونية القصوى التي أطمح إلى تحقيقيا ق » ومثاؿ العرض في نصو :

تصؿ ذاكرتي إلى نيايتيا ؟ وال أعني ىنا بالذاكرة إال الحياة ،أي ما عشتو وما سأعيشو أيضا 
 .    5«؟...

قتموه » ويتمثؿ مثاؿ السرد في نص الشخصيات في ىذه الرواية في قوؿ يزيد الوىراني :
ة لحظة قطره غدرا،دوف أف يميموه الفرصة لييرب مف كؿ ىذا البمد المعيف الذي لـ يمنحو في أي

 .   6« فرح...
 ومثاؿ العرض في نص نفس الشخصية:

   [...]تعاركت معيـ ...إنيـ حتما يدبروف مكيدة أخرى .. -
  .7«ال أعمـ ..أخبار تقوؿ أف الثري شعباف يريد شراءىا بمبمغ خيالي.. -

                                                 
1
 .11، ص:  انغبثك 
2
 .َفغهب،ص:َفغه 
3
 .16َفغه ،ص: 
4
 .11أسخجٍم انزثبة ،ص: 
5
 .11َفغه ، ص: 
6
 .131َفغه ،ص: 
7
 . 66شبهذ انؼزًخ ، ص: 
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اوية فييا التي لـ تفسح الر  "خرائط لشيوة الميؿ"، وحتى في روايةوقس عمى ذلؾ بقية الروايات
وكانت قد أشارت في بداية الرواية أف الراوي كمفيا بسرد  –المجاؿ لبقية الشخصيات لمتدخؿ 

 .يات مف خالؿ الحواريظير نص الشخص –القصة لوحدىا 
ونالحظ أف العرض يطغى عمى السرد في رواية "شاىد العتمة" في حيف يطغى العرض عمى 

 السرد في بقية الروايات.   
طبيعة السرد  . كاف لو أثر عمىاة أو ما يعرؼ بالسرد البوليفونياألصوات أو الرو والتعدد في 

لقد كاف تبمور السرد البوليفوني مظيرا مف مظاىر  »بتعدد الرواة، فػػػ: ،الذي تعددت أساليبو
يمانا بتعددية الرؤى واألصوات الغيرية  انكسار النزعة النرجسية والبيروقراطية لدى المؤلؼ، وا 

لي فيو يمثؿ تعميقا لممنحنى الديمقراطي المفتوح لمفضاء الروائي ولعالقة الروائي، بالواقع وبالتا
. وقد ترؾ ىذا المنحنى المتعدد والفكرية المحيطة بو االجتماعي، وبالصراعات االيديولوجية

       .1«األصوات تأثيره البنيوي عمى البنية السردية ذاتيا
الرواة  مظيرا مف مظاىر التجريب، وميزة مف مميزات الرواية  ويعد ىذا التعدد في األصوات أو

لمسرد تتمثؿ في خفوت نبرة السرد  ظيور خصائص جديدة متميزة»حيث يؤدي إلى .2الجديدة
ناطة ميمة السرد براو معيف أو  تالخارجي المرتبط بالراوي كمي العمـ ،أو بالذا الثانية لممؤلؼ،وا 

ئية التي ليا حضورىا الفعمي أو الياشمي في التجربة بعدد مف الرواة والشخصيات الروا
  .3«الروائية
طريقة الكاتب في تجسيد رؤيتو أو تحقيؽ الرؤية الكمية لمرواية تتضح مف خالؿ عناصر »وألف:

  .4«الرواية الرئيسية عمى ضوء اختياره ألساليب السرد التي وظفيا مف أجؿ ىذه الغاية
تراتيجية معينة في توظيؼ األساليب السردية باإلضافة إلى نممس أف بشير مفتي كانت لديو إس

      تقنيات فنية أخرى التي نجدىا في رواياتو. 
ونالحظ أف ىناؾ تكسير لخطية السرد في روايات بشير مفتي، والذي يعد مف بيف خصائص 

 المالئميف سرد الرواية في القرف العشريف، انتقؿ مف الثبات والخطية». حيث أف:¹الرواية الجديدة

                                                 
1
 .20،ص: السابؽ 
 . 83نفسو ،ص : 2
 .81، ص: َفغه 3
 (.7-6فاضؿ ثامر، المقموع و المسكوت عنو في السرد العربي،ص:) 4
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لتشخيص المالحـ ،إلى الحركة والتحريؾ واستحضار الفوضى والتناقض والقمؽ و التمزؼ )كذا( 
 .1«وكؿ ما يسـ عالقة االنساف )كذا( بالواقع 

وتتـ فييا  .فالرواة يبدؤوف في سرد الحكايات مف حاضر القصة ثـ يعودوف إلى ماضييا 
 ماضي والحاضر. انتقاالت عدة بيف الحاضر والماضي ، وبيف ال
السرد وعي بالظاىرة االبالغية )كذا( ، ويشكؿ »׃وىذه الكيفية مف السرد تعكس رؤية ما فػػػػ

بمفرده القسـ األكبر مف جماليات الخطاب ألنو ليس أداة ناقمة ،طريقة تبسيطية لتشكيؿ 
نما إحدى غايات الكتابة في مواجية ألـ القوؿ وفي التصدي لمرتابة وال معيار الحكاية، وا 

   .2«والذات
السرد في حد »وىذا الوعي الجمالي والفكري في توظيؼ طرائؽ السرد في المتف الروائي يجعؿ:

ذاتو يصبح داال ومدلوال في الوقت ذاتو، إضافة إلى حممو شحنات داللية أخرى مرتبطة 
       .3«رأبالموضوع المب

شعر بالضياع والتشظي ،فحمؿ ذوات ممزقة ،ت تاحكايفالسرد في روايات بشير مفتي ينقؿ 
مالمحيا وصار ظال ليا في المتف الروائي. وعكس رؤياتيا التي تصب في بوتقة رؤية واحدة 

فيو ،فالروائيوف  ةلمذات والعالـ ،وتتمثؿ ىذه الرؤية في احتقار الذات وتتفيو العالـ وفقداف الثق
رووف،داللة عمى رؤيتيـ شكؿ ي أو ،جاءت كيفية ما يرووف»الجزائريوف خالؿ فترة التسعينيات :

.إف حركة السرد وتشكمو في عالقات داخمية تنتظـ بيا الشخصيات في سياؽ نسقي لما يرووف
    .4"«القص ذاتو"ىي في الوقت نفسو حركة نيوض الرؤية لعالـ 

ومف المظاىر الممفتة في ىذه الروايات ذاؾ الحكي الحميـ ،الذي يعد مظير مف مظاىر الرؤية 
 .5«الحكي الحميـ يموف المشاىد الخارجية بموف الذات»عية ،وىذا :الفجائ

 

                                                 
1
 .102ينظر:حسف المودف،الرواية والتحميؿ النصي،ص: 
 .  35فاضؿ ثامر، المقموع و المسكوت عنو في السرد العربي ،ص: 2
  ي الرواية العربية ،دار الشروؽ لمنشر والتوزيع، عماف ، األردف ،دار الشروؽ لمنشر والتوزيعإبراىيـ السعافيف ، تحوالت السرد ،دراسات ف 3
 .232، ص:1996راـ اهلل ، فمسطيف ،المركز العربي لممطبوعات ،  بيروت ، لبناف، الطبعة األولى، ،
 . 102ينظر: حسف المودف، الرواية والتحميؿ النصي ، ص: 4
،نقال عف: مجمة فصوؿ 140،ص:2007في الخطاب الروائي الواقعي عند نجيب محفوظ، موفـ لمنشر،الجزائر،عثماف بدري ،وظيفة المغة 5

 (.19،ص:  1993شتاء، 4. ع:1)زمف الرواية ج :
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تتمظير الحميمية في الحكي مف خالؿ التركيز عمى الذات »مما يساعد عمى إجالء دواخميا .و
  .1«كبؤرة

وال تخموا رواية مف روايات بشير مفتي مف ىذا الحكي الحميـ ، ويظير ذلؾ في المقاطع اآلتية 
عمت كؿ ما استطعتو كي ، و قد فأتذكرؾ في سجني اآلف »عمى سبيؿ المثاؿ: التي نوردىا ىنا 

بؿ.أتمنى أف يكوف جوابؾ عكس .ىؿ مازلت الشرفة التي تطؿ مف خالليا عمى المستقال أقع فيو
 .2«، و إال فإف مرارتؾ ستزداد، و قمقؾ سيكبر و ستموت ميتة األنذاؿذلؾ
ؽ في السقؼ و عيناي تغرقاف بالدموع و رأسي ال و نامت إيناس بيف ذراعيي فيما بقيت أحد »

يتوقؼ عف الدوراف و كؿ ما يحيط بي يبدو في حالة شمؿ. الزمف تجمد في نقطة الوعي الشقي 
 .3«ورائحة الخوؼ زرعتيا بقمبي إيناس 

انتابني شعور مباغت بالدىشة و أنا أنظر إلييا ، وجييا الممفوؼ بغاللة حزف سوداء،  »
و تدفؽ صوتيا الممتمئ برعشة خاصة، صوتيا القادـ مف أقصى ، و الحنونةة نظرتيا المتردد

، أكثر مف يا ذاكرتيا ، بقيت أكثر مف محتار، أقصى األحزاف المتمركزة بعنؼ في ثناالخوؼ
 .4«مف الحزف و كثير مف الضباب مندىش ، سكف وجيي أنا أيضا شيء

  السرد المتدفؽ الذي يظير مف خالؿ : و مف مظاىر الرؤية الفجائعية أيضا في ىذه الروايات
 .5«الكاتب ألسموب النداء ، و التوجع، و التأفؼ....... ؼتوظي »

 و مف أمثمتو :
 لقد تركيا بيف الحياة و الموت ، ربما ليطيؿ ألميا حتما... » -

 آه ليطيؿ ألميا حتما.....
 آه أنا السبب...

 آه الكمب الحقير...
 آه أنا الكمب الحقير.....

 ه آه آه آه آه...آ
                                                 

السعيد بوطاجيف،السرد ووىـ المرجع، مقاربات في النص السردي الجزائري الحديث، منشورات االختالؼ ،الجزائر، الطبعة األولى،  1
 . 186ص:،2005

 . 187نفسو،ص: 2
 .89يمنى العيد ،تقنيات السرد الروائي، ص: 3
 . 130محمد معتصـ ، الرؤية الفجائعية ،ص: 4
 .131نفسو ،ص: 5
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 تركيا بيف الحياة و الموت ...
 آه آه آه آه آه آه

 .1«تركيا لكي أراىا تموت
ألرض الخراب، وداعا أيتيا ، أيتيا المغاية وداعا وداعا أيتيا الحياةاصرخ )كذا( بصوت عاؿ »

 2«، وداعا .... وداعاجنوف، التوحش، الذكريات و األحالـ، الالحرب، الموت، القتؿ
الراوية إلى مرويات ، و تكسير خطية السرد، و عدـ وضوح الشخصيات و غموضيا  و تشظي

، مشوشة ، تمفع ت و إلى العالـ ، وىي رؤية معتمة، يعكس رؤية الراوي و الشخصيات إلى الذا
الشكمية، و العالقات  رالعناص » ، و ىذه :و اإلحساس باالغتراب و الضياع الذات بالغموض
، أو حساسية عف رؤية لمعالـ تميز جيال عف جيؿت سوى وسائؿ لمتعبير ، ليسالمتغيرة بينيا

يدلؿ عمى االستنتاج  .عف حساسية أدبية مرتبطة بعصر آخرأدبية )مرتبطة بعصر بعينو ( 
لكتابة )كذا( السابؽ  االختالؼ في استخداـ التقنيات السردية بيف مف ينضووف في إطار ا

ء ىؤالء الروائييف في رؤيتيـ لمعالـ و فيميـ المشترؾ الذي يعمو ، و التقاالروائية العربية الجديدة
فيو السؤاؿ و يغيب اليقيف و يمونو األسى العميؽ الذي يغور عميقا في أرض نصوصيـ 

 .3«الروائية 
الشخصيات حيف تقوـ  » و ما يجعؿ الحوادث تنمو و تحرؾ السرد ما يعرؼ بحوافز السرد فػػػ:

، إنما تقـو بذلؾ بناء عمى حوافز تدفعيا إلى فعؿ ما في ما بينياو تنشئ عالقات  بأفعاليا
 4«فعؿت

، وتسّوغ حركتو و عوامؿ محركة لمسرد، تدفعو إلى األماـ » :و عميو فحوافز السرد الحكائي ىي
 .5«ابتداعو الحوادث 

 و نجد أف حوافز السرد في رواية " المراسيـ و الجنائز".
، أما حافز السرد في قصة الراوي مف قصصيـ حوافز لسردىافمكؿ قصة  ،تعددت بتعدد الرواة

و ىو األحداث التي يشيدىا  ،بب التأخر في الوصوؿ إلى الحبيبةالمحوري، ىو تبرير س

                                                 
1
 .109أشجار القيامة ،ص: 
 .74شاىد العتمة، ص: 2
 .82بخور السراب، ص:3
 .135محمد معتصـ ، الرؤية الفجائعية ،ص:  4
 .155بخور السراب، ص: 5
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أصدقائو الذيف ضيعتيـ محنة الوطف، و تسببت في ،  و يمتد بو السرد إلى حكايات الوطف
 ، مما جعؿ السرد يتدفؽ بتدفؽ األحداث.محنيـ الخاصة

، و تمثمت حوافز السرد ب " بتعدد الرواةو كذلؾ تعددت حوافز السرد في رواية " أرخبيؿ الذبا
، و تشعب بو الحكي ي البحث عف الحبيبة و كشؼ غموضيافي قصة الراوي المحوري ف

 ليحكي حكايات أصدقائو.
، و سردتالؼ الشخصيات المشاركة في الو في رواية "شاىد العتمة" اختمفت حوافز السرد باخ

 تمثمت حوافز السرد بالنسبة لمراوي األساسي في البحث عف فكرة لمكتابة و معاناتو في الحب.
و في رواية "بخور السراب" تمثمت حوافز السرد بالنسبة لمراوي المحوري في الضياع والبحث 

 عف الحب المستحيؿ.
محوري متمثمة في المعاناة و في رواية " أشجار القيامة " كانت حوافز السرد بالنسبة لمراوي ال

مع الحب المستحيؿ ، و المعاناة مع الوضع االجتماعي المتردي ، و اختمفت حوافز السرد 
 بالنسبة لمشخصيات األخرى المشاركة في السرد.
. و تشعب بيا خرائط لشيوة الميؿ " في االنتقاـو تمثمت حوافز السرد بالنسبة لمراوية في رواية " 

 ت الشخصيات األخرى.الحكي لتحكي حكايا
، فتي في إبراز أفكار بعض الشخصيات، و كشؼ إيديولوجيتيا، بتقنية الحوارو استعاف بشير م

، و ىو عمى أية حاؿ فكارالحوار في الرواية ىو أحد األمكنة المفضمة لكي نعبر عف األ » فػػػ:
ى تتـ في أي مكاف آخر والدة أكثر طبيعة مف أية والدة أخر  [األفكار]المكاف الذي تولد فيو....

 .1«ألنيا جاءت في الموقع و المنظور المذيف ليسا صوت المؤلؼ المباشر
 ، و:ة قبؿ ذلؾ، بؿ استعمؿ في الرواييدة، المرتبطة بالرواية الجديدةو الحوار ليس بالتقنية الجد

ختار ي »: عرؼ عمى الحوار في التحديد اآلتيمف الناحية التقنية اإلجرائية ، يمكف أف نت »
، و ترؾ ليـ الساحة و يحتموا الواجيةالراوي أف يوقؼ الحديث عف الشخصيات و عف أفعاليـ لي

عف أفكارىـ و عواطفيـ و مستواىـ الفكري و االجتماعي و  ةيعبروا بالحوار أو بالمناجا
و ، لكؿ منيا عالماتيكوف ىذا التعبير بأشكاؿ مختمفة ، ويولوجي بالمغة التي تالئـ طباعيـاإليد

 . 2«النصية

                                                 
 . 141لشيوة الميؿ ، ص: خرائط 1
2
 . 11فخشي طبنخ ، فً انشواٌخ انؼشثٍخ انجذٌذح ، ص:  
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ففي رواية "بخور السراب" يبرز ىذا الحوار بيف المحامي و سعاد آكمي جانب مف شخصية خالد 
 رضواف:

 و كيؼ أحواؿ خالد؟ -
[.......]. 

 بخير ال يزاؿ مشاغبا كالعادة .
 لف يتغير قط .

 أنت تعرفينو أكثر مني ثـ ىذا الالتغير يعجبني فيو.
 1« ر...إال إذا تحوؿ الالتغير إلى تحج

كما يكشؼ ىذا المقطع الحواري مف رواية " أشجار القيامة " بيف الراوي و عيد عف جانب مف 
 شخصية الراوي:

 ماذا تفعؿ اآلف ؟ -»
 أكتب ؟)كذا(.
 ماذا تكتب ؟

 ىؿ تريد أف تشعؿ ثورة حقيقية أـ مزيفة؟ خواطر عف الثورة
 .2«الثورة يشعميا المجانيف أما أنا فأكتب عنيا فقط

ي ىذا المقطع الحواري مف رواية "شاىد العتمة " يتبيف لنا كيؼ تحدى يزيد الوىراني جماعة و ف
  المتطرفيف التي حاولت االستيالء عمى مكتبة الكاتدرالية :

 .[...]، و نريدؾ أف تساعدنا عمى ذلؾ ؟....جئنا ألمر ىاـ -
 إذا أمكنني ذلؾ سأكوف رىف إشارتكـ... -
 .[...] ا منذ زماف بأف تتحوؿ الكاتدرالية إلى بيت لعبادة اهلل .....أنت تعرؼ بأننا طالبن -
 .[...] إف األمر يتجاوزني في ىذه المسألة .......... -
 .[...]أنت تتيرب مف المسؤولية........  -
  .3أنا معيف مف طرؼ الوالية إلدارة مكتبة ... ما تطمبونو خارج عف إرادتي -

                                                 
 .  52يمنى العيد ،تقنيات السرد الروائي، ص:1
 26سمر روحي الفيصؿ ، الرواية العربية البناء و الّرؤيا ،ص: 2
 (. 138 – 137إيؼ تادييو ، الرواية في القرف العشريف ، ص:)  -جاف3
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الجوانب غير الواضحة في الشخصية،  التعرؼ عمى بعضو ىكذا فالحوار يمكننا مف 
الكالـ الروائي المتمظير  » و عميو فػػػ: ، مزاجيا........ايديولوجيتيا ،طموحاتيا ،كصفاتيا
، و و القارئ، أو تزييف لمنص ، ليس "استراحة" لمكاتبي الحوار و في الحوارات الداخميةأساسا ف

ف  ىذا المنظور تبرز إمكانات المكوف الحواري في الرواية ، وم[....]إنما قناة التمفظ الروائي
 1«بوصفو مظيرا خاّلقا لعوالـ لفظية ممكنة ، و لتشخيص الصيرورة األيديولوجية

ىذا الحؿ الفني الذي يبدو أنو لـ يفقد  » كما لجأ بشير مفتي إلى تقنية الرسائؿ و المذكرات :
 .2«إليوإغراءه رغـ بعد العيد ببدايات لجوء الكتاب 

. و داخؿ إلى حبيبة الراوي األساسي فيروز و تعد  رواية " المراسيـ و الجنائز" رسالة موجية
تي نجدىا في ىذه الرسالة الكبرى ىناؾ رسائؿ صغرى ، تدخؿ في بنائيا فمرويات فيروز ال

 .األساسي ( عبارة عف رسائؿ موجية إلى )ب( ) الراوي( 48،90،92الصفحات )
 الرسائؿ في رواية " شاىد العتمة" مف خالؿ : كما نجد تقنية 

 ( . 91مرواف لمحمد عمي ) الصفحة الرسالة التي كتبيا سمير 
 ( . 130والبرقية التي أرسميا لو أيضا ) الصفحة  -
 (. 152والرسالة التي أرسميا محمد عمي إلى سمير مرواف ) الصفحة  -
 و في رواية "بخور السراب" نجد : -
 (.  28ا الجدة حميمة إلى زوجيا الفرنسي بيار) الصفحة رسالة وجيتي -
 (. 80رسالة كتبيا خالد رضواف لمرأي العاـ ، بعد دخوؿ البالد في حالة الفوضى ) الصفحة  -
 ( . 101،  100،  99،  98،  97،  96،  95رسائؿ كتبيا حداد لممحامي ) الصفحات  -

 و في رواية " أشجار القيامة " نجد :
 (. 202موجية مف كريمة إلى إسماعيؿ ) الصفحة رسالة  -
رسائؿ موجية مف القراء إلى الراوي الذي أرسؿ ليـ روايتو إلبداء رأييـ فييا ) الصفحات مف  -

 رسالة ، تفاوتت في الطوؿ. 24( و عددىا  140إلى  131
 و في رواية " خرائط لشيوة الميؿ "  نجد :

إلى  111السبع )  الصفحات مف ش ( إلى عزيز رسالة موجية مف الراوية ) ليميا عيا -
117.) 

                                                 
 . 171فة المغة في الخطاب الروائي الواقعي عند نجيب محفوظ ، ص: عثماف بدري ، وظي1
 .72بخور السراب ،ص: 2



 البنية الفنية والمناص والميتناص في روايات بشير مفتي                                                 ثانـي   الفصل ال
 

 163 

 . 1و الرسالة كتقنية فنية تسيـ في إضاءة الحدث و تقديمو ، و تأطيره
و إلى جانب الرسائؿ نجد المذكرات في روايتي " أرخبيؿ الذباب " و " شاىد العتمة" ىذه األخيرة 

 استخدـ فييا تقنية المذكرات بكثافة و سماىا الراوي خواطر.
، و ذلؾ في الصفحات     المذكرات في مروي محمود البراني و في رواية " أرخبيؿ الذباب " نجد

 ( و مف أمثمتيا: 145،  142،  138،  136،  133)
ىا ...شاب في مقتبؿ العمر يحرؾ فّي لذة الكتابة .كما لو أنني بحاجة إلى كؿ طاقة خارجية »

وايتو األولى و قاؿ لي أنيا سيئة .في الحقيقة لـ لممارسة ىذا الطقس . لقد أعاراني مخطوط ر 
تكف كذلؾ و كؿ ما ينقصيا كاف معروفا لديو تنظيـ الفوضى عمى األوراؽ ..... فوضى الذاكرة 

 .2«و الحياة و الحب..... 
،  52، 48،  44،  41،  38،  35و في رواية " شاىد العتمة " نجد المذكرة في الصفحات ) 

55  ،57  ،61  ،67 ، 79  ،82  ،85  ،87  ،95  ،97  ،98 ،103  ،108  ،112  ،
)عندما  عمى أوؿ مذكرة مف ىذه المذكرات اسـ خاطرة: –كما أشرنا  –( و أطمؽ الراوي  125

إف التشوييات التي تطفو عمى سطح األجساد المريضة  »عدت إلى الغرفة كتبت ىذه الخاطرة
ىذا الجزائري المتفتح عمى العالـ أصبح كالرماد  ال تعبر إال عف كيانات ميترئة ، و الوىراني

ليبو احترؽ منذ سنوات ، ال حياة إف ىي إال مظاىر خادعة و المعبة أصبحت بيد مف يتاجروف 
 .3«بكؿ شيء حتى بأنفسيـ..... 

