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 داءــــــــــــــــإه
إلى الينبوع الذي ال يمل العطاء إلى من حاكت سعادتي بخيوط منسوجة من قلبها إلى 

والدتي العزيزة. إلى من سعى وشقى ألنعم بالراحة والهناء الذي لم يبخل بشئ من أجل 

يته وتمندفعي في طريق النجاح الذي علمني أن أرتقي سلم الحياة بحكمة وصبر إلى 

 .مه هللا رح-والدي العزيزموجودا اليوم 

. إلى من  إخوتي وأخواتيإلى من حبهم يجري في عروقي ويلهج بذكراهم فؤادي إلى  

إلى من تكاتفنا يداً بيد ونحن نقطف سرنا سوياً ونحن نشق الطريق معاَ نحو النجاح 

زمالئي وزميالتي خصوصا تواتي قبابي وبدري مشري .. إلى روح تعلمنا إلى زهرة 

لى من علمونا حروفا من ذهب وكلمات من درر وعبارات من . إالمرحوم عابد حميدي .

لنا علمهم حروفا ومن فكرهم منارة  اوعبارات في العلم إلى من صاغالأسمى وأجلى 

 .تنير لنا سيرة العلم والنجاح إلى أساتذتنا الكرام

 بوقصة علي
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تعد  إشكالية األنا واآلخر من أهم المسائل الحاضرة في افرازات مابعد الحداثة ، وخطابات 

مابعد الكولونيالية ، فالحديث عنها يلزمنا  للبحث عن صورة هذا الجدال في الروايات الجزائرية 

 –ر م  التي احتملت في سردها  االهتمام بقضايا الهيمنة الثقافية والهوية في شكل ثنائيات "مستع

غرب " ، وصراعا حضاريا مبطنا يريد الهيمنة بطريقة أو أخرى على -مستعَمر " ، " شرق

الوجود الثقافي لآلخر ، لذلك راودتنا فكرة هذه الرسالة الموسومة بعنوان " جدلية األنا واآلخر 

الصراع ووالهيمنة الثقافية بين روايتي الغريب ، ومعارضة الغريب " متسائلين عن إشكالية الهوية 

الفلسفي والقيمي بين األنا واآلخر وعن ظاهرة الكتابة بلغة اآلخر ، أسئلة فرضت وجودها فقمنا 

 بتفصيلها على الشكل التالي :

 كيف تتجلى ثنائية األنا واآلخر في الخطاب الروائي الجزائري ؟

 مامدى  حضور إشكالية الهوية بين الروايتين ؟

 لدى اآلخر ؟هل اللغة هي أداة هيمنة ثقافية 

ثمة جملة من الدوافع الكامنة وراء اختيار هذا اإلشكال المتعلق بطبيعة البحث وعنوانه  

 وسنجيب عنها في الشق التطبيقي  من البحث .

أما اختيار الموضوع  فكان ألسباب ذاتية تتعلق برغبتي الخاصة في دراسة رواية جزائرية واثراء 

 سابقين ، والدفع باألدب الجزائري نحو األمام أكثر فأكثر .لمجهودات ال المكتبة بإضافة نوعية 

أما األسباب الموضوعية فتمثلت في معالجة مسائل الهوية والهيمنة الثقافية واللغة كبعد اديولوجي 

 يساهم في استعباد اآلخر .

ت نوفي سبيل مقاربة هذه الدراسة اعتمدنا منهجية  تفرض اإلنتقال من النظري إلى التطبيقي فكا

المقدمة ، ومدخل تعرضت  فيه إلى مفاهيم األنا واآلخر الجذور والتحوالت ، ثم فصل أول فيه 

 صراع األنا واآلخر في الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية تناول عدة أبواب منها :

 الثورة كإطار تاريخي مرجعي يؤطر عالقة األنا باآلخر  -1

 وعي الذات وتجليها في الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية  -2

 موضوع الثورة في الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية وتأزم العالقة مع اآلخر  -3

 صورة األنا واآلخر في الخطاب الروائي الجزائري واشكالية الهوية واإلنتماء . -4

و ات الرؤية بين رواية الغريب أللبير كامأما الفصل الثاني فخصصناه للجانب التطبيقي " تجلي

 ومعارضى الغريب لكمال داوود .

 تلخيص الروايتين -

 "  و تحقيق مضادفي العنوان " مورسقراءة  -
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 رؤية العربي في رواية الغريب  -

 استراتيجية القراءة في رواية " مورسو تحقيق مضاد " معارضة الغريب -

 القراءة الطباقية -

 السرد المضاد -

 بلغة اآلخرالكتابة  -

 إشكالية الهوية والبحث عن الذات  -

 ثم خاتمة ويليها قائمة المصادر والمراجع .

أما المنهج فزاوجت بين الوصفي في الجانب النظري والمقارن التحليلي في الفصل  

 ذكر منها:نوهي كثيرة ا واآلخرالتطبيقي ، وفيما يخص الدراسات السابقة فقد تناولت جدلية األن

جدلية األنا واآلخر في رواية كتاب األمير مسالك أبواب الحديد للروائي واسيني األعرج 

أما المراجع التي اعتمدنا عليها فهي كثيرة  2112-2114مقاربة في التلقي والتأويل سنة 

 ومتنوعة نذكر منها : 

 أحمد منور –األدب الجزائري باللسان الفرنسي ، نشأته وتطوره وقضاياه 

 قاسم سعد هللا ، دراسات في األدب الجزائري الحديثأبو ال

وأيضا بعض الروايات لمحمد ديب"الثالثية" ورواية الغريب أللبير كامو ورواية معارضة 

 الغريب لكمال داوود .

كما  نتمنى أن نكون قد وفقنا في انجاز عمل الئق مشرف للطالب الجزائري ويستحق  

المناقشة من لجنة المناقشة الموقرة التي نشكرها مسبقا على قبول احتضان هذا البحث وتقييمه 

رأسهم أستاذتي المشرفة الدكتورة وتنقيحه ، كما اليفوتنا شكر كل أساتذتي الكرام وعلى 

 لمسعودي التي لم تبخل بصغيرة والكبيرة ورافقتني طيلة اعداد البحث ، والشكر موصول لك

إدارة وعمال قسم األدب العربي.
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يففففففففرين حول مفهومي "      " تبعاً الختالف اآلخر" و"  األنالقد اختلفت رؤى الفالسفففة والمفكر

راتهم لهذين المفهومين، الذين كانا  التيارات الفلسفففففية والمذاهب الفكريرة، وتعدردت بذلك تصففففور

ر الفكر الفلسففففي، وقد نتجت عن هاته  نتاج الجداالت الفلسففففية الراهنة منذ الحقب األولى لتطور

ة ثنائيات ارتبطت بمفهومي "   الغربالشرق وها : ثنائية "، من بيناآلخر" و"  اآلناالمفاهيم عدر

بم هذين المفهومين  ر را  علمبالتي كانت نتاج الفكر اإلسفففتشفففراقي الغربي، وعقب ذلك التصفففور

الذي حاول دراسفة صورة شعب خخر و مدى حقيقة هذه الصورة وارتباطها  الصوورة المقارن

  ".اآلخر" و "  لألنابالحقيقة الفعليرة " 

 :ر الفلسفي الغربيمفهوم "األنا" و"اآلخر" في الفك  -1

  :مفهوم "األنا" في الفكر الفلسفي الغربي  -1-1

       " من أكثر المفاهيم اسففففففتعصففففففاًء على البحث والتقصففففففي من حيث هو:  األناياعدر مفهوم "    

 مصفطل  مراو  يسفتعصي على التعريف والحدر اإلصطالحي ألنره يدخل في مشاركة كبيرة «

ففي مجال الفلسفففففة  ،1« )الفلسفففففة، علم النفل، علم االجتماع ... في أغلب الفروع اإلنسففففانية 

"، إذ نجد ذلك عند كثييففيففر من الفالسفة وعلى النفس" بالمعنى التقريبيففيففيففي ليففه "األناياعتبر "

أنا أفكر  « ، الذي ربم بين األنا فكيففًرا واألنا وجيففوًدا بقوله:"ديكارت رونيرأسهم الفيلسوف "

بالوجيففود فكوننا موجودين يعني أنريففنا  " يرى أنر الفكيففر مرتبمفديكارت، " 2« إذن أنا موجود

دائماً نفكر في صففحة األشففياء من حولنا وهذا التفكير يابنى على أسففا  الشففك ليصففل بذلك إلى 

" يكون التفكير، وعندما يكون التفكير األنا، فعندما يكون "3"أنا صوووووفتف التفكيرحقيقة مفادها "

 " المفكررةاألنا" من إظهار مفهوم "ديكارتذا المبدأ الفلسففففففي تمكرن "ياثبت الوجود وضفففففمن ه

 .ودون هذا الوجود ال وجود للذات

ل مصطل       ة معاٍن تتمثل فيما يأتي"األناهذا وقد حم    :" في الفلسفة الحديثة عدر

                                                           

، سوريا 2في الشعر الصوتي )ابن القارض أنموذجا ، دار الحوار للنشر والتوزيع، ط عبا  يوسف الحداد، األنا -1 

 .181، ص2112

 سليماني، التجليات الفنية لعالقة األنا باآلخر في الشعر المعاصر، دار الزمان للطباعة والنشر والتوزيعأحمد ياسين  -2 

 .122، ص2112، دمشق، سوريا، 1ط
 .121المرجع نفسه، ص -3
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لفردي ا" في الفلسفة التجريبية إلى الشعور أناتشير كلمة " المعنـوـوا النفسـوـي االخـقـــي: -1

 .1الواقعي، فهي إذن تاطلق على وجود تانسب إليه جميع األحوال الشعورية

" عليففيففى جيففيففوهيففر حقييففقيففيففيففي ثيففابت يحمل أنـوواتدلر كيففلمة " المعـوونـووـووا الوجـووـووـووـووـووود : -2

األعيفراض التي يتألرف منها الشعور الواقعيفيفي، سواء كييانت هذه األعراض ميوجودة معاً 

ق لألحاسففففففيل والعواطف واألفكار، ال يتبدرل بتبديلها، وال يتغيرر أو متعاقبة  فهو إذن مفار

 .2" إذن جوهر قائم بنفسه وهو صورة ال موضوعفاألنابتغيريرها "

يته شرطان  «" علىأناتدلر كلمة " المعنـووـووا المنيقـووـووي: -3 المدرك من حيث أنر وحدته وهور

يي الحد ، وارتيبيييياط ضيفرورييفيفان ييفتيفضمنهيفميفيفيفا التيفيفركيفييفب المختيفلف اليفيفيذي في

رات في الذهن و" " المتعالي هو الحقيقة الثابتة التي تاعدر أساساً لألحوال األناالتيفففففصيفففففيفففففور

 .3«والمتغيررات النفسية

ا سبق أنر "   األقوال  " هو الجوهر الثابت، الغير متغيرر الذي تنسب له جمييففيففع األنانستنتج ممر

 كار، فهو حقيقة ثابتة قائمة بذاتها.الشعيوريية واألحاسيل والعواطف واألف

يز العلماء في تحليلهم لمفهوم "   ا في مجال علم النفل، فقد ركر ري " على الجانب الشعواألناأمر

من الشففخصففية كونها الجانب األسففاسففي لفهم سففلوك اإلنسففان، لكن بعد العجز الذي لوح  في 

- 1821) "فرويد سيجموند" تفسفير الكثير من السلوكات، ظهرت مدرسة التحليل النفسي مع

نت عبر تاري   «  ، الذي يرى1232 أنر السفففلوك له دافع داخلي من قوى ال شفففعورية تكيففففففففور

 . 4«الشخص وخاصةً من خالل عالقيته بوالديه

ونعيفنيفي بيذلك أنر كلر ميا يينتج مين سليييوك مين قيبل شخٍص ميا، ميا هيو إالر فعل نياتج عن   

ن  من ثالث أقسففام وهي: الهور )الليبيدو ، األنا )الضففمير ، واألنا األعلى الجهاز النفسففي المكور

ييتفييياوض  (EGO)هيفو مركز الدوافيفيفيفع والرغبيييات، واألنيا (ID) فيفيفالهيفور   «)المجتمع ،

                                                           

 .141، ص1282لبنان،  –، دار الكتاب اللبناني، )د ط ، بيروت 1جميل صليبا، المعجم الفلسفي، ج -1 

 .141، صالمرجع نفسه  -2 

 .141المرجع نفسه ، ص -3 

 .21، ص 2118األردن،  -، عمان1مأمون صال ، الشخصية ) بناءها، أنماطها، إضطراباتها ، دار أمامة، ط -4 
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ا األنيففففا األعلى فهو الذي يبقينا على الصراط  (superego) مع الهور ويرضي األنا األعلى، أمر

 1 »المستقيم األخالقي

 "األنا"" جعل األعلا األنا" و"األنوا" و"الهوّ " للجهفاز النفسففففففي إلى "فرويودفي تقسففففففيم "  

" ليففففففتشفكرل حيففففففلقة اترصال بين العالم الخارجي والحاجات األعلا األنا" و"الهوّ تتوسفم بين "

 .الغرييزيية

الصففففراع هي وليدة "األنا"  " نسففففتخلص أنر "فرويد" عند "األناومن خالل تجليرات مفهوم   

القائم بين سففففلطة العالمين الخارجي والداخلي في وقت احتدم الصففففراع بين قوى الشففففخصففففية 

ظهرت  «الثالث ودوافعها الغرييففففففزييففففففة، وبين الظروف التي تسفتشيرها في العالم الخارجي

تيفلبيريفة لحيفيفاجة النفل البشرييفية للتييوازن الينفسيي واإلجتمياعييي الييذي ييستدعييييه  "األنا"

 . 2«مبيدأ الييواقع والعقييل

" بمثيففابيففة الضيففابم الخلقيففي للفيففرد، أو ضابم الغيففرائيففز فكل األنامن هنيففا يمكن اعتبيففار "  

 هذا األخييير يكب  األنا"،تميرر عبر " الهّو"المييفيول والرغبييات والدوافييع التيي تنطلق من "

فاألنا تمثل الحكم  «هذه الرغبيففيففات الغيففرييففيففزييففيففة ويكبت ما ييففرى هنيففيففاك من ضرورة لكبته

، كما تايففعتبر محيفففور التيففوازن بين الهور واألنيفففا العليا فال هي مثالية وال هي  3«وسالمة العقل

 .شهوانية هي اإلتيزان

ق بين     كووارل " و"ريكور بولأمثففال : " "الووذات"و "األنووا"هففذا ونلح  أنر هنففاك من فرر

ل يرى أنر الذات ليسففت هي األنا نفسففها :  جوسووتاي يون   " الكـم عن الذات ليسوو "، فاألور

يد فيي موضع خخير أنر الذات شيياملية لألنيا وصفة مين صفيياتهييا4"كـم عـلا األنا   «، كما أكر

ل بينهما أمراً ال معنى له، فإنر الفصففففل بين المعنيين يجعل التداخ (liaison)فإذا كان الوصففففل

(déliaison)  بينهما في المقابل يضفففعنا أمام حقيقة مفادها أنر الذات ذاتها قد فقدت شفففطراً من

ا يجعل من توظيف للرمز والسرد حالً ممكناً  ياتية، ممر يتها الهور صفاتها، وأنريففففففها تخلرت عن هور

                                                           

سوسن زاني، األنا في رواية التلميذ والدر  لمالك حداد، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في األدب واللرغة العربيرة  -1 

 .24، ص2111-2112ث ومعاصر، كلية اآلداب واللغات، جامعة محمد خيضر بسكرة، تخصص: أدب حدي

، 2112، عمان 1سهاد توفيق الرياحي، ظاهرة األنا في شعر المتنبي وأبي العالء )دراسة دوازنة نقدية ، دار الزمان، ط -2 
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"  1«السففففترداد  ما ضففففاع منها يتها، وأنرها المسففففؤولة  للذات" تمثل " نااأل، هذا يعني أنر " هور

ية  حين تقوم الذات باالحتكاك بالمحيم الخارجي  .عنها )الهور

يفيفيفا "     ة لتصب  المسيييييافة  «" فيفييفيفراهمييييايـوـوون أمر مركيبيرين مستقيلين بل يزييييييد الهييور

ويقصد بذلك أنره ال يمكن ،  2«بينهميفففيفففيفففيفففا واليفففتي تفصلهميفففا هي ذاتها بين الشمل واألرض

الذات كيان يفوق "األنا" تنظيماً، إذ تحتضفففففن "الذات" النفيفففففففففففل الواعية  «الخلم بينهما وأنر 

، وذلك أنر 3 «والنفل الجماعية وتشففففكل بذلك شففففخصففففية أوسففففع وتلك الشففففخصففففية هي نحن

 ." الحتضانها أكثر من ذاتاألنا" أوسع من "الذات"

ضففففافة إلى أنرها تشففففمل األنا الفردية، تشففففمل أيضففففاً على األنا باإل الذات"وما نسففففتنتجه أنر "  

 .الجماعية وبذلك يكون لآلخر دور في تشكرل هذا الذات

فها حسفففب األنا"وكخالصفففة يمكن القول إنر    " تتعدرد دالالته عند الفالسففففة والمفكرين كُل ياعرا

ة يرمز  ة يباألنالها "نظريته وعلى حسففب الخلفية الفكرية التي ينطلق منها، فمرر رمز لها " ومرر

د لهذا بالذات"" ، فليل من الغرييفففففففففففب إذن عدم وصفففففول المنظررين إلى وضفففففع مفهوم محدر

  ."اآلخرالمصطل  وكل ما يتصل به أي " 

 

 :مفهوم "اآلخر" في الفكر الفلسفي الغربي  -1-2

يففن الجيففذور " عيففلى تعرييففيففيففف واحد منذ نشأته بداييففةً ميففيففاآلخرلم يستقيففيففيففر مفهيففيففوم "   

الييففيففونيففانية إلى غاية العصر الحديث وهذا الختالف الرؤى واألفكار الخاصة بكل مدرسة أو 

إلى هذه  مصففففففطل  اآلخر في بداياته عند اليونانيين كان يعني كل ما ينتمي  «مذهب فلسفففففففي

فييي  البيئة أو هو ليفيفف  يطليفيفق على غيفير اليونيفيفيفانيفيفيفي سواء كيفانيفيفيفيفوا فييي الشمييال أي

ر  العميفيفق األوروبيفيفيفيفي أو في قارتيي إفرييقييا وخسييا بهدف التمييييز بين الييونيانيي المتحضر

 . 4«وغييره المتخلرف

                                                           

 .11، ص2111، الجزائر، 1بول ريكور، بعد طول تأمل، السيرة الذاتية، تر: فوائد ملية، منشورات االختالف، ط -1 

 .28، ص1221سوريا،  -، الالذقية1جدلية األنا والالوعي، تر: نبيل محسن، دار الحوار، طكارل غوستاف يونغ،  -2 
 .24المرجع نفسه، ص -3

عبد هللا بوقرن، األخر في جدلية التاري ، أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه العلوم في الفلسفة، تخصص فلسفة: كلية  -4 
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ية الييونيانية، فأاطلق لقب بربري أرسيـووقد استخيدم "     " اللرغة باعتبارهيا أهم عناصر الهور

ية  على كفلر من ال يتكلرم اللرغفة اليونفانية ويمكن اسففففففتعباده إذا وقع أسففففففيراً، وبهذه تمر تحديد هور

 ." من هو خارج الدائرة اليونانيةاآلخر" وربطها بالعنصر اليوناني و""األنا

يففففففا في الفلسففة المعاصفر   ة، فقد شفاع هذا المصفطل  كثيراً خاصةً عند الفالسفة الفرنسيين أمر

ولعلر سفففمة  «وغيرهم جان بول سوووارتر، ميشوووال فوكو، جان الكان، إيمانويل ليفينا أمثال: 

اآلخر المففائزة هي تجسففففففيففده ليل فقم كففلر مففا هو غريففب )غير مففألوف  أو مففا هو )غيري  

، بل أيضففاً: ك د الوحدة والصفففاء، وبهذه الخصففائص امتدر بالنسففبة للذات أو الثقافة ككلر لر ما يهدر

هذا إلى فضاءات مختلفة تمثرل التحليل النفسي والفلسفة الوجودية  )alteritée(مفهوم الغيرية 

 .1»والظاهرتية 

 " عامالً فعاالً فيففففففي الكان، شأنه في ذلك شأن " سارتر"" بالنسبة إلى " اآلخروعليه ياعدر "   

فيفوعي الذات الوجيفيييودي يكيييون بنيييياًء عيلى الطرف اآلخير، بل ينطيوي  «تكوييفيفن الذات

ر إنسففانين ألنره يربم الكينونة بطريقة جبرية وغير مسففتقلة بين لحظتي "   ا كانمعلى أداء يدمر

فهذا الوضفففع يجعل الكينونة تتصفففرف بطريقة مخجلة بسفففبب اآلخر الذي " »  " وما سوووي تي

يار، لذلك اختتم سفارتر مسرحيته ال مخرج بمقولته المشهورة اآلخرون يمنع تماما حرية اإلخت

  وهنا ربم سارتر بين اآلخر والجحيم إذ جعل اآلخر بالنسبة لنا هو الجحيم.  ،2«هم الجحيم

ييا مفهييييوم    فمتعليق بييالذات تعلقييييياً إلفكيييياك منه   « "ميشـال فــوكــو" عند " "اآلخــرأمر

و   " ه فــوكــو" بالنسبة إلييى " فاآلخــرذلك شأن ارتبيفيفيفيفاط الحييفيفياة بيالموت، " شأنه فيفيفي 