 و استعاف مفتي كذلؾ في رواياتو مف أجؿ عكس رؤيتو بتقنية األحالـ و الكوابيس .
ـ ىي كميا تقود إلى و التركيز و السرد الشعري و انيمار األحال سمات الكثافة » حيث أف :
 .4«العامة -، و إلى تحميؿ الوعي ، و عرض األزمة الشخصية رواية الداخؿ

حيث يعنوف بشير مفتي بعض األجزاء مف رواياتو بػػ " كوابيس " كما ىو الحاؿ في رواية " 
في رواية "  ؿحالـ / كوابيس " كما ىو الحا( ،أو يعنونيا بػ " أ 89أرخبيؿ الذباب ") الصفحة 

ما ( .ك 113شاىد العتمة"  وىذا العنواف ورد بدوره تحت عنواف أكبر ىو " شذرات " ) الصفحة 
، و أحيانا يورد الحمـ دوف وضع عنواف لو ، كما نجده في ) نجد مقاطع تحت اسـ " فسيسفاء"

                                                 
 .61أشجار القيامة، ص : 1
 .63شاىد العتمة، ص: 2
 ()سا(1مجمة فصوؿ )زمف الرواية ج ::،نقال عف 171عثماف بدري ،وظيفة المغة في الخطاب الروائي الواقعي عند نجيب محفوظ ،ص: 3

 (.22، 21ص:) 
 . 142، ص:  1985نبيؿ سميماف ، وعي الذات و العالـ ، دار الحوار لمنشر و التوزيع ، الالذقية ، سورية ، الطبعة األولى ،  4
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يبدأ راوية " أرخبيؿ الذباب " بمونولوغ . ( مف رواية " شاىد العتمة " .كما نجده  133الصفحة 
 و نجد كذلؾ النجوى و المناجاة في رواية " المراسيـ و الجنائز ".

، مف السمات الحمى و الحوار الداخمي المنساب و استخداـ األحالـ و الكوابيس و ىذياف
 1الحداثية  في الرواية الجديدة.

( ، و كذا  70" شاىد العتمة " ) الصفحة  كما استخدـ أيضا تقنية األبواب و ذلؾ في رواية
تقنية ترؾ الفراغات في روايتي " شاىد العتمة " و " أشجار القيامة " و إلى جانب كؿ ىذه 
التقنيات نجد تقنية المقاطع و ذلؾ بتقسيـ الراوية إلى مقاطع و ترقيميا و التي استخدميا في 

. و تعد ىذه التقنية مف شجار القيامة "ب " و " أما عدا روايتي " بخور السرا تكؿ الروايا
  2مظاىر التجريب في الرواية الجديدة.

 ،تعدد التقنيات الفنية المستخدمة مف –إضافة إلى السرد البوليفوني –وينتج تعدد الخطابات 
الالتجانس الذي يميز الكتابات المعاصرة )الحداثية( يسمح بتداخؿ الخطابات »بحيث أف

اء مف حيث األساليب والتقنيات الكتابية أو مف مف )كذا( حيث المختمفة وتفاعميا سو 
الصحافي والوصية  جوالتقرير السياسي والربورتا خالموضوعات في خطابات محددة كالتاري

 .3«والرسالة ...ألخ   
ومما سبؽ نخمص إلى أف بشير مفتي نوع في طرائؽ السرد و في التقنيات الفنية المختمفة 

الشكؿ »ذلؾ ،تجسيد رؤية ما تجاه العالـ والذات ،وذلؾ بناءا عمى أف : ،محاوال مف خالؿ كؿ
أو كما يسمييا الناقد لوسياف  ،،التي يحمميا الكاتب تجاه الحياةالفني ىو انعكاس لمرؤية 

  4.« (vision du monde)غولدماف "رؤية العالـ "
 »:يات في الجزائر والذيفمة التسعينوينتمي بشير مفتي إلى الروائييف الذيف ظيروا خالؿ مرح

ؿ عف مف أىـ خصائص رواياتيـ التحرر مف قيود الرواية الكالسيكية ،والنزوع إلى االستقال
، واالنغماس في قضايا الواقع واسماع أصوات الذات المقموعة ،الخطاب االيديولوجي المييمف

                                                 
 ( . 139 – 138أرخبيؿ الذباب، ص:) 1
 .35شاىد العتمة، ص:2
الؼ ،الجزائر ،الدار العربية لمعمـو ناشروف عبد اهلل خميفة ، نجيب محفوظ مف الرواية التاريخية إلى الرواية الفمسفية ،منشورات االخت3

 .119،ص:2007،بيروت ،لبناف ،الطبعة األولى ،
 .190ينظر :فخري صالح ،في الرواية العربية الجديدة ، ص:4
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والوعي المتزايد بالكتابة مف  الفنية والجمالية ،والنزوع إلى التجريب ؽوالعناية بالطرائ ،والتباساتو
 .1«حيث ىي مغامرة في ذاتيا 

وذلؾ لما اشتممت  ،تمي إلى الرواية العربية الجديدةويمكننا القوؿ أف روايات بشير مفتي ،تن
 عميو مف تقنيات فنية حداثية .

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .102ينظر :حسف المودف الرواية والتحميؿ النصي ،ص: 1
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 المغة في روايات بشير مفتي :المبحث الثالث: 
فيي المبوس الذي تخرج فيو بقية مكوناتو إلى  ،الخطاب الروائي أحد أبرز مكونات المغة تعد

 :إذ ،دةالمتمقي ،وىي أيضا مف أبرز ىذه المكونات الخاضعة لمتجريب في الرواية العربية الجدي
تشكؿ معمما بارزا وميما في حداثة الرواية العربية ،بؿ إنيا شكمت العمود الفقري لذلؾ التحوؿ »

 .1«إلى  الرواية العربية الجديدة مف الرواية التقميدية 
إنصب عمييا كؿ ىذا االىتماـ ،وكاف االشتغاؿ  ،ا الياـ في تشكيؿ الخطاب الروائيولدورى

االشتغاؿ عمى المغة بأفؽ حداثي  :»وىذا  ،ربية لالنتقاؿ إلى أفؽ الحداثةعمييا تأشيرة الرواية الع
نما كفضاء إبداع يسيـ في شعرية يتـ في ضوئو التعامؿ مع المغة ال كأداة إبالغ فحسب  وا 

 .2«الخطاب ،وتكثيؼ داللتو الفكرية وأبعاده  الجمالية 
وتكتسي الرواية جماليتيا مف خالؿ جمالية لغتيا ،ومدى قدرة ىذه المغة عمى خدمة البنية 

 3«قوة الرواية ،سرعتيا ،سطوتيا وىي لذتيا وبيارىا »الداللية لمرواية ،فيي : 
، ، فبواسطتيا ينقؿ أفكار شخصياتو التواصؿ بيف العمؿ األدبي والمتمقيوالمغة ىي وسيمة 

 ،عمؿ األدبي ككؿ، ومف خالليا تبرز رؤية اليولوجيتيا ويصؼ أمزجتيا وأىوائياويعبر عف إيد
وتجيب  ،المغة تحمؿ رؤية لمعالـ واإلنساف:»حيث ترى " فرانسوا زكيوف " في تعريفيا لمغة أف 

ما ]...[ إف الرؤية التي يستيدؼ الكاتب تقديميا ال يتمقاىا مف سماع  عمى قضايا ومشاكؿ زمف
الرؤية إذ يبدع لغة األصوات الداخمية وال مف التأمؿ في األشياء الواقعية بؿ أنو يمتمؾ تمؾ 

 .4«ما
 فاختيار المغة يجب أف يتناسب مع رؤية الرواية ،وأف يخدـ البنية الداللية ليا . 

مفردات  –باعتبارىا تنضوي تحت أدب األزمة  –روايات بشبر مفتي  فال نتوقع أف تشيع في
تدؿ عمى الفرح واالبتياج واإلقباؿ عمى الحياة ، بؿ نجد أف المعجـ المغوي المستخدـ في ىذه 

 ،بمعاني الحزفالروايات يحيؿ عمى موضوعيا ،فتشيع في متونيا المفردات والعبارات المحممة 
 ،االنفجار ،السواد ،راالنتحا ،والضجر مف الحياة، مثؿ:) الموت، واأللـ، واإلحباط، والفشؿ

                                                 
1
 .136محمد معتصـ ،الرؤية الفجائعية ، ص: 
 .80نية في روايات الطاىر وطار، ص:إدريس بوديبة ،الرؤية والب 2
 .102حسف المودف ،الرواية والتحميؿ النصي ،ص: 3
( ، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ، بيروت ،لبناف ، دار 2000-1970ناصر يعقوب ،المغة الشعرية وتجمياتيا في الرواية العربية ) 4

 .7،ص:2004الفارس لمنشر والتوزيع ،األردف ،الطبعة األولى ،
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رىا كثير في ىذه ،المقبرة ...( وغيالخوؼ القمؽ، الدـ، الكوابيس، ث،العب ،الالجدوى الفراغ،
 أف يسير معزوال عف الواقع الذي أنتجو،» ، فالخطاب الروائي ليس بإمكانو:المتوف الروائية

 ،يمو( خارج النص يحيؿ إليو المعنىضور موضوعاتي )تفحمولة المفردات تؤدي مغزى ح
 .1«ولذلؾ يرتد النص مف ذات الناص ساكنا متدثرا بعد ذلؾ قمؽ الواقع

 2:ولغة إبداع الكاتب العربي المعاصر ليا ثالث مصادر أساسية
 الكتب التراثية :األدبية والدينية والفمسفية والتاريخية .

فية واألدبية والعممية ،وتراعي ىذه المغة مقتضيات العصر المغة الحديثة :وتشمؿ المغة الصح
 الحديث.

المغة اليومية :وىي التي يتعامؿ بيا الكاتب في حياتو اليومية ،والتي تعرؼ بالمغة العامية أو 
الدارجة ،وتستعمؿ ىذه المغة أكثر في الكتابات القصصية التي تصور المجتمع المعاصر ،ذلؾ 

تعيش وتتحرؾ في فضاء معمـو ومحدد وتعبر عف ذواتيا أف الكاتب يوظؼ شخصيات 
 وحاجياتيا بمغتيا األـ .

فما ىي المغة التي ينطؽ بيا  ،عماؿ األدبية إشكاال فنيا معقداويطرح استخداـ المغة في األ
  3.أـ المغة العامية ،لعربية الفصحى أـ الفصحى الحديثةالكاتب شخصياتو :ا

  4.نو ىذه الشخصياتالوسط المأخوذة مالمستعممة في 
اإلشكاؿ المغوي في الكتابة القصصية ما زاؿ مطروحا بحدة ،والمالحظ أف كؿ :»إذ نجد أف 

الروائييف العرب يستخدموف لغتيـ العامية بطريقة أو بأخرى ،سواء عمى مستوى األلفاظ أو 
 .5«التراكيب المغوية 

ناس دوف النزوؿ بيا إلى مستوى ودعى بعض النقاد إلى استخداـ المغة التي يفيميا عامة ال
االبتذاؿ واإلسفاؼ ،حيث يرفض طو حسيف استخداـ الميجات المحمية في الكتابة األدبية ،في 

فيمضي كؿ قطر في ليجتو ،وتمعف ىذه  ،ف نشجع الكتابة بالميجات العاميةفمنحذر أ:»قولو 
يترجـ إلى ليجتو كتب الميجات في التباعد والتدابر ،ويأتي يوـ يحتاج فيو المصري إلى أف 

                                                 
1
 .104بوشوشة بف جمعة ،التجريب وارتحاالت السرد الروائي المغاربي ، ص: 
 .22الثقافة ، ص:الحبيب السايح ، الكتابة عف الكتابة، مجمة  2
، نقال عف :راكز أحمد :الرواية 350،ص:2008فيصؿ األحمر ،نبيؿ دادوة ،الموسوعة األدبية ، الجزء الثاني ،دار المعرفة ،الجزائر ، 3

 .14،ص:1،1995لنظرية والتطبيؽ أو مغامرة نبيؿ سميماف في المسمة ،دار الحوار ،الالذقية ،سوريا ،ط بيف ا
 .129،ص:2008عبد الحفيظ بف جمولي ،اليامش والصدى ،قراءة في تجربة محمد مفالح الروائية ،دار المعرفة ،الجزائر ، 4
 .79النشر والتوزيع ،ص:ينظر : محمد ساري ،األدب والمجتمع ،دار األمؿ لمطباعة و  5
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السورييف والمبنانييف والعراقييف ، ويحتاج أىؿ سوريا ولبناف والعراؽ إلى مثؿ ما يحتاج إليو 
المصريوف مف ترجمة الكتب المصرية إلى ليجاتيـ كما يترجـ الفرنسيوف عف اإليطالييف و 

 1«.االسبانييف وكما يترجـ ىؤالء عف الفرنسييف 
تخداـ لغة فصحى ،تتضمف معجـ لغوي ،اندثر ولـ يعد لو وجود ومف جية أخرى ،ال يجب اس

أف يغرؽ األديب في المغة التراثية بدعوى » ،إذ:ستوى التخاطب والتواصؿ بيف الناسعمى م
، وسيضيؼ ال محالة حقؿ قراءة نصوصو ،سيعزؿ ى روعة األساليب العربية القديمةالحفاظ عم

في القراءة عف المتعة الجمالية والتسمية المغوية  نفسو في محيط ضيؽ مف القراء الذيف يبحثوف
،أو عدد محصور مف الباحثيف الذيف واألفكار الواردة في النص األدبيقبؿ األخذ باألحداث 

 .2«تمزميـ الشيادة وظروفيـ المينية عمى اإلطالع والبحث
حيف  غة مف غير عامة الناس،في،إال مف فقو المو العمؿ األدبي طالسـ ،ال يفيمياويغد
 .3«الرواية كجنس أدبي ىو أساسا جنس جماىيري :»أف

 فتتجرد بيذا االستخداـ المغوي مف غاية وجودىا ،ويضيؽ مجاؿ تداوليا .
وبشير مفتي في رواياتو ،استخدـ المغة الحديثة التي تراعي مقتضيات العصر الحديث،وتراوحت 

 بيف الشعرية والتقريرية الفجة .
الميجة الجزائرية،أما في رواية شاىد العتمة ،فنجده استخدـ ىذه كما تخممتيا بعض مفردات 

 الميجة بشكؿ مكثؼ .
 ،،رغـ إتقانو ليمارنسية والعربيةفمسعود صديؽ محمد عمي )الراوي( يرفض التحدث بالمغة الف

يا وسيمة الشعب لمتخاطب والتواصؿ، وعميو يجب ،ألنويفضؿ استخداـ الميجة الجزائرية
،لتكريس كؿ ما ىو شعبي ،وليبيف مفتي ىذه اإليديولوجيا التي يحمميا االتواصؿ مف خاللي

صراره عمييا ،أورد كؿ حواراتو معو ،بالميجة الجزائرية، ذلؾ أف  استخداـ التعبيرات :» مسعود وا 
 .4«الشعبية تمكف مف رسـ المالمح المادية والنفسية لمشخصيات 

 قوؿ مسعود : ومف ىذه المقاطع التي ،وردت بالميجة الجزائرية

                                                 
1

نرى أنو مف الخطأ أف نطمؽ عمى ما ينطؽ بو عامة الناس في حياتيـ اليومية لغة ،بؿ ليجة ،ألف المغة العربية واحدة ،والباقي ليجات  
 وليست لغات .

 .79ينظر :محمد ساري،األدب والمجتمع ،ص: 2
 .93نفسو ،ص: 3
 .193طو حسيف ،خصاـ ونقد ،ص: 4



 البنية الفنية والمناص والميتناص في روايات بشير مفتي                                                 ثانـي   الفصل ال
 

 161 

ايو .الجياللي كاف شيخ رائع .مرة أسمعت أنترفيو أمعاه وأحكى عمى الفقو والموسيقى والحب »
 1«والشعر والثورة .. كي الموسوعة .أعطاني بزاؼ معمومات و غيرت نظرتي ليو .... 

كاف يصر عمى محادثتي بالدارجة عمى الرغـ مف تمكنو العميؽ و :» ويقوؿ عنو محمد عمي 
 اسع مف لغة الضاد و موليير في نفس الوقت : الو 
 عال بالؾ عالش .....-
 الال ... بصح ما عندي حتى مشكمة ....-
خاطر المي يتكممو بالقاورية ايحسو روحيـ أقور....المي بالعربية أكثر مف العرب ....ما  -

ة الشعب ىي بقاتنى غير الدزيرية باش انحسو روحنا ادزيرييف ...]....[ كاف يصر عمى أف لغ
األىـ ، ىي التي يجب أف نؤسس عبرىا قنوات التواصؿ ونفتح بفضميا خطاب المثقؼ الجديد 

 .2«كي يصؿ إلى المالييف كميا....
في حيف نجد أنو في بقية الروايات ،ال يستخدـ الميجة الجزائرية ،باستثناء بعض المفردات التي 

 ستفسرا ومودرا:قمت م:»تأتي عرضا في الجممة ،وتدخؿ في تركيبيا 
 .  3«حتى ىذا ال أفيمو،منذ ستة شيور ذىبت إلى وىراف بحثا عنؾ  -
 4«أنا منحدرة مف عائمة بسيطة جدي كاف معمـ قرآف في دشرة نائية :»
 :قمت لي» -
 5«واش جاب بمكور لبراقي  -

 ،أدب يعبر عف الحياة بكؿ مظاىرىا فإف ذلؾ يتطمب مف الكاتب الوقوؼ عمىوبما أف الرواية
 .أنواعيا ،الفكرية والمعيشية ىذه المظاىر بشتى

والحياة الحديثة فييا الكثير مف المستحدثات التي قد ال نجد ليا مقابؿ في المغة العربية ،مما 
في ىذا النوع :»فالكاتب  .ا المعروفة بيا في لغتيا األصميةإلى ذكرىا بأسمائي إضطر مفتي

بكؿ تفاصيمو الدقيقة مف أثاث  ،قيقييا بالواقع الحأو يتخيؿ واقعا شبي ،األدبي يصور الواقع
ونباتات وحيوانات ومحيط مادي ،ويقتضي ىذا النوع مف التصوير في كثير مف األحياف 

                                                 
 .88، ص: بخور السراب 1
 ،ص:نفسيا. َفغه 2
 .270،ص: َفغه 3
 .10شاىد العتمة ،ص: 4
 .17،ص: بخور السراب 5
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الستنجاد بالمغة اليومية لتسمية كؿ ىذه األشياء الدقيقة وخاصة تمؾ األشياء المستحدثة مف 
 . 1«أنواع األكؿ والمالبس والتجييزات المنزلية

 ف أمثمة المقاطع التي وردت فييا ىذه المسميات المستحدثة :وم
 قمت وأنا أشعؿ سيجارة المارلبورو:»
 .2....«ىيا حدثيني عف كؿ شيء -
 3«.فمف حيف آلخر يحضر آلة قيثار ويغني ويرقص »
 .4«الكومنداف ينتظرؾ في مكتبو»
 .5«حدث"وأخبرني عما ،كنت أتجوؿ بحثا عف "شاف ستيريو عندما لقاني مختار في حي البدر»

 .5«حدث
إذ جاءت  ،التي ستدخمنا فييا 6ومف العبارات األولى لمروايات، نكتشؼ األجواء الكافكاوية

ت الخوؼ ،فكانت بذلؾ مشحونة بدالاللسياؽ السوسيو تاريخي،الذي رصدتومشحونة بدالالت ا
)كذا(  امتداد»،التي عاشيا المثقؼ في ذلؾ السياؽ ،ذلؾ أف : واأللـ ،والتمزؽ والضياع

الكاتب لمعالـ كونو بؤرة  نصية ،يالـز بياف رؤية –الدالالت في التأويؿ إلى مرجعيات خارج 
ألف الرواية ىي رؤية كاتبيا لمعالـ .وىي مف معطيات العالـ الخارجي ،إنيا العالـ  ،محورية

 7«.الخارجي وقد تسمؿ برؤاه وأنظمتو ومفاىيمو إلى ذىف الكاتب وكتابتو 
مى ما أعتقد قرأت قرأت كؿ شيء ع:»اية "بخور السراب " نقؼ عمى ىذه العبارة ففي بداية رو 

كيؼ يمكف لإلنساف أف يحمـ فحممت ،ثـ تالشى كؿ شيء دفعة واحدة ،بقايا  ،في ليمياتي تمؾ
ولما يموت  ،ىذا المعيف الذي يأبى أف يموت ديمة تنسؿ مف الحزف المدمر لمجسد،أحزاف ق

 .8«ما يشتيى عندما ال يكوف في الحياة

                                                 
1
 .89محمد ساري ،األدب والمجتمع ، ص: 
 .24المراسيـ والجنائز ،ص: 2
 .12خرائط لشيوة الميؿ،ص: 3
  . 101نفسو ، ص :  4
 .11شبهذ انؼزًخ ،ص: 5
ختالؿ النظاـ ،ينظر : مجاىد عبد المنعـ يطمؽ ىذا الوصؼ عادة عمى كؿ ما تسود فيو أجو  6 اء سوداوية ،أو البالد التي تعميا الفوضى وا 

 .47المنعـ مجاىد ،جماليات الرواية المعاصرة ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع ، الفجالة ،القاىرة ،د ت ط ، ص:
: ينظر :محمد الخطيب ،تكويف الرواية  ،نقال عف57( ،ص:2000-1970ناصر يعقوب ،المغة الشعرية وتجمياتيا في الرواية العربية :)7

 ( .39-38العربية ،ص:)
 .11،ص: ثخىس انغشاة 8
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فيروز : يأتي الصباح متأخرا قميال عف » ويفتتح مفتي رواية "المراسيـ والجنائز" بيذا المقطع : 
ربما ىي ساعة حزينة كما تعودت  ،مكنني أف أنيض فييا وأخرج لمقائؾالساعة التي كاف ي

أـ عمييا ،ساعة تممؤني بالمشاعر التي ال أعرؼ إف كاف مف المفروض أف تدفعني إليؾ 
. لكف ىذه المرة كنت مصمما وكاف عمي أف ألجـ عف نفسي فال أفكر في أبعد مف ذلؾتحجزني 

 .1«كؿ خوؼ .وكؿ قمؽ .رغـ ما يظير عمى ىذا الصباح مف بؤس وحزف وظالمية 
 .ة معظـ الشخصيات لذواتيا ولمعالـوالمعجـ المغوي في روايات بشير مفتي ،يتساوؽ مع رؤي

صعدة ،مما أدى إلى تأـز عمى جميع األ ،أنيا تعيش ظروؼ قاسيةداوية ،ذلؾ وىي رؤية سو 
يجابا برؤية »فجاءت لغتيا انعكاسا ليذه الحالة ؼ: ،نفسياتيا التشكيؿ المغوي يتأثر سمبا وا 

 .2«المؤلؼ وبالعناصر األخرى 
ا ،وعف فحيف تنطؽ ىذه الشخصيات تأتي ألفاظيا معبرة عف ألميا ،ووجعيا وفشميا وانيزامي

ال أدري ...ولكف سنتيف في "المدية" ....كافية لتدميري بكاممي :» الظروؼ التي تعيشيا فظاعة
....]...[ جاءت المجازر الجماعية .لقد اكتشفت فجأة الخوؼ والصدمة ...العنؼ والجريمة 
....القتؿ والذبح والرؤوس المقطوعة .واألجساـ المغتصبة ...رجاؿ ونساء وأطفاؿ ...لقد 

 .3...«ما كاف يحدث ىناؾ مروع وفاجع لمغاية ...إنو قيامة حقيقية اكتشفت أف كؿ 
أشعر بالبرد يا فاء يجمدني في برىة منتحرة ،بالبرد »يقوؿ الراوي في رواية "أشجار القيامة ": 

رد  يعصؼ بنفسي و بالب يسري في مفاصمي كسـ عقرب أو أفعى ،بالبرد يداعبني بغير رحمة،
 4«أو طريؽ نفسي  ،وطريقأو  ،فيبعدىا عف طريقؾ

غارقا في  ،أشعر بالسعادة وأنا أتذكرىا اآلفميعاد، لـ » ويقوؿ الراوي في رواية "بخور السراب":
 لحظة خرساء وغير قادر عمى صنع فجوة في جدراف اليأس.