" اآلخــر، ونقصد بذلك أنر " 3«أو الفضاء المحدود اليفيذي يتشكل فيييه الخطاب  الهاويـوـوة""

ر إنر اآلخر عند فوكو هو ال المفكر  « بالنسبة ليفيفيفه هو الموت بالنسبة إليففيفيفى الجسد اإلنسانيفيففي

فيه في الفكر نفسففففه، أو هو الهامشففففي الذي سففففيبعده المركز، أو هو الماضففففي الذي يقصففففيه 

الحاضففففففر ، لكنره أيضففففففاً جوهري بالنسففففففبة لكينونة الخطاب الذي يسففففففتبعده، فنحن ال نعرف 

                                                           

ميجان الرويلي ود، سعد البازغي، دليل الناقد األدبي )إضاءة ألكثر تسعين تيارا ومصطلحا نقديا معاصرا  ، المركز  -1 

 .21، ص2111لبنان،  -، بيروت2الثقافي العربي للنشر والتوزيع، ط

 .22ع السابق،صميجان الرويلي ود، سعد البازغي، دليل الناقد األدبي، المرج -2 

 .22المرجع نفسه، ص -3 
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ا على مسفففتوى الخطاب، فاآلخر هو  الحاضفففر دون الماضفففي وال نعرف الذات دون اآلخر، أمر

 .1 »لذي يحاول التاري  إستبعادها ليؤكد إستمراريتهمعالم اإلنقطاع والفصل ا

 مارتن" بالنسبة إلى فالسفة الوجود والظاهراتية، ومن أبرزهم  اآلخرهذا ويايففففففبرز مفهوم "  

، مفهوميييياً مرتبطييياً بالييوجيييود، فالييوجيييود من دون اآلخريييين هو نفسه صيييورة هيـدجر

بذلك أنر الشعييور الفردي ال ينطوي على أي إنفصيال عن  ، ونقصد2الوجيفيفيفيود مع اآلخريين

 .عييالم الغير وكمييا أنه ليل ثمة ذات دون العييالم فإنه ليل ثمة ذات من دون الغيير

ا يجعل  اآلخرمن خالل ما سففففففبق نسففففففتنتج أنر مفهوم "    " "اآلخر" يتحدرد حسففففففب الذات ممر

  نا"األ" في سورة واحدة، فهو فقم يختلف عن "  اآلخرمختلفة عنها ولهذا ال يمكن أن نحدرد " 

 وأنر الفذات واآلخر مرتبطفان ال يمكن فصففففففلهما، متالزمان رغم طبيعة العالقة التي تجمعهما

 .)إنفصال / تواصل /.. ، وأنر أي إستعباد لواحد منهما يعني موت أحدهما

 

  :األنا " و " اآلخر " وثنائية الشرق والغرب "-2

ييفيية إنر المتتبع    ألثر الغرب في الشرق، في ميدان األدب عامةً والراوية خاصةً، يجد أنر الهور

العربيريفيفة أصبحت تعاني التشظي أمام هذا، اآلخيفيفيفر الغربييييي، األمر الييذي يستجوب علينا 

" "باآلخـــر" األنــا"، ومن مظيياهر لقيياء "  األنــا" عبر المرور على جسر " اآلخرمعرفة "

حييالة، ميا حدث مين اتصييال العيرب )الشيرق  بالغيرب أدبي يفيفاً: الرحيالت، أو باألحيرى الرر

الحدييفث من مطلع القيرن التاسع عشر، ومييا نتج عن هذا اإلتصال من عواميل حيياسمة أدرت 

 :إلييى ظهييور الرواييية العربيريية، فبدا تأثييييير الغرب فيها، من نيياحيتين اثنتين

تأثير الغرب فيه مضمون الرواية العربيرة، ويتمثل ذلك في مجموعة المواقف واآلراء  األولا:

 .3واإلتجاهات الغربيرة التي برزت في موضوعات الروائيين العرب

تفأثيره في الشففففففكفل واألدوات الفنيفة المسففففففتعملفة حيث ظهرت نماذج التقليد للرواية  الثوانيوة:

"، مروراً بالرواية المترجمة بأشففففكالها  زيدان جورجيو"  " البسووووتاني سووووليمالغربيرة منذ " 

" بزين" و "  لجبران خليل جبران" "  األجنحة المتكسرةالغربيرة المختلفة، وصوالً إليفففيفففى " 

                                                           

 .22ميجان الرويلي ود، سعد البازغي، دليل الناقد األدبي، المرجع السابق ، ص -1 

 .132زكرياء إبراهيم، مشكلة اإلنسان، دار مصر للطباعة، )د ط ، مصر، ) د ت ، ص -2 

 .12، ص1228لبنان،  –، بيروت 1الحديثة، طسالم معوش، صورة الغرب في الرواية العربية، مؤسسة الرحاب  -3 



    مفهوم األنــا واآلخــر: الجذور والتحّوالت                                        : مدخـــل
 

7 
 

. حيث أصب  الشكل الروائيففيففي الغربيففيففي واضحيففيففيففاً للروائيففييففين العرب 1لمحّمد حسين هيكل

ائي وبين النرمم الجديد للكتابة الروائييففيففة الحديثة بميففيففا فحيففيففاوليففيففوا التيففوفييففق بين تراثهم الحك

تعنيه من شففروط فنية ينبغيفففففففيفففففففي مراعاتها، وبشففكل خاص الوسففم والبيئة والحدث والزمن 

 .... والشخصيات والمعالجة الفنية واألسلوب القصصي وتطور األحداث

أخذت عبر التاري  " الشوورق"، وجدنا أنر كلمة " الشوورق والغربفي تقصففينا عن مفهومي "   

"، فالشرق في الغربمدليفيفيفوالً اختلف من حقبة إليفيفى أخرى كميفيفا هو الحيال بالنسبة لكلمة "

القديم كان يعني تلك البقعة الممتدة على مساحة واسعة من خسيا وقسماً من إفرييفيقيا بمييا فيهييا 

ا من هذا اإلمتداد هو أنرنيففيا عند البالد العربيريفيفيفة )التيفيفي لم تكن تحمل هذا االسم ، وما يعنينيفيف

" فإن المقصود يكون فقم البالد العربيرة بشكلها الحالي والعرب بشكل  شورقاسفتعمال كلمة " 

 .2عام منذ ما قبل الفت  االسالمي

يفيفا كلمة "    لت أيضيفياً تحديييدات مختلفيية لن ندخل فييييي تفصيلهيا ولكين  غـوربأمر " فقد حم 

نا التأكي " هو مجموعة الدرول التي تكون أوروبيففيفففا بشكل عام وأمريكا الغربد عليه أنر "ما ياهمر

ها في السفففففياسفففففة واالجتماع واالقتصفففففاد  الشفففففمالية و ما يدور في فلك هذه الدول و ينهج نهجا

 3والتعامل الخارجي...

روائيريففيففاً " أدبيراً و الغرب" و"  الشرقوبالبحث في البدايات األولى التي تؤرخ للعالقة بين "   

 " مظيففيففاهر اللقيففيففاء بين حديث عيسا بن هشامفي روايته "  محّمد المويلحيتتصدر كتابات 

"، فقد عبرر هذا العمل الروائي عن فضفففائل ومحاسفففن الغرب في مقابل  الغرب" و"  الشووورق"

األقدمين  " متخلرف جاهل ظالمي، ما زال يعيش على نمم األناإنر "  « )األناتخلرف الشففففففرق 

، خطا خطوات جبارة في شفففتى المجاالت، كالعلم والصفففناعة "اآلخرالسفففلفيين، في حين أنر " 

 .4«والفنون واآلداب والتربية والحياة اإلجتماعية والفكرية

خيفيفيفيفاصةً إذا كنريييا نقصد بييالشرق العرب  – الشـورق والغـوربوإذا كيفيفان اللقيفيفيفاء بيفيفين   

عييالم اإلسالميييي، ونقصد بييييالغيرب أوروبييييا وإلييى حـد ميييا أمرييكييا وإليفيفيفى حـد ميفيييا ال
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ة حين وصلت جحافل اإلمبراطورية العربيرة  «قيففد تحقريففيففق مرتيففيففيففين فيففيففي التيففيففارييفف  – مرر

ة  اإلسفففففالمية بإنسفففففانها وفكرها وحضفففففارتها إلى أوروبا إبتداًء من القرن الثامن ميالدي ومرر

أخرى حين وصففل الغربي غازياً ومبشففراً دينياً ومسففتعمراً وعامالً ومعلرماً إلى عالمنا خاصففةً 

 .1 »ليون في نهاية القرن التاسع عشرعبر بوابتي مصر وبالد الشام إبتداًء بحملة ناب

وعليه قد تجلرى لقاء الشففففففرق بالغرب من ناحيتين، األولى تمثلت في رحالت العرب بفكرهم   

وحضففارتهم إلى أوروبا، والثانية تمثلت في وصففول الغربي مسففتعمراً للبالد العربيرة، هذا وال 

يعتبر اإلسففتشففراق طرفاً  »الشففرق" الحاسففم في ميالد ثنائية "  اإلسووتشووراقيمكن إنكار دور " 

أسفاسياً في المقاربة الصورولوجية بالنسبة للغرب تجاه الشرق، فهو دراسة مفصلة من طرف 

األوروبيين حول الشففففففرق من أجل معرفته وفهمه قصففففففد احتالله والهيمنة عليه وبواسففففففطته 

 .2 «أدركوا عقلية األمم والغرب "وفي بلورة سمات العالقة بينهما الشرقية

لقد إنفت  الغرب على الشفففففرق وعكف على دراسفففففة حضفففففارته وفكره بدواعي اسفففففتعماريرة   

على الشفرق بتشويه صورته  الهيمنةربطت اإلسفتشفراق بالظاهرة الكولونية ومحاولة الغرب 

ره ق الغرب وتحضفر الذي  فجوهر اإلستشراق هو التمييز «ووسفمه بالتخلرف والدونيرة مقابل تفور

ق  ، وفي هذه المسفففألة نخص بالذكر المعطيات  3«الغربي والدونيرة الشفففرقيةال يمحي بين التفور

أنر الشفففرق هو الشفففرق والغرب هو  « ""اإلسوووتشوووراق" في كتابه إدوارد سوووعيدالتي قدرمها "

م الغرب. إنر الشرق القديم هو  ة وتقدر الغرب وأبداً لن يلتقيا، إنر ضعف الشرق وتخلريففففه هو قيفففور

غير قادر على معرفة نفسه، والمستشرق الغربي قادر على معرفة  الشفرق الحالي. إنر الشفرق

ا  لق الشففرق ليكون متالزماً مع حق أوروبا بحكمه والسففيطرة عليه. والشففرق هو إمر الشففرق. خا

ا خاضففففففع )الشففففففرق والغرب    اآلخر"" و" األنا، كل ذلك جعل العالقة بين "  4«مخيف وإمر

 .عالقة جدليرة معقردة

ة ثنائيات، كثنائية : التر باآلخر" "  األناوعليفه، لقفد ارتبطفت العالقة التي تجمع "    اث " بعدر

والحفداثفة، الشففففففرق والغرب، إنفدرجفت ضففففففمن سففففففيفاقات تاريخية وفكريرة موسففففففومة تارةً 

                                                           

، األردن 1نجم عبد هللا كاظم، اآلخر في الرواية العربية المعاصرة، دراسات أدبية مقارنة، عالم الكتب الحديث، ط -1 

 .13، ص2111

 .2111جانفيwww.almothaqaf.com/th. ،28فيصل رشدي، االستشراف عند سعيد إدوارد  -2 

 .42، ص1222لبنان،  -، بيروت4إدوارد سعيد، اإلستشراق، تر: كمال أيوديب، مؤسسة األبحاث العربية، ط -3 

 .88ينظر: سالم معوش، صورة الغرب عن الرواية العربيرة، مرجع سابق، ص -4 
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"  ألنااباإلخضيفياع والتبعيرة، وتييارةً باإلنبهييار واإلعجيياب، األمير الذي يجعل العالقة بين " 

" من  آخر" وال "  آخر" من دون "  ألنووا"، جففدليففة قففائمففة في الحيففاة، فال  وجود "  اآلخرو"

"، فعالقة وجودهميففففففا إلزامية سواء أكانت عالقة تنيففففففافر أم تجاذب، فباألنا ياعرف  أنادون " 

ذاتان منفصوولتان متصوولتان في الوق   « اآلخر وباآلخر نحاول فهم األنا لدرجة أنرهما أصففبحتا

فترقتووان و متحوودتووان ) ... ك فـ تكون الووذات إالّ بوجود اآلخر وهووذب بووديهووة )ربّمووا نفسوووووووف م

باسووووتثناذ الذات الميلقة ذات اإللف ك، واألمر بمجملف يشووووبف صووووفحتي ورقة ال يمكن فصوووول 

فصففورتنا عن ذاتنا ال  «، أي أنر عالقة هاتين الثنائيتين هي عالقة إلزامية1«أحدهما عن األخر

ن بمعزل عن صورة اآلخر لدينا، كما أنر صورة اآلخيفففففيفففففيفففففيفففففر تعكل بمعنى صيفففففورة  تتكور

 . 2«الذات

ة نفي "    ل    للووذات" نفيففاً "  اآلخروعليففه تصففففففب  عمليففر " في الوقففت نفسفففففففه، ألنر اآلخر مكمففر

ب وجود خخر  اآلخر"، ومن يختزل " للووذات" دة تتطلففر " يختزل ذاتففه، ذلففك أنر الففذات المتعففدر

 .متعدرد

في  " اآلخر" و" لألناوبناًء على ما سففبق يمكننا القول إنره من الصففعب تحديد مفهوم دقيق "    

" قد تعني بالد )الشرق  أو )االسالم  أو  فاألناالثقيفيفافة العربيريية، نظراً التساع دائرتيهمييا، " 

 «نهمابي)المتخلرف  ... هذه التسففميات الواردة بين قوسففين، هي دوائر متداخلة يصففعب الفصففل 

و ال تتم معرفففة أنففا / خخر من دون اختزالهمففا أي أنر إحففدى اإلشففففففكففاليففات، التي تمن  القطبيففة 

األحادية ألنا ما أو خخر، هي أنر هذا الذي تطلق عليه األنا خخر غير واضففففف  مثلها تماماً، و ال 

 .3 «يوجد في سمة محدردة، بل يستحيل تحديده إالر بتشويهه و اختزاله

ا "  األناا اختزال دائرة " وإذا أردن   " فنجده يرمز  اآلخر" فإنرنا نجدها ترمز إلى الشفففففرق، أمر

ترف بعففدم إمكففانيففة تجففاوز مثففل هففذا التففداخففل وداللففة   «إلى ذلففك الغربي األوروبي وعليففه لنَعر

المصففطلحات الثالثة على شففيء واحد في كثير من األحيان، ونحن نتعامل مع كترابنا )العرب  

                                                           

 .12ص، 2111، 1حسن العويدات، اآلخر في الثقافة العربية من مطلع القرن العشرين، دار السافي، ط -1 

 .8، ص1222، بيروت، 1الطاهر لبيب، صورة اآلخر العربي ناظراً ومنظوراً إليه، مركز دراسات الوحدة العربية، ط -2 

 .2111فيفري  www.aljazzera.com/th   .12سالف بوحال يل، صورة األنا واآلخر في شعر فكتور هيجو،  -3 
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لك لخصفوصية عالقتنا به، فنحن ال نستطيع في معرض الحديث عن الذات العربيرة تحديًدا، وذ

 .1 «أن نتجاهل هذا اآلخر/ الغرب، سواء بوجهه اإليجابي أو السلبي

ر  الذات لذاتها وال يمكن اآلخروبهفذا ال يمكن تجاهل الدور الذي يقوم به "   " بشففففففأن تصففففففور

اإليجابي أو السففلبي، كما أنر اهتمام العرب  تجاهل الصففراع الذي يحصففل بينهما سففواء بوجهه

 قّوة التيّار الغربي في التغلغل في الجسووود العربي المثخن بالهزائـوووووووووم  «بالغرب قد تجلرى في

، فإشكيفيفالية العالقيفيفيفيفة مع الغيفرب ال تزال تيفيفأخذ بييعًدا مزدوجييياً فهييي بحث  2«والجراح

العرب إلييى أنر هذه العالقة بيياعتبارهييا نيياتجة "، فقد وصل اآلخر" وفي "األناوتيفيأمل في "

عن ردر فعل دفاعيففيففي اتجيففيففيففاه سطوة واندفيففيففيففيففاع الغرب لذلك البد أن تمرر بالضرورة عبر 

ا من أجففل تمجيففده أو من أجففل  التفكير في الففذات ومن ثمففة العودة إلى التراث والبحففث فيففه، إمففر

 . تصفية العالقة معه والتنكرر له

 

                                                           

 .32، ص2113لبنان،  –، بيروت 1ية المعاصرة، دار الفار ، طنجم عبد هللا كاظم، نحن واآلخر في الرواية العرب -1 

 .321، ص2111المغرب،  –، وجدة 2عبد الرحمن بوعلي، الرواية العربيرة الجديدة، كلية األدب والعلوم اإلنسانية، ط -2 



 

 

 

 

 

 :ل األولـــــــــــالفص

 نا " و"اآلخر" في الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية " األصراع 

  نا باآلخر"األطر عـقة "يؤالثورة كإطار تاريخي مرجعي  -1

 خر" ضمن العـقة: مستعِمر / مستعَمراآل نا" و"األصورة "  -2

خر" في الخياب الروائي آلنا" و"األتجليات صورة "ا -3

  والهيمنة . واالنتماذ وإشكالية الهويةالجزائر  
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" في الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسفففية تيمة رئيسفففية وإشفففكالية كان  اآلخريشفففكل حضفففور "   

اب معففالجتهففا نظرا للظروف والعوامففل التي رافقففت الوجود الكولونيففالي "  "لآلخرلزامففا على الكتففر

  من أجل القضفففاء على هويته،  األناالفرنسفففي في المجتمع الجزائري كتجويع الشفففعب الجزائري ) 

ا شفففففكرل عند الك ي " الفرنسفففففلآلخرتراب الروائيين وعيا حاولوا من خالله نقل الصفففففورة الحقيقية "ممر

ر للمطالبة بقطع العالقات معه، ومع دخول متغيررات جديدة على المجتمع الجزائري تمثلت  المسففتعم 

ييففففة  اآلخرفي الثورة والصدام مع "  "، وجد الكتراب أنفسهم في حيرة  أدرت إلى تشكيل أزميففففيففففة هور

جعلتهم مجبرين لإلنحيفففاز لمبفففدأ الثورة بحكم اإلنتمففاء القومي من أجفففل الخروج من دائرة لففديهم 

يتهم الوطنية الجزائرية، فكيف  المعاناة المسففففففتمرة وتحقيق خمالهم في اإلسففففففتقالل والحفاظ على هور

قتها " الفرنسففي في الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسففيرة وما عال اآلخر" و"  األناتجلرت صففورة " 

 ؟ وهل الصفففففدام والصفففففراع مع األنا واآلخربالظاهرة الكولونيالية ؟ وكيف تميرزت العالقة بينهما )

ييي  ؟ ةاآلخر شكرل للذات الجزائرييية أزميية هور

 :الثورة كإطار تاريخي مرجعي يؤطر عـقة "األنا" "باآلخر"-1 

ربيرة بمجموعة من الخصيففففائص ينفرد األدب الجزائيففففيففففري الحديث بين مختلف خداب الشعوب الع  

قلرميفيفيفا تجتمع في أدب واحد عليفى مجرى التيفياري ، وياندر أن يتميرز بهييا أدب قومية واحدة، وفييي 

مقدمة هذه السميفيفات التي يتصف بهيفيفا األدب الجزائييري، ذلك التشابك الميعقرد بين تييييارات ثالثة 

ارات البربرييية والعربيييرة والفرنسيريية، ورغم أنر اليزمن جلبتهييا الظروف التيياريخييييية وهي التييي

يفيفق مجراه اليفذي ال ينقطع، لم يفصل بين ثقافيفيفة وأخرى بحيفيفيفيفاجز ال سبييييل إلى  اختراقيه،  تدفيفر

وإنرميففيففا التقت التيارات الثالث : لقاء الصراع والتفاعل واإلندماج، وأثمرت في النهاية أدباً جزائرياً 

شيء، قبل أن يكون فرنسييفففيفففاً وإن نطق بالفرنسية، وقبل أن يكيفففيفففون عربيراً أو بربرياً وإن  قبل أي

دت عناصر اللرغة والفكر والبيئة والتاري   نسفج أحداثه وأشخاص من حياة العرب والبربر وإنرما توحر

د تتواإلنسان في صورة شديدة التعقيد والثراء، وهي صورة األدب الجزائري المعيفيفاصر اليفيذي  حدر

ولكنرهيا تعييود وتلتقييي ضمن تيييار أشمل من كل التيارات المجتمعة  « منابعه وأصوليفيفييه وجذوره

تقة التي انصففهرت خاللها الروح و تظهر في  هو تيار الثورة الجزائرية العارم، فهذه الثورة هي البَور

أتونها الوجدان وتبلور بدمائها الفكر وأقبلت الرواية الجزائرية غداة الحرب العيففيفففالمييفففيفففة الثانييفففيفففة 
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ل في تضاعيفهيففيففا هذا التارييفف  المليء بالصراع وتشيففيففارك أيضيففيفففاً في ترجي  كافة اإلنسان تح م 

  . 1«الجزائري وإن نطق بين صفحاتها بلغة األعداء

ولعلر هذا ما جعل من الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسفففففية تتخذ من الثورة الجزائرية كمرجعيرة   

لسفففردي خاصفففة في السفففنوات الالحقة التي أعقبت الحرب، إذ لم يعد حتميرة تنطلق منها لبناء متنها ا

هناك مجال لمثل تلك الكتابات المداهنة للمحتل التي كانت تحاول اسففترضففاء السففلطات اإلسففتعمارية 

ب من المسففتوطنين والعزف على نغمة هذا ما جعل من  2 «األخوة والمسوواواة بين الجمي   «والتقرر

... إل   ، يتخذون موضوع  كاتب ياسين، فرعون مولود  ) محّمد ديب :  الكتراب الجزائريون أمثال

الثورة في روايففاتهم كففدليففل للتعبير عن وعي الففذات، ومن جهففة أخرى لتففأكيففد أنر الثورة هي نتيجففة 

م العالقة بين " ل لتلك "  األخر" الجزائري المسففتَغل و" األناتأزر ن خالل " م األنا" الفرنسففي المسففتغ 

ل بظهور كتابات روائية جزائرية تطالب بحق فرضففففه إلجر ية الوطنية هذا ما عجر اءات مسففففت الهور

ة، وأيفاً كفان األمر فقفد ظلت الثورة مرجعاً رئيسففففففياً ياؤطر عالقة األنا  المواطن البسففففففيم في الحريفر

  الجزائري باآلخر الفرنسي، فكيف ذلك ؟

  :كتوبة بالفرنسية: وعي الذات وتجليها في الرواية الجزائرية الم1المرحلة 

د مشروع على الوضع السائد على أشكال    إنر قييفييام أي ثييورة في العالم هو ردر فعل طبيعي، وتمرر

ر والثورة الجزائرية كغيرها من  الهيمنة واإلسفففتعباد واإلسفففتقالل والقهر الممار  من قبل المسفففتعم 

نوعيرة كانت لها انعكاسففففففاتها على الثورات كفانفت ردر فعل على اإلحتالل الفرنسففففففي للجزائر ونقلة 

الكتابات الروائية الجزائرية من حيث المواضففيع المتناولة، إذ أصففبحت الثورة موضففوعها وشففغلها 

 الشاغل.