 . 5«اليأس وعدـ الفيـ وأحاسيس تتداخؿ مع موجة الغضب والشعور باالستالب 
 

                                                 
 . 9المراسيـ والجنائز ،ص:1
،نقال عف : ينظر :محمد الخطيب ،تكويف الرواية 57( ،ص:2000-1970ناصر يعقوب ،المغة الشعرية وتجمياتيا في الرواية العربية :) 2

 ( .39-38الرواية العربية ،ص:)
 .55،ص:بابأرخبيؿ الذ 3
 .65أشجار القيامة ، ص: 4
 .84بخور السراب ،ص: 5
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ي يحيؿ عمى إيديولوجيتيا الذ ،شخصية معجميا المغوي أف لكؿ وفي ىذه الروايات نجد
توظؼ المغة لمداللة أو اإلشارة إلى طبيعة الموقؼ » :إذ الفكريويتناسب مع مستواىا  ،وتوجييا

 1«اإليديولوجي 
فعندما أتحدث عف القطط أنا أتحدث عف عالـ السياسة :» المثقفة المناضمة ،تقوؿ العجوز رحمة

 .2«الوجو والقناع ...الساسة ىـ قطط مف نوع آخر ...قطط مجرمة  حيث الخبث والبراءة،
،وال ياسة كالعجوز رحمة ،تكوف مستساغةفيذه الفقرة حيف تصدر مف مثقؼ ضميع بعالـ الس

 .ؿ بعالـ السياسة ،متواضع المعرفةيكوف األمر كذلؾ حيف تصدر مف جاى
برة قصرت أذىب إلى الم»جوديا:ؿ فكرا و ويقوؿ المحامي في رواية "بخور السراب "والذي يحم

عاديا بعد وفاة والدي ،أجمس ىناؾ لساعات وساعات متأمال ذلؾ السكوف المجـر ،ذلؾ الفراغ 
 .3«العدـ ،األبدية والخوؼ ...  ،ذي يؤثثو الموتى بصمتيـ ،الالشيءالكبير ال

اىا بفكر يتجاوز مستو  ،لروايات نجد مفتي ،ينطؽ الشخصياتوفي بعض المواضع مف ىذه ا
فجعميا  ،كمؿ تعميميا إلى المستوى الجامعيالعممي والفكري .كما فعؿ مع كريمة التي لـ ت

 .4«؟ وىؿ يمكف أف أقارف حياتو بحياتي ؟كذلؾ ىي ما ىي الحياة الفاشمة ؟وبالنسبة لـ :»"تقوؿ
 فيجعميا تتفمسؼ في أمور تفوؽ أدراكاتيا المتواضعة، وىو ما فعمو كذلؾ مع موموح في رواية

 "شاىد العتمة ".
وعقيدة ،فيي بذلؾ  ،وميوال ،شخصية الصادرة عنيا .فكرا وثقافةوأية لغة ستحمؿ حتما مالمح ال

أداة لتوصيؿ األدب وحده ،ولكنيا الوعاء الحامؿ لكؿ :»ولبوسيا ،إذ إنيا ليست الشخصية، ىوية
 .5«فكر اإلنساف وعممو وثقافتو 

يجب أف تتساوؽ منطوقاتيا مع إيديولوجيتيا.فحيف وحتى يكوف بناء الشخصية بناءا منطقيا ،
المتكمـ في :» تنطؽ الشخصية نموقعيا ضمف إطار فكري محدد ،بناءا عمى ىذا المنطوؽ إذ 

                                                 
،نقال عف : ينظر :محمد الخطيب ،تكويف الرواية 57( ،ص:2000-1970ناصر يعقوب ،المغة الشعرية وتجمياتيا في الرواية العربية :) 1

 ( .39-38العربية ،ص:)
 .55،ص:أرخبيؿ الذباب 2
 .84بخور السراب ،ص: 3
 .65ص:أشجار القيامة ،  4
،نقال عف : ينظر :محمد الخطيب ،تكويف الرواية 57( ،ص:2000-1970ناصر يعقوب ،المغة الشعرية وتجمياتيا في الرواية العربية :) 5

 ( .39-38الرواية العربية ،ص:)
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الرواية ىو دائما ،وبدرجات مختمفة منتج إيديولوجيا ،وكمماتو ىي دائما عينة إيديولوجية 
(idéologème)»1 . 

الشخصيات ،تنعكس عمى مكونات الخطاب الروائي ،فيصبح واألجواء المأساوية التي تعيشيا 
 ،حميمية:»ف في روايات أدب األزمة الفضاء فجائعي ،وتتموف المغة بموف المأساة ،حيث تكو 
 ،وضاع فاتت أو حاالت وأوضاع مقبمةوتكوف حامية مميئة بالتأوىات والتأسؼ عمى حاالت وأ

ذلؾ جزء ىاـ في استجالء الرؤية الفجائعية ،لذلؾ والمغة واألساليب المغوية والتراكيب النحوية ب
 .2«نقط الحذؼ توظؼ بشكؿ ممفت لمنظرنجد أسموب النداء والتعجب واالستفياـ و 
 وىو ما يظير مف خالؿ المقاطع اآلتية :

 3«أوؼ ،أنا متعب ،سأعود في الغد .....إلى الجريدة :»...يقوؿ صالح بوعنتر  -
يني ىذا الصوت الخارؽ .ىذا النداء الذي أسمعو كمما وجدت مف أيف يأت:» يقوؿ الكاتب )ب( 

نفسي متمبسا بفوضى العالـ المنيار أمامي ، وضعؼ الروح أماـ يقيف الجسد ،]...[ ...أتراه 
 .4.«طيؼ أسطوري يعود مف ال وعي قديـ 

 ،يؿ نيار ليس سؤاؿ الحب وال الموتبدأت أتساءؿ بنضج عما أبحث عنو ؟ىذا الذي يؤرقني ل»
 .5«ولكنو السؤاؿ نفسو المعنى المختفي وراء كؿ شيء ،الغاية مف ىذا كمو 

أووؼ ...ىناؾ أشياء تتجاوز ىؤالء الشباب ...حتى أنتـ جيؿ الثورة رأيتموىا تسرؽ منكـ »
 .6«...لكف فضمتـ الصمت أليس كذلؾ ؟...
وخوفيا مما يحدث  ،تعبر فييا الشخصيات عف مشكالتيا وتتجمى المغة الشعرية في المواقع التي

 .7«لمغة الشعرية وظيفة واضحة في رسـ الشخصيات والتعبير عف خمجاتيا :» إذ أف 
 ،الذي كاف يعيشو لتنقؿ ىذا العنؼ، ،لجزائري تجربة الموت ،فجاءت لغتوفقد عاش المثقؼ ا

حيث يمكف لسمير  ،في تمؾ الساعة المتأخرة مف الميؿ:» صاغو في لغة شعرية مشحونة باأللـو 
أف يمتمئ بأصوات  ،أف يشعر بالفراغ والحزف ،لتو الوجدانية المتكسرةف يستسمـ قميال لحاأ

                                                 
 .36بخور السراب ،ص: 1
 . 19(،ص: 2000ػػ  1970ناصر يعقوب المغة الشعرية وتجمياتيا في الرواية العربية )  2
 .43الذباب ،ص:أرخبيؿ  3
 .183،القاىرة،ص:2009ميخائيؿ باختيف ،الخطاب الروائي ،تر: محمد برادة ،رؤية لمنشر والتوزيع ،الطبعة األولى ، 4
 .134محمد معتصـ ،الرؤية الفجائعية ، ص: 5
 .59المراسيـ والجنائز ، ص: 6
 . 97نفسو ،ص: 7
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 ،لتمؾ األشياء المتداخمة والمبيمةاألشباح التي تزوره كمما خمى إلى عزلتو وأف ينصت عميقا 
 1«الغامضة والحالمة ،تمؾ التي توحي بأف عالما بأكممو ينداح في أعماقو الممتيبة 

 وشعرية لغة الوصؼ والتشبيو، ،المجاز ،،مف خالؿة المغة الروائية أيضا وتتجمى شعري
  2.أدوات الربطواختفاء  ،والتكرار

وكؿ ىذه المظاىر المغوية نجدىا حاضرة بكثافة في روايات بشير مفتي. فمف أمثمة المجاز 
روح تمؾ ال شيء إال ىذا الصمت الموحش الذي يتنيد بحزف وتعاسة في الداخؿ البعيد مف ال:»

 .3..«التي لـ يعد بحوزتيا طريؽ اليداية 
تبدو لي الحياة اآلف قاسية قسوة الشتاء الذي يأتي قبؿ موعده ،ويقرر »ومف أمثمة التشبيو:

 4«تخويفنا بزميرير رياحو ،وخشونة أمطاره 
 .5«إنني أدرؾ أف الحي بأكممو بمثابة نشيد جريح »

 لقد تركتيا تموت:» ومف أمثمة التكرار
 مف قتميا  ىو

 أنا مف قتميا 
 كمنا قتمناىا 
 .6....«كمنا قتمناىا 

فيذا التكرار يكرس تيمة الموت ،التي أصبحت تطارد المثقؼ الجزائري خالؿ فترة األزمة ،في 
دوف غيرىا، ليكرس دالالت  ،تي التكرار بشكؿ الفت في رواياتوكؿ مكاف يحؿ بو ،واستخدـ مف

يمثؿ تكرار التركيب المغوي بؤرة » والضياع إذ: ،والفشؿ ،والقمؽ،والفناء ، أىميا دالالت: الموت
 7«داللية ميمة في النص 

 ىناؾ ستكتب ما أردت وبالطريقة:» كما ترد في ىذه الروايات فقرات خالية مف أدوات الربط 
  ا لف تقدر عمى كتابة أي حرؼ .ىناالتي تحب...ستكتب ...تكتب...تكتب حتى النياية ...ىن

                                                 
 .47بخور السراب ،ص: 1
 .77شاىد العتمة ، ص: 2
 .334السعافيف ،تحوالت السرد ،ص:إبراىيـ  3
 .43أرخبيؿ الذباب ،ص: 4
 .19( ، ص:2000 -1970ينظر ،ناصر يعقوب ،المغة الشعرية وتجمياتيا في الرواية العربية :) 5
 .27شاىد العتمة  ، ص: 6
 .174أشجار القيامة ، ص: 7
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ف يخمصؾ مف متاعبؾ ...ستنتحر مثمما انتحر عزير الصافي في برىة عديمة الموف الموت ل
والمعنى ...ستقذؼ نفسؾ مف الطابؽ الرابع ...ترمي بجثتؾ دوف أف تعمـ إلى الفناء ...ألنيا 

 .1«لحظة النياية 
وىذا الوصؼ لمعبارات دوف أدوات ربط ،يعكس الحركة السريعة والمتوثبة و القمقة داخؿ 

يؤدي اختفاء أدوات الربط في المغة السردية وظيفة تصوير الحدث الذي » خصيات حيث:الش
تقـو بو الشخصية ، ولكف بسرعة متناىية،إذ ترتكز بؤرة اإلبالغ  عمى وظيفة السرعة في نقؿ 
الحدث لمشخصية الروائية ،ولكف تصوير الحدث بتسمسمو السريع يتناسب مع حالة الشخصية 

 .2«القمقة والمتوترة النفسية الداخمية 
 .3«اختفاء أدوات الربط لمداللة عمى العالـ غير المنطقي :» كما يأتي 

 ،الذي اختمت فيو المعايير ،فقد ثقتو في الوجود ،مثقؼ الجزائري خالؿ سنوات المحنةفال
 وانتكست فيو القيـ . 

لية ،ويتساوؽ مع رؤية ببنيتيا الدال ،روايات بشير مفتي ،فيرتبط داللياويشيع الموف األسود في 
كاف الشتاء ماطرا ،أمطر مف كؿ الشتاءات التي عيدناىا مف :» شخصياتيا لذواتيا ولمعالـ 

وأف األرض ستغتسؿ نيائيا ...لكف السحب السوداء  إلي أنو سيدـو إلى وقت أطوؿ، قبؿ، وخيؿ
 4«منةستغطي الشمس ...إلى مدى ال نيائي ..كأنو الشتاء األخير ...شتاء لكؿ األز 

ومف المظاىر المغوية الممفتة في روايات بشير مفتي ،أيضا شيوع المفردات التي تحمؿ داللة 
 والتي تعبر بدورىا عف حاؿ المثقؼ ،لخروج عف العرؼ والتقاليد العامةالتمرد والرفض وا

 الغضب، التحدي، التمرد، ،الصراع ،الجزائري خالؿ سنوات األزمة مثؿ: )زعزعة
أسموب خاص يحياه األديب أو الفناف » وىي:  ،بوىيمية ،النضاؿ ،الثورة ،الصمود،الصداـ
 (.5«لعامة يرفض فيو القيـ ا

 ،كاف يمارس الجنس بنيـ معيا:» ويقع أحيانا بشير مفتي في فخ التقريرية والمباشرة والخطابية 
 6«ت منيرةوكنت حينيا أىرب لبي ،،ومرات يثيرنيَّ كاف ذلؾ يؤثر عميتقريبا مرتيف في اليـو ،

                                                 
 .80نفسو ،ص: 1
 .155بخور السراب ،ص: 2
 .211(، ص:2000-1970اتيا في الرواية العربية )ناصر يعقوب ،المغة الشعرية وتجمي 3
 .28أرخبيؿ الذباب ، ص: 4
 .28( ،ص:2000-1970ناصر يعقوب ،المغة الشعرية وتجمياتيا في الرواية العربية ) 5
 .206نفسو ،ص: 6
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كانت تممؾ زماـ أمورىا بشكؿ قوي وفذ ...عكسي تماما .أنا الضعيفة والمسحوقة مف جراء »
 .1«الفقر

مالئية ،مف مثؿ قولو في رواية  كما نجد في ىذه المتوف الروائية ،أخطاء تركيبية ،وصرفية وا 
رعب ،قتمتو أنا قتمتو في وحدتي تمؾ ،في كوابيس االنتظار والخشية وال:» خرائط لشيوة الميؿ 

ليميا عياش ،وليشيد الجميع أنني فعمتيا ،وأنني أنا الذي أمسكت سكيف المطبخ ليال وأغمد تو 
  2«في قمبو ،أنا الذي قتمتو ليال 

بدؿ    ʺالذيʺالسـ الموصوؿفاستعمؿ ا ،نسي أنو يتكمـ عمى لساف امرأة ،فيبدو ىنا أف مفتي
ليجوـ ومف مظاىر ىذا ا ،ؿ عشرية األزمةيات التي ظيرت خالوقد ىوجمت الروا .ʺالتيʺ

 ،ت في الجزائر وراء ظاىرة اإلرىابانساقت رواية التسعينيا: »فقد ،تسميتيا باألدب االستعجالي
ظير ما يسمى بالرواية  ،وبأقالـ صحفييف شباب ،دتو كواقع في المجتمع الجزائريفرص

سجيمية ممكنة مف أجؿ بأقصى ترصدا شفافا و  ،ية التي حاولت رصد ظاىرة اإلرىاباالستعجال
لينسج منو )كذا( رواية حتى أف بعض الصحفييف قد استغؿ مادتو اإلخبارية  ،أكثر واقعية
وبالتالي مف الضروري نقؿ ىذه  ،بأف الحدث أشد وقعا مف المغةمبرريف ىذا  ،استعجالية
والجدة في  وىذا ما خمؽ نوعا مف التجريب ،ا ىي بعيف ولغة الصحفي وموضوعيتوالحقائؽ كم

 3«.الرواية الجزائرية لـ تكف مف قبؿ 
وتركز ىذا اليجـو أكثر عمى  .عاني االنتقاص مف قيمتيا األدبيةتحمؿ م ،وتسمية االستعجالية

ووىـ المرجع"  في كتابو "السرد ″السعيد بوطاجيف  ″،وممف ىاجـ ىذه الروايات. ب المغةجان
 ،لتي أصبحت مشتمة لموضوعات مرحميةالية االرواية الجزائرية الح:» وذلؾ مف خالؿ قولو

وأصبحت المنوالية الموضوعاتية  ،ى حساب شاعريتو وكيفيتو /كيفياتوجعمت القوؿ الفظ يتبوأ عم
 .4«مكدسة 
 التي انصيرت في "األزمة" فإنيا غالبا ما ،ث لمرواية "الحداثية" في الجزائرما حد» ويضيؼ:

ا وانغالقيتيا عمى مستويات ر الذي أبرز محدوديتياألم ،اتكأت عمى النسخ ،بمفيومو اآللي
 .5«األساليب ،القراءة ،المتخيؿ  ،المغة :كثيرة

                                                 
 .206نفسو ،ص: 1
 .156شاىد العتمة  ، ص: 2
 .145،ص:2005دار المعرفة ،بيروت ،لبناف ،الطبعة األولى ،محمد التونجي ،المعرب والدخيؿ ،في المغة العربية وآدابيا ، 3
 11خرائط لشيوة الميؿ ،ص: 4
 .66المراسيـ والجنائز ،ص: 5
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.والظاىر أف ىذا  االنييار الواضح لمغة الرواية الجديدة ومفرداتيا ]...[:» ويحسب عمييا أيضا 
قدـ ؼ يالمنحنى "التجريبي" المختبئ خمؼ الواقع وموضوعاتو وشخصياتو وأحداثو الظرفية ،سو 

 أما أكبر خدمة يقدميا . ،خدمة كبيرة لألفراد واألحزاب
وىي  ،شكاؿ الخطابية السياسية المييمنةفتتمثؿ في تسطيحو والنزوؿ بو إلى مستوى األ .لإلبداع

 .1«أشكاؿ رثة ،ذات عالقة انفصالية مع أدنى متخيؿ ممكف 
موضوع األزمة  وقد أثر ،ابةة الجزائر عادت سمبا عمى الكتيبدو لنا أف أزم»ويضيؼ أيضا:  
ذ نؤكد عمى عنصر المغة فألنو األداة الوحيدة التي ما فتئت تجرب  ،عمى الحداثة ذاتيا ]...[،وا 

ألف المغة ىي  ،ة المستحيمة ،وىنا تكمف عبقريتياوتعيد التجربة مف أجؿ الوصوؿ إلى المعرف
 .2«ىا الدولة الوحيدة الخالدة ]...[ التي كاف عمينا تقديرىا حؽ قدر 

وحكـ عمى  ،ومف خالؿ ىذه المقاطع نممس شراسة ىجوـ السعيد بوطاجيف عمى ىذه الروايات
 واإلحاطة بكؿ حيثياتيا . ،ت باإلخفاؽ في التعبير عف األزمةىذه الروايا

 ،وع آني ،لـ يختمر بعد في األذىافىو التسرع ،وتطرقيا لموض ،فما جنى عمى ىذه الروايات
كي يتسنى التعبير عنو  فكؿ راىف ما يمزمو مدة مف الزمف ،شكؿ أعمؽكي يتـ التعبير عنو ب

ناءت :» وىو ما يذىب إليو نبيؿ سميماف في قولو عف  ىذا النوع مف الروايات  ،بشكؿ أعمؽ
وال يتحكـ بيا  ،يف ال يسيطر الكاتب عمى مادتوتحت وطأة ما يتمبس عالقة الرواية بالراىف ح

 .3«العمؽ ،فتقع الرواية في مطب المناسباتية والشعارية المفظية وال تتوفر لرؤيتو الشمولية و 
الرواية التي تناولت ظاىرة اإلرىاب عندنا في الجزائر :» ويتفؽ العديد مف الدارسيف عمى أف 

كأنيا روبورتاجات اتسمت بكثير مف التسرع واالرتجالية ،كما اعتمدت  لغة اإلعالـ والصحافة 
 .4«أو عمميات إحصائية لضحايا اإلرىاب 
باعتبارىا تنضوي  ،حكاـ تنطبؽ عمى روايات بشير مفتيونحف نسأؿ ىنا بدورنا :ىؿ ىذه األ

 تحت أدب األزمة ؟ .