ونذكر في هذا السفففففياق، األدب الجزائري المكتوب بالفرنسفففففيرة، وخاصفففففة في مجال الرواية التي   

راً كبيراً في تناولها لموضفففففوع المجتمع الجزائري قبل الثورة وبعدها فقد عايشفففففته بكل  عرفت تطور

لنا  تأفراحه وأقراحه، فكانت الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة الفرنسففففية، إذاً صففففورة صففففادقة نقل

 18معاناة الشفففففعب الجزائري رغم بعض األفكار اإلدماجيرة التي عاشفففففتها هذه الرواية قبل مجازر 

                                                           

 .144غالي شكري، أدب المقاومة، دار المعارف، )د ط ، مصر، )د ت ، ص -1 

 .211ص 2111ائري باللسان الفرنسي نشأته وتطوره وقضاياه، ديوان المطبوعات  الجامعية، )د ط ، أحمد منور، األدب الجز -2 
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عند بعض الروائيين الذين يكتبون باللغة الفرنسية، فبعد هذه األزمة التيفففيفففيفففي عاشهيفففيفففا  1242ماي 

إلى « م )اإلدمييياج   الجزائرييفيفون، تغيررت استراتيجييفيفة الكتابيفيفيفيفة من وسيلييية تقييارب وتفيييياه

وسيلة للكفاح إلعادة القيمة للذات المنكسرة المهزومة والمهمشة، إنرها كتابة هدفهيفيا تحويييل المركز 

، ولعلر من الروايييات األوليى التيي تجلى فيها هذا الوعي  1«إليفيفى هيفامش والهيفامش إليفيفيى مركز

 لعلي حمامي"  ادريسو"  نبي لمالك بن" لبيك" الذي أراد إحداث القطيعة مع اآلخر نذكر روايتا : 

ل عالج موضففففففوع الخمرة كإشففففففكالية 2«وكال الكاتبين كانا بعيدين عن الفكر اإلندماجي   «، ، فاألور

ترفض ماحملته الثقافة الفرنسية للشعب الجزائري  لذلك نجد المؤلف يعطي الحلر لبطليففيففه بالرجوع 

ا الرواية ا لثانية، فكانت السباقيفية فييي طرح موضوع الكفاح المسل  كسبيل إليفيفى العقيدة والدين، أمر

ر من اإلستعمار.  وحيد للتحرر

ولعلر من بين أهم الرواييفففففففففففات التي شفففففكرلت منعطفاً حاسفففففماً في تاري  الرواية الجزائريرة والتي   

ذي عب التجيفاوزت الصورة النمطية لعالقيفة اإلدارة اإلستعمارييفة باألهالي لتغيفوص في واقيفيع الش

أن يرسم لوحة ضخمة  «" الذي حاول من خاللها محّمد ديبكابد القهر لسنوات طويلة هي ثالثية " 

" الففذي يعطي النموذج عمر" والفتى "عينيللجزائر عشففففففيففة الحرب العففالميففة الثففانيففة فمن خالل " 

ا ريون، كموالوحفدة للثالثيفة بمغامراته يعرف القارا العناء المادي والنفسففففففي الذي عاشففففففه الجزائ

 . 3«يعرف سبب القلق الذي أشعل نار الثورة في الجزائر بعد قليل

ل من الثالثية "    الصفففادرة سفففنة  " la grande maisson "  الدار الكبيرةفي بداية الجزء األور

ر لنا المعاناة التي لحقت   4«هات قليـ مما ت كل  «، والتي يسففففففتهلهفا الكاتب بجملة1222 ليصففففففور

ر الفرنسيففففففيففففففي ) لفئة   اآلخـووووووربالجزائريين من فقٍر وجوع، ليكشف لنا عن الوجه الحقيقي للمستعم 

جدييفيفدة تسمى بالمناضلييفيفن الذين يعيشيفيفون بين أفراد الطبقييات الدنيييا من الشعب وينشطون ضد 

ل من الثالثية دليل على أنر   فموضفففففوع الجوع الغالب األنااإلسفففففتعمار في الخفاء ) على الجزء األور

                                                           

، 2112حنفاوي بعلي، أثر األدب األمريكي في الرواية الجزائرية باللغة الفرنسية، دار الغرب للنشر والتوزيع، )د ط    -1 

 .181ص

 .111باللغة الفرنسية، دار الساحل، ) د ط ، الجزائر، )د ت ، صأحمد منور، أزمة الهوية في الرواية الجزائرية  -2 

 .28، ص2111، الجزائر، 2أبو القاسم سعد هللا، دراسات في األدب الجزائري الحديث، دار الرائد للكتاب، ط -3 

ان، لبن –)د ط ، بيروت ثالثية محمد ديب، )دار الكبيرة، الحريق، النول ، تر: سامي الدروبي، دار الوحدة للطباعة والنشر،  -4 

 .11، ص1282
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لون إلى  ة اإلنسففففففان ويعيففدهففا ويجعففل الجزائريين يتحور ل حريففر الكففاتففب رافض لهففذا الواقع الففذي يكبففر

 . وكيفية الحصول عليه فقم الخبزكائنات من دون طموح، حلمهم وهدفهم الوحيد هو 

ا الجزء الثاني من الثالثية "    فهي عبارة عن إرهاصووووووات للثورة »   "l'incendie" الحريقأمفر

حيث يعري   1«الجزائريوة، فوالكواتب من خـل روايتف هذب أعد أنف مناهل للتواجد اإلسووووووتعمار 

ر كما يصف حالة فقرهم الذي  الوضفع العام للفالحين وهم يقدمون خيرات أراضفيهم لآلخر المسفتعم 

 .تبنيه أكواخهم

 «قد برع  le metier atissu " النول" في الجزء الثالث من الثالثية "  محّمد ديببينما نجد "   

ر )األنافي تصففففوير بؤ  العمال )   سففففياسففففته اآلخر ، هذا البؤ  الذي ارتبم بمحاوالت المسففففتعم 

 . 2«التعسفية للقضاء على شخصية الجزائريين من خالل سياسة التجويع والقهر الدائمين

من جهة  ومن جهيفففيفففة  1242ماي  18" كردر فعل على مجازر د ديب محمّ وعليه جاءت ثالثية "   

" الجزائييري الرافض ليهذا الواقييع  األنــاأخيفرى لتبيرن لنيفيفيفيا الوعيي الكبييير الييذي أصب  لدى " 

ر معيفيفيفيفاً، فهذه الثالثييفيفيية تجيييياهير بقرب اإلنفجييييار الشعبييي فالقيدرة على لآلخـورو" " المستعم 

" تتجلرى في العديد من العبارات داخل المتن السفففففردي وأبرز  محّمد ديبرؤية المسفففففتقبلية لدى " ال

لقد وصلنييا إلى  « " : النــول"، اليفيفذي ياعتبيير من شخصيييات رواييييية "  حمزةمثيفيفال : قيفول " 

يل ذلك لنا فيي سب الدرك األسفيفيفل فلن تجدينيفيفا الطرق العيفاديية من أجل نعييود فنصب  بشيرا، البدر 

من أن نقلب العالم رأسففففففا على عقب، و ربما كان علينا أن تروعه ) ...   إن هناك قدرا يحتم علينا، 

فإذا أردنا أن نفلت منه، وجب علينا أن نحطم كل شيء ) ...   علينا أن نبدل العالم واإلنسان ) ....   

ال من هدم كل شيء  .3 «نعم )...  ولكن البدر أور

كانت بعض المجموعات تفكرر في أنر الحلر يكمن في حمل السففففففالح أو في الثورة والتمردر عن  لقد  

ل الذي كان يمثل حزب الشففففففعب،  عمر" و"  عكاشووووووة الوجود، هذا ما نراه في حوارية " "، فاألور

  :والثاني كان يمثل اإلتجاه الثوري اليساري حيث يقول عكاشة

                                                           

 .14سوسن زاني، األنا في رواية التلميذ والدر  لمالك حداد، مرجع سابق، ص -1 

إيمان العامري، صورة الثور التحريرية في الرواية الجزائرية باللغة الفرنسية )جدلية الهامش والمركز ، مجلة البحوث  -2 

 .188، ص2112، الجزائر، 11للدراسات اإلنسانية، ع

د ديب، )الدار الكبيرة، الحريق، النول ، تر: سامي الدروبي، مصدر سابق، ص -3   .431ثالثية محمر
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 .ليت لجميع النا  سالحا حقيقيا «  

  قال عمر وقد تقلص حلقه قليال: لم السالح؟

فأجابه الحائك بقوله: إنها اللرذة دائما أن يملك المرأ سففففففالحا حقيقيا )...  يخطر ببالي أحيانا أن يكفي 

 .1 »أن يملك جميع النا  سالحا

" الفرنسفففي في  اآلخر" الجزائري و"  األنا" تجلى الصفففراع بين "  محّمد ديبوباإلضفففافة إلى "   

 le fils " " إبن الفقيرالنصفففوص الروائية المكتوبة بالفرنسفففية في روايات أخرى مثل : رواية " 

du pauvre "  التي يصففف فيها الظروف التي مهدت لمولود فرعون "  1223الصففادرة سففنة ،"

ة وثقفاففة عربيفة بعيفداً عن الهويفة والثقفاففة  ه الصففففففراع من أجفل إيجفاد لغفة عربيفر لثورة التحري، إنفر

الفيفيفرنسيريفيفة التيفيفي جعلت الجزائريون يعيشيفيفون حالة اغتراب وأزميفيفة هويريفية وقييد جسردت ذلك 

يذي كان ييشعير بأنريييه غريييييب في الثييانيوية اليفي ،fouroulou " فـوـوـوـوـوورولـوـوـوـووشخصييفيفة " 

 . الفرنسييية وييخشى الطيرد

ا رواية "  ابن الفقيرتعدر رواية "     la" األرض و الدم"" سفففففيرة ذاتية تصفففففف طفولة الكاتب، أمر

terre et le sang " فتقع أحداثها ما بين الحربين العالميتين وتنتهي  عام  1212الصففادرة سففنة ،

" معاناة شففديدة بسففبب هجرته  إلى فرنسففا طلباً للعمل ليعود إلى  عامر، يعاني فيها البطل "  1231

قريته الصغيرة فال هو تمكرن من التأقلرم في القرية ال تمكرن من الحياة في قريته من جديد إالر بصعوبة 

ر المشفففففكالت نموذجاً لجيله، جمع في ذاته عالمين وثقافتين وصفففففور  مولود فرعون"، ويعدر "2كبيرة

والمتناقضففففففات التي زخرت بها مرحلة يقظة الوعي الوطني للجزائريين في تلك المرحلة المرتبطة 

 بالكفاح من أجل اإلستقالل.

د مولوومن الروائيين الجزائريين الفففذين أرادو زرع الثقفففة والوعي  في  نفو  الجزائريين، "  

د وقائعها  " la couline oublié " " الربوب المنسووويةالذي  نشفففر روايته " معمر "  التي تجسفففر

ر الوضع اليفذي كييان يعيشيه "  ائري " الجز األنــافترة ميفيفا قبل الحرب العالمييفيفة الثيفيفانية، فتصور

                                                           

 .422المصدرنفسه، ، ص -1 

بسكرة،  1نوال بن صال ، الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية وثورة التحرير ) صراع اللغة والهوية ، مجلة المخبر، ع -2 

 .223، ص2111
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، إنرها فترة اليأ  1في ظلر اإلسفففتعمار الفرنسفففي، كما أنرها تعبرر عن مشسفففي الشفففعب وأحزانه وبؤسفففه

 ، ألنر اإلسففففففتعمفار ال يقفدم حلوالً، وأيفاً كان األمر فإنر بوادر والقنوط دون إمكفانيفة العثور على حفلر

 األمل بدأت تلوج، كنتيجة للتغيررات التي طرأت على الوضع السياسي في الجزائر.

ا روايته الثانية "    التي تنقل  1222الصففادرة سففنة  " la sommeil de juste " " نوم العادلأمر

" الجزائري من خالل وصففففف الحالة المزرية التي  األنا" لنا حالة البؤ  والحرمان، التي عاشففففها 

لكاتب "  " Nedjma"نجمةعاشفففففها القرى والمداثر القبائلية، وغير بعيد عن ذلك تعتبر رواية  "

، من الرويات التي كشفف فيها مؤلفها عن مظاهر اإلستغالل والظلم 1221" الصفادرة سفنة  ياسوين

ر فيها مجازر " الفرنسفففي ) المع اآلخرالتي مارسفففها "  ماي  18مرون   على أبناء األرض، وصفففور

ر بوحشية المتظاهرين من أجل الحريرة والعدالة، " فنجمة  اآلخر، التي قمع فيها " 1242 " المسفتعم 

مشخصا إياها في إمرأة يسميهيفففيفففا نجمة وتصب  الجزائر حقيقة  « " كيفففيفففان يقصد بها الجزائيفففيفففر

بالد التي تسفففففري، إنر " نجمة " بطلة الرواية الهاربة تمثل " روح ال نجمةمجسفففففدة  وتكون بذلك " 

 .2 «الجزائر الجديدة نفسها

وبنفاًء على مفا تقفدرم يمكننفا القول إنر مثفل هفذه الكتفابفة تتوقف عنفد أعتاب النبوءة بما سففففففيكون، إذ   

رسففففمت هذه الروايات الصففففورة التي خلت إليها الجزائر في فترة قبل الثورة، لتوضففففر  لنا األحداث 

ان عند ي كالتي سففففاهمت في إندالع الثورة التحريرية، باإلضففففافة إلى ذلك نالح  الوعي الكبير الذ

اب الجزائريين من خالل إلمففامهم بكففل صففففففغيرة وكبيرة فيمففا يخص معففانففاة "  " األنووا هؤالء الكتففر

ر اآلخر" الجزائري "  األناالجزائري، وفي ذلك تأكيد على رفض "   ." الفرنسي المستعم 

  : موضووووع الثورة في الروايـووووووووة الجزائرية المكتوبة بالفرنسوووية وت ّزم العـقـووووووووة م2المرحلة 

  :"اآلخر"

ق األدباء الجزائريين، فالمتتبع للمتن الروائي الجزائري  الثورةظلرت صففففففورة    تمثرل هاجسففففففا يؤرر

ل في سفففففيرورة التجربة الروائية،  المكتوب بالفرنسفففففية، يرى حضفففففوراً للثورة باعتبارها نقطة تحور

ورة، لم يكن هنففاك أي أنر في التعففامففل مع الث « ووعففاًء يحوي القضففففففيففة الجزائريففة بكففلر أبعففادهففا،

                                                           

 .38حنفاوي بعلي، أثر األدب األمريكي في الرواية الجزائرية باللغة الفرنسية، ص -1 

 .221نوال بن صال ، الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية وثورة التحرير )صراع اللغة والهوية ، مرجع سابق، ص -2 
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استغالل إبداعي للثورة بإعادة إنتاج أحداث ومواقف وبطوالت تستمد مرجعيتهيفففففيفففففا من التارييففففف  

الثيففففففففففففوري، بإعتبار أنر الرواية عمل تخيلي يوهم بالواقع وال يعكسففففففه، وإن كان يتجاوزه ويتمثل 

مة أسففاسففاً على التجاوز على مسففتوى الصففياغة وبناء الشففخصففية ورسففم الحدث وإقامة عالقات قائ

، وبهذا فإنر الرواية هي صففورة متخيرلة قبل أن تكون  1«عمليات تعيين القيم التي ينطلق منها السففارد

 . واقعية تستمد طبيعتها من الواقع، ذلك أن الخيال في هذا المجال يسبق الواقع

ة أثناء ن خاصفففلقد شفففكلت الرواية الجزائرية الناطقة باللرسفففان الفرنسفففي طفرة نوعية في المضفففامي  

الثورة وبعدها، فقد أخذت على عاتقها تصففوير كل أشففكال الثورة )اإلحتجاج العمليات العسففكرية ... 

إل  ، كما سفلطت الضفوء على الوجه الحقيقي لإلسفتعمار الفرنسي وأبرز الكتاب في هذه هم أنفسهم 

موود ديووب، مولود مح «الففذين تنبئوا بحففدوث ثورة مع دخول كتففاب جففدد في الخم نفسففففففه، وأبرزهم:

 .2 ...«معمر ، كاتب ياسين، مالك حداد، آسيا جبار

 باآلخـر" "  األنــاكمرجييع تيارييييخييي يييؤطر عالقييييية "  الثـــورةوفي تنيفيفاولنيفييا لموضييوع   

 ألنا"ا" في الروايات الجزائرية المكتوبة بالفرنسففية البدر لنا أن نتحدرث عن مدى سفففوء العالقة بين "

يمة تالثورة الفرنسي، وحده الصراع القائم بينهما، األمر الذي يجعل موضوع  اآلخر"الجزائري و"

قت للعالقة بين  ر، الفرنسفففي المسفففتع واآلخرالجزائري  األناأسفففاسفففية في معظم الروايات التي تطرر م 

 ثورةوهو اإلشففكالية التي سففنوضففحها ونحاول الكشففف عن مدى تعبير هاته الروايات عن أحداث ال

" ، التي أصففففففدرها سففففففنة اإلنيباع األخيرفي روايته "  مالك حداد « الجزائريفة ووقفائعها، إذ نجد

ر فيها الكاتب أجواء الحرب في مدينة   3«أولى األعمال المتعلرقة بالثورة المسففلحة 1228 حيث صففور

سفففي مع الجسفففور وما يجري فيها من ممارسفففات فظرة كانت تتعامل بها قوة الشفففرطة والجيش الفرن

ليعبرر من جهة  « الجزائريين، و لعلر توظيف الكاتب مدينة قسفنطينة مسرحا رئيسيا ألحداث روايتيه

عن جور الحرب الذي أصفففففب  يطبع حياة المدينة العريقة، ويؤثر على هدوئها وعلى جمالها الطبيعي 

ورة مع النظففام اآلخففاذ، ويعبرر من جهففة أخرى، عن القطيعففة الكففاملففة والنهففائيففة التي أحففدثتهففا الث

                                                           

 .222)صراع اللغة والهوية ، صنوال بن صال ، الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية وثورة التحرير  -1 

 .422، ص2111الجزائر،  –محمد طمار، تاري  األدب الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، )د ط ، بن عكنون  -2 
 .441أحمد منور، أزمة الهوية في الرواية الجزائرية باللغة الفرنسية، مرجع سابق ،ص -3
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، و في روايته  1«اإلسفففتعماري، الذي برهن طوال تاريخه أن ال فائدة ترجى من إبقاء الجسفففور معه

لة بأرييففيفففيففيفففج الذكرييففيفففات 1211"   رصيف األزهار لم يعد يجبالثانية "  ، التيففيفففي جيففيفففاءت محمر

هواه ومدفن خالمه وأوجيففيففاعهيففيففا إنطالقيففيففاً من مربع الذكرييففيففات ) قسنطينة  ، مسقم رأسه حيث 

الرصففيف الباريسففي لم يعد يجيب،  « وخماله معاً، هذه المدنية التي مارسففت ضففغطها على الشففارع

" جو )قسفنطينة  الخريفي منذ البدء فتضطرم مشاعر الطالب ) خالد بن طبال    حداد مالكيرسفم " 

ماي  18بمختلف األحاسففففففيل منها أحداث الربيع الدامي برصففففففاص اإلسففففففتعمار الفرنسففففففي )في 

1242» 2. 

في هذه الرواية يلتحم هم الشففففخصففففية بالهموم الوطنيرة واإلنسففففانيرة حيث تنصففففهر مشففففاعر الخبث   

ل صففففففدى لمعففانفاة الحل الوطني على جبهفات اختلفففت والخيفانفة والوففا ء في بوتقفة واحفدة ليتشففففففكفر

"  حداد مالكالذي ليل سففففففوى "  ،"خالد بن طبالتوجهفاتهفا لكنرهفا التهبفت نيرانها جميعاها روح " 

 .نفسه، في انكساراته وأشواقه الواقعية الشفافة في تجربة روائية ذات مضمون وطني إنساني

ا روايته الثالث   فقد جاءت  1211الصففادرة سففنة " l’élève et la leçon "  التلميذ والدر ة " أمر

 " الجزائري  على لسفان شاهد لتلك الحقبة األناكثورة تحرير للضفمير اإلنسفاني لتعبرر عن مشسفي " 

 اآلخر" كان غالباً على صففوت "  األنامن اإلحتالل، لغة الرواية كانت قليلة األصففوات، فصففوت " 

بينهما )األنا و اآلخر  كان في حالة مٍد وجز، كيفففففففانت تربطهما عالقة تنافر، لم تأخذ "، والصففراع 

" وهذا ما  اآلخر" لم تكون قادرة على التواصفففففل مع "  األناهذه العالقة طريق اإلنسفففففجام، فتلك " 

" هو ) فضيلة إبنة الطبيب إيدير  وحدها من كيفففيفففيفففانت تأخذ وتعطيفففيفففي،  فاآلخرجسدته الرواية، " 

ففيففيففي الكالم لم تجد أي إجيففيففابيففيففة على تلك األسئليففيففة التي طرحتها: " لن أقول لها : " إني أنصت 

إليك يا ابنتي "، وكذلك في قول خخر: " ولكنني لم أقل شففيئاً لم أنبل ببنت شفففة "، إذن هذا الصففراع 

ر "  اآلخرل هذا " العقيم جع " ال يعرف وضفففففعه من ذلك الصفففففراع، جعله يعطي فقم وال يأخذ فَدور

  3." )فضيلة  هو الكالم اآلخر" )الوالد  هنا هو اإلنصات فقم ودور "  األنا
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" يجد جوابيياً من  األنافالصراع داخيفيفيفيفل هذه الرواييفيييية غييير مستقيييم علييى نحو سؤال من "   

" التي كانت تعاني اإلنغيففففففالق  باألناكل، باإلضافة إلى أنر الخطاب ومساره تعلرق " "، والعاآلخر"

يفيفا أدى إليفيفى انعيفدام القيفيفيفرار المنيييياسب لمعيالجيية المشيييياكل التييييي وقعت على  والعيفيفزلة ممر

 ." )الطبيب إيدير ، فالطبيب وقف حائراً أمام ثورة إبنته األنامرور الزمين داخل " 

" )األب إيدير  إنزال الجنين،  األناوتمثل الصفففففراع أيضفففففاً في هذه الرواية حتى خخرها برفض "   

ة،  ة إليفيفى صديقيفيه الطبييب )كيوست ، قبل أن يمييوت لينج  هذا األخيييير في المهمر فييفيفوكل المهمر

تنتج أنر اية نسفففبمسفففاعدته )الفضفففيلة  في اإلحتفاظ بجنينها وعدم إنزاله والتخلي عنه، وفي خخر الرو

 .1)فضيلة  قد أنجبت الولد، وهذا يتبيرن لنا في قول والدها: )تعالى أيها الصغير فضيلة في إنتظارها 

و بنيفياًء علييى مييا تقدرم نخلص إليييى أنر الروايييات الجزائرييية النيياطقيية باللرغيية الفرنسييية التي   

مرجعيرة في بناء عالمها الروائي وهذا  الثورةمن  كتبت بعض اإلسففففففتقالل لم تخرج عن كونها تأخذ

" الفرنسففي في نفو  الجزائريين بكل فئاتهم وخاصففةً  اآلخرراجع إلى اآلثار السففلبيرة، التي تركها " 

دوا هذا الموضففففوع في إبداعاتهم التي أكردت على الصففففراع القائم بين "  في نفو  أدبائنا الذين جسففففر

 لمولود معمر ""  األفيون والعصوووووووالفرنسففففففي، مثالً : روايففة " " ااآلخر" الجزائري  و" األنووا

، نفيهم من خيييالل عنوانهيييا، طبيعيية السياسييات اإلستعمييارية التي انتهجها 1212الصيفادرة سنة 

في :  تتمثلاألفيون  ، فكلمة األنا ، في تسففففففيير شففففففؤون أبناء الجزائر )اآلخراإلحتالل الفرنسففففففي )

ا كلمة  فتتمثل في : القوة، الضففففرب، التعذيب باعتبار أن ردر فعل  العصووووااإلخضففففاع، التضففففليل، أمر

د في التعبير عن رفضفففهم لوجود  " ر على " المسفففتعم   اآلخرالجزائريين الذي تمثرل في الثورة تجسفففر

 العاصففمة والذي " المثقف الذي عاد منبشووير" في الرواية تجلرت في شففخصففية  " فاآلناأرضففهم، " 

ا اظة ليلتقي بعائلته ) هذا السفففبب الكان بعيداً عن وقائع الثورة إلى أن عاد إلى القري لسفففبب اهر ، أمر

الخفير لعودته هو محاولته اإلنضفماَم إلى صففوف جيش التحرير الوطني للجهاد في سبيل اإلستقالل 

ا "  ة شففففففخصففففففيات فرنسففففففية أهمها : شففففففخصففففففية اآلخرأمفر المـزم ديليكيز "  « " فقفد مثلتفه عدر

"Lieutenant Delecluse " 2«الذي كان مسفففؤوالً عن ثكنة بقرية " تاال " في القبائل الكبرى ،
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وأيضفففففاً كان فاعال مضفففففادا " لبشفففففير "  إذ كان يحاول إقناعه بالمغادرة، ألن " المالزم ديليكيز " 

ام إلى صففففففوف الثورة يخاف من المثقفين  و"بشفففففير " بدوره يحاول الوصفففففول إلى فكرة اإلنضفففففم

، " Graine de Violence" " بذرة العنفالمالزم األول "  « التحريرية، وكذلك نذكر شفخصية

، فالعنف من 1 «الفذي كفان معجبفاً بفاإلسففففففم الفذي أطلق عليفه ، رغم أنفه لم يكن أكثر عنفا من غيره

 صفيياتيه التي تميرييزه في تعامله مع األهالي والمجاهدين.

د كمصدر إلهام وسن الثورةهذه الرواية كانت شفكالً من األشكال الروائية الجزائرية التي اعتبرت    

تاريخي، ومدونةً لتسففجيل األحداث وتوظيف الوقائع فكانت نموذجاً قد رسففم قيماً جمالية ومضففامين 

 .فنيرة ملتزمة بقضايا الشعب الجزائري إبران اإلحتالل الفرنسي للجزائر

 :" و"اآلخر" ضمن العـقة: مستعِمر/ مستعَمرصورة "األنا  -1

" محاولة إكتشففففففاف العالقة التي تربطهما سففففففواء كانت: اآلخر" و"األنايقتضففففففي الحفديفث عن "  

سفففياسفففية، إجتماعية أم ثقافية... إل ، التي وجدنا أنرها ال تخرج عن دائرة الصفففراع الدائم، فالصفففراع 

اع طويل يدخل ضففمن العالقات اإلنسففانية المعقردة التي   صففراألنا واألخرالقائم بين هذين الطرفين )

جمعت بينهما أثنيفيفيفيفاء فترة حرجيفة من تييياري  الجزائيير، وهذا مالمسنيياه في مسار بحثنا، فالتقاء 

" سردياً ضمن المتن الروائي الجزائري المكتوب بالفرنسية جعلهما ال يخرجان عن باآلخر" "األنا"

 .المستعَمرب المستعِمرإطار عالقة 

ل لمضففففففامين معظم الروايفات الجزائريفة المكتوبفة بفالفرنسففففففيفة التي تنفاولت "     "اآلخرإنر المتفأمفر

هي و اآلخر" المسووتعِمرو"  المسووتعَمر"  األنا الفرنسففي، يالح  مدى تركيزها على الصففراع بين "

 .2يتهحقيقة تاريخية أوجدها ذلك اإلحتقان العدائي لآلخر الفرنسي، بسبب تسلطه وهمج

د  اآلخر"، و"  المسووتعَمر" الجزائري اكتسففى صففورة "  األنامن هنا نالح  أنر "    " الفرنسففي تجسففر

"، وهذا نظرا للعالقة التي تربطهما فهي عالقة اسفففففتعمارية، فجلر األعمال المسوووووتعِمرفي صففففففة " 

فهؤالء الروائيين قد عاشفففو حياة  « " الفرنسفففي، باعتباره العدرو الكولونيالياآلخرالروائية توظاف " 

الشفعب الجزائري القاسية في ظلر اإلستغالل اإلستعماري، لقد خلقهم الشعب الجزائري أو باألحرى 
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ر   «، ومن ثمر فالرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسفففففية 1«أنرهم الشفففففعب الجزائري تعرض لنا صفففففور

ا  بمختلف إتجفاهفاتهم اإلجتمفاعيفة، وهي تمزر  ق األقنعفة عن وجوده أولئفك الذين يمثرلون مختلف النفر

 .2 «الطبقات المستغلَّة، كما أنرها تكشف بذلك عن وجوه األبطال اإليجابيين المناضلين

دت لنا صففورة "    ثالً: ، ممسووتعَمر/مسووتعِمر" في وجود ثنائية  باآلخر" "  األنافالروايات التي جسففر

و               " L’incendie" " الحريق ""،  La grande Maisson"  الدار الكبيرةرواية " 

لكاتب "  "Nedjma "  نجمـوـة، رواييفيفة " لمحّمد ديـوب " La mitier à tisser " " النـوـوـوول"

د  لمولود معمر "  الربوة المنسووية، " آلسوويا جبار " La soif " " العيش، " ياسووين ...، تجسففر

لنيفيفيفيفا عالقة الجزائريين باإلستعميفيفار الفرنسيفيفي أثنيفيفاء فترة احتاللييه  أير انطالقييياً من اإلستناد 

 .إلييى مرجعيرية واقعيريية هي التاري  الذي جمع الطرفين وجدرد أوجه الصراع المحتَدم بينهما

هد من الطبقات اإلجتماعية هي صفففففورة لحياة الشفففففعب الجزائري المضفففففط محّمد ديب"فثالثية "  

ال، فالحين ... ، وذلك لسففعيهم وراء لقمة العيش واألسففاليب التي اسففتعملها "  ِمرالمسووتع" اآلخر)عمر

 .لسلب كرامتهم ليعيشوا تحت رحمته

ل من ثالثيته : " محّمد ديبفقد عبرر "    " عن الفقر الشففففديد الذي كان الدار الكبيرة" في الجزء األور

لجزائريين، إنرها قصة تدور أحداثهيفففيفففا في ضواحي مدينة تلمسيفففيفففيفففان  التي تجسردها يعانيه معظم ا

" هو الشفففخصفففية الرئيسفففية التي تدور عمرمجموعة من العائالت الجزائرية في دار السفففبيطار، و" 

فهيفيفي تهيأ للقييارا صييورة الجوع الدائم الذي سيصادفه مع جميع أبطال « حولها أحداث الثالثية ،

  "3ية والصراع من أجل لقمة الخبز، الجوع والبطالة التي تعاني منها طبقات الشعب الجزائريالثالث

" تعبار لنا عن سففياسففة التجويع التي خبز، فكلمة " 4«أعييني قيعة خبز  «فتبدأ هاته الرواية بجملة:

فهي ترسم لنا حالة الفقر الشديد الذي أرهق   المستعَمرضد الجزائري  المستعِمر"  اآلخرمارسها " 

 . الجزائريين
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ا الجزء الثاني من الثالثية: "    م لنا الروائي أوضاع الفالحين الجزائريين الحريقأمر "، يحاول أن يقدر

ة، فقد افتت  هذا الجزء بالمقطع السفففردي اآلتي: لبت منهم أراضفففيهم بالقور فتسووو ل ماما ... «الذين سفففا

 . 1«ثرى عمر: أن  جائ ؟ ... نعمزوجة قارة ال

" بالفالحين وسفففففماعه لقصفففففصفففففهم ومعاناتهم بالقمع من طرف رجال  عمربعد احتكاك البطل "   

ة ال يسترجع إالر  عمرالدرك والسفياسفات التي كانوا يقمعونهم بها، أصب  "  : ما أاخذ بالقور " يدرك أنر

نه المقطع اآلتي: ة، وهذا ما تضمر  . 2« ....الظلم ودفنفيجب تحييم  «بالقور

ا الجزء الثفالفث من الثالثيفة: "    ي " فعمر"، فهي رواية تاعبرر عن بؤ  وشففففففقاء البطل  " النولأمفر

ة الفرنسي بمحاولته القضاء على شخصي المستعِمرمصنع النسيج، فهذا البؤ  صورة مريرة تركها 

ال ال يترجمها إالر الصمت األنا"    ." الجزائري فكانت صيحات العمر

يفيفيفيفيفيفا قدمنيفيفيييياه عن ثالثية    ، أنرهييييا قد ميثيلت لنييييا نمييياذج مختيلفييية محّمد ديـبنستخلص ممر

في نفو   المسووووتعِمر" اآلخرمن طبقيفففففففففات الشففففعب الجزائري لتعبر عن الصففففورة التي تركها " 

 .الجزائريين من قهٍر وظلم

" فنجمة" هي شخصية إميففيففرأة  كاتب ياسين" للروائي  نجمةوفي هذا الصدد نذكر أيضاً رواية "   

ويدييفيفن كيفياتب ييياسين فيرنسييا التي جلببت  «إسمهيفيفيفا " نجمة "، فهي تيفرمز إليفيفى الجيفزائيفيفر،

ضففففما هذه األحداث الدامية ... تلك األحداث ليسففففت سففففوى خالم الوضففففع  داد ودفعتها إلى خ  نجمة بالح 

دين "   3«د حيففاة جففديففدة للجزائر وشففففففعبهففا البطففلتؤذن بميالد عهففٍد جففديففد، بميال فففالروائي هنففا يففا

ةً بثوٍب من األحزان إزاء األحداث الدامية التي  المسوووووتعِمر " الفرنسفففففي الذي جعل الجزائر مكسفففففور

 .تسبب فيها

، التي راح ضفففففحيتهيففففففففففيفففففففففففا اآلالف من 1242ماي  18أحداث هذه الرواية تدور حول مجازر   

ول من خالل " نجمفة " أن يمأل الفرا  الفذي يفصففففففل مفاضففففففي الجزائر الجزائريين، ففالروائي حفا

 .وحاضرها، فهي نقطة إنطالق للبحث عن الذات المأزومة
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ا رواية "    في  التنافس العاطفي والرغبة الشووووووديدة «"، فقد تناولت آلسوووووويا جبار" "  العيشأمر

ر من القيود التي فرضفف 1«التحّرر عند الشووباب الجزائر  " الفرنسففي على "  اآلخرها " ، أير التحرر

 ." الجزائري األنا

" على الجوانففب السففففففيففاسففففففيففة  الربوة المسوووووونيووة" في روايتففه " مولود معمر  في حين ركرز "   

واإلجتميففيففاعية للمجتمع الجزائيففيففري، فقد رسم لنا الروائيففيففي، صورة معانيففيففيففيففاة وكفيففيففيففيففاح شعب 

لحياة ا فهي قّصة ضياع الفرد أمام صعاب «ه،اإلستعمار تجويعه وتفقيره ونهب حريرت حيفففيفففيفففيفففاول

 ، فقد حيفيفاول الروائي اإلهتميفيفام بنيففيقل صورة 2«وآمالف أمام الحرمان المتواصل وضياع الشعب

نت إرهاب المواطنين وتعذيبهم ومحاولة اآلخر" " الفرنسفففففي العدور والظالم وممارسفففففته التي تضفففففمر

ر أيضيففاً الفقيففر والبؤ  واأللم اليففذي عاش فييففيففه إدميففيففيففيففاجهم كميففيففيففيففيففا أنر الروائيففيففيففي قيففد  صور

 .الجزائييري في ظلر االستعمار

لقد كشففففت هذه األعمال الروائية حالة البؤ  االجتماعي التي وصفففل إليها الشفففعب الجزائري، ال   

سيما في فترة الحرب الكبرى، التي طحنت معظم فئات الشعب ووصلت بهم إلى حافيففة الكارثية من 

ر الفالحين الناحير  يفففففة االقتصاديريفففففة، كما عبررت عن وعي جديد، ونفل غير معهود في الكتابة يصوا

والحرفيين في القرى واألرياف في المدن ويعبرر عن صففففففراعهم اليومي مع صففففففعوبة العيش وظلم 

 .3" المتجسد في السلطات واستغالل المستوطنين لجهدهم اآلخر"

إلى أنر هفذه الروايفات هي بمثفابة مرخة تعكل الصففففففورة وبنفاًء على مفا سففففففبق نلخص في األخير   

" الجزائري من منظور تاريخي على األقل، كما أنرها  لألنا" الفرنسففففي بالنسففففبة "  لآلخرالحقيقية " 

ر األوضفففففاع المزرية التي خل إليها الشفففففعب الجزائري، التي اسفففففتند إليها الروائيون في نقل  تصفففففور

" الفرنسففففففي، لم تخرج عن إطففار ثنففائيففة  اآلخرلجزائري و" " ا األنوواصففففففورة عن العالقففة بين " 

 .  في معظم األعمال الروائية التي تناولت الثورة التحرييريريةالمستعِمر / المستعَمر)

                                                           

الجزائر،  1أم الخير جبور، الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة العربية، الفرنسية ))دراسة سوسيو نقدية ، دار ميم للنشر، ط -1 

 .328، ص2113

 .328الجزائرية المكتوبة باللغة العربية الفرنسية ،المرجع السابق، صأم الخير جبور،الرواية  -2 

 .218أحمد منور، األدب الجزائري باللسان الفرنسي، مرجع سابق، ص -3 
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 تجليات صوووورة "األنا" و"اآلخر" في الخياب الروائي الجزائر  وإشوووكاليّة الهّوية واإلنتماذ -3

 والهيمنة: 

  :صورة "األنا" و"اآلخر" في الخياب الروائي الجزائر  -3-1 

       " ألناالقفد تعررض األدبفاء الجزائريون الفذين يكتبون بفاللرغفة الفرنسففففففيفة لمسففففففألة العالقة بين "  

روه اآلخرو"  "، حيث شفففهدت على ذلك إبداعاتهم التي عكسفففت هذا الصفففراع بكلر أبعاده وصفففور

" جان ديجوهذا التصففففوير اختلف من مرحلة إلى أخرى حيث يذكر  "تصففففويًرا شففففامالً، إالر أنر 

، أن نعثر على محاوالت قليلة في الكتابة 1222وسففففنة  1221أنريفففففففففيفففففففففه يمكننا فيما بين سففففنة 

، محاولة لعبد القدر حاج حمو بعنوان " زهرة إمراة عامل 1222فقد ظهرت سففففففنة  « الروائية

 l’ebaucheاية " مأمون بداية مثل أعلى  ""، وروZahra, la famme du mineurالمنجم"

d’un idéal   Maamoun ورواية " العلج أسير  1228" لشفكري خوجة، التي صفدرت سفنة

للكاتب نفسففه التي صففدرت سففنة Euldj, captif des barbarsesques "  -" Elبربروسففي"

1222» 1. 