                                                 
1

 .113ٍ ػالو أًَىرجب ، انخطبة ،ص:نذغٍʺخطىح فً انجغذ ʺ دغٍٍ خبنفً ، يشكالد انُض انشوائً انجضائشي ، سواٌخ 
 
2
 .111ثىطبجٍٍ،انغشدووهى انًشجغ،ص:انغؼٍذ 
 
3
 .116فغه،ص:َ 
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بالرغـ مف وجود ىذه الظاىرة بالفعؿ ،فإننا ال نستطيع تعميميا عمى كؿ األعماؿ األدبية  :فنقوؿ
 عالقة المبدع المباشرة بالحياة العنفية، حيف تتوفر معيا »  :ؿ ىذه الفترة إذ أفالتي ظيرت خال

 
 .1«الموىبة والوعي السياسي والجمالي الستيعابيا ،تنتج نصوصا خالدة 

 فنظمـ بذلؾ ،ولكف لإلشارة إلى خطورة التعميـ ،ىذا أننا نزكي روايات بشير مفتي وليس معنى
 كنيا ارتقت إلى مستوى رفيع مف اإلبداع الروائي.ل ،أعماؿ تنتمي إلى ىذا األدب

ولكنو لـ  ،شاعرية جميمة منحتيا فنية األدب واستطاع مفتي أف يرتقي بمغتو إلى مستويات
التي لـ تؤثر رغـ وجودىا عمى  ،لسقوط في بعض اإلختالالت المغويةيستطع اإلفالت مف ا

 شعرية لغتو .
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 

 .111انغؼٍذ ثىطبجٍٍ،انغشد ووهى انًشجغ،ص:1
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 :البينة الزمنية والمكانية والفضاء الروائي  الرابع: المبحث
                                           

ت ىامة مف مكونات إلى جانب الشخصية والسرد يعتبر كؿ مف الزمف والمكاف والفضاء ،مكّونا
سواء ىتماـ بيذه المكونات واضحا ، حيث صار اإلالجديدة ةخاصة في الرواي ،الخطاب الروائي

وىناؾ ارتباط وثيؽ بيف الزمف والمكاف مف جية و،وبيف المكاف  ،رؼ الروائييف أو النقادمف ط
 لذلؾ سنتناوليما معا ضمف ىذا المبحث . ،والفضاء مف جية أخرى

ومنو ال يمكف أف يفتقد لفضاء يؤطره ،فإذا  ،يخمو نص روائي مف الزماف والمكافوال يمكف أف 
ليسيما معا مع بقية  ،ألنو بالضرورة سيكوف كامنا وراءه ،وجد أحدىما فال سبيؿ لتجاىؿ اآلخر
عالقة المكاف بالزماف عالقة  »كيؿ بنية النص ذلؾ أف: مكونات الخطاب الروائي ،في تش

متداخمة ويستحيؿ أف نتناولو بمعزؿ عف تضميف الزماف ،كما يستحيؿ تناوؿ الزماف في دراسة 
 .1«يـو المكاف في أي مظير مف مظاىرهمفتنصب عمى عمؿ سردي دوف أف ال ينشأ عف ذلؾ 

ىو اإلطار الذي تتحرؾ  ،ءت مف كوف أف المكافوىذه األىمية التي يكتسبيا الزمف والمكاف جا
 .أفعاؿ ىذه الشخصية فيتفعؿ السرد فيو الشخصية ،أما الزمف ،فتنشأ فيو األحداث التي تنتج مف

لطبيعي أف الشخصية اإلنسانية ال ا »:ذه العناصر تتضح رؤية الكاتب فمفومف خالؿ كؿ ى
بؿ إف حركة الشخصية في غيابيما تغدو  ،وح في غياب عنصري الزماف والمكافتظير بوض

 .2«أقرب إلى المحاؿ
كما تكمف أىمية الزماف والمكاف في البناء الروائي في كونيما يسيماف بشكؿ كبير في إبراز 

بصورة  بليس بوسعنا أف ندرؾ رؤية الكات »إذ أنو : ،موؿ الفكري واإليديولوجي لمروايةالمح
 3.«معقولة دوف أف نتبيف ىذيف العنصريف البارزيف في الرواية 

 وفيما يمي سنبيف كيؼ بني كؿ مف الزمف والمكاف والفضاء في روايات بشير مفتي :
في  ،مف في األدب ىـ الشكالنيوف الروسأوؿ مف اىتـ بدراسة الز » البنية الزمنية : –1

 4.«ات مف القرف العشريف العشرين

                                                 
1
 .181،ص:السابؽ ـ
 . 30نبيؿ سميماف ،الرواية العربية ،رسـو وقراءات،ص:ػػ  2
 . 275حفيظة طعاـ، المثقؼ و السمطة في روايات عز الديف جالوجي ، سمطاف النص ، ص: ػػ  3
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ىتماـ متزايد ،فكاف موضوعا أساسيا في دراسات عدة، ووضعت لو تصنيفات إوحظي فيما بعد ب
فأىمية ىذا  ،الرواية تتميز شكال أدبيا أساسا، بيذا العنصر الذي ىو زمنيتيا»متنوعة فػػػػ:

فبدوف عنصر  ،ا النابضوقمبي ،ةتتأتى مف كونو ،يمثؿ روحيا المتفتق ،العنصر بالنسبة لمرواية
 .1«الزمف تفقد األحداث حركيتيا 

ال سرد دوف زمف ، فالزمف ىو »فالزمف ىو الييكؿ األساس ،الذي يؤطر الرواية ، باعتبار أنو :
 2«الذي يوجد السرد ، وليس العكس 

"غرييو" أف الزمف أصبح ،منذ أعماؿ بروست وكافكا ،ىو الشخصية الرئيسية في الرواية »ويرى 
 ،ؿ الزمني وباقي التقنيات الزمنيةوقطع التسمس ،بفضؿ استعماؿ العودة إلى الماضي معاصرةال

 .3«يا مكانة مرموقة في تكويف السردالتي كانت ل
وداخؿ النص الواحد ، نجد تداخؿ وتعدد لألزمنة ، رصدىا الدارسوف ،ووضعوا تصنيفات عّدة 

 لمزمف : 
 كؿ نوع إلى ثالثة أصناؼ:فتودوروؼ يقسـ الزمف إلى نوعيف ،ويقسـ 

 الزمف الداخمي :وينقسـ إلى :  -1
 : وىو الزمف الخاص بالعالـ التخييمي .زمف القصة -أ
 وىو مرتبط بعممية التمفظ . :زمف الكتابة أو السرد -ب
 وىو الزمف الضروري لقراءة النص . :زمف القراءة -ج
 الزمف الخارجي: وينقسـ إلى :  -2
 بو المرحمة الثقافية واألنظمة التمثيمية التي ينتمي إلييا المؤلؼ . ويقصد :زمف الكاتب -أ
 وىو المسؤوؿ عف التفسيرات الجديدة التي تعطى ألعماؿ الماضي . :زمف القارئ -ب
  .4:ويظير في عالقة التخييؿ بالواقعالزمف التاريخي  -ج

 أما ميشاؿ بوتور،فيقسـ الزمف في الرواية إلى ثالثة أقساـ :  
 المغامرة : وىو الزمف الحقيقي الذي استغرقتو الحكاية .زمف 

 زمف الكتابة : وىو الزمف الذي استغرقو الكاتب لكتابة روايتو.
                                                 

 . 38أميف الزاوي ،عودة األنتمجنسيا ، ص: 1
، 90،ص:2001القادر بف سالـ ،مكّونات السرد ،في النص القصصي الجزائري الجديد ،منشورات إتحاد الكتاب العرب ،دمشؽ ،عبد  2

 .227نقال عف :عبد الممؾ مرتاض ،تحميؿ الخطاب السردي ،ص:
 .268إبراىيـ السعافيف ،تحوالت السرد ، ص: 3
 .269نفسو، ص:  4
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 .1ىو الزمف الالـز لقراءة الروايةزمف القراءة : و 
 2إلى قسميف: تفي حيف يقسمو جيرار جيني

 زمف  السرد وال يتقيد بالتتابع المنطقي لألحداث  .
 ويخضع لمتتابع المنطقي لألحداث.زمف القصة 

ا قاسـ "في كتابيا "بناء ومف بيف النقاد العرب  الذيف اىتموا بدراسة الزمف في الرواية "سيز 
 عمى سبيؿ ونمثؿ بيا ىنا ال -("1984، دراسة مقارنة في ثالثية نجيب محفوظ )الرواية

محوري وعميو تترتب عناصر  وترى أّف الزمف مكوف –بؿ لمجرد التمثيؿ  ،المفاضمة أو األسبقية
، كما أنو ياالتشويؽ واالستمرار وىو الذي يحدد طبيعة الرواية ويشكميا ،ويتخمؿ الرواية كم

 .3نيوي ىاـ يؤثر في العناصر األخرىالييكؿ الذي تشاد فوقو الرواية ، وىو بذلؾ عنصر ب
 4:تقسـ الزمف المرتبط بفف القص إلىو 

 ثؿ في:أزمنة خارجية :)خارج النص( وتتم
 زمف الكتابة .

 زمف القراءة . -ب
 ( أزمنة داخمية : )داخؿ النص( :وىي الفترة التاريخية التي تجري فييا أحداث الرواية .2
 التخييمي ( أثار اىتماـ النقاد واألدباء منذ نظرية "ىنري جيمس"في الرواية .(الزمف الداخمي و 

 ،دراسة النظاـ الزمني لقصة ما»واية فإف :وانطالقا مف تصنيؼ "جيرار جينيت " لمزمف في الر 
 ىو مقارنة ترتيب األحداث أو المقاطع الزمنية في الخطاب السردي ،بنظاـ ترتيب ىذه األحداث

 .5«وتستدعي ىذه المقارنة وجود نقطة تكوف "نقطة الصفر التي يتفؽ فييا الزمناف  ،في الحكاية
 .6«لرواية غالبا ما تكوف ىذه النقطة ىي نقطة انطالؽ ا»و:

 ،تي مف خالؿ زمف السرد وزمف القصةوسنحاوؿ ىنا دراسة النظاـ الزمني لروايات بشير مف
 وىو ما يعرؼ بالزمف الداخمي عند تودوروؼ :

                                                 
 .161ألدثً ، ص: ٌُظش : يذًذ ػضاو ،رذهٍم انخطبة اـ  1
2
،الجزائر 2002إبراىيـ عباس ،تقنيات البنية السردية في الرواية المغاربية ، منشورات المؤسسة الوطنية لإلتصاؿ والنشر واإلشيار ، ـ

 .98،ص:
 .200محمد عزاـ ، تحميؿ الخطاب األدبي ،ص:ػػ  3
 .199نفسو ،ص:  ػػ4
 .199ينظر : نفسو،ص: ػػ5
 . 334خطاب األدبي ،ص:محمد عزاـ ،تحميؿ ال ػػ6



 البنية الفنية والمناص والميتناص في روايات بشير مفتي                                                 ثانـي   الفصل ال
 

 111 

واستعداده  ،لحظة استيقاظ الراوي الرواية ىي ينقطة الصفر ف: روايت المزاسيم والجنائز -1
قميال عف الساعة التي كاف يمكنني أف أنيض فييا يأتي الصباح متأخرا  »،لمقاء حبيبتو فيروز

 .1«وأخرج لمقائؾ 

 وتنتيي الرواية باستعداده الستقباليا أيضا.
رفعت رأسي إلى أعمى ....وتثّبت مف الساعة ....كانت السابعة صباحا ...لقد جاء الصباح »

 2«متأخرا قميال عف الموعد الذي كاف يمكنني أف ألتقي فيو فيروز... 
 لحظة بداية الرواية ىي نفسيا لحظة نيايتيا .أي أف 

واستعد لمقاء فيروز ،عاد بالسرد إلى الوراء ليحكي حكايتو معيا ، وحكايا بعض  ظفحيف استيق
 . (flash back)أصدقائو مف البداية ،مستخدما تقنية االسترجاع 

عالقة الراوي بسارة  فيروز وىي البداية الحقيقية لمقصة تتمثؿ في اكتشاؼ ،أما بداية زمف الحكي
مازلت )كذا( نظراتؾ الحادة تخجمني  .فيو غاضبة يإني أتذكر ذلؾ اليـو الذي غادرتن»:حميدي

 .3«لـ أتصور أف تعرفؾ عمى سارة حميدي سيغضبؾ إلى ذلؾ الحد لحد الساعة
حكي فيي أما نياية زمف ال ،ا ليعود إلييا مف خالؿ االسترجاعوالتي نجد أف السرد تجاوزى

ما جدوى الموت اآلف ما جدوى الفناء  ،سأىاجر»ومغادرة الوطف : ،ة قرار الراوي اليجرةلحظ
 .4«اآلف ...لف يكوف ىذا قدري ....اليرب ....اليرب

 

 روايت أرخبيل الذباب : -2

رساليا لمصحافة المكتوبة والمسموعة  ،الراوي مف الحانة وكتابتو برقية يبدأ زمف السرد بخروج وا 
قررت بعد أف شربت حتى صرت مخمورا أف أبعث لكؿ الجرائد »ف انتحاره : ،معمنا فييا ع

الوطنية والدولية ووكاالت األنباء والقنوات المسموعة والمرئية رسالة أعمف فييا خبر انتحار 
 .5«وأرسمت تمؾ البرقية المستعجمة  [...]الكاتب )س(

إلى الجميع ....ثـ ىكذا قررت أف بعثت برسالة انتحاري »وينتيي بإرسالو البرقية وانتحاره : 
 .6«أنيي حياتي بالفعؿ ....

                                                 
1
 .158ينظر: نفسو ،ص: 
 . 158محمد عزاـ ،تحميؿ الخطاب األدبي ، ص:  2
 .p  ،ibid :78، نقال عف : 49،ص:2003إبراىيـ صحراوي ،تحميؿ الخطاب األدبي ،دار اآلفاؽ ، الجزائر، الطبعة الثانية ، ، 3
 (.49-48نفسو ،ص:) 4
 .9المراسيـ والجنائز ،ص: 5
 111َفغه ،ص: 6
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حيث بدأ  ،مفتي استخدـ ىنا تقنية االسترجاعأي أّف بداية زمف السرد ىي نفسيا نيايتو ،فبشير 
التي  لينتيي بو السرد إلى النقطة ،ليوضح ما حدث ،ثـ عاد لموراء ،نياية زمف السرد السرد مف
 بدأ منيا.

يف أيقظوا بداخمي بذرة كاف أحد الذ»يبدأ لحظة تعرؼ الراوي عمى نادية : أما زمف الحكي ف
 .1«ىو الذي عرفني بناديا [....]، واسمو محمود البرانيالقمؽ رجؿ في الخمسيف مف عمره

حراؽ مكتبة محمود البراني: فكرت أف »وينتيي باستنطاؽ الراوي مف طرؼ جماعة مجيولة ،وا 
تركوني [...]رب ...ال أدري كيؼ نطقت اسـ محمود البرانيوتحت الض [...]أكذب عمييـ ...

 .2«سمعت بالحريؽ الذي دب في مكتبة محمود البراني  [...] وذىبوا ...
 

 روايت شاهذ العتمت:  -1

 .كنا بمقيى المولودية بسانتوجاف »:جود الراوي وصديقو مسعود بالمقيى، بو يبدأ زمف السرد
 .3«وراءنا  البحر مف أمامنا والثكنة العسكرية مف

غرقت مع زجاجة النبيذ األحمر وزينو يقص »وينتيي بوجود الراوي مع صديقو زينو في الحانة :
ىيا اشرب ...ال داعي ألف تطرح كؿ ىذه [...] عمّي الحكايات ويزيد مف رعشة فرائسي ...

 .4«األسئمة اآلف 
محمد عمي  ـالمالك، ورغبة أبيو في أف يصبح مثؿ زمف الحكي فيبدأ مف طفولة الراويأما 

الرجؿ الذي يعممني المالكمة ويصر  .الدي تاجر الخردوات إال في صفتيفال أتذكر و »كالي :
 .5«عمى أف أحقؽ حممو في أف أصبح مثؿ محمد عمي كالي 

ف اختمفا في البداية حيث  .فزمف السرد يساير زمف الحكي .ونيايتو ىي نفس نياية زمف السرد وا 
 ثـ يعود ليحكي حكايتو مف الطفولة إلى غاية ،المقيى مع صديقو لراوي بوجوده فييخبر ا

 .في ىذه الرواية تقنية االسترجاع أي أف مفتي لـ يستخدـ ،المحظة التي تنتيي فييا الرواية
 
 

 

 

 

                                                 
1
 .13،ص: انغبثك 
2
 .111َفغه ،ص: 
3
 .13أسخجٍم انزثبة ، ص: 
4
 .111َفغه ،ص: 
5
 .33َفغه ،ص: 
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 روايت بخىر السزاب:  -2

ء ....ماتت وأنا مت ماتت ميعاد فيما كنت أقرأ  كؿ شي»:يبدأ زمف السرد بمحظة موت ميعاد
 .1«بقيت حبيس لحظة كتمؾ  ،أمت ثـ لـ

 ضوضاء رأسي ...»وينتيي بمحظة قتؿ الراوي :
 لـ أسأؿ مف قتؿ مف ؟

 رأيت دمي يسيؿ .
. 2«كنت قد مت ،، وعيناي تفتحتا عمى األفؽقد غاـ يكاف رأس ،وأنا ألتفت ألعرؼ مف القاتؿ

 ىب الراوي إلى، فبعد موت ميعاد يذميعاد وقتؿ الراوي إال وقت قصير وال يفصؿ بيف موت
ومف الحانة يحكي لنا قصتو مع ميعاد ،ثـ يقتؿ .ففي ىذه الرواية أيضا استخدـ بشير  ،الحانة

 مفتي تقنية االسترجاع .
 ،لخالؼ الذي وقع بينو وبيف والدهأما زمف الحكي ،فيبدأ مف ىرب الراوي مف منزليـ ،نتيجة ا

قرأتو قبؿ الوقت عمى ما »:لخاصةكاف موجود في مكتبة والده ابسبب قراءتو لكتاب صغير 
 [...]وىكذا عندما عرؼ ىو بالحقيقة صاح مفزوعا :أفسدت عمى نفسؾ النبوءة  ، [...]اعتقد ،

 لعيف ...كمب ...حقير . -
 .3«وجدتيا فرصة ألىرب مف البيت 

 وينتيي ،بموت الراوي ،أي أف زمف السرد وزمف الحكي ينتيياف في نفس المحظة .
 يامت :روايت أشجار الق -1

حالما استيقظت ،وجدت العالـ كثيفا »بداية زمف السرد ىي لحظة استيقاظ الراوي مف غيبوبتو :
 .4«أمامي ،صار مثؿ لوحة مجردة وعارية 

استيقظت بعدىا ،شاىدت العالـ »ونيايتو محاولة انتحار الراوي واستيقاظو وتذكره ما حدث: 
 .5«ي إلى يـو انتحاري كثيفا أمامي ،وتذكرت كؿ سيرتي تمؾ مف يـو مولد

 ،في ىذه الرواية استخدـ بشير مفتيفينا أيضا  ،لحظة بداية السرد ىي لحظة نيايتوأي أف 
 تقنية االسترجاع .

                                                 
1
 .121،ص: السابؽ 
 .10شاىد العتمة ،ص: 2
 .156نفسو ،ص: 3
 .11نفسو ،ص: 4
 . 5بخور السراب ،ص: 5
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نجمس في مقيى صغير  »:قيىأما زمف الحكي فيبدأ مف جموسو مع صديقو مختار في الم
 .1«بساحة الشيداء ،كاف زبائنو في الغالب سائقي حافالت النقؿ 

ة الوحيدة التي كانت تمرؽ وقفت أماـ السيار »ينتيي بخروجو مف السجف ومحاولتو االنتحار:و 
 2«وألقيت بنفسي ىناؾ  ،الطريؽ

 

 روايت خزائط لشهىة الليل : -2

ال يمكنني أف أتجاوز يـو عيد ميالدي ،مثال ،عندما  »زمف السرد يبدأ مف عيد ميالد الراوية:
 3«أصواتا تشبو الكالـ  لي والدي دمية تتحدث أو تصدر أحضر

مات مسعود ،قتمتو بيدي ،خمصتو ،ولـ يخمصني ،نظرتو ذابت »وينتيي بقتميا لزوجيا مسعود :
وفي ىذه  .كيأما زمف السرد فيو نفسو زمف الح .4«في السماء ،واستسمـ لمموت بشجاعة 

سرد وزمف ل.وىكذا نالحظ تعاكس مسار زمف امفتي لـ يستخدـ تقنية االسترجاع الرواية بشير
يستبؽ زمف السرد  »: ف زمف السرد سابقا لزمف الحكي، إذحيث يكو  ،الحكي في ىذه الروايات

األحداث بحيث يتعرؼ القارئ إلى وقائع قبؿ حدوثيا في زمف القصة وقد يسترجع أحداثا 
ما عدا في روايتي "شاىد العتمة " و"خرائط لشيوة الميؿ "،وذلؾ بسبب لجوء بشير  .5«ماضية 

حيث يبدأ مف لحظة النياية ليعود إلى الوراء  ،أسموب االسترجاع مف أوؿ الرواية ي إلىمفت
،مضيئا تمؾ المحظة ،بحكي األحداث السابقة عنيا ،ليصؿ بعدىا لمحظة التي بدأ منيا )لحظة 

ير الزمناف زمف السرد النياية (.أما في روايتي )شاىد العتمة ( و)خرائط لشيوة الميؿ ( فإنو يتسا
، وىي العودة باألحداث لـ يستخدـ مفتي تقنية االسترجاع ، وفي ىاتيف الروايتيفمف الحكيوز 

 إلى الوراء.حيث نجد أف تودوروؼ ميّز بيف نوعيف مف حركة الزمف داخؿ الرواية ىما :
 :وىي العودة باألحداث إلى الماضي .االسترجاعات

 6االستقباالت : وىي االنتقاؿ إلى زمف المستقبؿ .
ماعدا في روايتي   -أف بشير مفتي ،اعتمد عمى االسترجاع بشكؿ أساسي في رواياتو  ونجد

حيث االسترجاع فييا ىو الييكؿ الذي تقـو عميو ىذه  -"شاىد العتمة "و"خرائط لشيوة الميؿ "
                                                 

ق 1 ساب  .156،ص:ال
 .21نفسو ،ص: 2
 .7أشجار القيامة ،ص: 3
 .198نفسو ،ص: 4
 .35نفسو ،ص: 5
 .159نفسو، ص: 6
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ؿ ليعود إلى بعض األحداث ىو أف يترؾ الراوي مستوى القص األو »:واالسترجاع ،رواياتال
 .1«في لحظة الحقة لحدوثيا  ويروييا ،الماضية

 2وتطمؽ عميو "سيزا قاسـ" االستباؽ ،نجده بشكؿ كبير في ىذه الروايات أما االستقباؿ فال
ذلؾ أف تمخيص األحداث المستقبمية يتنافى مع فكرة  ،نادر الوقوع في القص التقميدي»وىو:

كؿ الروائي الوحيد الذي التشويؽ التي تكّوف العمود الفقري لمنصوص الروائية التقميدية .والش
يستطيع الراوي فيو أف يشير إلى أحداث الحقة ىو شكؿ الترجمة الذاتية أو القصص المكتوب 

 .3«ما وقع وما يقع ماضيا ومستقبال  وىو يعمـ بضمير المتكمـ ،حيث يحكي الراوي قصة حياتو
 نجد :  ةومف االستباقات المستخدم

لكف تأثيره عمي !وكـ كاف سيال ذلؾ االنتقاـ  »:لراوية رائط لشيوة الميؿ ":قوؿ افي رواية "خ
 .4«كاف غريبا ، لقد جرحني في الصميـ وكاد يدمرني حقا لكنني أنجزتو 

جدتي وجدت نفسيا مجاىدة ومحاربة مع  ،ليذا تفارقنا فيما بعد »في رواية "بخور السراب " :
وعالقتيما التي أثمرت سنوات سعادة  الثوار الجزائرييف وىو في الجية المقابمة ،لـ تخؼ حبيا لو

 5«حقيقية 
و ليعبر مف خالؿ ىاتيف  ،السترجاع واالستباؽ لخمخمة الزمفولجأ بشير مفتي إلى تقنيتي ا

 :ففي ،ات التي ىي في األخير نفس الرؤيةعف إيديولوجيا ،ولخدمة رؤيات الرواي التقنيتيف
جيرار جينيت لدراسة اإليقاع الزمني  واقترح .6«، أيديولوجيا وموقؼ ومنظور الزمف خمخمة»

 7:الرواية ،أربع تقنيات حكائية وىيداخؿ 
 القطع . -4المشيد  -3االستراحة  -2الخالصة  -1

تعتمد عمى سرد أحداث ووقائع يفترض أنيا جرت في سنوات أو »( : sommaireفالخالصة :)
 .8«رض لمتفاصيؿ أو ساعات ،واختزاليا في صفحات أو أسطر أو كممات دوف التع أشير

                                                 
1
 .8خرائط لشيوة الميؿ ،ص: 
 .142نفسو ،ص: 2
 .77،ص:3/1972، نقال عف : جيرار جينيت ،أشكاؿ 334محمد عزاـ ،تحميؿ الخطاب األدبي ، ص: 3
 .101إدريس بوديبة ،الرؤية والبنية في روايات الطاىر وطار،ص: 4
 .160محمد عزاـ ،تحميؿ الخطاب األدبي ،ص:ينظر: 5
 .160فسو ،ص:ينظر : ن 6
 نفسو ،ص:نفسيا. 7
8
 .14خرائط لشيوة الميؿ ،منشورات،ص: 
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 1(:فيي عبارة عف توقفات في مسار السرد . pauseأما االستراحة )
  2: وىو تجاوز الروائي بعض المراحؿ مف القصة دوف اإلشارة إلييا.l'ellipseوالقطع )الحذؼ( 

  2إلييا.
 3ويميز جيرار جينيت بيف ثالث حذوؼ :

ف الذي تحذفو، وتشير الحذوؼ الصريحة :وتكوف إما محددة أو غير محددة ،فقد تحدد الزم
 .مف المحذوؼ كقوؿ )مضت بضع سنيف (كقوؿ )بعد ذلؾ بسنتيف ( ،وقد ال تحدد الز  ،إليو

نما يستدؿ القارئ عمى وجودىا  ب ػ الحذوؼ الضمنية :والتي ال يصرح بوجودىا في النص ،وا 
 مف خالؿ ثغرة في التسمسؿ الزمني أو انحالؿ لالستمرارية السردية.

اضي: وىو أكثر أشكاؿ الحذؼ ضمنية ، ويستحيؿ موقعتو ، ويستحيؿ أحيانا الحذؼ االفتر  -ج
 وضعو في أي موضع كاف .

وفيو يتـ التطابؽ  ،داث اليامة، ويحظى بعناية المؤلؼ:فيو محور األح( scèneأما المشيد :) 
 4بيف زمف القوؿ وزمف الحدث .

أّف المشيد ليس دائما  :وىيا جيرار جينيت تتعمؽ بالمشيد وىناؾ مالحظة ىامة يشير إليي
ف قد يكوف مطابقا لما يحدث في الواقع ،فالحوار الواقعي الذي قد يدور بيف أشخاص معيني

ا يجعؿ الفرؽ بيف زمف ، ممممو لحظات صمت أو يكوف فيو تكراروقد تتخ ،بطيئا أو سريعا
 5وزمف حوار القصة قائما . ،حوار السرد

 ؿ السرد ويعمؿ بعضيا اآلخر عمى تسريعو .وىذه التقنيات يعمؿ بعضيا عمى تعطي
 :سريعو فيتـ بواسطة تقنيتي،أما ت ²:المشيد واالستراحةفتعطيؿ السرد يتـ بواسطة تقنيتي

  6الخالصة والقطع .

                                                 

 
 .112صالح إبراىيـ ،الفضاء ولغة السرد في روايات عبد الرحمف منيؼ ، ص:1
 .334ينظر :محمد عزاـ،تحميؿ الخطاب األدبي ، ص:2
 نفسو ،ص:نفسيا.3
 .334ينظر :محمد عزاـ ،تحميؿ الخطاب األدبي ، ص:4
 ص:نفسيا.ينظر : نفسو ،5
جيرار جينيت ،خطاب الحكاية ،بحث في المنيج ،تر:محمد معتصـ ، عبد الجميؿ األزدي،عمر الحمي ،منشورات االختالؼ 6

 .119،ص:2003،الجزائر،الطبعة الثالثة،
 



 البنية الفنية والمناص والميتناص في روايات بشير مفتي                                                 ثانـي   الفصل ال
 

 111 

حيث نممس أف ىناؾ  ،روايات بشير مفتي ىي تقنية الحذؼوأبرز ىذه التقنيات الحكائية في 
ففي رواية "خرائط لشيوة الميؿ" تخبرنا  ،زمف القصةكائية كثيرة محذوفة مف فترات زمنية ح

ب القصة فال قد تتشع»الراوية مف البداية أنيا ستقفز عمى بعض المحطات مف ىذه الحكاية :
 .1«بعض المحطات  ىوليذا سأقفز عم ،أتحكـ في زماـ أمرىا

 ،لؼ نسمةد سكاف الحي يتجاوز مئة أعد»ومف أمثمة االستراحة في رواية "أشجار القيامة ":
كيؼ استوطنوا  .وأسأؿ مستغربا ومستفيما ،اءؿ باستمرار عف طريقة عيشيـ ىناكنت أتس
 .2«بيذا الشكؿ الغريب في حي واحد ،اليتسع في الحقيقة ألقؿ مف عشرة آالؼ نسمة  جميعيـ

  وىكذا جاءت تقنيات استخداـ الزمف متساوقة مع البنية الداللية لمروايات ،فيناؾ ال منطؽ يتحكـ
في سير الزمف في الروايات ،لتميزه بالتكسرات والخمخالت الكثيرة ،والتي تعبر عف الالمنطؽ 

 الذي يحكـ حياة المثقؼ في جزائر ما بعد االستقالؿ ،وتخمخؿ المعايير التي تسير الواقع .
يصدر عف وعي جمالي، وينطمؽ مف رؤية  ،لتقنيات الزمنية في ىذه الرواياتواستخداـ ىذه ا

تكسير الزمف الحكائي أو تفتيتو ليس عشوائيا في »ؼ يتساوقاف والبنية الداللية لمروايات فػػػ:وموق
جاه )كذا( بو صوب النقطة واالت ،حايد .إف تحديد نقطة البدء لمسردوىو تاليا غير م ،وايةالر 

لعاـ وقطعو في مواضع معينة والعودة بو إلى الوراء ،يجب أف يخدـ المنظور الروائي ا ،األخيرة
 .3«لمكاتب 

زمف الكاتب والزمف  :ي حسب تصنيؼ تودوروؼ فسنتطرؽ إلىأما بالنسبة لمزمف الخارج
: كتب بشير مفتي رواياتو في الفترة الممتدة مف نياية التسعينيات إلى زمف الكاتبالتاريخي 

ئز "في "أوت العشرية األولى مف األلفية الثالثة ،حيث أنيى كتابة روايتو األولى "المراسيـ والجنا
 .2001أما روايتو الثالثة "شاىد العتمة " فأنيى كتابتيا سنة  "1997

 وذلؾ بناءا عمى التواريخ المثبتة في نيايات الروايات .
"أما رواياتو : الثانية "أرخبيؿ 2005أما روايتو الخامسة "أشجار القيامة "أنيى كتابتيا في "جواف 

ادسة "خرائط لشيوة الميؿ "فمـ يذكر المؤلؼ تاريخ الفراغ الذباب "والرابعة "بخور السراب "والس
 .2008،2004،2000عمى التوالي في : تمف كتابتيا .ونشر 

                                                 
1
 .162محمد عزاـ ،تحميؿ الخطاب األدبي ، ص::ينظر  
 .335، ص: نفسوينظر : 2
 .202ينظر : نفسو ،ص: 3
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ر األزمة التي عاشتيا جاحسب ما سبؽ في بداية انف ،شير مفتي بدأ كتابة ىذه الرواياتفب
ي أوال وكمثقؼ الجزائر منذ نياية الثمانينات إلى أواخر التسعينيات ،وقد عايش مفتي كجزائر 

الروايات  هباعتبار ىذ -ثانيا تفاصيؿ ىذه األزمة ، فنقؿ مف خالؿ ىذه الروايات معاناتو فييا.
فال أحد »ومعاناة بعض المثقفيف الذيف تربطيـ بو عالقة ما :  -)سيرة ذاتية كما أشرنا سابقا (

مساره اإلبداعي كيؿ رؤيتو و يستطيع أف ينكر التأثير المباشر لعصر األديب وحياتو في تش
 .1«العاـ
 : يالزمف التاريخ -2

 ،مف تاريخ جزائر ما بعد االستقالؿتجري أحداث روايات بشير مفتي في فترات تاريخية مختمفة 
يمكف االستدالؿ عمييا مف خالؿ بعض اإلشارات التاريخية )ذكر تواريخ( أو مف خالؿ قرائف 

 أو معجـ لغوي يخص فترة ما (. ،معروفة، ذكر أسماء شخصيات معروفةمعينة ) أحداث 
ائر مف االستقالؿ إلى التحوالت السياسية واالجتماعية التي عرفتيا الجز  يحيث يشير بشير مفت

ي وىو التقيد بالترتيب الزمن ،بمعناه المعروؼ ،دوف أف يخضع لمتأريخ ،إلى التسعينيات
سنوات محددة دوف أف يمتـز  ، بؿ يذكرنيا واألشخاص الفاعميف فييا بدقةوتحديد أماك ،لألحداث

بسرد ما حدث فييا بالتفصيؿ ،كما يذكر أحداث معروفة ويسند ميمة تحريكيا لشخصيات 
 .لى المسار السوسيوتاريخي لمجزائروىذه التواريخ واألحداث ال يتـ فيميا إال بالرجوع إ متخيمة ،

 ،مرت بيا الجزائ االشتراكية التيكإشارة لممرحمة  2ومف ىذه القرائف )ذكر لقب الرفيؽ
خالؿ كؿ تمؾ السنة مف عاـ  استمر القتؿ والعنؼ»( ومف األحداث :3اضطرابات جواف.

1994»4. 
 .5«مايزاؿ عمى حالو 1988أكتوبر  5ىا ىي الشوارع تعود إلى صورتيا األولى :كما لو أف »-
 .6«يغمي بالحركة والقمؽ  تكاف البمد في منتصؼ الثمانينا»

 وىو مف األسماء التاريخية المعروفة التي ارتبطت بتاريخ الجزائر 1بومديف"  كما ورد اسـ "ىواري
 الجزائر 

                                                 
 .201،ص: ؽالسابينظر : 1
 . 8خرائط لشيوة الميؿ ،ص: 2
 (.39-38أشجار القيامة،،ص:)3
 . 105صالح إبراىيـ ،الفضاء ولغة السرد ،في روايات عبد الرحمف منيؼ ، ص:4
 . 162إدريس بوديبة ،الرؤية والبنية في روايات الطاىر وطار ،ص: 5
 .191أشجار القيامة ،ص: 6
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 بعد االستقالؿ ، وبالضبط في مرحمة التجربة االشتراكية .
فإننا ال يمكف أف نصنفيا  ورغـ أف مفتي استثمر تاريخ جزائر ما بعد االستقالؿ في رواياتو،

عطاء ضمف الروايات التاريخية ،فقد استطاع اإلشارة إل ى مراحؿ مختمفة مف ىذا التاريخ وا 
أف انتقاؿ ىذا التاريخ إلى األعماؿ »حيث : ،في التسجيمية التاريخية مالمح عنيا دوف السقوط

عمى  ةال يعني إطالقا ىيمنة الموضوعة التاريخي والنصوص األدبية ذات الطابع التخييمي
الذي يوظؼ ىذه الموضوعة  ، بؿ عمى العكس مف ذلؾ ،فالنص الناجح ىوالسياؽ التخييمي

وال تعطؿ  تعطي الحدث طعمو وموضوعيتو، ،خية عمى أساس أنيا خمفية لألحداثالتاري
 2«الفنية  وجماليت
 البنيت المكانيت: -1

بّدؿ )موقع( لمتعبير عف المكاف المحدد لوقوع  ، espaceاستعمؿ الفرنسيوف كممة )فراغ( 
 3الحدث .

ال يشكؿ المكاف الوعاء »إذ : ،داخمة في بناء النص الروائيمة الويعد المكاف مف العناصر اليا
 .4«الروائي فحسب ،بؿ يؤدي دوره في "العمؿ " كأي ركف آخر مف أركاف الرواية 

 .5«يخطئ مف يفترض )أّنو( تكويف جامد أو محايد  »و:
ؤيتو بؿ لخدمة ر  ،اعتباطيا اال يكوف توظيفي ،لروائي أمكنة ما في عممو الروائيفحيف يوظؼ ا

خصوصية األماكف وتناقضاتيا تحمؿ البذرة الرئيسة لرؤية »حيث أف:  ،في ىذا العمؿ المبثوثة
 6«الكاتب 

تتكرر في جميع المتوف  ،اتو ييتـ بأماكف معينة دوف غيرىاونجد أف بشير مفتي في رواي
 ،قيىالم ،واىـ ىذه األماكف ))الحانة )والتي تحتؿ الصدارة في قائمة ىذه األماكف ( ،روائيةال

 ،افة إلى أماكف أخرى)مثؿ )الحديقةإض الفندؽ((. ،السجف ،الجامعة ،الحي ،مقر الصحيفة
 المرقص (. ،المقبرة ،الشارع ،المستشفى ،الطريؽ ،الصحراء ،الغرفة ،البيت

وىو فمف األمكنة األثيرة عند مفتي "الحانة" حيث نجد أف أحداث رواية "بخور السراب " يحكييا 
 .ويقتؿ فييافي الحانة 

                                                                                                                                                             
 .191،ص: نفسو 1
2
 .61ص: انًشاعٍى وانجُبئض ، 
3
 .11ثخىس انغشاة ،ص: 
4
 .11انًشاعٍى وانجُبئض ،ص: 
5
 .11شبهذ انؼزًخ ، ص: 
6
 .16انًشاعٍى وانجُبئض ، ص: 
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"شاىد العتمة "بوجوده في  ، ويختتـ روايةأرخبيؿ الذباب "بوجوده في الحانةويفتتح رواية "
 ومعظـ أوقات الشخصيات المثقفة في ىذه الروايات تقضييا في الحانة .  .الحانة

كمما دقت الساعة ،تدؽ دائما عند منتصؼ الميؿ في ىذه الحانة اليتيمة التي يفضؿ صاحبيا »
منذ سبع  ،لؼ مع وجودي بحانتوآلقد ت [...]الربيع تركيا مفتوحة حتى ىذا الوقت المتأخر عمي 

 .1«سنوات تقريبا
يـ وتوظؼ )الحانة ( كمكاف يخدـ البنية الداللية لمروايات ،فإلييا يمجأ المثقؼ ىاربا مف جح

 فممحانة ىنا دور وظيفي: ،الخارج ،مما يعكس فشمو وضياعو
  توافؽ                    تعارض      
 المكتب.            ي    محامػ             الحانة  
 ىروب                   ػوءلج          
 

  تػػوافؽ              تعارض    
 الجامعة.          أستاذ جامعي                  الحانة     

 ىروب                    وءلجػػ     
 

  توافؽ                تعارض    
 الجامعة.   طالب جامعي                           الحانة
 ىروب                       ػوءلجػ   
 
 

   توافؽ                  تعارض     
 مقر الصحيفة .               صحفي             الحانة  

 ىروب                   وءلجػػ      
 
 

                                                 
1
 .111إثشاهٍى ػجبط ،رمٍُبد انجٍُخ انغشدٌخ فً انشواٌخ انًغبسثٍخ ،ص: 
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–انة مكاف ال يتناسب والمثقؼ ،فمف المفترض أنو ليس لممثقؼ وقت يضّيعو في الحانات فالح
إاّل لوجود  فمـ يمجأ المثقؼ إلى الحانة، ،الإذا كاف ىاربا مف شيء ما –باعتباره فاعؿ اجتماعي 
 عطب كبير في حياتو.

ينة، ونفس ف ،يضفي عمى المكاف دالالت معفوجود شخصية ما بمواصفات معينة في مكاف معي
 1«التأثير متبادؿ بيف الشخصية والمكاف الذي تقيـ فيو  »، حيث أف :الشيء بالنسبة لمشخصية

واألمكنة بدورىا تضفي دالالت معينة عمى  ،سقط حالتيا الشعورية عمى األمكنةفالشخصيات ت
ويمقبو روادىا  ،ة "بخور السراب "يحتـر في الحانةالشخصيات حيث نجد المحامي في رواي

والسكارى ،وعامة الناس .وعندما  ،ألنيا مقر المتشرديف ،ستاذ، باعتباره عنصر دخيؿ عميياباأل
أّما ىي فتضفي عميو داللة  ،يضفي عمييا داللة المجوء والدؼء يدخميا المثقؼ كعنصر دخيؿ

 اليروب والفشؿ .
"أيديولوجيا فحسب بؿ يعكس  ،ال يعكس فيما جغرافيا لممكاف ،اإلصرار عمى التسمية»إذ أف :

 .2«"ونظرة سياسية واضحة 
ألنيا صارت محؿ صراع اإلتجاىات  ،نجده يفر منيا ،اسب والمثقؼأما الجامعة كمكاف يتن

مف معناىا كفضاء لمعمـ والمعرفة،  وجردت ،فكؿ يسعى لضميا لصفو المتعارضة
ا ودبابتيف في ..حتى الجامعة تـّ غمقيا وعندما مررت عمييا ورأيت العسكر يحتموني»:والحضارة

 .3«المقدمة يحرساف)كذا( الباب األمامي ليا ، صمت وأكممت سيري لوحدي عمى غير ىدى 
، ويعكس بالحضور كمكاف اللتقاء المثقفيف بعد الحانة والجامعة استئثارا –ويأتي المقيى ثالثا 

المشبوىة  ةلحظات العطالة والممارس »فيو تأطير لػػ: تأـز المثقؼ وفشمو، ،مف األشكاؿبشكؿ 
، كمما وجدت نفسيا عمى ىامش الحياة االجتماعية ،وأبرز تي تنغمس فييا الشخصيات الروائيةال

ومما يؤكد ذلؾ أف  ،بما يعانيو الفرد مف ضياع وتيميشالدالالت تحمؿ طابعا سمبيا يشي 
ة ، سواء كانت دعارة أو قمارا أو تجار رح لمعديد مف الممارسات المنحرفةفضاء المقيى ىو مس

 .4«مخدرات أو حتى مجرد عطالة مزمنة  

                                                 
1

 .111ٌُظش: ،يذًذ ػضاو ،رذهٍم انخطبة األدثً ،ص:  
2
 .13،فً سواٌبد ػجذ انشدًٍ يٍُف ، ص:طبنخ إثشاهٍى ،انفضبء ونغخ انغشد  
3

،َمال ػٍ :يٍُف ػجذ انشدًٍ ،ػىسح انضيبٌ انجبهً ،ثٍشود ،انًشكض انثمبفً انؼشثً،انطجؼخ انثبٍَخ 13َفغه ، ص: 

 .11،ص:1111،
4
 .131إثشاهٍى انغؼبفٍٍ ،رذىالد انغشد ، ص: 
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وقاؿ بأنو ينتظرني في مقيى »: في بعض الدالالت في ىذه الرواياتفيتقاطع المقيى مع الحانة 
 .1«"ريجينيا" بباب عزوف ...]...[ وقبؿ أف أدخؿ شاىدتو جالسا في زاوية نصؼ معتمة

لما يعانيو فييا مف  ،حفيةثقؼ )الصحفي( يفر مف مقر الصومثميا مثؿ الجامعة نجد أف الم
ة التي أعمؿ بيا كؿ شيء في الصحيف »: ييا مف تجاوزات وفسادولما يراه ف ،حصار وتيميش

 2«. وعمى صورة الفوضى التي تعيشيا البالد غير منظـ
إلى الضياع وعدـ استقرار  أما الفندؽ الذي يحضر بشكؿ ممفت أيضا في ىذه الروايات ، فيحيؿ

 ، واغترابو .المثقؼ
لغائ كما يحضر في ىذه الروايات السجف كمكاف مضاد ، لممثقؼ، فيو أبرز وسائؿ  قمعو  وا 

    واضطياده .                                           
  تعارض                                      

 المثقؼ.                 السجف                          
 نفػػػػػور                               

ػ أجبرتو كفاعؿ اجتماعي  حيث يتعرض المثقؼ  لمسجف إلسكاتو، أو الرتكابو  أفعاؿ التميؽ بو
  التي خمقتيا السمط المختمفة التي تمارس ىيمنتيا عميو .   ،عمييا ظروفو الصعبة

لى جانب األمكنة السابقة، نجد الحي ذه لمثقفة في ى، كمكاف أضفى داللتو عمى الشخصيات اوا 
، تفتقد ألدنى  معايير الحياة الشخصيات في أحياء شعبية ، فقيرة، إذ تعيش أغمب ىذه الروايات

كاف يحب حي الثقب يا لمغرابة . ]....[ كنت أستشعر »: الكريمة، مما يعمؽ معاناة المثقؼ
يء مف لنقؿ ش [...]،نطقة الميممة في حيرتيا مف نفسيا)كذا( نفس العالقة المعقدة مع تمؾ الم

 .العنيؼ والجميؿ .والمكتظ وكثير مف الضياع .كنت أحب الضياع في الحي الواسع، ،الحيرة
   3«والبري . ،القذر
يضيفيا عمى الشخصية وتضيفيا عميو الشخصية  ،حضر البيت كمكاف لو أبعاد دالليةكما ي

وذلؾ في  ،اذاتيبدورىا، دالالت معينة دوف غيرىا ،فعكست أوصاؼ بيت زىرة أوصاؼ زىرة 
اية "المراسيـ والجنائز رواية "أشجار القيامة "كما عكست أوصاؼ بيت العجوز رحمة في رو 

 .4«ير في حي شعبي يشبو قبة ولي صالحبيتيا اآليؿ إلى السقوط ]....[ بيت صغ»: "أوصافيا
                                                 

1
 (.11-11أسخجٍم انزثبة ، ص:) 
2

  .111:يذًذ ػضاو ،رذهٍم انخطبة األدثً ،ص
3
 .61طبنخ إثشاهٍى ،انفضبء ونغخ انغشد ،فً سواٌبد ػجذ انشدًٍ يٍُف ،ص: 
4
 .11انًشاعٍى و انجُبئض ، ص: 
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حيؿ كما ت .وز رحمة ،وأنيا عمى مشارؼ الغروبفيذه  األوصاؼ تحيؿ إلى طيارة ونقاء  العج
بيت اإلنساف ىو امتداد لو. فإذا وصفت  »:بسيطة التي يعيشيا المثقؼ، إذ أفإلى الحياة ال

 1.«البيت فقد وصفت اإلنساف 
 .اياتو، إال في بعض المواقع منياولـ ييتـ بشير مفتي كثيرا بوصؼ األماكف في رو 

: يال ونقدا، إذ يعديدة، تشك، مع الرواية الجدحظي الفضاء الروائي باىتماـ كبير :الفضاء -3
 2.«إحدى العالمات المميزة لمكتابة الروائية الجديدة »

الفضاء أشمؿ، وأوسع مف معنى »ويرتبط مفيـو الفضاء بمفيـو المكاف ولكنو يختمؼ عنو فػػػ: 
ومادامت األمكنة في الروايات غالبا ما تكوف كاف بيذا المعنى ىو مكّوف الفضاء. . والمالمكاف

، فإف فضاء الرواية ىو الذي يمفيا جميعا. إنو العالـ الواسع الذي يشمؿ تةتعددة، ومتفاو م
شمولي. إنو يشير إلى –وفؽ ىذا التحديد –مجموع األحداث الروائية ]...[ إف الفضاء 

والمكاف يمكف أف يكوف فقط متعمقا بمجاؿ جزئي مف مجاالت  –الروائي بكاممو  «المسرح»
 3الفضاء الروائي (.