الثقافة والحضففففففارة الغربيرة عاليففففففففففففج هؤالء الكتراب العديد من اإلشففففففكاليات التي كانت تطرحها   

نت الهاجل الرئيسففففي في تلك األعمال األدبيرة مسففففألة  الليبيرالية ومن أهم تلك اإلشففففكاليات التي كور

حريريفففففففففففة تعاطي الخمور ولعب القمار، وهي عادات كانت تشفففففكل جزًءا من الحياة اليوميرة العادية 

، وهذا ما نلمحه في 2يعاقب عليه القانون للفرنسففيين أدخلوها معهم للجزائر، وصففارت شففيئاً مباًحا ال

، التي تاعدر باكورة األعمال الروائيرة للكتراب القوادر حاج حمو" لعبفد  زهراذ إمرأة المنجميروايفة " 

الجزائريين باللرغة الفرنسفففية، فقد كان بطلها عامالً جزائرياً يعمل في منجم الفحم بضفففواحي مدينة " 

راضفففية قانعة رغم الفرق الكبير بين أجره و بين ما يتقاضفففاه أير  "، يعيش مع زوجته عيشفففةً  مليانة

عففامففل أوروبي يعمففل معففه في المنجم ذاتففه، ومففا إن خففالم البطففل مجتمع المففدنيففة وفي مقففدمتهم " 

                                                           
1- Jean Déjeux , la litteratcture algerienne d’expression française, col-que sais-je, p-u-f , paris, 1979, 

p 59 

ره وقضاياه، ص أاألدب الجزائري باللسان الفرنسي،نشأحمد منور،  -2   .22ته وتطور
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"، حتى أصفب  يشرب الخمر حتى تدهورت حالته وأهمل زوجته وترك الصالة، وانتهى  كريمتشوي

 . ب جريمة قتل لم يقترفها في الحقيقةبه األمر إلى السجن مترهًما بارتكا

ا رواية "    "، فقد عالجت موضففوع الخمرة و نتائجها المدمررة على حياة لشووكر  خوجة"  م مونأمر

بطله الذي جاء من عمق الريف الجزائري إلى العاصفففففمة لمتابعة الدراسفففففة، وبعد مخالطة المجتمع 

ه " ابن القففايففد "، إنتهففت حيففاتففه بففالمرض والموت من جراء الشففففففرب  المففدني األوروبي، بحكم أنففر

روايفات تنتمي من الناحية »   1248و 1222والسففففففهر ولعفب القمفار، ومن ثمفة ظهرت في فترة 

 العل  أسير بربروسيا، وهي وفق توانيها في الظهور " 1«الفنية بال استثناء إلى الرواية األنثولوجية

 لرابح"  بولنوار الفتا الجزائر ، " يخلمحّمد ولد الشوووو"  مريم بين النخيل، " لشووووكر  خوجة" 

فمضامين هذه الروايات كانت تنضوي تحت  «لجميلة دباش "  ليلا فتاة من الجزائـوووـووور" و  زناتي

أير أنرها تعالج كلرها موضففففففوع اإلندماج، أو ما يمكن أن نعبرر عنه  ،2«روايفة األطروحفة اإلنفدمفاجية

يته ية األصلية واإلندماج في المجتمع الفرنسي بعاداته وتقاليده وهور  .بالتخلري عن الهور

اب الجزائريين في هففذه المرحلففة أنفسففففففهم مواطنين فرنسففففففيين منففدمجين،    لقففد اعتبرر بعض الكتففر

يات شفففخصفففية يتمسفففكون بها، وهم على وعي تامر بالوضفففعية التي وبعضفففهم اآلخر قاوم من أجل غا

ا روايات هذه المرحلة فقد كانت ضعيفة ومغيبة، فكترابها كانوا  تسفوداها اإللتباسفات وسفوء التفاهم، أمر

ينسففففخون ويقلدون ألنر األمر بالنسففففبة لهم كان يعني أن يظهروا بأنرهم يسففففتطيعون الكتابة بفرنسففففية 

دة دون ارتكففاب   َن جيففر أخطففاٍء في التركيففب وبففأسففففففلوٍب أكففاديمي، وبتعبير جميففل، فقففد كففانوا يرور

لم ينقل ثقافةً وقضففففففيةً  « مجتمعفاتهم من الخفارج، بكيفيفة مفردة وبعيون اآلخرين لذلك نجد الراوي

ن  كمفا هير في الواقع، وإنرمفا كمفا يحفب أن يراها اآلخر األوروبي  وكما يوحي لها، خاصففففففةً ضففففففمر

 .3«مواصفات معيرنة

ورغم أنر مواضفففففيع هؤالء الروائيين كانت تحمل إشفففففارات لبعض القضفففففايا األخالقية )السفففففكر،   

بيفففيفففة لألخالق وفيفففلكلورييفففيفففة إلى حٍد ما،  «مظاهر القب  اإلستعماري  إالر أنر أعميفففيفففالهم كانت مهذر

                                                           

 .242أحمد منور، أزمة الهوية في الرواية الجزائرية باللغة الفرنيسة، المرجع السابق، ص  -1 

 .242المرجع نفسه، ص  -2 

 .111، ص 1222لبنان،  -، بيروت، 1عبد الرحمن منيف، الكاتب والمنفى، دار الفكر الجديد، ط -3 
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النرصفففوص  ، هذا ما يؤكد أنر معظم تلك1«وكانوا يتمسفففكون بالسفففطحية التي ال تعبرر عن أعماق األنا

الروائية لم تكن تكشفففف الواقع الحقيقي الذي كان يعيشفففه الجزائريون، ألنرها لم تكن موجهةً للشفففعب 

ة والجهفل معفاً، بل كانت موجهةً " " لتشففففففعره بأنر "  لآلخر"الجزائري الفذي كفانفت تسففففففوده األميفر

األهليرة قادرة على الكتابة التي تعدر ظاهرة حضارية، إالر أنر المالح  للهموم  2" األنتلجانسويا األدبيّة

والمشففففكالت المطروحة في هذه النرصففففوص، ال تتعدرى أن يكون هذا الجزائري إطاًرا وموضففففوعاً 

ر    3«للتسفففففلية والفولكلور بمفهومه اإلسفففففتهالكي الحقير لذلك نجد هذه النرصفففففوص الروائية تصفففففور

 . ئري بالغريزي، الساذج، الطيرب الخبيث والدموياإلنسان الجزا

ل لنفسففففها متناً هو مرخة لذاتها،    ومن هنا بدأت الحركة الروائية الجزائرية باللرغة الفرنسففففيرة، تؤسففففر

لى كان ع»لطموح اإلنسفففففان في هذا الشفففففمال اإلفريقي بعيًدا عن المظاهر السفففففلبية للحداثة الغربية 

ل التاري  ونقد الذات ونقد اآلخر فمن خالل اآلخر منتجي الرواية باللرغة الفرن سفففية، خلق مسفففافة لتأمر

هذه المسفففافة، وفي ظلر هذه المسفففاحة بدأ اإلعالن عن نص روائي جديد يبشفففر بإنسفففان جديد وبعقل 

كان اآلخر الفرنسففففففي هو المركز في الرواية الكولونيالية  جفديد قلَب موازين البطولة الروائية، فإذا

لد إنسان جديدواألنا أي "ا   .4 «ألهلي" هو الهامش  وفي هذا النرص الجديد وا

الذي بدأ يشفعر بوطنيته وقضيته  «ومع ميالد هذه النرصفوص التي تعبرر عن اإلنسفان الجديد )األنا   

م لنا األنا الجزائري بوصفففففففه المركز واآلخر  صففففففارت أدوار البطولة في هذه األعمال الروائية تقدر

"   «، وقد ظهرت هذه النرصففوص تزامناً مع ظهور جيل جديد أمثال :5«هامشالمسففتعمر بوصفففه ال

" الذين انتموا إلى المدرسففة الواقعية التي تهتمر بإلقاء األضففواء على  مولود فرعون"، "  محّمد ديب

مشفاكل المجتمع الحقيقية التي يعاني منها البسطاء : كالتعليم والفقر والطموح والمتطلرع إلى األثرياء 

، وهو ما ظهر في األطروحات التي عالجتها رواياتهم، وهذا ما لمسففناه من خالل 6«كيف يعيشففونو

                                                           

 .122الجزائرية باللغة الفرنسية،مرجع سابق،  ص  حنفاوي بعلي، أثر األدب األمريكي في الرواية -1 

والشيوعيون يستخدمونه اآلن لوصف الطبقات  1211األنتلجانسيا األدبيرة: مصطل  أطلقه الرو  على المثقفين قبل ثورة عام  -2 

 ، ومعناه الفهم.Intelliyersصطل  مشتق من األصل الالتيني المثقفة البورجوازية في الدول الرأسمالية والم

 . 111حفناوي بعلي، أثر األدب األمريكي في الرواية الجزائرية باللرغة الفرنسية، مرجع سابق، ص -3 

 .24، الجزائر، ص 2أمين الزاوي، الرواية المغاربيرة ذات التعبير الفرنسي، مجلة التبيين، ع -4 

 .221ص  ، المرجع نفسه، -5 

ة للكتراب، )دط ،  -6   .144، ص 1221محمود قاسم، األدب العربي المكتوب بالفرنسية،الهيئة المصريرة العامر
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له الكتراب كلر المشاعر الوطنية مع العلم أنره ليل  اسفتعمالهم لشفخصية البطل البسيم العادي الذي حمر

 ي يعكل لنا ما فيمثالً أعلى وال نموذًجا خارقًا تتجسفففد فيه فكرة أو مبدأ عام، وإنرما هو إنسفففان واقع

وصفففففراحة، وليل له مؤهالت خارقة وال اسفففففتعدادات خارقة، ومن بين  الواقع من مأسفففففاة وجرأة

د ديباألعمفال التي عفالجفت هفذه األطروحفات نفذكر روايفات: "  " )المتمثلة في ثالثيته: الدار  محموّ

 ". فيون والعصا، ورواية "األمولود فرعونالنول  ورواية "ابن الفقير "  -الحريق  -الكبيرة 

د ثالثية  " في فترة اإلحتالل  باآلخر الفرنسوووووي" "  األنا الجزائر عالقة "  محّمد ديبتجسفففففر

ر " 1232 - 1222الكولونيالي الفرنسفففي للجزائر وبالتحديد بين سفففنتي:   ديب" محّمد، حيث صفففور

 و" النول " L'incendi "الحريق  "،  " La grande Maisson " " في كلر من " الدار الكبيرة

" "Le mitier le à tisser " " ر وسففففففلَب  اآلخر، يوميات الجزائريين الذين أذلرهم " المسففففففتعم 

ظاف موضفوع الفقر والجوع كموضوع هام وبارز  كرامتهم وأراضفيهم ليصفبحوا أاجراء فيها، وقد وا

نسية، ري من طرف السلطات الفرفي هذه الثالثية للتعبير عن الظلم الكبير الذي عاناه الشعب الجزائ

" في الثالثية منشففففغلة بفكرة الجوع، يطارده هذا الهم، فكلرما خرج من  عمرلذلك نجد شففففخصففففية " 

ي، ففي أيرة فترة من فترات النهار،  البيفت حمل معه قطعة خبز، إنره اعتاد على هذا السففففففلوك البربرر

ل قطعة من الخبز فيتحلرى بها، ويأكلها خارج البيت في الشففففففارع واضففففففعاً إيراها في  يدير أمره فيحم 

ة بشففكل معيرن كاللرحم  ا القشففر فيتخيرله في كلر مرر مها إلى جزئين، اللرب فيعتبره الخبز أمر جيبه وقد قسففر

ة  عمر، و ظفاهرة الفقر لم يكن " 1أو الشففففففوكوالطفة " يتميرز بهفا وحفده، بفل تلك الظاهرة كانت عامر

" ، ويعاني  الدار الكبيرة" أو "  " دار السبييارومعظم سفكان   يعاني منها معظم تالميذ المدرسفة،

" ، وسفففففيتفاقم  الجوع و يترخذ أبعاًدا خطيرة مع مرور الحريق" في رواية "بني بولبن منه فالحو " 

" تصففففففب  قوافل الجائعين والمشففففففردين تجوب كل  النولالوقت واسففففففتمرار الحرب، ففي رواية " 

 . ا  صرعى من الجوع في الشوارعشوارع المدينة، ويتساقم النر 

"، الشخصية النموذجيرة للتعبير عن العديد من األفكار التي يطرحها  عمرلقد مثريففففففلت شفخصفية "   

" الفرنسفففي عليه، لذلك نجد مشفففاعر  اآلخرأير جزائري عانى من الظلرم واإلسفففتبداد الذي مارسفففه " 

                                                           

د ديب، الثالثية، الحريق، تر: سامي الدروبي، دار الطليعة للطباعة والنشر، ط -1  ، 321ص   1218لبنان،  -، بيروت1ينظر :محمر
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وهو يسففففففمع زمالئه يردردون ما جاء في " أثناء در  األخالق  عمرالحيررة والشففففففك التي راودت "

" يسففففمع زمالئه عمر، وهي عبارة كثيًرا ما كان "1«إنر فرنسففففا هي وطننا األمر   «الكتاب المدرسفففي

د السففففففؤال في ذهنه ويعلاق عليه  دونها فقد تعلرموها من الكتاب المدرسففففففي، إالر أنره كان دائماً يردر يردا

ف ذلك، والفرنسفففيرون الذين يرون في المدينة قد أتور من فرنسفففا عاصفففمتها باريل، إنره يعر « بهدوء

ذلففك البعففد ، وللففذهففاب إليففه أو العودة لففه ال بففدر من عبور البحر، وركوب البففاخرة ... عبور البحر 

المتوسفففم، ولم يكن قد شفففاهد البحر من قبل وال باخرة، ولكنره يعرف أنر البحر هو امتداد واسفففع من 

دة األلوان، فكيف تكون الماء المال ، والباخرة هي  ما يشففبه خشففبة عائمة، وفرنسففا هي خريطة متعدر

ه في البيت، وهي عيني وليل له اثنين ه ؟ إنر أمر  .2«تلك البالد البعيدة كل هذا البعد هي أمر

فالبطل رغم  اآلخر"جاءت لتأكيد الوعي بالذات ومسفففففألة " محّمد ديب"ومن هنا نرى أنر ثالثية "  

ية  ه تفطرن لمثفل تلفك األكفاذيفب التي حفاول الفرنسففففففي من خاللها طمل الهور ه، إالر أنفر صففففففغر سففففففنفر

 .الجزائرية

ر " عمروباإلضففافة إلى شففخصففية "    " شففخصففياته الثانوية أمثال: "شففراك "  محّمد ديب"، صففور

والد زياش " و"  المدعو " ديدو بوراشفو "، و" أحمد دزيري " والد " عمر "، مصطفى رزاق، و"

زياش " نفسفه في صفورة اإلنسفان الذي عانى من الفقر فاترخذ اإلدمان على شرب الخمر كحٍل وحيد 

إنركم ال تعرفون ما بقلبي، وال تعرفون إذن ما » للهروب من هذا الواقع األليم، فها هو شفففراك يقول: 

أسففففتطيع أن أكمل شففففيئاً،  يحملني على السففففكر ... نهايته ... ولسففففوف أمعن في الشففففراب مادمت ال

 .3«وليحدث ما يحدث 

ا بالنسففبة لآلخرين وبالخصففوص "    " فإنر الخمر كانت تسففاعده على النسففيان نسففيان تفاهة  رزاقأمر

 .4الرجال وسخافتهم، وبذلك يمثل الشرب عنده يقينًا بعدم القدرة على التخلرص من الفقر والبؤ 

                                                           

د ديب، الدار  -1   .21الكبيرة، ص محمر

 .21المصدر نفسه، ص -2 

د ديب، الثالثية، الدار الكبيرة، ص  -3   .113محمر

 .414المصدر نفسه، ص  -4 
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الرئيسفففيرة أم الثانوية قد حاول من خاللها أن  ، سفففواء  محّمد ديب"والمالح  أنر شفففخصفففيات " 

ته من  اآلخر"المضففففطَهد في مقابل " األنا" الجزائر ينقل لنا صففففورة " السففففعي لتأكيد هيمنته وقور

  .خالل فرضه إلجراءات تعسفيريية ضد الشعب الجزائري

د ديوبهفذا وقفد تنفاولفت ثالثيفة "    د محموّ وعي الجزائري  " العديد من القضففففففايا واألفكار التي تؤكر

وحبه وانتمائه لوطنه خاصففففة في رواية " الحريق "، فرغم المعاناة والوضففففع السففففيء للفالحين إالر 

أنرهم كانوا يحبرون أراضففيهم،  يرون امتالك قطعة صففغيرة من األرض تسففاوي ذلك السففرور ورغد 

في كل يوم ينتزعون قطعة من لحم أجسادنا،  « " بن بوبلنالعيش والحريريفية، فقد جاء على لسان " 

فمفا يبقى من اللرحم المنتزع إالر جرح عميق تنزف منه حياتنا، إنرهم يميتوننا ببمء، يفصففففففدودنا عرقاً 

عرقاً أيرها الجيران،  إلن تموتوا خير من أن تتركوا شففففيئاً من هذه األراضففففي، إذا تركتم أراضففففيكم 

 .1«ء إلى خخر الحياةتاركتكم فعشتم أنتم وأبنائكم بؤسا

يففففيففففد هذا المقطع السردي وحشية "    " الفرنسي الذي مار  شتى الطرق من أجل انتزاع اآلخريؤكر

األراضففففي من الفالحين، لكن شففففخصففففيرة الجزائري لطالما كانت ترى في األرض رمزاً من رموز 

 .الوطن، والموت أحبا من ترك  هذه األرض

رموز التي تشففففففير إلى الوطن، كدار السففففففبيطار فالقاريء لهذه " العديد من ال محّمد ديبوظرف "   

يفففففد وعن قناعة أنر "  " يتحدرث عن الجزائر  دار السبييار" في حديثه عن "  محّمد ديبالثالثية يتأكر

" بسفففجن صفففغير دخل  دار السوووبييارنجد " عمر " في الثالثية قد إنتهى إلى تشفففبيه "  « كلرها لذلك

ها الغضب والخوف في كل  سوبيياردار السفجن كبير، كانت "  " تعيش حياة كلرها فوضى  حياة يهزر

لحظة، فكلر كلمة يتبادلها السففففففكان في هذه الدار، هي شففففففتيمة أو نداء أو اعتراف، وكان أهل الدار 

يحتملون ما يحدث فيها من اضففففطرابات متواصففففلة في مذلرة ومهانة، فالحجارة في هذه الدار تعيش 

 . 2»أكثر من القلوب

وبنفاًء على مفا تقدرم يمكننا القول إنر األعمال الروائية المكتوبة بالفرنسففففففية وقد قدرمت لنا صففففففورة   

" الفرنسففي الدموي المضففطه د، كما اآلخرالجزائري المضففطهد المحروم من كلر حقوقه، وصففورة " 

                                                           

 .218محمد ديب ،الثاثية،الحريق، ص  -1 
د ديب، الثالثية، الدار الكبيرة،ص  -2   .22، 21محمر
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عاني نقلت لنا تمسك الجزائيففففففري بهويتيففففففه ووطنيففففففه من خالل استعماله لرموز تؤكرد ذلك، هذه الم

 .ستتض  بشكٍل كبير في الروايات التي تناولت الثورة التحرييريرية

 :إشكالية الهوية واإلنتماذ -3-2

" ينبغي أن تاؤسففففففل على الحوار البنففاء والتفففاهم  اآلخر" و"  األنوواإنطالقففاً من أنر العالقففة بين "   

ة، إالر أنريفففففففففنا نالح  في أكثر من األحيان تجليرات هذه العالقة في النرصففففوص الروائية تاظه ر  والمودر

صففففففورة العفدور الفذي يحاول رفض الطرف اآلخر واإلنتفاض منه والنيل من معتقداته وقيرمه  « لنفا

ذا مفا يؤدي إلى التنفافر والبغض واإلنكار المتبادل ويتجلرى وتهفديفد وجوده واسففففففتهفداف ثقفافتفه، وهف

، وهذا ما تجلرى في الروايات األولى ذات الفكر اإلندماجى التي حاولت 1«اآلخر في صففففورة سففففلبية

أن تجمع بين ماهو فرنسففي وماهو جزائيفففففففري من خالل طرح فكرة اإلندماج بينهما، إالر أنر أحداث 

خسففائر بشففرية ومادية إضففافةً إلى اإلجراءات التعسفففيرة، التي كانت وما خلرفتها من  1491ما   80

 مالك، محّمد ديبتاتَّخذا ضففففدر الشففففعب الجزائري غيررت من مسففففار الكتابة عند الجزائريين، أمثال : 

... وغيرهم، فقد أصففففففبحت كتاباتهم أكثر نضففففففجاً ووعياً بما يحصففففففل لبلدهم الجزائر بعد أن  حداد

رأى أعينهم، إالر أنر هؤالء الكتراب الذين تنبؤوا في رواياتهم بحدوث ثورة قد عاشففففوا األحداث أمام م

 .2«الذوا بالصمرت لسنوات عديدة قبل أن يتخذوا قرار الكتابة»

يفففففففففر إالر أنر الكاتب الجزائري كان من الصفففعب أن يطاول صفففمته، ألنر الجزائر    و برغم هذا التأخر

ؤالء الروائيين أن ينقلوا صفففففوت الشفففففعب للرأي العام، كانت في مرحلة صفففففعبة، وكان البدر على ه

يففففففلت مسففألة الهوية  دته أغلب روايات هذه الفترة، وقد شفكر ليظهروا موقفهم من الثورة، وهذا ما جسفر

واإلنتماء القومي موضفففوًعا حاسفففًما في تحديد موقفهم اتجاه الثورة، وهذا ما يظهر في رواياتهم من 

نحاز إلى صففففر الثورة، وقد عكل هذا الموقف إلى حٍد كبير خالل توظيفهم ألبطال وشفففخصفففيات ت

 آلخرا" و"  األناموقف الكتراب أنفسفهم، فكيف تعامل روائيو هذه المرحلة مع الصففدام المسففلر  بين " 

  " ؟ وكيف شكرل هذا الصدام أزمة هوية بالنسبة للجزائيري؟

                                                           
 .11، ص 1121فوزي عيسى، صورة اآلخر في شعر العربي، طبعة خاصة، الكويت،  -1 

ائية إنرما جاء رو تعتبر ظاهرة الصمت قبل الكتابة عن األحداث الكبرى، ظاهرة عالمية في الكتابة اإلبداعية فمثال ما كتب عن الثورة الفرنسية من إبداعات -2 

لفكتور هيجو، وأّيا كان سبب سكوت الكتاب  مطولة قبلها في شكل تنبؤات وردت في أعمال "ديدور" و "مونتسكيو" أو جاء بعدها بعقود في أعمال
د مرحلة مهم  ة من تاري  الجزائر.الجزائريين سواء للترأمل أو تحديد المواقف ،فإنر المهم في ذلك أنرهم قد تركوا لألجيال الالر حقة رصيدا روائيا ثريا جسر
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د نور الودين أفايةيرى "    " وعالقة هذا  اآلخر" و"  األنا" في تحليله الصففففففراع القائم بين "  محموّ

" بشأن  اآلخرال يمكن تجاهل الدور الذي يضفطلع به "  «الصفراع بإكتشفاف الذات وبناء الهوية أنره

ر الذات لذاتها، وال يمكن تجاهل الصفففراع الذي يحصفففل بين الذات واآلخر، فاآلخر حاضفففر  تصفففور

يشففكرل أفقاً للذات وأحياناً جزًءا من النظرة إلى الذات، بغض النظر عن األشففكال بكيفيرة وجوديرة، إنره 

م فيها )شففريك، مسففالم، غاز، محتل ، لذلك فهو يمثل بث كل مفارق أحياناً موضففوع إغراء  التي يتقدر

 . 1»ومصدر حيطة وحذر في وقت واحد

" واإللتقاء به إذ ال يمكن  اآلخرل " " أن تكتشفف ذاتها وهويتها إالر من خال لألناو عليه ال يمكن "   

ية من دون لقاء اآلخر  «أن ، وهذا الصففففدام شففففكرل أزمةً بالنسففففبة للذات التي 2«تتضفففف  مالم  الهور

ا جعلها دائماً تتسفففففاءل حول هويتها من  آخروجدت نفسفففففها في مواجهة "  " يحمل بذور الحداثة، ممر

ية  خاصفففةً  بعدما وجدت صفففعوبة في جهة وحول الطريقة التي تسفففاعدها في الحفاظ على ه ذه الهور

ة واإلجتماعيرة التي تظهر من حيٍن إلى خخر لتزعزع الذات  اسففففففتيعفاب العفديفد من المتغيررات العلميفر

ية مفترضة، حينها تصب   -األنا  -يتخلل  « فتجعلها تعيش أزمةً من خاللها الخوف الهوسي على هور

ية ذاتها ولكنرها ف  ،3 «ي العقل المأزوم غير القادر على اسفففففتيعاب المتغيرراتاألزمة ليسفففففت في الهور

 . وهذا ما عاني منه روائيو هذه المرحلة الذين عكسوا مواقفهم من خالل أبطالهم

" الذي أدخل اآلخر" و"األناعالجت العديد من الروايات التي تناولت الثورة مسفففألة الصفففراع مع "  

يتها ولعلر  أبرزها «األنا أو الذات الجزائرية في أزمة وجعلها تعيش هاجًسا حقيقيًا من أجل تحديد هور

ورواية رصففففففيف األزهار ال يجيب  1222، رواية صففففففيف إفريقي 1228اإلنطباع األخير سففففففنة 

 .4«1212و أخيًرا أطفال العالم الجديد آلسيا جبار 1211

طرأ عليها من تغيررات شرًحا عميقًا في نفو  الجزائريين الذين وجدوا أنفسهم أحدثت الثورة و ما   

أنر اإلنتماء القومي كان  « حائرين في كيفية التعامل معها، والمتأمرل في نصففففوص هذه المرحلة يجد

ا في اإلنحياز إلى الثورة  موقف، وليل اقتناًعا بمبادا الثورة ، والتعبير عن هذا ال5 «حقًا عامالً مهمرً

                                                           
 .21، ص 2111المغرب، -ار البيضاء، الد1محمد نور الدين أفاية، العرب المتخيل، المركز الثقافي العربي، ط -1 

 .11ص  2113ماجدة حمود، إشكالية األنا و اآلخر ) نماذج روائية عربية ، عالم المعرفة، )دط ،  -2 

 .18، ص 2113لبنان، -، بيروت3تركي الحمد، الثقافة العربية في عصر العولمة ، دار السياقي، ط -3 

 .311الفرنسي نشاته و تطوره و قضاياه ، ص أحمد منور، األدب الجزائري باللسان  -4 

 41أحمد منور، أزمة الهوية في الرواية الجزائرية باللغة الفرنسية، ص  -5 
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لم يكن يتمر في أغلففب الحففاالت من منطلق إيففديولوجي محففدرد و لكن من واقع معيش من وضففففففعيففة 

أفراًدا ينتمون عرقيًا وثقافيًا إلى المجموعة  -أير الكتراب أو األبطال على سواء -مفروضة باعتبارهم 

ديدة من ع في حيرة شيق» اإلنيباع األخير"السفكانيرة الكبيرة المسفلمة، لذلك نجد البطل في رواية  " 

ته كمهند  تقوم على بناء الجسفففور ال  أمره، بل في ارتباك ال مثيل له مع نفسفففه وضفففميره، ألنر مهمر

هفدمهفا، لكن في المقفابفل كفان واجبفه الوطني كجزائري يحتام عليه أن ال يبقى مكتوف اليدين أمام ما 

يخوضففففه أبناء بلدته ضففففد يحدث وأن يسففففهم بدوره وحسففففب اسففففتطاعته، في الكفاح الوطني الذي 

 .1 «اإلستعمار

يته ووطنه وانتمائه القومي لذلك يردر "    يففففففففففففد البطفل في العديد من المرات اعتزازه بهور من هنفا أكر

إنرك لست مثل اآلخرين )أير الجزائريين اآلخرين  ألنره يستطيع أن يتحدث  «" على من قال له سعيد

ك مخطئ، فففأنففا مثففل اآلخرين، إنرني مع » " فيقول لففه:  بتهوفن" و"  روني شوووووووارإليففه عن "  إنففر

اآلخرين ... كل شففففففيء يربطني بهم، وكل شففففففيء يجعلني أعرف بهم، وال وجود لي إالر معهم، لقد 

اختارت الشففجرة غابتها، والنوتة سففمفونيتها، إنرهم وحدهم الذين يفهمونني، وحدهم الذين أسففتطيع أن 

 .2«أفهمهم حقًا، إنرهم أهلي

"، أنره ورغم مالك حداد " الفذي يامثال موقف الكاتب "  سووووووعيودويمكن أن نتسففففففتنتج من حفديفث "   

احتكاك البطل بشخصيات فرنسيريففففة، إالر أنره كان دائًما يترخذ مبدأ اإلنتماء القومي كإنزياح لكلر ما هو 

د في انحياز للثورة ومشفاركته في نسفف الجسر، رغم أنر فكيففففففيففففففر ة اتصاله جزائري وهذا ما تجسفر

" في هذه  األنابالثيفففيفففورة واإلسهيفففيفففام فيهيفففيفففا لم تكن مطروحة لديه من قبل، هذا ما يدلر على أنر  "

يتها  .الرواية كانت تعيش أزميية حقيقييية في البحث عن هور

تشففبه قصففته إلى حٍد ما قصففة البطل "  صوويف إفريقي "" في رواية "  الفـح رحمونكما نجد "   

يفففيفففا إلى أعمال الزراعة، ال يشغله شيء خخر عنها  وال يخشى حيث أنر "  » سعيد يفففيفففه كان منصرفيفففً

ل بتزويفدهم بمفا يحتفاجون إليه من  شففففففيئفاً خخر غيرهفا، إلى أنر اترصففففففل بفه الثوار وطلبوا منفه التكففر

ة فض النزاعات بين النريفففففا   لكي ال يلجؤوا إلى  المؤونيفففففيفففففيفففففة، ثم أضافوا له في وقٍت الحق مهمر

                                                           

 .311أحمد منور، االدب الجزائري باللسان الفرنسي ، ص  -1 
 .84ص .،1282مالك حداد ،اإلنطباع األخير ،تر:السعيد بوطاجين ،منشورات اإلختالف )د،ط ، الجزائر،  -2
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ة تتجاوز اسففتعداده وقدراته ولكنره حتى في هذه الحالة لم   1«سففتعماريالقضففاء اإل مع أنرها كانت مهمر

 . يكن له خيار

" نفسففه في  لمالك حداد" "  رصوويف األزهار لم يعد يجب"، بطل رواية "  خالد بن طوبال "ويجد   

"، مع أنره كان يعيش في فرنسففا فشففعوره  رحمون" و"  سووعيدوضففع ال يختلف كثيًرا عن وضففع " 

الحاد باإلنتماء إلى الجزائر جعله يعاني من الناحية النفسففية خثيفففففففيفففففففار الحرب التي كانت تجري في 

ق " بشففكل دقي خالد بن طوبالالجزائر، كما لو كان يعيش في الجزائر، وقد عبرر المؤلف عن حال " 

، الوطنير ال ي «في المقطع السفففردي اآلتي: ، لكن الوطن يمكنه أن يصفففنع الوطنيين إنر صفففنع الوطنير

ا الباقي فليل إالر ادعاء   .2»أمر

" مواقف  خالد بن طوبال" و "  رحمون" و "  سوووعيدشفففكرلت الشفففخصفففيات البطلة المتمثلة في "   

اب التي صففففففبفت تحفت منحى واحفد أال وهو:  ، هفذا الموقف كفان نتيجة عوامل اإلنحيواز للثورةالكتفر

اب أن ينحففازوا لهففا بحكم اإلنتمففاءات تففارةً وظروف حتميففر  ة مرت بهففا الجزائر، فكففان البففدر على الكتففر

وتارةً أخرى بسففففبب السففففياسففففة اإلسففففتعمارية التي تدفع بهم إلى الوقوف ضففففدها وفي كال الحالتين 

 .فالكاتب مجبر على هذا الخيار

" ، قففد وجففدوا أنفسففففففهم مجبرين على محموود ديووب " و"  مووالووك حوودادوإذا كففان أبطففال روايففات "   

اإللتحفاق بصفففففففوف الثورة ال مقتنعين بمبادئها، بعدما كانوا يعيشففففففون حياة طبيعيرة، فإنره في بعض 

" نجد الكثير من شففففخصففففياتها يتميرزون  آلسوووويا جبار" "  أطفال العالم الجديداألعمال : كرواية " 

ا بنوع من الحمففا  الثوري الففذي ال نجففده في أبطففال الرو ايففات األخرى  حيففث يبففدون أكثر اقتنففاعففً

ا على تجسففففففيفد إرادتهم في النضففففففال من أجفل الحريرة ا وتصففففففميمفً      بفالعمفل الثوري وأكثر حمفاسففففففً

، إذ ورغم صففففغر سففففن بعض األبطال إالر أنرهم حاولوا بشففففتى الطرق اإلنضففففمام إلى 3واإلسففففتقالل 

ات نفسها التي يقوم بها الر عة عشر "، إبنة األرب حسيبةاشدون تقول " صفوف الثورة والقيام بالمهمر

                                                           

 .32-34محمد ديب، صيف إفريقي ، تر: جورج سالم، عبد المسي  بربار،مكتبة أطلل،)د،ط ، دمشق،)د،ت ،ص  -1 
2- Malek hadad, le quoi aux fleurs repond plus, ed juliard, 1961, p 26. 
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نرها الثورة للجميع، الكبار « ربيًعا لما بلغها عدم إسففففتجابة القيادة لطلبها لإللتحاق بالثورة لصففففغر سفففف 

 . 1«مثل الصغار، وأنا أريد أن أعطي دمي للثورة

ر هذا الحما  مرات عديدة في الرواية، فها هو الطالب الثانوي "    ابن السفففففابعة  " بشووووويرلقد تكرر

ه له،  عشففففر قد تحمرل بدوره لإللتحاق بالعمل الفدائي مضففففحيرًا بمسففففتقبله الزاهر الذي كان والده ياعد 

قه في الدراسففة على كلر أقرانه، إنر كلر ذلك مهم، كما أوضفف  لرفيقه الذي جاء يختبر مدى  نظًرا لتفور

ماذا تعني الدرو  وما يتبعها «ر الوطن جفديرته في اإللتحاق بالعمل الفدائي، لكنره ليل أهم من تحري

ة األولى التي يسفففتعمل  بالنسفففبة إليه؟ ال شفففيء إنرني أريد أن أفعل لآلخرين كاإلخوة وكانت هذه المرر

 . 2»فيها كالم المناضلين فَعلَت وجهه بعض الحمرة، أمالً أن يكون اآلخر قد تنبرييه إليييه

النرصوص الروائيريففففيففففة المكتوبيففففيففففة بالفرنسيريففففة قد عكست وبناًء على تقدرم نخلص إلى أنر معظم   

يية حقيقيرية بالنسبة اآلخرمواقيفف كتريفابيفها من الثيفورة، كما نجد أنر الصدام مع " " قد شكرل أزميفة هور

ألبطالها، و هذا ما تجلرى من خالل حيرتهم واضففففطرابهم في اتخاذ قراراتهم  إالر أنر مسففففألة اإلنتماء 

ة " مثال أكردت منذ البداي آسوويا جبار"امل األسففاسففي في االنحياز للثورة، فرواية " الوطني كانت الع

ية الجزائرية،  اآلخرعلى وجوب الكفاح المسفففل  للقضفففاء على "  " الفرنسفففي الذي حول طمل الهور

 . وإبعاد الجزائييري عن أصوليه العربيريية واإلسالميريية المتشبع بقيمهيا ومبادئيهيا

 

 الثقافية : الهيمنة -3-3

 نييييييييم نييييييييممك قدر أكبر لتحقيق تسعى األخيرة فهذه الثقافة، عن الهيمنة مصطل  ينفصل ال

 علا إصرارها في الثقافة تتجاوز فالهيمنة " كلية اجتماعية عملية كونها الثقافي واالحتكار الهيمنة

 وهذا .3 "دقيقة بيريقة والت ثير القوة مكامن توزع حيث من برمتها االجتماعية بالعملية االرتباط

  اــــــــتملكه وهو أال هذب الثقافة لفكرة تسويقا أكثر بعد هناك" بقولف "سعيد إدوارد" يؤكده ما

 وتهميــــن تجيز أن : السامي أو الرفي  موقعها بفضل بمقدورها الثقافة أن معناب ، أ  االمتـك

                                                           
1- Assia jabar, les enfans du nouveau monde, ed juliard, paris, 1962, p 235. 
2-Ibid, p 235. 

 
3
  .بتصرف ،  107ص ، سابق مرجع ، الثقافي النقد ، زبرجر ا إي خرثر 
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 قلب في القاط  بالتميز لإلتيان األساسية الوسيلة ربما أو ما شيذ منزلة وان وتحرم ، وتحلل

 وفيما خلف ذلك المضمار أيضا " .هي مضمارها

     وكما وصفها إدوارد سعيد بقوله :  سيادة ذات فهي ، قيم مجموعة أو بيئة مجرد ليست فالثقافة

 يتم االستحواذ عليها لما ولذلك  .1 "وأعمالهم الخاصة ظروفهم في راداألف فيها ميمور هيمنة  "

 الهينمة الثقافية هي  واعتبرت ، مؤسسة أو شخص أي على الهيمنة أو السيطرة قدرة من لها 

 . التقليدي واالستعمار العنف لسياسة واألقوى األنسب البديل

 بشكل علية المتسلط علا الُمتسلٍّط من معينة ثقافة فرض " تعني إذن الثقافية فالهيمنة   

 في يدخلنا سوي فهذا . الثقافي بالفعل الهيمنة تسمية حول نختلف كنا وان خفي، أو ظاهر

 الوعي بفعل تكون وقد توفيقية، غالبها وأشكال مثالية تفكير عناصر يحمل الذ  الجدل قضايا

نة ثقافة فهناك "2 .الثقافية للمسائل السجالي هَيم   يراف يييواألع والعقائد والقيم المعارف وهي ما

 معارف وهي عليها المهيمن والثقافة ، المجتمع في األقوى للفئات والسياسية والدينية االجتماعية

  لها ،وأن ذاتها في الكامن التفوق من نوع لها المهيمنة اليبقة فثقافة"، األضعف الفئات وقيم

  "طبيعيا األخرى الثقافات علا مهيمنة قوة منها وتجعل الخاص جوهرها من ت تيها انتشار قوة

 والتي المجتمع وصفوة النخبة من األقوى االجتماعية الفئات لدى دائما تكون المهيمنة فالثقافة

 راتب ثقافي، ت ينت  اجتماعي فتراتب" االجتماعية مصالحها،ومكانتها على حفاظا ثقافتها تفرض

 ضمن البعل بعضها وتقهر بعل، علا بعضها وتسيير بعضا بعضها الثقافات توجف بحيث

 فالغلبة ، "السياسية راعاتالص في المعارك فيها تحسم التي نفسها باليريقة الواحد المجتم 

 على فئة وصعود المجتمع في هرمية ذلك عن فينتج السيطرة مبررات تملك التى و األقوى للثقافة

 .أخرى حساب

 وفكريــــــــــــة ثقافية بهيمنة عضويا ارتباطا وهيمنتها معينة اجتماعية طبقة صعود يرتبط  "

 تتب  والتي اليبقة تلك تتبناها التي للعالم رؤية عن يعبر مما لف وينظرون الصعود لذلك تهيئ

                                                           
 1111/14/2114، 14ع  ، المتمدن الحوار ، الثقافية الهيمنة مفهوم ، العربي مختار 2

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=35445 
  17ص ، سابق مرجع ، االجتماعية العلوم في الثقافة مفهوم ، كوش دنيل 2 
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 متعمد كتخطيم الثقافية الهيمنة تمار  المثقفة الفئات أن بمعنى  .1 "المثقفين جهد نتيجة وتقبل

 حقيقة في هي التي بالقبول أفكارها وتحظى بالغا، تأثيرا المجتمع على خالله من تؤثر ومدرو 

 علي بالضرورة يعتمد االجتماعي التغيير ،فحدوث المسيطرة الطبقة احتياجات عن تعبير األمر

    .الضعيف المجتمعرائ  ش لدى بديلة ثقافة إنتاج على

 ال خفيــــــة صراعات عليها المهيمن والثقافة المهيمنة الثقافة بين الثقافية، الصراعات إن " 

 غير التقسيم حدود أن كما ، مرئية غير بيريقة والمعتقدات القيم إلا تتسرب ،مموهة واعية

 م  متكيفة عليها المهيمن فالثقافة )...( السياسية الصراعات في الحال هو كما فيها واضحة

 ألنماط استهالكية ثقافة هي عليها المهيمن فالثقافة.2  "الثقافي لنسقها ومستهلكة الُمهيمنة الثقافة

 .معها والتماشي لقبولها مضطرة تكون راوغة والسرية ، بالم تتميز جاهزة

 فحسب مادية قوة ليس  هنا والقوة الضعيفة ، الثقافات تغزو التي هي القوية الثقافة إن "

 هي وانما تمثلف، الذ  المجتم  في تتوفر التي المادية واإلمكانيات القدرات من الثقافة تستمدها

 التي الغايات وقوة عنها تعبر التي األفكار وقوة للثقافة الروحي والداف  المصدر قوة ذلك إلي

    .3تسعا إليها" 

 ييا ييييييييييييين أفكارهييييعيييييي للدفاع المعنوية ودوافعها وأدواتها منطلقاتها لها المهيمنة فالثقافة  

 للسليــــــــة ممارسة ألنف عام بوجف الثقافي الحراك في طبيعي أمر الهيمنة إلا فالسعي"

 حدية أكثر تكون والهيمنة سوذا يزداد األمر ،فإن مسالم نحو علا ولو الناهية اآلمرة األبوية

 في قمعية طبيعة ذات الهيمنة تحاول التي الثقافة تكون عندما وحشية أعظم تصبح والنتائ 

 احتواذب تستيي  وال – اختـفف درجة كان  أيا – المختلف األخر تقبل ال بحيث ، مضمونها

 كانت كلما الثقافتين بين واض  واالختالف كبيرة الفجوة كانت فكلما ."العام الكلي من كجزذ

 الثقافية الشخصية مس  عنها ينتج مما العنيف الفكري القمع من نوع عليها وتمار  أعنف وسائلها

 وهو ، بالضرورة ثقافات فيف توجد تفاعل حقل دائما فهناك"واالمتثال، الخضوع درجات وتفاوت 

                                                           

 .  148ص ، سابق مرجع ، األدبي الناقد دليل ، البازغي وسعد الرويلي ميجان 1 

 .  10ص ، سابق مرجع ، المعاصرة العربية للثقافة السياسي الوجه ، صال  الحاج رشيد 2 

 إسيسكو، ، والثقافة والعلوم للتربية اإلسالمية المنظمة رت ا منشو ، األخرى والثقافات العربية الثقافة ، التويجري العزيز عبد 3 

 . 14، ص 2112،  2ط .
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 سيحية أو وساحقة كاملة تكون قد والتي ، والمتفاوتة المتباينة والخضوع الهيمنة درجات يحدد

 ذلك ومثال ."بف تتميز الذ  والنشاط اإلبداع وميادين الثقافات هذب وغنا عمق حسب ونسبية

 الفكر بصهر االستعمار فترة إبان زائريةالج الثقافية الهوية طمل إلى الفرنسي االحتالل سعي

 لهدم القمعية الوسائل كل استخدمت فقد ، وروحا شكال الفرنسية والثقافة االستعماري االديولوجي

 والخصوصية واالنتماء الهوية تستهدف ما حد إلى نفسها تفرض ثقافة إنتاج واعادة ، الثقافية البنية

  .زائري الج للمجتمع الثقافية

 

  الهيمنة اللغوية :  -3-9

 ةالمهيمنيييييييي الثقافة فإن الحضارية، وبالقيم بها وارتباطها للثقافة األكبر الحامل اللغة باعتبار   

 أحد اللغات علا السييرة تمثل إذ"عليه، للسيطرة االستعماري الفكر يسعى ولهذا اللغة عبر تنتقل

 بوصفها إليها نظر البداية فمنذ 1 . "طوريةرااإلمب مارستف الذ  لـضيهاد الرئيسية المـمح

 اهتم اهتم المستعمر كثيرا بحرب الثقافات والقيم ويسعا وسيلة للحفاظ على الهوية الثقافية فقد "

 كسب النخبة األهلية من استمالة الجماهير ، وكيف أن التربية االسنعمارية والتوجيــــــف  إلا

 ثقافة من باهتة نسخا غدت حتا تتحرك كان  وقيمها، المحلية النخب ثقافة أفسد االستعمار 

  ةــــــــــالفكري األطر ضمن باالستقـل ميالبتها في النخب هذب أن درجة إلا وقيمف المستعمر

 واسية النخب هذب أصبح  ما سرعان ولذلك االستعمارية، البرجوازية وضعتها التا والسياسية

 على الفكرية السيطرة ومهمتها الواسطة كانت المتفرنسة فالنخبة2  "الثائر والشعب االستعمار بين

 عليها الموافق اللغوية األشكال داخل الثقافية الظواهر تنتقل إذ "، أروبية نسخة بجعلها الشعب