يكشؼ الفضاء  »، إذ: يمعب الفضاء دورا ىاما في تشكيموكونات الخطاب الروائي وكغيره مف م
  4«الممثؿ في نص أدبي ماعف إيديولوجيا معينة 

، إنما ىو قمع معيف ليوية دبيةأي إلغاء أو إقصاء لمفيـو الفضاء في النظرية األ»ومف ثمة : 
 .5«مف ىويات الخطاب األدبي ، وضمنو الخطاب الروائي 

لشخصيات ، حيث تخترؽ اية التي ينطمؽ منيا تشكيؿ الفضاءكاف ىو القاعدة األساسوالم
المكاف محممة بوجيات نظر، فتولد األحداث مؤطرة بزمف، وسرد يحركيا، ولغة تعبر عف كؿ 

 6ذه العناصر يتشكؿ الفضاء الروائيومف تفاعؿ مجموع ى ،ذلؾ
 تي :وىو ما يوضحو المخطط اآل

 
 

                                                 
1
 . 111يذًذ ػضاو ، رذهٍم انخطبة األدثً ، ص: ـ  
2
 . 11انًشاعٍى وانجُبئض ، ص:  ـ
3
 . 66َفغه ، ص :  ـ
4
 .61أشجبس انمٍبيخ ،ص: ـ
5
 ( .11-11انًشاعٍى وانجُبئض ،ص: ) ـ
6
( ، َمال ػٍ :دًٍذ نذًذاًَ ،ثٍُخ انُض انغشدي )يٍ يُظىس انُمذ األدثً ( ،انًشكض انثمبفً انؼشثً 61-66َفغه ،ص:) ـ

 (.13-11،ص:)1111،انذاس انجٍضبء ،ثٍشود ،انطجؼخ األونى ، 
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 ،اعؿ مختمؼ مكونات الخطاب الروائيوىكذا انطالقا مف المكاف يتشكؿ الفضاء الروائي بعد تف
النظر، وشبكة العالقات والرؤى مع شاد إذا لـ تتضامف وجيات الفضاء الروائي الي»: إذ أف

بعضيا بعضا ،تبعا الرتباط ىذا الفضاء بالحوادث والشخصيات ،فالمكاف جامد،ولكف اختراؽ 
 1. «الشخصيات لو يجعمو نابضا بالدالالت والحوادث 

لرؤية الشخصيات ،ا ،بدءا بالمكاف ،يفالفضاء ىو مجموع مالمح مكونات الخطاب الروائ
ء النصي في تشكيؿ الفضاء الروائي، ويشمؿ المغة ،كما يدخؿ الفضا ،، الزمفالسردية، السرد

وضع  ،نوعية الورؽ ،نوعية الحروؼ الطباعية،العنواف ،الموف صور الغالؼ، الفضاء النصي :
 .2اسـ المؤلؼ ،الحجـ

إذ  3«معنى النص اليمكف لمغالؼ أف يكوف محايدا أو غير ذي موضوع في تشييد »: يوبالتال
فضاء الغالؼ جانب فضائي بامتياز بامكانو )كذا( اضاءة )كذا( بعض أبعاد المتف »أف : 
 4.«الروائي 

، فإننا لف لدى دور النشر في العالـ العربي، مف ىذه الناحية ،وبما أنو ليست ىناؾ استراتيجية
 نتناوؿ ىذا الفضاء بالدراسة . 

كما يقع في مجتمع  ، التكتفي دوما بنقؿ العنؼالكتابةت في كتابات العنؼ ىو أف الالف»و
انفعاؿ مف مورس أو فعؿ  ،كتابة نفسو يمكف أف يكوف فعؿ عنؼ، بؿ إف فعؿ الوتاريخ معينيف

عميو العنؼ ويمكف لمكتابة وىي تكتب العنؼ أف تأتي ىي نفسيا كتابة عنيفة مدمرة انقالبية 
 .لمغة والزمف في روايات بشير مفتيسرد وا. وىو ما الحظناه عمى مستوى ال5«انتياكية 

 

 

 

   
 
 

                                                 
1

ش:  يذً انذٌٍ طجذً : واسٌٍ ،ووٌهٍك ، َظشٌخ األدة ، ر ٍ، َمال ػ 116يذًذ ػضاو ،رذهٍم انخطبة األدثً ، ص: ـ  

 .   111، ص:  1111،ديشك ،
2
دغٍ َجًً ، شؼشٌخ انفضبء انغشدي ،انًزخٍم وانهىٌخ فً انشواٌخ انؼشثٍخ ، انًشكض انثمبفً انؼشثً ، انذاس انجٍضبء، ٌُظش : ـ

 .11، ص: 1111انًغشة ،ثٍشود ، نجُبٌ ، انطجؼخ األونى ، 
3
،ثٍُخ انُض انغشدي )يٍ يُظىس انُمذ األدثً ( ،انًشكض انثمبفً انؼشثً  ( ، َمال ػٍ :دًٍذ نذًذا61ًَ-66َفغه ،ص:) ـ

 (.13-11،ص:)1111،انذاس انجٍضبء ،ثٍشود ،انطجؼخ األونى ، 
4
 .61َفغه ،ص: ـ
5
 .61َفغه ،ص: ـ
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 المناص و الميتناص : المبحث الخامس: 
ما يطمؽ عميو النقاد مصطمح  ، و ىيلكؿ نص مداخؿ تؤدي إليو، و تفضح ىويتو مف البداية

، إذ يرى حو دالالت النص المقبؿ عمى تمقيو( و التي تعد كموجو لممتمقي نseuilsعتبات )
أف النص / الكتاب قمما يظير عريا مف مصاحبات لفظية أو إيقونية تعمؿ :» جيرار جينيت 

 .1«عمى إنتاج معناه و داللتو 
نص يوازي النص : » بػ " المناص، و المناص و اصطمح عمى ىذه العتبة التي تقوـ بيذا الدور

لجميوره  ، و بيذا نكوف قد جعمنا لمنص أرجال يمشي بيامي، فال يعرؼ إال بو و مف خاللواألص
 .2« و قرائو قصد محاورتيـ و التفاعؿ معيـ

و أبرز النقاد الذيف اىتموا بالمناص "جيرار جينيت  يحيؿ إلى نص. 3«فالمناص نص»وعميو : 
 .4" و ذلؾ في كتابو "عتبات"

"جيرار قبؿ ،نصية،التي تدخؿ ضمف مفيوـ المناص، التمظيرات الوىناؾ دراسات اىتمت بدراسة
 . 5جينيت"
مجموع تمؾ :»ويعرفو بأنو  ،مناص"، ىو "ميشاؿ مارتاف" بالتارمف وضع مصطمح "ال و أوؿ

وعناويف  أو جزء منو،تكوف مفصولة عنو، مثؿ عنواف الكتاب، .التي تحيط بالنص النصوص
 . 6«الفصوؿ والفقرات الداخمة في المناص...

لـ يتمكف  ،طمحيمصوقع جيرار جينيت في قمؽ  البحث في الشعريات، ،وخالؿ مشروعو النقدي
مف التخمص منو إال في كتابو"اطراس" حيث استطاع ضبط المصطمحات التي تنضوي تحت ما 

 . 7أطمؽ عميو "المتعاليات النصية"، وتوصؿ إلى وضع تحديد لمفيوـ المناص
والشعرية عامة، ووضع لو  ،نمطا مف أنماط المتعاليات النصيةويعتبر جيرار جينيت "المناص" 

 .8«عتبات»ال في كتابو تعريفا مفص

                                                 
1

 .11خ انؼشثٍخ انجُبء وانشؤٌب ،ص:ٌُظش :عًٍش سودً انفٍظم ،انشواٌ
2
 . 111ٌُظش : دغٍ َجًً ،شؼشٌخ انفضبء انغشدي،ص: 
3
 .111َفغه ،ص: 
4
 . 111َفغه ،ص:  
5
 .11، انشواٌخ وانزذهٍم انُظً ،ص:دغٍ انًىدٌ  
6

ػجذ انذك ثهؼبثذ ،ػزجبد، جٍشاس جٍٍُذ يٍ انُض إنى انًُبص، يُشىساد االخزالف ،انجضائش،انذاس انؼشثٍخ نهؼهىو َبششوٌ،  

 ( . 11-11(،ص:1111ثٍشود، نجُبٌ، انطجؼخ األونى،
7
 . 11َفغه،ص: 
8
 :gerard genette, seuils,p 13.نقال عف : 28نفسو ،ص: 
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 ،اسـ الكاتب مف ،لخطابية المصاحبة لمنص أو الكتابمجموعة االفتتاحيات ا:»فيعرفو بأنو
 ،(catalogueالمنشورات) قائمة وحتى ،(، كممة الناشر، االشيار jaquetteوالعنواف، الجالدة)

 . 1«المكمؼ باإلعالـ ،دار النشر...
  peritexte .2ط"اسـ "النص المحي ويطمؽ عميو جينيت ،

كؿ ما يجعؿ مف النص كتابا يقترح نفسو عمى قرائو أو بصفة :»أما "فيميب الف" فيعرفو بأنو  
 ،متماسكة ،نقصد بو ىنا تمؾ العتبةفيو أكثر مف جدار ذو حدود  عامة عمى جميوره،

 .   3«بتعبير)بورخيس( البيو الذي يسمح لكؿ منا دخولو أو الرجوع منو....
ـ مصطمح المناص،مع مفاىيـ المصطمحات األخرى التي ينضوي معيا تحت ما ويمتبس مفيو 

 الالحؽ، النص الميتناص، التناص، :وىي صطمح عميو "جيرار جينيت" "المتعاليات النصية"،إ
 .  4النص الجامع

 وقّسـ جيرار جينيت المناص إلى نوعيف : 
 (: paratexte editorailالمّناص النشري :)

المنخرط في صناعة الكتاب جات المناصية التي تعود مسؤوليتيا لمناشر اإلنتا كؿ»وىو: 
 .5«، وىي أقؿ تحديدا عند"جينيت"وطباعتو

 . 6وتتمثؿ في:)الغالؼ ، الجالدة ، كممة الناشر،اإلشيار ،الحجـ،السمسمة...(
وكؿ ىذه المنطقة تعرؼ  ىذا المناص عمى عاتؽ الناشر ومتعاونيو]...[،:»وتقع مسؤولية

 .    7«ناص النشري/االفتتاحي، الذي يضـ تحتو قسميف ىما )النص المحيط.والنص الفوقي(بالم
 ويتمثؿ النص المحيط النشري في: 
 ،الناشر(، أما النص الفوقي النشري، كممة   jaquattes)الغالؼ، صفحة العنواف، الجالدة 

 . 8فيتمثؿ في:)اإلشيار، قائمة المنشورات ،الممحؽ الصحفي لدار النشر(

                                                 
1

 . 11،ص:انغبثكٌُظش:
2

 ( .  31-11َفغه ،ص:) ٌُظش:
3
 l'écrit et les écrits, p:41     ,   michel martin baltar. َمال ػٍ:  31،ص:َفغه  
4
 . 36َفغه،ص:ٌُظش: 
5
 . 63ٌُظش: َفغه، ص: 
6
                                                                                               gérard gennte ,seuils,ed. du seuils,paris,1987,p:21،َمال ػٍ:  66َفغه،ص: 
7
 .  66َفغه،ص:ٌُظش: 
8

 phillipe lane, la périphérie du،َمال ػٍ:66ػجذ انذك ثهؼبثذ، ػزجبد،جٍشاس جٍٍُذ يٍ انُض إنى انًُبص ،ص: 

texte, p:9  
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يمثؿ كؿ تمؾ اإلنتاجات » و: :paratexte auctorial( المناص التأليفي )مناص المؤلؼ( 2
و المصاحبات الخطابية التي تعود مسؤوليتيا باألساس إلى الكاتب/ المؤلؼ ،وينقسـ ىو اآلخر 

 .  1«إلى قسميف ميميف ىما )النص المحيط ،والنص الفوقي(
 ،العناويف الداخمية ،الكاتب، العنواف )الرئيسي والفرعي( المحيط التأليفي في )اسـ ويتمثؿ النص

 .2الحواشي،اليوامش( ،المالحظات التصدير، ،اإلىداء ،االستيالؿ، المقدمة
 ،واإلذاعية التمفزيونية ( ،التأليفي في: )المقاءات )الصحفيةفي حيف يتمثؿ النص الفوقي 

 ،المراسالت )العامة والخاصة( النقدية، القراءات المؤتمرات، الندوات، المناقشات، ،الحوارات
 . 3التعميقات الذاتية.( ،النص القبمي المذكرات الحميمية ، المسارات،

ىذا األخير الذي . 4وقد اىتـ جينيت أكثر بمناص المؤلؼ، دوف إغفاؿ عالقتو بالمناص النشري
 .5الذي حظي باىتماـ كبير مف طرؼ )فيميب الف(

 أي )المناص التأليفي(،ألف كؿ ما يصدر ،يرتبط بالمؤلؼ ه المناصات إال ماولف ندرس مف ىذ
يديولوجية وجمالية، يتأسس عمييايكوف لو منطمقات فكرية و  ،عف المؤلؼ  وعميو فيذه ،ا 

. وفي مناص المؤلؼ سنيتـ فقط "بالنص المحيط عف وعيالمناصات تكوف مصاحبة لمنص 
عند  ،لغياب استراتيجية ،بط بالناشر، في حيف سنيمؿ ما ارتالتأليفي" الرتباطو مباشرة بالنص

 فيكوف بذلؾ دراستو إنفاؽ لجيد ال طائؿ منو .  دور النشر العربية فيما يتعمؽ بإخراج الغالؼ،
مفضال إياه  ،ص الروائي " مصطمح التفاعؿ النصيويستعمؿ سعيد يقطيف في كتابو "انفتاح الن

 . 6نيتلنصية" الذي استخدمو جيرار جيعمى مصطمح "المتعاليات ا
كؿ ما يجعؿ نصا يتعالؽ مع نصوص أخرى بشكؿ :» ويعرؼ المتعاليات النصية عمى أنيا 

 . 7«مباشر أو ضمني
إننا نستعمؿ »شيء واحد بقولو: ،يجعؿ التناص والمتعاليات النصية ونالحظ أف سعيد يقطيف

تعاليات ،أو "الم intertextualité"التفاعؿ النصي" مرادفا لما شاع تحت مفيوـ "التناص" 
 . 8«( ،كما استعمميا جينيت باألخص transtextualitéالنصية " )

                                                 
1

 (.  11-11،ص:) انغبثك ٌُظش:
2
 . 66َفغه،ص: 
3
 phillipe lane , la périphérie du texte ,p:21،َمال ػٍ : 66َفغه،ص:  
4
 َفغه ،ص:َفغهب.  
5
 . 61، ص: َفغهٌُظش: 
6
 . 61َفغه ،ص: 
7

 َفغه،ص:َفغهب.  ٌُظش:
8
 َفغه،ص:َفغهب. ٌُظش: 
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 .  1«لـ يبؽ التناص أو التعاليات النصية مقتصرا عمى الغرب:»وفي موضع آخر يقوؿ 
ويعرض أنماط التعاليات النصية عند جينيت، ومف ضمنيا التناص، فينفي بذلؾ ما أكده مف 

ف قبؿ، وىو أف التناص ،ىو مرادؼ لممت عاليات النصية عند جينيت ،وليس نمط مف أنماطيا ،وا 
ّدؿ ىذا عمى شيء ،فإنما يدؿ عمى التشويش الذي وقع فيو النقاد العرب في نقؿ المصطمحات 

 النقدية الحداثية مف لغاتيا األصمية ،وقصور الفيـ لدييـ ليا . 
إلى  –ليات النصية ويقسـ التفاعؿ النصي مستفيدا في ذلؾ مف دراسة جيرار جينيت  لممتعا

 ثالثة أنواع:  
وىي البنية النصية التي تشترؾ وبنية نصية أصمية في مقاـ (:paratextualitéالمناصة:)

 . محافظة عمى بنيتيا كاممة ومستقمةوسياؽ معينيف، وتجاورىا 
وىذه البنية النصية قد تكوف شعرا أو نثرا ،وقد تنتمي إلى خطابات عديدة ،كما أنيا قد تأتي 

 .2امشا أو تعميقا عمى مقطع سردي أو حوار وما شابوى
أما المناصات الخارجية فيي ما يدخؿ في نطاؽ  ،وىذه مناصة داخمية، أي داخؿ النص

 . 3المقدمة والذيوؿ والمالحؽ وكممات الناشر والكممات عمى ظير الغالؼ، ونحوىا
 فيو ،راألوؿ يأخذ بعد التجاو في النوع  إذا كاف التفاعؿ النصي( : intertextualitéالتناص :)

ية أو تيمية مف بنيات نصية ىنا يأخذ بعد التضميف كأف تتضمف بنية نصية ما عناصر سرد
 .4لكنيا تدخؿ معيا في عالقة  ،وتبدو وكأنيا جزء منيا ،سابقة
 ناصة لكنيا تأخذ بعدا نقديا محضا( :وىي نوع مف المmétatextualitéالميتناصية:) - 3

 .5نصية طارئة مع بنية نصية أصؿفي عالقة بنية 
يا التركيبية ،والبنيوية حيث: تشبو الميتانصية كعالقة بيف النص و الميتانص مف حيث طبيعت

عمى في الميتانصية نجد التفاعؿ يقـو  إال أف نوع التفاعؿ يختمؼ بينيما دالليا، ،المناصة
 أي أف الميتانص يأتي نقدا لمنص . ،أساس النقد

                                                 
1
 .  66،ص:انغبثكٌُظش: 
2
 . 61َفغه،ص:ٌُظش: 
3

عؼٍذ ٌمطٍٍ ،اَفزبح انُض انشوائً ،انُض وانغٍبق ، انًشكض انثمبفً انؼشثً ،انذاس انجٍضبء ، انًغشة ، ثٍشود، نجُبٌ  

 . 11،ص: 1111،انطجؼخ انثبٍَخ ،
4
 ( . 11-11َفغه،ص:)انًشجغ  
5

انجٍضبء،انًغشة ،ثٍشود  َفغه ، عؼٍذ ٌمطٍٍ، اَفزبح انُض انشوائً ،انُض وانغٍبق ،انًشكض انثمبفً انؼشثً، انذاس 

 . 11،ص: 1111،نجُبٌ،انطجؼخ انثبٍَخ،
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شعري....( فكذلؾ الميتناص قد يكوف أدبيا  –لمتناص بأنو يكوف متنوعا )سردي وكما قمنا عف ا
يا دائما مع أو تاريخيا ....أو ما شابو ،إال أف العالقة التي يقيم ،أو إيديولوجيا )نقد أدبي (

 .1النص ىي عالقة نقدية
لى جانب المناص سندرس، ما ط مف ، لوجود ىذا النمأصطمح عميو سعيد يقطيف الميتناص وا 

، والتي عممت عمى إبراز بناء بشكؿ ممفت في روايات بشير مفتي ،المتفاعالت النصية
 الشخصيات و إيديولوجيتيا، ونظرتيا لمذات ولمعالـ . 

Ι- )المناص                                                      : 
 :  المناص الخارجي -1

 ات بشير مفتي: أىـ عناصر النص المحيط التأليفي في رواي
 اسـ الكاتب :  -أ

يعد اسـ الكاتب مف بيف العناصر المناصية الميمة ،فال يمكننا تجاىمو أو مجاوزتو ،ألنو » و:
مكيتو األدبية والفكرية ، ويحقؽ مآخر،فيو تثبت ىوية الكتاب لصاحبوالعالقة الفارقة بيف كاتب و 

 . 2«ا، دوف النظر لالسـ إف كاف حقيقيا أو مستعار عمى عممو
 ،ز وغميظ لمداللة عمى ىذه الممكيةو يتموضع غالبا في أعمى صفحة الغالؼ،بخط بار  

 . 3واإلشيار لممؤلؼ
ي" في أعمى صفحات أغمفة إذ ظير اسـ "بشير مفت ،لروايات بشير مفتي والحاؿ كذلؾ بالنسبة

تي" بنفس بخط غميظ بارز،خاصة في رواية "شاىد العتمة" التي كاف فييا اسـ "مف ،الروايات
 حجـ خط عنواف الرواية. 

 :   العنواف -ب
عبارة عف كتمة مطبوعة »وىو:  4«يعد العنواف مف أىـ عناصر المناص )النص الموازي(» و:

 . 5«عمى صفحة العنواف الحاممة لمصاحبات أخرى مثؿ اسـ الكاتب أو دار النشر....
 ،( désignation:)التعييف )يؾ ثالثة وظائؼ محددة لمعنواف وىويرى جيرار جينيت أنو ىنا

 (،séduction du public( إغراء الجميور) indication du contenuتحديد المضموف )
                                                 

1
 .11،ص:  انغبثك 
2

عؼٍذ ٌمطٍٍ،اَفزبح انُض انشوائً ،انُض وانغٍبق ،انًشكض انثمبفً انؼشثً،انذاس انجٍضبء،انًغشة،ثٍشود،نجُبٌ،انطجؼخ  

 .  11،ص:1111انثبٍَخ،
3

 َفغه ، ص:َفغهب. ٌُظش:
4

 َفغه ،ص: َفغهب. انًشجغ
5
 . 11، ص : فغهَ 
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عمى الرغـ مف أف الوظيفة األولى تعد  وما مف ضرورة تدعو إلى أف تجتمع كميا في العنواف،
 . 1ف)كذا((أما الوظيفتيف األخرييف فيما إختياريتي ،رورية وواجبة الحضور في أي عنوافض

مجموعة مف العالقات المسانية قد ترد طالع النص تعينو »العنواف بأنو:  (h.fournir)ويعرؼ 
 . 2«وتعمف عف فحواه و ترغب القراءة فيو

والعنواف ليس مجرد عتبة،يتـ مف خالليا الولوج إلى عالـ النص،بؿ ىو بنية داللية مستقمة،تعمؿ 
از العنواف مف الناحية السيميائية بعالقة ارتباطية يمت» ، حيث: 3عمى إفراز دالالت معنية

عضوية مع النص ،مشكال بنية تعادلية كبرى تتألؼ مف محوريف أساسييف في العممية اإلبداعية 
 . 4«ىما:العنواف/النص،ومف ىنا يصبح العنواف ىو المناص الذي يستند إليو النص الموازي

 النقاد، باىتماـ كبير مػف طرؼ .العمؿ الروائياصات اليامة في وحظي العنواف كأحد أبرز المن
يكو يؤكد أف العناويف الغامضة غير  اختمؼ النقد حوؿ وظائفو وأىميتو.» إذ :  فإذا كاف أمبرتوا 

نما في لعنواف ليس في إيحاءاتو الدالليةألف أساس ا ،فضؿ العناويفالمخبرة تعتبر مف أ ، وا 
النص عف زخـ ىائؿ مف النصوص ،مما يجعؿ وظيفتو التعيينية التي تمكف مف تمييز ىذا 

العنواف كاسـ العمـ يحدد الشخص ويعينو تمييزا لو عف غيره مف األشخاص ،فإّف إغراؽ جينيت 
وغيره مف النقاد في تحديد الوظائؼ المناطة بالعنواف، يوحي بأىمية العناويف المخبرة و 

اف الروائي ،ومف ىذه الوظائؼ: . وتعددت ىذه الوظائؼ المناطة بالعنو 5«المشحونة دالليا 
وال ييدؼ لإليصاؿ واإلخبار  ،ات الذىنية لمقارئ ورؤيتو لمعالـكشؼ وخمخمة البنى والتصور »

فحسب  فػ"بارت"يقترح دراسة العناويف المشبعة برؤية العالـ التي يغمب عمييا الطابع اإليحائي 
 . 6«ة أيديولوجيةقصد فيـ األدلجة والقيـ :فيو وظيفة تعبيرية تحريضية ووظيف

ونالحظ أف كؿ عناويف روايات بشير مفتي ،كنص موازي، توحي بمضموف الروايات ،كنص 
أصمي . فعنواف أولى ىذه الروايات "المراسيـ والجنائز" ،مشبع بداللة الموت والحزف، فال ننتظر 

ّيج بداللة مف المتف الروائي ،كنص أصمي أف ينقؿ لنا غير ىذه الداللة ،فحيف نقتحمو نجده مس

                                                 
1
 . 111،ص:انغبثك 
2
  ,P: (41-42) 1111     gérard genette , seuils,ed .du seuil ,  paris,، َمالػٍ:13ػجذ انذك ثهؼبثذ ،ػزجبد  ،ص: 
3
 (. 16-13ػجذ انذك ثهؼبثذ، ػزجبد ،ص:)ٌُظش: 
4
 .  16َفغه ،ص: 
5
 .11َفغه،ص: 
6
 ( . 16-16َفغه ،ص:) 
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التقاء الكممتيف مجموعتيف ومعرفتيف يشكؿ خطوة أولى نحو الدخوؿ »الرعب والموت ،إذ أف : 
 .  1«في المأساة المنتظرة ،مأساة الحضور في جزائر التسعينيات واقعيا وثقافيا

 أما الرواية الثانية فعنوانيا:"أرخبيؿ الذباب":يتكوف مف كممتيف :)أرخبيؿ(:كمظير جغرافي ممتد
 في البحر يحمؿ داللة الضيؽ والمحاصرة،والذباب :وىي حشرات قذرة تحيؿ إلى معنى الدونية،

 والتفاىة. 
يعيش شعبو حياة مفرغة مف  فيذا األرخبيؿ )أرخبيؿ الذباب( معادؿ موضوعي لمجزائر،كوطف

، ال تختمؼ حياتيـ عف حياة الذباب ،في ظؿ الظروؼ المعيشية )االجتماعية المعنى، تافية
 ة "شاىد العتمة" إلى نفس الداللة،والسياسية ( في جزائر التسعينيات. ويحيؿ عنواف الرواية الثالث

 لعنواف الرواية األولى ،وىو يتكوف أيضا مف كممتيف : 
 )شاىد(:تحمؿ داللة الحضور في جزائر التسعينيات . 

 .  )العتمة(:تحيؿ إلى الظالـ والضياع ، لعدـ القدرة عمى الرؤية البصرية
فيذه الرواية شيادة الروائي كمثقؼ عاش محنة وطنو ،عمى الظالـ والضياع  المذاف عاشيما 

 الجزائري خالؿ سنوات المحنة . 
 ويأتي عنواف الرواية الرابعة)بخور السراب( ليؤكد ىذه الداللة: 

س ، مضاؼ إلى اسـ)السراب( الذي يحمؿ نفؿ إلى معنى الكثافة و الالمالمسةبخور:الذي يحي
الداللة وىي:عدـ المالمسة واستحالة القبض . ليعمؽ الداللة ذاتيا:فمـ يعد الجزائري خالؿ 

إف كاف غير قادر عمى تحقيؽ ذاتو  ،عمى تحقيؽ أحالمو. فكيؼ لو ذلؾ سنوات المحنة،قادر
 ككياف بشري بكؿ أبعاده.

 ويعضد عنواف الرواية الخامسة نفس الداللة ،وىو يتكوف كذلؾ مف كممتيف:
أشجار:نبات،يحيؿ إلى معنى الحياة والعطاء ،مضاؼ إلى القيامة :التي تحيؿ إلى معنى اليوؿ 

 و الفزع والفناء. 
 ،نار العنؼ واإلرىاب التي أحرقتو فما ىذه  األشجار إال الشعب الجزائري ،وما القيامة إال

 وأفنت بداخمو حب الحياة،وجففت فيو منابع األمؿ .

                                                 
1

،نقال عف :محمود اليميسي،براعة 102( ،ص:2000-1970عرية وتجمياتيا في الرواية العربية )ناصر يعقوب ،المغة الش 
 (. 43-42،ص:) 1997أيار27،السنة 33االستيالؿ في صناعة العنواف،الموقؼ األدبي :إتحاد الكتاب العرب:دمشؽ ،ع:
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، إلى الضياع والبحث عف شيء مفقود دسة )خرائط لشيوة الميؿ( فيحيؿأما عنواف الرواية السا
التي افتقدىا وسط خراب الوطف.وذلؾ بالجري وراء  ،وىو بحث المثقؼ الجزائري عف ذاتو

 الممذات كتعويض عف ىذا الشيء المفقود . 
جنسي ذو تعريؼ خبري،تعميقي ألنو يقوـ بتوجيينا قصد النظاـ ال»:وىو:المؤشر الجنسي -جـ 

 .1«لمعمؿ ،أي يأتي ليخبر عف الجنس الذي ينتمي إليو ىذا العمؿ األدبي أو ذاؾ 
ويأتي عادة عمى غالؼ العمؿ،وذلؾ تحت العنواف،ولـ تخمو روايات بشير مفتي مف ىذا 

إذ وردت تحت عناوينيا كممة )رواية( كإشارة لجنس العمؿ المعروض عمى  المؤشر الجنسي،
 المتمقي . 

: وتدخؿ المقدمة ضمف المناص الخارجي . ونجد المقدمة في رواية واحدة فقط مف المقدمة –د 
. وىي عبارة عف تقديـ بقمـ "عالؿ اية األولى :"المراسيـ والجنائز"روايات بشير مفتي ، وىي الرو 

 سنقوقة" والذي تطرؽ فيو إلى ما جاء في ىذه الرواية.
" ،ليشير مف خاللو إلى أف ىذا العمؿ الروائي ونجده فقط في رواية"شاىد العتمة اإلهداء: -هـ 

إلى تمؾ المرأة التي لف يعجبيا أف أذكر اسميا ىنا. ولكف بفضميا » أنجز بفضؿ امرأة ما: 
 «. ولدت ىذه الرواية واكتممت إلى حيف.... 

: وىي عبارة عف فقرات وأبيات مقتطفة مف أعماؿ أخرى ، وظفيا  ز: مناصات خارجية أخرى  
 ، ونالحظ أف اختيارىا جاء متساوقا مع البنية الداللية ليذه الروايات : رواياتوفي  مفتي

 إلى أيف تمضي يا جمجامش ؟ « : » المراسيـ والجنائز» حيث نجد في رواية 
 إف الحياة التي تبحث عنيا لف تجدىا !

 .« فعندما خمقت اآللية البشر ، قسمت لمبشر الموت واستأثرت في أيدييا بالحياة 
 العمود الثالث مف الموح العاشر لممحمة جمجامش .                                          

 . 2«كأف الكاتب بإيراده ىذه الفقرة يؤكد الموت ويعمؽ طبيعة المأساة التي بدأت بالعنواف » فػػػ : 
 « : أرخبيؿ الذباب » ونجدىا في رواية 

التيو في لحظة معينة . انو )كذا( ال يتحرؾ إاّل في اإلنساف يتيو ، انو )كذا( ال يسقط في » 
 « . وىو ينفتح وبذلؾ يجد نفسو دوما في التيو .  التيو ألنو ينغمؽ

 مارتف ىيدجر .                                                                    
                                                 

1
 . 116،ص:انغبثكٌُظش: 
2
 . 111َفغه ،ص: 
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، وىو اإلنساف و، ضائعو سيتحدث عف إنساف تائ، يشير الروائي إلى أنّ ومف خالؿ ىذه الفقرة
 الجزائري خالؿ عشرية التسعينيات . 

 نجد أيضا المناصات الخارجية اآلتية : « شاىد العتمة » وفي رواية 
» Quand l`homme est acculé par les hommes‚ perdu au milieu des 
hommes comme en une sombre forêt alors tu marches mais en réalité 
tu erres‚ tu crois agencer les choses selon ta volonté propre mais tu 
erres ; tu parles‚ tu agis mais au cœur de la forêt ‚dans la nuit ‚tu erres 

… «  
                                                                                  

WitoldGombrowicz                                                                    
                  Trans. Atlantique  

مع البنية الداللية ليذه ، فتأتي متساوقة وفي ىذه الفقرة، يتحدث الكاتب عف ضياع اإلنساف
                             .                          «يقة ، وكؿ ما عدا ذلؾ خاضع لمشؾ األلـ حق: » نجد« أشجار القيامة» وفي رواية ، الرواية

 ج .ـ كويتزي                                                                       
 «في انتظار البرابرة » 
 « ال تسـّ أي إنساف سعيدا إاّل بعد أف يموت  » 

 «  أوديب » الكورس األخير مف مسرحية 
 ـ كويتزي نقال عف ج . 
 « .خزي »     

                                                                            وفي كمتا الفقرتيف إشارة إلى ألـ اإلنساف في ىذا الوجود .                                                                      
 نجد :« خرائط لشيوة الميؿ »وفي رواية  -
 «.ما كاف يجب أف أجسده بالكممات كاف يجب تدوينو بالدـ»

 ىنري ميممر.                                                        
 وفي ىذه الفقرة إشارة إلى األلـ . 
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حيث ترد بنية نصية ما في البنية « شاىد العتمة »ونجده في رواية  المناص الداخمي : -2
 ويتمثؿ في : 1اورىا مع احتفاظيا ببنيتيا كاممة ومستقمة .األصمية وتج

 اووسػػػػػػػػبمد أعارتو الحماحة )كذا( طوقيا                     وكساه حمة ريشو الط
 ة                       وكأف ساعات الديار كؤوس   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفكأنػػػػػػيا األنيار فيػػػػػو مدام

 ابف المباقة
 ىذيف البيتيف احتفاء بالوطف ،فرغـ كؿ شيء يبقى ىذا الوطف حبيبا . وفي

«l'écrivain ,en lui ,est ce révolutionnaire qui n`éprouve pas le besoin de 
se dire révolutionnaire ‚ qui n`a jamais songé à le dire sans doute ;  ce 
révolutionnaire qui change les données de ce que l`on nomme la 
réalité‚ comme s`il n`y en avait qu`une ‚ ou comme s`il y avait autre 
chose que de la réalité dans un monde où‚ de toute évidence notre 

pensée vit ‚ même quand nous sommes morts ;  et si l`écriture 
N'était pas dans son essence même ,révolutionnaire,si la pro-priété de 
l'ecriture n'était pas d'élargir et de transformer la conxience,et la 
conxience étant l'axe du monde ,de transformer le monde,il me semble 
que des hommes comme rimbaud, comme lautréamont,comme 
kafka,comme michaux m'auraient jamais songé à tremper une plume 

dans un encrier». 
 

Alain jouffroy  
Avec henri michaux 
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     وفي ىذه الفقرة إشارة إلى دور الكاتب كمثقؼ في تغيير الواقع .
   »L'HISTOIRE  D'UNE âme humaine ‚ même celle de l'âme la plus 

humble est j'en suis presque sûr ‚plus curieuse et plus profitable que 
celle d'un peuple tout entier… «                                                     

             Lermontov 
Un héros de notre temps                                                                        

يقوؿ « المراسيـ والجنائز » إلى تاريخ النفس البشرية كما نجده في رواية  وفي ىذه الفقرة إشارة
لف أعود اليؾ :» ″دوف خولياف  ″الكاتب )ب( : في داخمي صوت يردد كممات بطؿ رواية 

 .1««)كذا( أبدا أيتيا البالد الجاحدة 
                                                                                    

П: الميتانصية )métatextualité : 
 

أنني أقسميـ إلى قسميف ... ىناؾ » قوؿ العجوز رحمة عند تصنيفيا لمفنانيف والكّتاب : 
وىناؾ النظيفوف الذيف كافحوا  ضد  .وسيمة لالرتزاؽ والوصوؿاالنتيازيوف الذيف جعموا مف الفف 

 2«. الّسجوف والتيميش والغربة ... الظمـ ومازالوا لحد الساعة ...ولـ يحصدوا إال
 .3«الشعر مف الداخؿ مرتبط بعالقة مع امرأة  :» قوؿ أحمد عبد القادر 
قرأه بعد. لـ ندرؾ خفاياه و ىذا التاريخ الذي لـ نفتش فيو بعد .لـ ن: »يقوؿ حميدي ناصر

مى أو ىامو ، مازلنا نعيش عالجيؿ و مازلنا متورطيف بو و فيو. مازلنا نجيمو تماـ أسراره
المعمبة في كتب مدرسية ودراسات كتبيا مؤرخوف رسميوف صرفت عمييـ الدولة أمواال طائمة 

 .4«ألجؿ ىذه الغاية 
 نجد : « أرخبيؿ الذباب »وىنا ينتقد تزييؼ التاريخ . وتجاوز  الحقائؽ .وفي رواية 
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امة مف أجؿ العمؿ والصر »لعمؾ تذكر أنت أيضا تمؾ الشعارات »... قوؿ الكاتب )س( : 
لقد وضعوىا فوؽ رؤوسنا لتخذيرنا فقط  .... تأكد لي « مف أجؿ غد أفضؿ« »ضماف المستقؿ 

 1«.دائما ىذا اليراء والكذب .. إنيـ يكذبوف وال يريدوف ألحد أف يجادليـ 
« بخور السراب » ص في رواية ونجد الميتنا .رة انتقاد لحكـ فترة الثمانينياتوفي ىذه الفق

   رفافي وأصدقاء الطريؽ.»العاـ :  خالد رضواف في الرسالة التي كتبيا لمرأي : يقوؿأيضا
، وقفوا و فيو، لكف أعداء الحرية والثورةكنا نتصور بمدنا سيخرج نيائيا مف ىذا البؤس الذي ى

ضده باختيارات لـ تكف ال منطقية وال استراتيجية ، لقد شوىوا حقيقة ىذه الثورة الشبانية الجديدة 
 . 2....«أعطوا الشرعية لممتدينيف القروسطوييف الذيف ال يريدوف تحررنا الحقيقي حيف 

 وىنا انتقاد لمخيارات السياسية ،خالؿ فترة التسعينيات في  الجزائر.
 وىذه الميتناصات عينة فقط ، مف الميتناصات الواردة في روايات بشير مفتي .

الفنية المستخدمة فييا إلى ما يطمؽ عميو  ، انطالقا مف التقنياتوتنتمي روايات بشير مفتي
 إدوار الخراط الحساسية الجديدة، والتي تتمثؿ تقنياتيا في :

، وص إلى الداخؿ ال التعمؽ بالظاىر، الغدي الطردي، فؾ العقدة التقميديةكسر الترتيب السر »
 ،حتمؿ معاائر في خط مستقيـ ،تراكب األفعاؿ: المضارع والماضي والمتحطيـ سمسمة الزمف الس

خارج متاحؼ القواميس،توسيع داللة"الواقع" لكي  -نيائيا -وتيديد بنية المغة المكرسة ، ورمييا 
 ،الشكؿ االجتماعي القائـ -مداىمة إف لـ تكف –مساءلة  يعود إلييا الحمـ واألسطورة والشعر،

غة "األنا" ال ، واستخداـ صيتدمير سياؽ المغة السائد المقبوؿ، اقتحاـ مغاور ما تحت الوعي
 ،ؾ المنطقة الغامضةوصوال إلى تم ،بؿ لتعرية أغوار الذات لمتعبير عف العاطفة والشجف،

موضوعية »محؿ   –اآلف  –والتي تحؿ «  مابيف الذاتيات »، التي يمكف أف أسمييا المشتركة
 ي، ليست مجرد انقالب شكمي فوليست ىذه تقنيات شكمية –تقنيات ، وغيرىا مف المفترضة« 

 .3«، بؿ ىي رؤية ، وموقؼ «اإلحالة عمى الواقع  » قواعد 
 ، ساىمت في توضيح رؤية ىذه الروايات : الخطاب الروائي لبشير مفتي ونجد أف كؿ مكونات

 الفضاء، المغة، المناص، الميتناص، و ىي رؤية الضياع ،الشخصية، السرد، المكاف والزمف
 والفشؿ والتشتت .
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 لخاتمـــــــــــــةا

 

 

فيما توصمت إلى جممة من النتائج تمثمت بعد ىذا التقصي و البحث في روايات بشير مفتي ، 
 يمي :

ما بعد االستقالل إلى غاية  جزائرلمسيرة  اتأريخأن تكون تو اروايلبشير مفتي أراد -1
تمحورت بخور السراب "خبيل الذباب " و " "المراسيم و الجنائز" ،" أر  فروايات ،التسعينيات 

رواية " شاىد العتمة حين تضمنت في ، فترة التسعينيات حول ماشيدتو الجزائر خالل  أحداثيا
تشتغل عمى ما حدث  "" خرائط لشيوة الميلبينما نجد رواية   ،ات يالثمانين فترة ماحدث خالل "

عمى ما عرفتو أحداثيا فترتكز فترة نياية الثمانينيات ، أما رواية " أشجار القيامة " خالل 
رواية " أشجار  –ما عدا  –و تنتمي بذلك روايات بشير مفتي  ،بعد االستقالل مباشرة الجزائر 
 .إلى أدب األزمة -القيامة "

عمى المثقف ، فجاءت معظم شخصياتيا مثقفة ) الكاتب ، بشير مفتي روايات كل ركزت -2ـ
، و كان  ، األستاذ الجامعي ، المحامي... (الرسام ، الموسيقي ، الطالب الجامعي ، الصحفي 

 ىذا المثقف مثقفا حداثيا . 
لذات إلى اكانت نظرتيا فإلى العالم ، لذات و ا إلى توحدت نظرة معظم الشخصيات المثقفة-3
و نظرتيا إلى العالم نظرة سوداوية ،  بالدونية  وال جدوى العيش ، اإلحساس حتقارية ، يغمفياا

تعرضيا لمعنف و  ةجيو أن في ىذا العالم ظمم ، و ىذا نت ، الالعدالةيكتنفيا اإلحساس ب
 المطاردة و التيميش و اإلقصاء ، و سد كل منافذ الحياة الكريمة أماميا .

انيزامية ، فاشمة ، غير قادرة عمى المقاومة  المثقفة في روايات بشير مفتي شخصياتالبدت -4
تريد تحقيق امتيازات و مصالح مف التيارات التي ، و إحداث التغيير في مجتمع تناىشتو مخت

كان مصير معظميا مأساويا ، فبعضيا اختارت و ، بأكمموشخصية عمى حساب شعب 
فضمت البقاء  ثالثةاختارت الفرار إلى أوطان أخرى ، و  ثانية تيا ، وااالنتحار كحل نيائي لمعان

، في محنة الوطن  1تاستثمر  ،،و أخرىو االنعزال في انتظار مصير مجيول  في ىذا الوطن
إال ي ليا حزمت حقائبيا ، ورحمت غير آسفة عمى وطن لم يكن يعنثم ، ايا لصالحيتو استغم

 .مصدر لمربح و بعض االمتيازات 
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 – ةو ىم قم –بعض المثقفين  ىفي روايات بشير مفتي حيث أبدالمثقفين تنوعت أنماط  -5
تعريف المثقف  ينطبق عمييم لكبذالفساد ، و اجية في ىذه الروايات الرغبة في التغيير ، و مو 

 االبعض اآلخر أبدو ، الذي ظير في مناخ قضية دريفوس، رغم أنيم انيزموا في آخر المطاف
ىم النوع الغالب في ىذه انيزاميتو من البداية ، حتى دون أن يجرب المواجية ، و 

لمتطرفين وساىم في خراب إلى صفوف امن اختار االنضمام  ،وىناك من المثقفينالروايات
في وطن داىمتو  التغيير إلى األفضلدور في ممثقف كفاعل اجتماعي للم يكن الوطن ، وىكذا 

 . الخطوب من كل الجيات 
مفتي يرزح تحت وطأة عّدة سمط ،بدءا بالسمطة األبوية إلى النظام المثقف في روايات بشير -6

 الحاكم و المتدينين المتطرفين . 
مثقف في روايات بشير مفتي بعّدة مظالت ، كالمجوء إلى اإلبداع بمختمف فروعو ، احتمى الـ 7
 بأغمو عمقت معاناتو ، إذ انتيت عالقتو بيا في زادت من آالمو التي إلى المرأة  المجوءو 

عقمو ، وتمكن من  الذي بو غّيب الخمر ىءالمالجاألحيان بالفشل ، لذا كان أفضل ىذه 
صورة السكير الذي ال يغادر الحانة إاّل  يرحم فبدا بعض المثقفين في اليروب من واقع قاسي ال

 ليعود إلييا . 
بشير مفتي من االغتراب ذلك أنيا تعرضت تعاني معظم الشخصيات المثقفة في روايات  8-

إلى ظروف عصيبة خالل مختمف المراحل التي مرت بيا الجزائر بعد االستقالل حيث طوردت 
ق ،و صفيت جسديا ، و قمعت و ىمشت ، و تجمى اغترابيا من خالل و ضّيق عمييا الخنا

مجموعة من المظاىر كشيوع المفردات التي تحيل إلى الفناء في معجميا ، و المجوء إلى 
، مباالة االنتحار، و ألفة القبور، و االستحضار الدائم لمموت ، و اليجرة إلى الخارج ، و الال 

االنتقام ، و التمرد و الثورة ، و المجوء إلى القتل و التفكير  و التطرف الديني ، و الرغبة في
، و بالدونية  اإلحساسو ، فيو ،  والمجوء إلى الخمر ، و االنعزال ، و رفض قيم المجتمع 

 الجنون و االنييار العصبي ، و شيوع المون األسود في ىذه المتون الروائية . 
 ت لدى الشخصيات المثقفة . تكرر نموذج كره األب في ىذه الروايا ــ 9

اليساري و بشير مفتي، فيناك توجيات المثقفين و إيديولوجيا تيم في روايات تعددت  ــ 11
 .......الوطني.و الميبيرالي  و الوجودي

و بشير مفتي تقوم عمى نفس البنية الداللية و ىي فشل المثقف وضياعو ،  روايات ــ 11
 في مجتمع تعمو الفوضى و العنف .   انيزاميتو
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 متساوقا مع إيديولوجياتيا و نمط تفكيرىا.روايات بشير مفتي جاء بناء الشخصيات في   ـ 11
المنحى  إلبراز،في روايات مفتي عالمية و محمية  ةمشخصيات المرجعيالتوظيف المكثف ل ـ13

راء ، و ـــــن ، و الشعو ن ، و المغنو الرساميا )ـــلبعض الشخصيات المثقفة ، فكان منااليديولوجي 
 .(.......نو قاد ، و الفقياء ، و الصوفيـالكتاب ،و الن

صيغتي السرد و العرض ، إلى جانب الحوار الذي ظيرت عمى مفتي في رواياتو  اعتماد ـ 14
 من خاللو إيديولوجية الشخصيات ، و أفكارىا.