  3  "االجتماعية للبنية تعلم نفسف الوق  في اللغة تعلم فإن ولذلك الجماعة قبل من

 السيطرة إحكام في إستراتيجيات عدة وتداخلت الفرنسي لالستعمار الجزائر خضعت لقد   

 االستعمار عن بديل حل إلى اللجوء من لفرنسا البد كان االستقالل غداة لكن ، طويلة لمدة عليها

                                                           

 . 72ص ، سابق مرجع ، بالكتابة الرد وخخرون، أشكروفت بيل 1 

 والبحوث رسات ا لد رت ا اإلما العربي،مركز المغرب في اللغوي والتعدد الهوية محرز،إشكالية ومحمد بلكاوي إليا  2 

 .  83-82، ص 2114، 1اإلسترتيجية، أبو ظبي ، ط

 .  22ص ، نفسه المرجع 3 
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 علا واإلبقاذ الشكلي االنسحاب من فرنسا تمكن  فقد "الثقافي االستعمار وهو العسكري

 المستعمرين ، الذين من األوفياذ خدامها علا باالعتماد المنيقة في اإلستراتيجية مصالحها

 من وكذلك الحاكمة، السياسية النخبة األغلب في هؤالذ ويشكل عاليا الفرانكفونية الراية يحملون

 التي الحداثة قيم عن الدفاع بإدعاذ المنيقة في فرنسا مصالح عن دافع  التا الثقافية النخبة

 أخطر تعتبر اللغة عبر ثقافيا الشعب فإخضاع1 . "الفرنسية اللغة عبر إال تجسد أن يمكنها ال

   حضارية كقيم ترويجا يتم ،إذ المجتمع في الفاعلة والعناصر النخبة على لتركيزها الهيمنة أنواع

 سياسة االستعمار نه  فقد".بخطورتها منها وعي دون بها عليها المهيمن الطبقة واقناع وحداثية

 التهميــــــــــــــــش وسائل بكل وحاربتها العربية اللغة علا القضاذ أسا  علا قائمة لغوية

 في األعيان أوساط في خاصة تعليمها وتشجي  الفرنسية ترسيم علا عمل والتحقير،وبالمقابل

 الوجود تملك التي الوحيدة اللغة هي العربية اللغة أن تيقنوا الفرنسيون الكبيرة)...ك إن المدن

 من خاصة بصفة والفصحا عامة، العربية اللغة إقصاذ إلا تعمد ،وبذلك )...ك القو  الحضار 

 إلى الرئيسي المدخل هي فاللغة . 2" واالقتصاد واإلعـم والتعليم كاإلدارة الحيوية المجاالت كل

  اللغة من فجعلت ، بديلة استعمارية بأخرى وتعويضها وثقافيا لغويا المستعمرات كسر هوية

 الفصيحة  والعربية المحلية اللهجات تهميش على عملت وبالمقابل معتمدة لغة مركزية الفرنسية

 الفرنسية . اللغة تواجد على لتحاف  وثقافية سياسية نخب وتشكيل المؤسسات الرسمية من

 متيييييييييييييي التي المدى البعيدة االستراتيجة تلك هي الفرنسية اللغوية الهيمنة عن مثال وابرز  

                                                           

 . 2111 جويلية  11، العربي التجديد ، ولغوي ثقافي بغطاء استعمارية اديولوجية الفرنكوفونية ، جنداري إدريل 1 

http://www.arabrenewal.info  

 .   4ص سابق، مرجع العربي، المغرب في اللغوي والتعدد الهوية إشكالية محرز، ومحمد بلكاوي إليا  2 
 
 

http://www.arabrenewal.info/
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 محال ال مستقلة الجزائر إن" هي مفادها حقيقة إلى وصل إذ ،"ديغول شارل " بواسطة تنفيذها

 وأن المهم العمل من أجل أن تبق في دائرة النفوذ الفرنسي بعد االستقـل ، ف مر منذ استـمف

 الشبان من اآلالي تكوين في المتمثلة "كوس  ال بررموسون "ب عري ما توس  الحكم ب ن

 اللغة هيمنة علا فيحافظ المستقلة الجزائر إدارة لهم تسلم الجزائريين إداريا بالفرنسية ، كي

  يدور في فلك النفوذ  الجزائريين بقاذ ويضمن االستقـل، بعد الجزائرية علا الحياة الفرنسية

 ات المؤسسييييييييييييي جميع في الفرنسية اللغة هيمنة تكريل في ديغول نج  وبالفعل 1. "الفرنسي

 تييييييييييتم 1727 سنة أبرمت التي التاريخية األدلة حسب إيفيان اتفاقية نص أن حتى ئريةاالجز

 . فقم الفرنسية باللغة كتابتها

 ىيييييييييييعل ايييييمجهوده ركزت وقد الحكومية والدوائر الحيوية المؤسسات على سيطرت كما   

 .الفرنسية هي التدريل لغة كانت حيث نكفونياافر تكوينا تكوينها على وعملت التعليم، منظومة

 والغاء المؤسسات جميع بتعريب منها للتخلص المبذولة الجهود من بالرغم الهيمنة هذه إستمرت

 إال يسم  فـ الرسمية ئراالجز علا الفرنسية اللغة هيمنة تم  وهكذا" التعليم مناهج من الفرنسية

 نجحت الفرنسية اإلدارة أن بمعنى 2.  "بالفرنسية المكتوبة الوثائق إال يرى وال ، الفرنسية اللغة

 ل  ـــــــــكبدي الفرانكفونية تعمل أن فيف شك ال مما" الهيمنة مهمة تتولى محلية نخب تكوين في

 .  3البـد "  أبناذ بواسية نياق أوس  علا ولكن لـستعمار متحضر شبف

 والنخبة  األولى أوروبا لغة تعتبر كانت إذ واألفضلية للغتها مكانتها على للحفاظ تسعى ففرنسا

  الفرنسية هيمنة بعضهم يعلل " الطبقي والتصنيف الحضاري للرقي ومعيارا المثقفة والطبقة

  العالم لغات علا التفوق من نوعا تمتلك لغتها أن حيث فيياكز يقول كما الميتافيزقي بتفوقها

 واشعاع  الفرنسي الفكر جودة إذا تفسر والتركيب التحليل في وأنماطها تهااميز فإن ، األخرى

 اللغوي ،  الجانب في تفكيره وأنماط وثقافته لغته فرض الفرنسي فاالستعمار 4 . "الثقافي فرنسا

 ضرورية  ورقيها،وأنها الفرنسية للفة الحضاري التفوق بدعوى مستعمراته فرنسة على عمل إذ

                                                           

  والتوزيع والنشر والترجمة للطباعة األمة دار رنكفونية، ا الف الهيمنة ضد شعب كفاح زئر ا الج في التعريب ، سعدي عثمان 1 

 . 11، ص1 ط

  .11نفسه ، ص المرجع 2 

 . 82 ، ص سابق مرجع ، العربي المغرب في اللغوي والتعدد الهوية إشكالية حراز، ومحمد بلكاوي إليا  3 

 . 81المرجع نفسه ، ص 4 
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 االستعمار  المشروع قدم قديمة الفرانكفونية فكرة " لثقافي التنوع على للحفاظ الشعوب لهذه

ما بقي في جعبة فرنسا   -وستبقا –هي باقية ما  لف، بمثل حايثة و العربية بـدنا في الفرنسي

بصيص من التيل  إلا مقاربة عالمنا بعين الكولونيالية ال ترى غير أمـك استعمارية تقدم لها 

 .  1الجزية الثقافية عن حيازتها حقا في االستقـل الوطني " 

 

 االستقالل لمستعمراتها  لمنحه لالستعمار تمجيد أو قربان إال هي ما الفرنسية اللغة فكرة  

 توفير شروط  إلا بعناية انصرف  لذلك"االستعمار، تحت مازالت فرنسية أمالك باعتبارها

 جهد وأفرغ  عنها، التخلي إلا اضيرارها بعد حتا المستعمرات في سييرتها ديمومة

 بالمغلوب بها يرتبط إتباع لصلة استمرار والوجدان واللسان العقل علا لـستيـذ جهيد

 تاالمستعمر فأغلبية لغويا تابعة مازالت فالمستعمرات شكلية، كانت االستعمار فنهاية 2 . "الغالب

 .الفرنسية اللغة هي الوطنية لغتها أصبحت اإلفريقية

 كرد األدبية الكتابة إلى انتقلت لب . وحسب والمؤسسات دااألفر على اللغة هيمنة تقتصر ولم  

 هذب أن كما" االستعمار مناهضة بإمكانها ولكن ، االستعمارية القوى انتهجتها لسياسة طبيعي فعل

 نصوصا تؤلف يجعلها ما تماما المماثل والت ثير القوة من لها رؤى عن للتعبير توظف قد اللغات

 أن ةــــــــاألصلي البلد أهل للغة يمكن ال ذلك من أبعد نتائ  مرثت فقد كذلك للكولونيالية مناهضة

 ةــــــــــــــالهيمن فـــــــوج في كولونيالية المابعد للمقاومة مختلفا أسلوبا فتقد بسهولة تثمرها

 .مقاومة لغة إلى تتحول أن بإمكانها المهيمنة اللغة أن بمعنى 3. "الثقافية

 في عام بشكل تظهر امبريالية خطم هي الثقافية للهيمنة الحقيقي الشكل أن لوالق خالصة   

 في تمثل التي المعرفية والنظم الكلمة خصوصا لآلخر لالستعمار خضعت التي المجتمعات تقديل

 عن بعيدة اآلن هي التي السابقة تهاامستعمر تعد" حيث شعوري ال بشكل العقل في تتحكم خليات

 حسب ليس الرغبات هذب تمثيل ويتم.اإلمبريالية أوروبا ورغبات وموضوعات الرسمية الهيمنة

   يستمرون التي اإلديولوجية الخريية علا محلية كنواح أيضا بل تهاالمستعمر الغربية التركيبة

                                                           

 ، 1ط لبنان، ، بيروت العربية، الوحدة رسات ا د مركز ، لغوي-ثقافي تحد سياسات اديولوجيا رنكفونية ا الف بلقزيز، اإلله عبد 1 

 . 18، ص2111ماي 

 . 21، ص، مرجع سابق لغوي-ثقافي تحد سياسات اديولوجيا رنكفونية ا الف بلقزيز، اإلله عبد 2 

 . 11ص ، سابق مرجع ، الرئيسية المفاهيم الكولونيالية بعد ما دارسات ، وخخرون إشكروفت بيل 3 
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 اييييييوفكري أخالقيا تابعة لالستعمار تخضع التي الدول تبقى ولهذا "1 .وثقافيا أخـقيا حكمها في

.واقتصادي

                                                           

،  1ط ،)كلمة (رث ا والث للثقافة أبوظبي هيئة الذبيان، أبو قصي :،تر للثقافة الدينية رت ا والمؤث سعيد إدوارد ، هارت وليام 1 

 . 124، ص 2111
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   : الجانب التيبيقي  

)الغريوبك أللبير كوامو وروايوة ميرسووووووو تحقيق مضوووووواد )معوارضووووووة الغريبك      بين روايوة  -1

 لكمال داود :  

 : تلخيص رواية "الغريب" أللبير كامو 

عن دار  1242صدرت سنة  Albert Camusأللبير كامو  L’ étrangzr"الغريب"  رواية   

 عن دار األدب ببيروت . 1221غاليمار ترجمت إلى العربية سنة 

 بمدينة أحداثها تقع ، الرواية بطل "مورسو " هي رئيسية شخصية حول الغريب رواية تدور

 في الحاسبة اآللة على تضرب " كردونا ماري " اسمها بفتاة عالقة يقيم ، 1242 سنة ئراالجز

 . مكتبه

 دييييييبع على تقع مدينة – "نغو مار "ب العجزة مأوى من برقية األيام أحد في مورسو ىلقيت   

 يستقل لدفنها، الموالي اليوم في يحضر أن وعليه ، أمه وفاة تبلغه -ئرزاالج مدينة من ساعتين

 بسبب تقريبا سنة منذ يزرها لم التى أمه دفنه سيم مرا في يشارك نغو مار إلى األتوبيل مورسو

 . الجزائر إلى أدراجه ويعود هناك أمه يدفنه ، المسافة وطول المادية ظروفه

 غرفته بين قبل من يعيشها نكا كما حياته ليكمل مورسو يستيق  للدفن ليوم المالي اليوم في   

 سويا يذهبان ، األحد يوم يصادف الذي عطلته يوم كل يقابلها التي ماري وصديقته المكتب، و

 "مورسو" غرفة في المطاف هماب ينتهي ثم ، للسينما معه ماري وترافقه للسباحة البحر شاطئ إلى

 نييييييييييع فيحدثه. الليلة تلك معه والسهر ، غرفته في العشاء لتناول " ريمون " يدعوه ليلة ذات

 "مورسو" عليه فيقترح ضربا ابرحها وكيف له خداعها واكتشاف ، معها ومشاكله العربية عشيقته

 .ما بطريقة منها ينتقم إن

 وهييييييييدع مكتبه، في كان بينما األيام احد في " ريمون " من هاتفيا اتصاال " مورسو " يتلقى   

 ، ماري كذلك وترافقهما الدعوة قبل البحر، شاطئ علي"ماسون " صديقه عند العطلة يوم لقضاء

 -زوجته مع فيه يعيش صغير كوخ –"ماسون" بيت في الفطور وتناول البحر في للسباحة يذهبون

 رييييييييييييأث انييييييييقتفي كان عربيين رجلين يصادفون لشاطئ، الفطور بعد الثالثة الرجال يخرج

 بينهم يدور .وصديقه ريمون عشيقة شقيق إنه األتوبيل، ركبوا أن منذ "ماري ،مورسو   ريمون،"
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 طبيب إلى "ماسون" يأخذه غريمه، يحملها كان سكين بضربة ريمون راعذ تجرح ، عنيف شجار

 رأتين .الم بجوار ليبقى الكوخ إلى يعود"مورسو"و ، قريب

 مجددا، الشاطئ إلى الخروج بعدها ، ليقرر ذراعه ضمدت وقد الكوخ إلى " ريمون " يعود  

 وجدا ضخمة، صخرة خلف منبع إلى وصال حتى الشاطئ على يتمشيان ظال."مورسو فيتبعه

 ويطلق مسدسه يخرج أن "ريمون " يحاول ، وعدائية مريبة نظرات يتبادلون. هناك العربيين 

 في به ليحتف  المسد  منه يأخذ  .لذلك مبرر هناك ليل انه يقنعه "مور " لكن  النار عليهما

  جيبه

 . الكوخ إلى يعودان وجاره بطلنا ، الصخرة خلف فجأة العربيان يختفي

 "مورسو" دويع الكوخ دخولهما من لحظات بعد حارقة، والشمل الحر شديد اليوم ذالك كان  

 هناك الراحة من قسم أخد في يفكر البارد،كان النبع غاية إلى ،يتمشى أخرى مرة الشاطئ إلى

 .الصخرة عند مجددا "ريمون" غريم فيصادف النسوة، وبكاء والجهد الشمل من هروبا

 على قاسية الشمل كانت ن كالم أي تبادل حتى أو ، عراك أو شجار دون الطرفان يتواجه  

 سكينه "العربي" فيخرج منها ليتخلص األمام إلى خطوة تقدم ، أمه دفن بيوم تذكره "مورسو "

 ليجد يده تتشنج. جسده على السيطرة ويفقد فيتوتر ، "مورسو" وجه على الشمل أشعة فتنعكل

 جبينه من العرق ينفض ، قتيال الشاطئ على العربي يطرح ، المسد  نابض على يضغم نفسه

 .أخرى رصاصات أربع الميت جسده على فيطلق عليه تشتد والشمل العربي قتل صدمة تحت

 وصوال به المحيطين كل ويستجوب. القضية في ويحقق يستجوب ، مباشرة "مورسو" يوقف

 التحقيق قاضي يصل المأوى في أجريت التي التحقيقات ،وأثناء"رنغو ما" في العجزة مأوى إلى

 ليجد موتها، حيال والمباالة ببرودة تصرف وأنه معها بواجبه يقم ولم أمه، لموت يحزن لم انه إلى

 التهمة تثبت حيث ، لوالدته واهماله "اإلحسا  عدم" هي جديدة بقضية متهمة نفسه "مورسو"

 . المأوى وعمال الدفن حضروا الذين الشهود بواسطة عليه

 ألمه إهماله والثانية العربي، قتله ،األولى جريمتين على كبيرة ضجة وسم"مور " يحاكم  

 وأعزيت لذلك الدامغة األدلة توفر مع األولى الجريمة من يبرا القضيتين في يفصل.موتها عند

 .باإلعدام عليه ويحكم الثانية الجريمة في ويدان .الشمل إلي الجريمة

 سو تحقيق مضاد" لكمال داود :  تلخيص رواية "مو 
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بالجزائر  2113صدرت سنة  Meusaut ,Contre – enqueteسو تحقيق مضاد مو

بفرنسا بمنشورات "أكث سود" ترجمة  2114بمنشورات البرزخ ، صدرت الطبعة الثانية سنة 

تحت إشراف دار الحديد ببيروت بقلم    ماريا  2112إلى العربية بعنوان "معارضة الغريب" سنة 

 الدويهي وجان هاشم . 

 في الرواية أحداث تدور كامو، أللبير "ريبالغ " رواية على رد هي الغريب "معارضة" رواية    

 . 1212 سنة سابقا "رنغو أو "ما" جحوظ" اسمها  بقرية الجزائر مدينة

 يعيشان كامو، أللبير الغريب رواية في القتيل "موسى" شقيق "هارون " حول الرواية تدور    

 المرفأ، في حماال "موسى"الدولة، و أمالك تفتيش دائرة في يعمل ،هارون جحوظ في أمهما مع

 .شيئا عنه يعلم أحد وال مجهولة وجهة إلى محدد سبب دون تهمادوال يهجر ليلي حار  أبوهما

 وليييييييييييح دكتوراه أطروحة يعد للشرب، ارتيادها أعتاد حانة في فرنسي بطالب هارون يلتقي

 هارون به يذيه طويل منولوج نظره،الرواية وجهة من له سردها هارون يعيد "الغريب " رواية

 على فتاة شرف عن يدافع وهو الجزائر مدينة شاطئ علي موسى قتل كيف عليه يقص لحانة،ا في

 . والعزاء  الدفن مراسيم تقم ولم جثته علي يعثر لم أنه وكيف فرنسي، يد

 كظله ويالزمه مكان، كل في شبحه يطارده أنه درجة إلى يهلد رهيبا أثرا موسى مقتل يترك    

 الرغبة و الحزن من حالة في دخلت التي أمه ذلك في تساعده االنتقام، على يحثه و أبدا يفارقه وال

 وليل كأم، حقها برد كفيل التعيين على ال فرنسي أي قتل ، هارون قاتل من االنتقام في الشديدة

 .نفسه القاتل بالضرورة

 والمستعمرين، الثوار بين واالقتتال النار إطالق وقف عن اإلعالن تم 1212 مار  في    

 المستوطنين أحد أسرة منزل على وأمه هارون يستولي الجزائر من المعمرين خروج بداية ومع

 .لالستقالل الرسمي اإلعالن قبل الجزائر غادروا الذين

 نيييييييييييييم ايييييهارب الفرنسيين أحد فر الليلة تلك وفي ، 1212 جويلية 2 االستقالل إعالن بعد

 وتحرضه ، ألخيه للثأر الفرصة هارون فيستغل ، إليه لجوءا بالصدفة هارون بيت ليدخل األهالي

 الليمون شجرة تحت المنزل فناء في القتيل الفرنسي يدفنو برصاصتين هارون ذلك،فيقتله على أمه

 .الجريمة أثار ذلك بعد لتمحى

 نيييييييييييم توجيههم تم ، الليلة تلك في اختفى فرنسي عن للبحث الجنود يأتي الموالي اليوم في   

 طرف من أعتقل ، هناك من يخرج النار إطالق صوت سمعوا ألنهم هارون بيت إلى األهالي قبل
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 ألنه بها مدان انه فيتض  ، الجريمة بارتكابه يعترف التحقيقات وأثناء ، الوطني التحرير جبهة

 واتهمته ثوريا عمال تعتبره لم ،لذلكالجزائر الستقالل الرسمي اإلعالن بعد الخطأ الوقت في ارتكبها

 أي دون من سراحه يطلق الموالي اليوم صباح في الحرب، في يشارك لم ألنه والخيانة بالعمالة

  .تبرير

 سو تحقيق مضاد" : قراذة في العنوان "مو 

 تجدر اإلشارة و التنويه إلى أني تعمدت تحليل العنوان األصلي للرواية، وليل عنوان الترجمة   

 ذلك أن العنوان غني بالدالالت واإليحاءات ، وأن عنوان الترجمة ليل إال اصطالح فقم ويمكن

   عالقةموسرو" لترجمة أن تحمل عنوان خخر غير العنوان األصلي. باإلضافة إلى أن شخصيو "

 في ذهن القارا بكل تفاصيلها وهذا ما يسهل عليه فهم الرواية وفهم الدراسة بشكل أفضل . 