و "ة ـشاىد العتم"ي ـفي روايتـ ماعدا ــ زمن السرد في ىذه الروايات عكس زمن القصة ــ  15
 حيث يتسايران ." خرائط لشيوة الميل "

الروائي نفسو ، حيث يشير السيرة الذاتية في ىذه الروايات ، و ذلك باعتراف استثمار ـ  16
و اشتركت مع بقية المعتمة ،عمى غالف رواية "المراسيم و الجنائز" إلى أنيا تؤرخ لسيرتو 

  س البنية الداللية ، مما يجعميا ىي األخرى تمتح من السيرة الذاتية  لمروائي .الروايات في نف
) الغائب و طغيان ضمير المتكمم في روايات بشير مفتي عمى بقية الضمائر األخرى   ـ 17

 المخاطب ( .
" المراسيم و  حوافز السرد في ىذه الروايات : فكان حافز السرد في رواية  اختالف ـ 18

: البحث عن الحبيبة رواية "أرخبيل الذباب " : تبرير سبب التأخر عن الحبيبة ، و في " الجنائز
رواية " بخور :البحث عن فكرة لمكتابة و معانات الحب ،و في رواية " شاىد العتمة " ، و في

: معاناة الحب المستحيل ، و في  القيامة  أشجارالسراب ":البحث عن الحب ،و في رواية 
 : االنتقام. ئط لشيوة الميل " رواية " خرا

تقنية السرد  -ما عدا رواية "خرائط لشيوة الميل" –مفتي في ىذه الروايات استخدم  ـ 19
 األصوات ، ليترك الفرصة لكل شخصية لتحكي قصتيا بنفسيا. قنية  البوليفوني ، أي ت

الرسائل ، و األحالم التقنيات الفنية في ىذه الروايات كاستخدام أسموب المذكرات و  تنوع ـ 11
     و ترقيم المقاطع ، و تقنيتي االسترجاع و االستقبال .  و الكوابيس ، و ترك الفراغات

و )الرؤية  ية من الوراء (الرؤية مع( و ) الرؤ  (في ىذه الروايات : الرؤية أنماط تداخل ـ 11
 .من الخارج(

ا الزمن التاريخي فتمثل في مختمف أم،ترة التسعينياتفزمن الكاتب في ىذه الروايات ىو  ـ 11
 .الفترات التاريخية التي مرت بيا الجزائر بعد االستقالل إلى غاية التسعينيات
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استخدم مفتي في ىذه الروايات التقنيات الحكائية األربع التي اقترحيا جيرار جينيت و ىي  ـ 13
 .القطعو : الخالصة ، االستراحة ، المشيد ، 

و ال  بشير مفتي ىو الحانة ، حيث يالزم المثقف في رواياتو الحانة ، لدى األثيرالمكان ـ 14
 ،يكاد يغادرىا

و إلى جانب الحانة نجد : الجامعة ، المقيى ، السجن ، الحي ، البيت ، المستشفى ، المرقص 
و نالحظ أن المثقف يفر من أماكن تواجده الطبيعية إلى ... ، المقبرة ، الحديقة ، الصحراء .

  تميق بمكانتو االجتماعية.أماكن ال
لم تنج في بعض األحيان  وعة بمعاني األلم ،بّ شعرية مشفي ىذه الروايات المغة جاءت  ـ 15

 من السقوط في فخ التقريرية و الخطابية.
ويقل ىذا ، بشكل مكثف في رواية "شاىد العتمة "  لميجة الجزائرية االستخدام المكثف ـ 16

 خرى.ي الروايات األفاالستخدام 
 .أخرى  استخدم بعض األسماء المستحدثة المنقولة من لغات ـ 17
 .البنية الداللية ليذه الروايات التعضد تناصيص و الماجاء المن ـ 18
 روايةال و، أدوار الخراط بالحساسية الجديدة إتنتمي روايات بشير مفتي إلى ما يسميو  ـ 19

متأثر بالرواية الغربية  ، ويظير فييا قدية الحاليةالكتابات النفي  كما تعرف بو الجديدةالعربية 
، أو  "بخور السراب  "كما في رواية  األساسيية عدم ذكر اسم الراوي حالجديدة خاصة من نا

و أيضا من ،  "أرخبيل الذباب  "و  " المراسيم و الجنائز "الرمز إليو بحرف كما في روايتي 
 .  خالل تكرار بعض األسماء في ىذه الروايات

تكسير خطية : التجريب و التي تجمت من خالل تظير في ىذه الروايات مختمف مظاىر  ـ 31
لبنية الداللية لمروايات ، ، و االىتمام بتركيب الفضاء الروائي ليخدم ااالعتناء بالمغة و السرد ، 
 .الداللية تيا تناصات التي تساوقت مع بنييبالمناصات و المىذه الروايات و غنى 
، بكل ما احتوتو روايات بشير مفتي من أبعاد فكرية و فنية  تكون بيذا قد ألممأأن  و عسى

 لكل من أراد دون أن ينفي ذلك غمق باب البحث في ىذه الروايات التي مازالت تتيح مجاال
 .  طرق جوانب أخرى



 لبئًخ انًٖبكه وانًواعغ:

І  :انًٖبكه ) 
 . 1998يفزٍ ثُْو ،انًواٍُى وانغُبئي،يُْىهاد االفزالف،انغيائو،انطجؼخ األونً، -1

 .  2000يفزٍ ثُْو ،أهفجُم اننثبة ، يُْىهاد انجوىؿ، -2

 .  2002يفزٍ ثُْو ،ّبهل انؼزًخ،يُْىهاد انجوىؿ، -3

 . 2004زالف ،انغيائو ،انطجؼخ األونً، يفزٍ ثُْو ،ثقىه انَواة،يُْىهاد االف -4

يفزٍ ثُْو ،أّغبه انمُبيخ،يُْىهاد االفزالف ،انغيائو،انلاه انؼوثُخ نهؼهىو َبّووٌ، ثُوود، نجُبٌ،  -5

 .2005انطجؼخ األونً،

يفزٍ ثُْو ، فوائظ نْهىح انهُم ، يُْىهاد االفزالف، انغيائو، انلاه انؼوثُخ نهؼهىو َبّووٌ ، ثُوود   -6

 .2008جُبٌ ، انطجؼخ األونً ، ، ن

II. : انًواعغ 

 انًواعغ انؼوثُخ : –أ 
اثواهُى ٕبنؼ ، انفضبء و نغخ انَوك فٍ هواَبد ػجل انوؽًٍ يُُف ، انًوكي انضمبفٍ ، انلاه انجُضبء ،  -1

 . 2003انًغوة ، نجُبٌ ، انطجؼخ األونً ، 

، انًوكي انضمبفٍ انؼوثٍ ،انلاه انجُضبء ، أثى ّموا يؾٍ انلٍَ ، يلفم انً ٍىٍُىنىعُب األكة انؼوثٍ  -2

 . 2005انًغوة ، انطجؼخ األونً ، 

األؽوُ َفَُخ ، كزبثبد ايوأح ػبَْذ األىيخ ، يُْىهاد عًؼُخ انًوأح فٍ ارٖبل ، انطجؼخ األونً ،  -3

2002 . 

 . 2008ائو ، ، انغيء انضبٍَ ، كاه انًؼوفخ ، انغي األكثُخَجُم ، انًىٍىػخ  كاكوحفُٖم ،  األؽًو -4

َىٍف ، انًُظىه انووائٍ ػُل يؾًل كَت ، يُْىهاد ارؾبك انكزبة انغيائوٍَُ ، انغيائو ،  األطوُ -5

2004 . 

انزبهَقُخ و انغًبنُخ نهوواَخ  األٕىلواٍٍُُ ، ارغبهبد انوواَخ انؼوثُخ فٍ انغيائو ، ثؾش فٍ  األػوط – 6

 . 1986،  انغيائوَخ ، انًئٍَخ انىطُُخ نهكزبة ، انغيائو

واٍٍُُ ، انطبهو وطبه ، رغوثخ انكزبثخ انىالؼُخ ، انوواَخ ًَىمعب ، انًئٍَخ انىطُُخ نهكزبة ،  األػوط– 7

 . 1989انغيائو ، 

 ، انًضمف فٍ انوواَخ انًغبهثُخ ، انُبَب نهلهاٍبد  االَزهغَُُبانياوٌ ، ػىكح  أيٍُ -8

 . 2009،  نًاألوو انُْو و انزىىَغ ، ٍىهَخ ، كيْك ، انطجؼخ 

ثلهٌ ػضًبٌ ، وظُفخ انهغخ فٍ انقطبة انووائٍ انىالؼٍ ػُل َغُت يؾفىظ ، يىفى نهُْو ، انغيائو ،  – 9

2007 . 

 . 1984و األَلَىنىعُب ، انًئٍَخ انىطُُخ نهكزبة ، انغيائو ،  األكةثهؾٍَ ػًبه ،  -10

اه انًضمفٍُ ، انًوكي انضمبفٍ انؼوثٍ ، انلاه ، َهبَخ انلاػُخ انًًكٍ و انًًزغ فٍ اكو اإلنهثهموَي ػجل  – 11

 . 2000،  األونًانجُضبء ، انًغوة ، انطجؼخ 

 ثُذ انًؼًىهح ثُىه ػبئْخ ، لواءاد ٍُكىنىعُخ فٍ هواَبد و لٖٔ ػوثُخ  – 12

 . 2007، يُْىهاد انقجو، انغيائو ، انطجؼخ انضبَُخ ، ) هإي و اَطجبػبد (

بيِ و انٖلي ، لواءح فٍ رغوثخ يؾًل يفالػ انووائُخ، كاه انًؼوفخ ، ثٍ عهىنٍ ػجل انؾفُع ، انه – 13

 . 2009انغيائو ، 

انَوك انووائٍ انًغبهثٍ ، انًغبهثُخ نهُْو ، رىٌَ ، انطجؼخ  دواهرؾبالثٍ عًؼخ ثىّىّخ ، انزغوَت  -14

 . 2003،  األونً

نغلَل ، يُْىهاد ارؾبك انكزبة ثٍ ٍبنى ػجل انمبكه ، يكىَبد انَوك فٍ انُٔ انمٍٖٖ انغيائوٌ ا -15

 . 2001انؼوة ، كيْك ، 

ثٍ ػىكح ثقزٍ ، هٍَُ انؾلاصخ ، وىاهح االرٖبل و انضمبفخ ، انغيائو ،يُْىهاد االفزالف ، انغيائو ،  -16

 . 1999،  األونًانطجؼخ 



 ، و لضبَب...  أَىاػبانغيائوٌ انؾلَش ، ربهَقب ،  األكةثٍ لُُخ ػًو ، فٍ  – 17

 . 1995، كَىاٌ انًطجىػبد انغبيؼُخ ، انغيائو ،  اػاليبو 

ثىؽٍَ أؽًل و آفووٌ ، انهىَخ و انزقُُم فٍ انوواَخ انغيائوَخ ، لواءاد يغوثُخ ، هاثطخ أهم انمهى ،  -18

 . 2008،  األونًانضمبفخ ثىالَخ ٍطُف ، انطجؼخ  يلَوَخ

 . 2009، انغيائو ، َبد انطبهو وطبه اثىمَجخ اكهٌَ ، انوإَخ و انجُُخ فٍ هو – 19

ثىطبعٍُ انَؼُل ، انَوك ووهى انًوعغ ، يمبهثبد فٍ انُٔ انَوكٌ انغيائوٌ انؾلَش ، يُْىهاد  – 20

  . 2005،  األولاالفزالف ،انغيائو ، انطجؼخ 

(،كَىاٌ انًطجىػبد 1983 -1970ــ ثىَغوح يؾًل ثُْو ،انْقُٖخ فٍ انوواَخ انغيائوَخ) 21

  .1986انغبيؼُخ،انغيائو،

ــ انزىَغٍ يؾًل ،انًؼوة وانلفُم،فٍ انهغخ انؼوثُخ وآكاثهب،كاه انًؼوفخ،ثُوود،نجُبٌ ،انطجؼخ األونً  22

،2005 . 

 األونًع وانًَكىد ػُه فٍ انَوك انؼوثٍ ،كاه انهلي نهضمبفخ وانُْو ،انطجؼخ ىانًمًــ صبيو فبضم ، 23

،2004 . 

نىطٍ انؼوثٍ ،يوكي كهاٍبد انىؽلح انؼوثُخ،ثُوود ــ انغبثوٌ يؾًل ػبثل،انًَؤنخ انضمبفُخ فٍ ا24

 . 2006،نجُبٌ،انطجؼخ انضبنضخ،

انَُبٍُخ وانؾوكبد االعزًبػُخ  األؽياةــ عبثٍ َبٕو،انغيائو :انلونخ وانُقت،كهاٍبد فٍ انُقت،25

 . 2008،،يُْىهاد انْهبة 

،انطجؼخ األهكٌت انؾلَضخ، ، انًبهُخ واالرغبهبد ،ػبنى انكزاألكةــ عجو ٍؼُل ٍؼبك ،ٍُكىنىعُب 26

 .  2008،األونً

 و. 2008ــ عالوعٍ ػي انلٍَ،ٍهطبٌ انُٔ، كهاٍبد فٍ هواَبد ػي انلٍَ عالوعٍ ،كاه انًؼوفخ، 27

ــ ؽوة ػهٍ،أوهبو انُقجخ،أو انُمل انًضمف، انًوكي انضمبفٍ انؼوثٍ ،انلاه انجُضبء، انًغوة، انطجؼخ 28

 . 2008انواثؼخ،

انغلك وفواة انؼبنى،يُْىهاد االفزالف،انغيائو،انلاه انؼوثُخ  اِنهخ األضلاكطئ ــ ؽوة ػهٍ ،رىا29

 . 2008،األونًنهؼهىو َبّووٌ،ثُوود،نجُبٌ، انطجؼخ 

 .  1985ــ ؽٍَُ طه،فٖبو وَمل ،كاه انؼهى نهًالٍَُ ،ثُوود ،نجُبٌ ،انطجؼخ انضبَُخ ػْو ،30

وهاً ،يُْىهاد األ    وانغجم نًٖطفً فبٍٍ ىنغًبعواــ ؽًبُ عىَلح ،ثُبء انْقُٖخ فٍ ؽكبَخ ػجلو 31

 . 2007،انغيائو ،

 مٍىٍُىنىعُب انفؼ انً،يٍ ٍىٍُىنىعُب انزًضالد  ٍ،فٍ ٍىٍُىنىعُب انضمبفخ وانًضمفُ وػجل انَالؽًُو  -32

طجؼخ وانُْو ،ثُوود ،نجُبٌ ،ان األثؾبسانْجكخ انؼوثُخ (انزطجغ أو انغَل ) انًاالعزًبػٍ ،ويٍ يُطك انؼمم 

 . 2009،األونً

انوواَخ انفهَفُخ ،يُْىهاد االفزالف  انً خانزبهَقُغُت يؾفىظ يٍ انوواَخ فهُفخ ػجل هللا،َ -33

 .2007،انغيائو،انلاه انؼوثُخ نهؼهىو َبّووٌ ،ثُوود،نجُبٌ،انطجؼخ األونً ،

 .  2002،األونًجؼخ انط كاه انْووق نهُْو وانزىىَغ ،األهكٌ ، وانًؼوفخ، اإلَلَىنىعُبفهُم ثكوٌ، -34

 األونًفًلٌ ؽٍَُ ،فضبء انًزقُم ،يمبهثبد فٍ انوواَخ،يُْىهاد االفزالف،انغيائو ،انطجؼخ  -35

،2002 . 

كثهخ ػجل انؼبنٍ ، انلونخ انغيائوَخ انؾلَضخ ، االلزٖبك و انًغزًغ و انَُبٍخ ، كاه انفغو نهُْو و  – 36

 . 2004،  األونًانزىىَغ ، انمبهوح ، انطجؼخ 

كهاط فُٖم ، انوواَخ و رؤوَم انزبهَـ ، َظوَخ انوواَخ و انوواَخ انؼوثُخ ، انًوكي انضمبفٍ انؼوثٍ ،  – 37

 . 2004،  األونًانلاه انجُضبء ، انًغوة ، انطجؼخ 

هوؽٍ ًٍو انفُٖم ، انوواَخ انؼوثُخ و انجُبء و انوإَب ، يُْىهاد ارؾبك انكزبة انؼوة ، كيْك ،  -38

2003 . 



،اىاؽبد فكوَخ ، يمبهثبد فٍ انؾلاصخ و انًضمف ، يُْىهاد االفزالف ، انغيائو ، انيٍَ يؾًل ّىلٍ  – 39

 . 2008انلاه انؼوثُخ نهؼهىو َبّووٌ ، ثُوود ، نجُبٌ ، انطجؼخ األونً ، 

فٍ انوواَخ انؼوثُخ ، كاه انْووق نهُْو و انزىىَغ ،  دانَؼبفٍُ اثواهُى ، رؾىالد انَوك ، كهاٍب – 40

 . 1996ػًبٌ ، األهكٌ ، انًوكي انؼوثٍ نهًطجىػبد ، ثُوود ، نجُبٌ ، انطجؼخ األونً ، 

ٍهًُبٌ ػجل انؼظُى ٕبنؼ ، ٍىٍُىنىعُب انوواَخ انَُبٍُخ ، " َىٍف انمؼُل ًَىمعب " ، انهُئخ انًٖوَخ  – 41

 . 1998انؼبيخ نهكزبة ، 

ٍهًُبٌ َجُم ، وػٍ انناد و انؼبنى ، كهاٍبد فٍ انوواَخ انؼوثُخ ، كاه انؾىاه نهُْو و انزىىَغ ،  – 42

 . 1985انالملُخ ، ٍىهَخ ، انطجؼخ األونً ، 

 ٍهًُبٌ َجُم ، انوواَخ انؼوثُخ هٍىو و لواءاد ، يوكي انؾضبهح انؼوثُخ . – 43

انوواَخ انغيائوَخ ثبنَهطخ انَُبٍُخ ، يُْىهاد االفزالف ، ٍُمىلخ ػالل ، انًزقُم و انَهطخ فٍ ػاللخ  -44

 . 2000انغيائو ، انطجؼخ األونً ، 

ٕبنؼ فقوٌ ، فٍ انوواَخ انؼوثُخ انغلَلح ، يُْىهاد االفزالف ، انغيائو ، انلاه انؼوثُخ نهؼهىو  – 45

 . 2009َبّووٌ ، ثُوود، نجُبٌ ، انطجؼخ األونً ، 

و انزؾىالد فٍ انغيائو، كهاٍبد َملَخ فٍ يضًىٌ انوواَخ انًكزىثخ ثبنؼوثُخ ،  ػبيو يقهىف ، انوواَخ– 46

 . 2000يُْىهاد ارؾبك انكزبة انؼوة ، كيْك ، 

ػبيو يقهىف ، يزبثؼبد فٍ انضمبفخ و األكة ، يُْىهاد ارؾبك انكزبة انغيائوٍَُ ، انغيائو ، انطجؼخ  – 47

 . 2002األونً ، 

( ، انُٖلوق انىطٍُ نزولُخ انفُىٌ و  1996- 1991انؼُْوح ، رْوَؼ أىيخ) ػجبً يؾًل ، انىطٍ و  – 48

 . 2005و رطىَوهب ، وىاهح انضمبفخ ، انطجؼخ األونً ،  ةاِكا

ػجل انوٍىل أًٍَ ، فٍ َمل انًضمف و انَهطخ و اإلههبة ، هإَخ نهُْو و انزىىَغ ، انمبهوح ، انطجؼخ  – 49

 . 2004األونً ، 

، ثُوود ، نجُبٌ ،  ٍف انَُبٍٍ ... ثٍُ رٖفُخ انَهطخ و ؽبعخ انىالغ ، كاه انفبهاثكل، انًضمػجل هللا ػب – 50

 . 2008انطجؼخ األونً ، 

انؼجل هللا َؾٍ ، االغزواة ،كهاٍخ رؾهُهُخ نْقُٖبد انطبهو ثٍ عهىٌ انووائُخ ، انًئٍَخ انؼوثُخ  – 51

 . 2005نهلهاٍبد و انُْو ، ثُوود ، انطجؼخ األونً ، 

ػجل انًؼطٍ فبهوق ، َؾٍ ؽمٍ األكَت ٕبؽت انمُلَم ، كاه انكزت انؼهًُخ ، ثُوود ، نجُبٌ ، انطجؼخ  – 52

 .1994األونً ، 

 ػجل انًُؼى يغبهل يغبهل ، عًبنُبد انوواَخ انًؼبٕوح،كاه انضمبفخ نهُْو وانزىىَغ،انمبهوح.  -53

ُملَخ انؾلاصُخ ،يُْىهاد ارؾبك انكزبة ػياو يؾًل، رؾهُم انقطبة األكثٍ،ػهً ضىء انًُبهظ ان -54

 . 2003انؼوة،كيْك،

ػٖفىه عبثو،يىاعهخ اإلههبة،لواءاد فٍ األكة انًؼبٕو،يهوعبٌ انمواءح نهغًُغ،يكزجخ -55

 . 2003األٍوح،

كٍ،انًضمف...يلافم انزؼوَف واألكواه،يئٍَخ االَزْبه انؼوثٍ،ثُوود،نجُبٌ،انطجؼخ ُى ىانؼه -56

 . 2009األونً،

 . 1999،انًضمف انؼوثٍ انًغزوة،انلاه انًٖوَخ انهجُبَُخ،انمبهوح،انطجؼخ األونً، ؽٍَُػُل  -57

 . 1999،نجُبٌ،انطجؼخ انضبَُخ، ٍانؼُل ًًَُ، رمُُبد انَوك انووائٍ،كاه انفبهاث -58

عبيؼخ ،ٕىهح انًضمف فٍ انمٖخ انمُٖوح انغيائوَخ انًكزىثخ ثبنؼوثُخ، األعُجُخفولخ ثؾش يؼهل انهغبد  -59

 انغيائو. 

،انضمبفخ وانًضمف فٍ انىطٍ انؼوثٍ،يوكي كهاٍبد انىؽلح انؼوثُخ ،ثُوود ،نجُبٌ، وآفووٌنجُت انطبهو  60

 .2002انطجؼخ انضبَُخ ،

 . 1985نؾًلاٍَ ؽًُل، انوواَخ انًغوثُخ وهإَخ انىالغ االعزًبػٍ، انطجؼخ األونً ، -61



الفزالف،انغيائو ،كاه انؼوثُخ نهؼهىو َبّووٌ،ثُوود يؾفىظ ػجل انطُف،وظُفخ انىٕف،يُْىهاد ا -62

 . 2009،انطجؼخ األونً ،  ،نجُبٌ

(،كاه انؾلاصخ 1952-1882يؾًل انْبمنٍ ػجل انَالو،ّقُٖخ انًضمف فٍ انوواَخ انؼوثُخ انؾلَضخ ) -63
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 ذناًل تشيش مفري في سًاياذو انسد مخرهف انثٌساخ ًانرحٌالخ انري مشخ تيا جضائش ما تعذ االسرقالل

 

 إنَ غايح عششيح انرسعينياخ ،مشكض عهَ فرشج نيايح انثمانينياخ ًعششيح انرسعينياخ ،ًرنك من ًجيح نظش 

 

 مٌقفو ذجاه ىزه انرطٌساخ ،فثذا فييا شخص ،ً خانمثقف ،فحاًل إظياس معاناج ىزا األخيش خالل ىزه انفرشا 

 

 فاشم انيضامي ىشًتي ،ًنم يكن نو دًس فاعم في كم ما حذز ،ًذعشض الضطياد مخرهف انسهط ،ًذعذدخ
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