 الشخصية هذه ويستحضر كامو، أللبير الغريب رواية القارا ذهن إلى يعيد مورسو اسم إن

 ما فتاة بسبب كالمية مناوشة إثر الجزائر بحر شاطئ على العربي قاتل  "فمورسو " أبعادها بكل

 وال الوجود لهذا قيمة تعم ال عدمية شخصية فإنها الفكري، بنائها صعيد على الشخصية هذه يميز

 تقريبا أجب  ؟عجوزا كان  هل س لني ." نعم " قل  هنا؟ التي أمك هاهي " االجتماعية للقيم

 . 1  "بالدقة السن أعري أكن لم ألنني

 ربما أو أمي مات  اليوم" لوفاتها يكترث ال ، فقم والدته أنها غير أمه عن شيئا يعرف ال  

 إلى يرجع ، تلفزيونية قناة على خبرا يشاهد كأنه مهتم وال مبال غير. 2 "أدر  لس  .أمس مات 

 جعله لسنوات أمه عن فبعده ، يكن لم شيئا كأن حياته في يستمر مراسيم العزاء انتهاء بعد عمله

 كان  أمي وان انقضا أحد يوم كان انف فكرت "بموتها شيئا يخسر ولم ، الموتى عداد في يعتبرها

 الصعيد على أما.3  "تبدل قد يكن لم باإلجمال شيئا وان عملي س ستعيد ،وأنني مدفونة اآلن

 انتماءه بعدم خالله من يشعر ، جامدة بأحاسيل يتميز ونفسي اجتماعي إغترابا يعيش النفسي

 االنعزال .  و االنكفاء فيفضل وقيم مبادا من يسوده وما مجتمعه إلى

 ال إذ ، للرواية القراءة مفتاح فهو منها البد ضرورة كان الرواية في مورسو استحضار إن  

 مات"مورسو أرتكبها التى الجريمة خصوصا و وشخصياتها بأحداثها الرواية أبعاد نفهم أن يمكن

                                                           

 . 24 ص ، 2113 ، لبنان ، بيروت ، اآلداب ،دار إدريل مطرجي عايدة :تر ، الغريب كامو ألبير 1 

 . 12المصدر نفسه ، ص 2 

 . 34إدريل ، مرجع سابق ، ص مطرجي عايدة :تر ، الغريب كامو ألبير 3 
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 القصة قرأت أنك الشك  .1 "عني إال رحل الحياة، هذب عن رحل طويل زمن ومن زمان من القاتل

  ، الدقة بإزميل نحثث حجارة كلماتف تبدو ، الكتابة ويجيد يكتب ، كتبها الذ  الرجل رواها كما

 وما ؟ القتيل هو وأين ؟ يتحدث قاتل أي فعن  2"  التفاصيل إختيار في ودقيق قا  شخص بيلك

 وغيرها "مضاد مورسو،تحقيق" عند قراءة تطرح األسلة هذه بدقة؟ كتبت التي القصة هذه حكاية

 باستحضار وذلك قرائتها كيفية علينا تفرض لذلك الغريب، رواية في إال إجابتها توجد ،ال كثير

 اليوم أمي ". مزدوج منظور من قرائتها بمعنى ، القراءة أثناء الذهن في " الغريب " رواية

 مات  ربما أو أمي مات  ، "اليوم،3   "شفف ببن  تنبس ال .صامتف الحياة، قيد علا مازال 

من  لكن الغريب رواية إعادة باعتبارها داود كمال رواية قراءة بمعنى   4أدر "  لس  باألمس،

 جزائري . كاتب نظر زاوية

 يهدف والقضاء الجريمة بعالم تعلق مالبساتها،"مضاد تحقيق " العنوان من الثاني الشق أما  

 يحمله الذي التحقيق هذا ولكن مالبساتها، في البحث يجب قضية فثمة الحقيقة، عن الكشف إلى

 الجانب عن البحث أي مختلفة وظروفه مختلف، سابق أولي تحقيق هناك بمعنى.مضاد العنوان

 سحب "بقوله الجريمة عن األخير هذا يرويه فما "كامو ألبير" يرويه وعما الحقيقة هذه من األخر

 اـــــــــــعل يد  وتشنج  كلف كياني تمدد )...ك الشمس في أمامي عرضها التا سكينف العربي

 كمال يعرضه الجريمة هذه حقيقة من األخر الجانب أما .5 "المسد  نابل فاستجاب المسد ،

 موسا أراددنيئة، حسابات سوى الواق  في يكن لم ما إلا أعزي  مركبة جريمة" قوله في داود

 بكل الشاطئ علا ف رادب نفسف عن يداف  أن األخير هذا ف راد ، بيلك بت ديب فتاة شري ينقد أن

 مفهوم أن إلى نصل وبهذا مختلفة، بطريقة ولكن كامو ألبير يرويه ما رواية أي 6 "أعصاب برودة

 . الطاقية القراءة تولد التى المضادة الكتابة : هما مهمين مفهومين أمامنا يطرح المضاد التحقيق

 رؤية العربي في رواية "الغريب" :  -

 تدل أن ، دون الرواية في ذكرها تكرر "عربي" كلمة أن سيالح  الغريب لرواية القارا إن  

                                                           

 . 18، ص 2112،  1،ط البرزخ دار هاشم، وجان دويهي ماري:،تر الغريب معارضة ، داود كمال 1 

 . 12سابق ، ص ،مصدر الغريب معارضة داود، كمال 2 

 . 12المصدر تفسه ، ص 3 

 . 12ألبير كامو ، "لغريب" ، مصدر سابق ، ص 4 

 . 11ألبير كامو ، "الغريب" ، مصدر سابق ، ص 5 

 .  31 – 31سابق ، ص مصدر ، الغريب معارضة ، داود كمال 6 
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 أستخدم أسا  أي على. مرة 22 تكررت أنها مع المقتول اإلنسان ذلك غير أهمية ذات شئ على

 ضدية ثنائية يجسد الحقيقة في ، فهو مختلفين مجتمعين بين للتمييز هل الكلمة؟ هذه كامو ألبير

ر( أو )مورسو /العربي( الكولونيالي والخطاب العالم عليها ينبني  ،فمورسو)الماستعَمر/الماستعم 

 يمثل 

 الماستعَمر المجهول والعربي الفرنسي الماستعَمر .ولكن ماذا يصد تحديًدا؟ هل العربي يمثل وطنا؟  

 الجزائري . وغير الجزائري على يطلق العربي فلف  ذات؟ أم ؟ هوية هل

 الوعي في شئ "األخر" موض  في "العربي" يض  الذ  وعي في " العربي كلمة دلولفم  

 صورة المتقابلين اليرفين هذين وبين تماما أخر شيذ . مستقبلية وصورة "أنا" منف يتخذ الذ 

 تحقق ال وسلطته الفرنسي فقيمة 1"تلك من فروع وبعضها لهذب امتداد بعضها "للعربي  "متعددة

 كطرف عليه والعنف الهيمنة ممارسة من يتمكن حتى عربيا وبكونه الثاني الطرف بوجود إال

 إلى اختزلته فالرواية . العربي هذا لدى نجدها أن يمكن التي الوحيدة القيمة وهي .ومهمش ضعيف

 إنف" وسلبية ثابتة سمات من تتشكل مصطنعة كينونة إلى وانما .كهوية ليل "العربي" واحد مكون

 اإلنسان فعروبة ، قضية الوق  نفس في ولكن إنسان فالعربي ، مستقل وتاريخ وصفات ذات

 على تنطوي هوية العروبة أن تدرك أن .2 "عصرب أمة تجاب نفسف تجاب مسؤولية عليف تترب

 لطبقية وممارسة كينونة إلى الهوية تتحول االستعماري الخطاب نظر وجهة من ولكن الوحدة

 أنني يوما أحس لم ؟ تعلم هل عربي،" األوروبي األبيض الرجل يمارسها التى والعنصرية

 من فالبد .3 "األبيل الرجل نظر في إال لها وجود ال التا الزنوج وض  تشبف صفة عربي،غنها

 عنصرية لصفة إسقاط مجرد فالعربي ، مقتوال عربيا األخر موت يكون حتى الفرنسي نظرة

 الخياب من استفادت التي االستعمارية الممارسات هنا يعنينا وما " األوروبية المخيلة أنتجتها

 العرفي

 .لألدب جديدة قراذات تفعيل علا الكولونيالية بعد ما خياب قدرة علا مؤشر وهي ، للهيمنة

                                                           

 
1
 . 18 ص ، سابق مرجع والغرب، واإلسالم العروبة الهوية مسالة ، الجابري عابد 

 العربي الوعي في وقضاياها العربي،الهوية المستقبل كتب سلسلة ضمن ، العربية القومية الهوية في ، البويني عفيف 2 

 . 22، ص 2113، 1، ط18، ع لبنان ، بيروت ، العربية الوحدة رسات ا د مركز المعاصر،

 . 84 ص ، سابق مصدر ، الغريب معارضة ، داود كمال 3 
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 ليست وهي "العربي "واحدة كلمة في الهوية تختزل إذ .1 "دالليا ومنجزة منتهية ألعمال خاصة

 .تصورات وتمثيالت من الكولونيالي الفرنسي نظرة تعكسه ما إال

 يفرض والمستوطن قرون منذ "الكولونيالي المنظور إطار خارج الكلمة تفسير يمكن فال   

 فذلك "العربي" أخي سما فإذا ، يزعجف عما ويشجبها يستملكف ما علا األسماذ ميلق قدرب

"كان البد إذن من نظرة ويؤد كمال داود على هذه الفكرة بقوله .  2يقتلف كما يقتل الوق "  لكي

 .  3بيلك كي يصبح أخي "العربي" ويموت بسبب ذلك" 

 سهولة ، فهي إذا صفة عنصرية لتبرير فعل بكل  للقتل يستبي  الفرنسي نظر في فالعربي  

 في ذلك تنكرا لتعسف قاهر؟ ما إن  أال "الرواية في داود كمال إليه يحيل ما وهذا استعماري

 المحير معتبرا إياب أحق باالهتمام من حياة  اللغز ،وذهب القاتل إنكف  حتا الرصاصات أطلق 

 أكثر ، اتلتصق به هذه الكلمة تميزا  ال ثقافة أو قومية في عضو العربي ويعتبر  .4 "العربي

 يييييرالذكي يةسالفيييييييييارات اللالعتبيييي وذلك عربيا أخاه يكون أن األخير في رفض فهارون

 . 5لملذ دفاترك" بف اجتمع  بالكذب مول  شخص مجرد أحد ال شقيق أو موسا شقيق أنا"

 ألخيه والوطني القومي واالنتماء الحقيقية الهوية نسف إلى تهدف عنصرية صفة العربي إن   

 ، عابرة روائية شخصية حتى منه يصنع ولم يسمه فلم ، نكرة يكون أن كامو ألبير شاء فقد موسى،

 . عربي لكونه فقم لشيء ال مجانية جريمة بطله يرتكب لكي ذريعة بجعله اكتفى بل

 استراتيجية القراذة في رواية "ميرسو تحقيق مضاد" )معارضة الغريبك :   -

 : Lecture superpositionالقراذة اليباقية / 1 -

 تخترق الكولونيالية بعد ما الرواية لقراءة جديدا مفهوما الكولونيالية بعد ما الدراسات أنتجت  

 التى الطباقية القراءة وهي األوروبي، التراث فرضها التي للنصوص الواحدية القراءة نظام

 اقترحها

 رواية ضوء في االستعمارية الرواية قراءة.اتجاهين في القراءة المتزامنة تعني والتي سعيد إدوارد

 لإلمبريالية، الثقافي الخياب في السييرة آليات تفكيك بين القراذة هذب تجم  "األصليين السكان

                                                           

 
1
 . 11 والتطبيق، ص النظرية المعاصر العربي النقد في الكولونيالية بعد ما خطاب والمخاتلة، الرسيل شهاب، أبو رمي 

 . 23 ص سابق، مصدر ، الغريب معارضة ، داود كمال 2 

 . 82، ص سابق مصدر ، الغريب معارضة ، داود كمال 3 

 
4
 . 11المصدر نفسه ، ص 

 
5
 . 121المصدر نفسه ، ص 
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 التاري  ستكشف التي القراءة وهي .1 "الثقافة في وانعكاسها لإلمبريالية الوطنية المقاومة قراذة

 كشف وهو داود كمال رواية إليه تسعى ما االستعماري،وهذا الماضي لذلك المجهول أو الخفي

 ."الغريب معارضة " رواية مع بالموازاة "الغريب " رواية في االستعمارية األبعاد

 ضمن يكتبان "كامو ألبير " و "داود فكمال"، الوقت نفل في روايتين يقرأ القارا يجعل هذا

 المدروسة،كيف الظاهرة حول متكامال وعيا تخلق أن القراءة هذه شأن ومن التاريخي النسق نفل

 القدرة نملك أن علينا ينبغي " المستعمرة هذه سكان يتصورها وكيف األوروبي الروائي يتصورها

  تيويرها في وتسارع ،أهدافها برام  منها لكل معا متفاوتة تجارب ونؤول بإمعان نت مل أن علا

 المزدوج المنظور فهذا.  "2 غيرها م  وتتفاعل تتعايش منها وكل الخاصة الداخلية وتشكيـتها

 الواحدية القراءة قيود من الدالالت يحرر

 ييييةلروايييييي الواحدية القراءة قصر تكشف قراءتها طريقة في " الغريب معارضة" رواية إن  

 أخرى رواية خالل من الجزائري المنظور هو أخر، منظور إلى بحاجة فنحن وبهذا "الغريب"

  .روايته في قمع أو توارى أو خفي ما تبرز

 تدينه عبثية لمحاكمة يتعرض ، سبب أو دافع دون عربي يقتل الغريب رواية في "مورسو "

 فهذه لجرمه، الدامغة األدلة توفر مع جريمة ارتكاب على تدنه ولم أمه، وفاة اتجاه سلوكه على

 إلى وأعزيت عنه الحكم إلسقاط كافية العربي صفة حمل ،كان استعماري منظور من الجريمة

 هذا قاد الذ  األحداث خط أمامكم رسم  لقد السادة أيها وهكذا "."مورسو" على الطبيعة تأثير

 عاد ، قتل قضية ليس  القضية ألن هذا، علا ألح ،وأنا ومعرفة تبصر بكل القتل إلا الرجل

 قضية فهي داود لكمال بالنسبة ماأ.3 "الظروي بسبب مخففا تعتبروب أن تستييعون واع غير فعل

 ينقد أن موسا أراد" النفل عن دفاع حالة في القاتل موسى،وان اجلها من مات الشرف عن دفاع

 الرواية الكاتب يبني وبهذا .4  "نفسف عن يداف  أن األخير هذا وأراد ، بيلك بت ديب الفتاة شري

 لبطل ويبرر الشرف عن الدفاع وهو االعتداء فعل لبطله يبرر بحيث الغريب صوت حضور على

                                                           

 
1
 . 118ص  ، سابق مرجع ، الثقافية رسات ا للد موضوعا السرد ، الخضرواي إدريل 

 . 111، ص 2114،  4ط ، لبنان ، بيروت ، اآلداب ،دار ديب أبو كمال:تر ، واإلمبريالية الثقافة ، سعيد إدوارد 2 

 . 123ص ، سابق مصدر ، الغريب ، كامو ألبير 3 

 
4
 . 31ص ، سابق الغريب،مصدر معارضة ، داود كمال 
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 ينيو  ال بالظهور اآلخرين ألصوات المجال إفساح كان هنا ومن " النفل عن بالدفاع كامو ألبير

 حوارية في معا تقرأ أن يجب األصوات هذب جمي  إن بل . واقصاذ المهيمن الصوت إزاحة علا

 تمثل كونها مورسو شخصية وخصوصا الدراسات من الكثير في قرأت "الغريب"  "متبادلة

 المذهب العبثي لألدب ، ولكن هذا غير كفيل بفهمها من وجهة نظر نظر الطرف المهمش في 

 . نفسها الرواية

 تحقيق مورسو " رواية فقراءة روايته داود كمال عليه نسج الذي الروائي الخم هو وهذا  

 هذا أن بيد،عربيا يقتل مورسو أن صحيح" الكاتب أو األصلي النص هوية تلغي ال "مضاد

 العرب ان وصحيح ، أب أو أم لف يكون أن عنك دع ، تاريخ دونما ويبدو ، لف اسم ال العربي

 المرذ أن علا أصر أنني غير )...ك كذلك أسماذ دون أنهم بيدا ، في وهران بالياعون يموتون

الفرنسي  اإلمبريالي الفتح ذلك عن تفاصيل : منف نقي  أنها يوم ذات ظن ما كامو روايات في يجد

، مستمرا خـل حياة كامو ومسقيا إلا الصميم نسي  النصوص  1038بشكل مميز الذ  بدأ عام 

فتاري  االستعمار الفرنسي الذي أخافه ألبير كامو في "الغريب" يعيد كمال داود .  1وت ليفها" 

"لو لقيتني قبل عشرات السنوات لكن  قد أخبرتك رواية البغي / األرض الجزائرية إحياءه 

 . 2والمستوطن الذ  يعتد  عليها باالغتصاب والقهر المتكررين" 

 هـــــــــــــــــــــــب هــــــــــــتتهم ما وهذا أخالقية جريمة إلى مسارها يتحول العربي قتل على مورسو فمحاكمة  
 نظر في العقاب يستحق يجعله وهذا"3.مجرم بقلب أمف دفن ب نف الرجل هذا أتهم إني "المحكمة
 .المحكمة

 ال ، صوت ال ، اسم ال "وانتماءه هويته من العربي هذا جردت الرواية أن إلى باإلضافة  
 االحتالل فترة في والقتل ،الجزائر في وقعت أحداثها باعتبار جزائرية شخصية بها فالرواية "ذاكرة

 ال والذي الروائية الشخصيات بقية عن "العربي" كلمة هو يميزه أن يمكن ما وكل جائز الفرنسي
 والعربي األصل هم إليه والنسبة . معروفة فرنسية أصول ذوي  فهم ، لتعريفهم كامو ألبير يحتاج

 في ، نفسف الوق  في لمح  ولكنني جيدا، أسمعف لم شيئا لريمون ماسون قال " الدخيل هو

 هنا ومن "2 .اتجاهنا في ويتقدمان السميك الكحلي الثوب يرتديان عربيين الشاطئ طري أقصا

                                                           

 .  131ص ، سابق مرجع ، واإلمبريالية الثقافة ، سعيد إدوارد 1 

 . 88ص ، سابق مصدر ، الغريب ،معارضة داود كمال 2 

 . 112ص  ، سابق مصدر ، الغريب كامو، ألبير 3 

 . 11، ص  سابق مصدر ، الغريب كامو، ألبير 2 



 جتليات الرؤية بني رواية "الغريب" أللبري كامو ورواية "معارضة الغريب" لكمال داود الفصل الثاين:

53 
 

 منظور من التاريخ هذا وكتابة قراءة نعيد أن وهو االستقالل، فترة في الجزائرية الرواية دور يبرز
 .المستور كشف وهو ، الضحية منظور أي العربي ذلك
 ويمكن.لها المقاومة وعملية اإلمبريالية، ،العملية عمليتين" الرواية لهذه قراءتنا وندخل  

 مثـ الغريب رواية في وهو – بالقوة إقصاذب يوم ذات تم ما تشمل لنصوص قراذتنا بتوسي  ذلك

 لجزائر الـحق الظهور ثم ، الجزائرية الدولة وتدميرها فرنسا الستعمار ب سرب السابق التاريخ –

 المستعمرة الشعوب لدى الوعي مرحلة تبرز حيث "3 .المعارض موقف كامو منها اتخذ مستقلة
 التجاهل فهذا عليها، والرد نياليةلو الكو  الرواية على االشتغال تعمدت مضادة سردية فظهرت

 من عاما سبعين بعد لرواية فنية حبكة منهما يجعل المغيب االستعماري  والتاريخ العربي لشخصية
 أخي كان " الرواية أصل وهو معروف شخص إلى األخير هذا ،فيتحول العربي قضية تناولها

 تعمد ما وهذا."4الـئحة علا األبد األخير إلا "العربي"ب يعري ظل لكن ، اسم لف كان ، موسا

 "5 .ما مؤلف يظهر حين مشبوك هو ما بفهم النص قراذة "علينا ولذلك إقصاءه كامو ألبير
 حكم على حصوله في مورسو والدة لعبته الذي الدور فهم نعيد الرواية تجعلنا ذلك إلىإضافة   

على عدم اكثراته لها ، والدور الذي لعبته أم هارون الت كرست حياتها لتنتقم من قاتل  اإلعدام
 التقمص واجب أمي علي فرض  "ألخيه لشخصية تقمص من حلة هارون  على فتفرضموسى 

"وأنا بيد  التي لم وعامل محفز على القتل  "1فحالما متن عود  راح  تلبسني ثياب المرحوم 

 " .2تنزل بعد الجريمة ، وأمي وإصرارها علا ث ر شني  حققتف أخيًرا 

 ما مرحلة في الثالث العالم كتاب يحمل لذلك" جديدة بطريقة الروائي التاريخ مع التعامل أي  

 مختلفة ممارسات "خلق" علا وتحريضا مذلة لجراح ندوبا أعماقهم في ماضيهم اإلمبريالية بعد

 قابلة وتجارب استعمار ، بعد ما مستقبل نحو وتنزع ، التنقيح علا طاقة تملك للماضي ورؤى

 السابق في صامتا كان الذ  األصـني ينيق والمركز،فيها والتوزي  الت ويل إلعادة بإلحاح

 المستعمر ومن شاملة مقاومة حركة من كجزذ استعادها أرض علا الفعل ويمار 

 لتكون مكوناتف وتحويل جديد من الكولونيالي األدب قراذة إعادة اليباقية المستوطن،فالقراذة

                                                           

 . 132 ، ص سابق مرجع ، واإلمبريالية الثقافة ، سعيد إدوارد 3 

 . 22 ص ، سابق مصدر ، الغريب معارضة ، داود كمال 4 

 . 133 ص سابق مرجع ، واإلمبريالية الثقافة ، سعيد ادوارد 5 

 . 24 ،ص سابق مصدر ، الغريب معارضة ، داود كمال 1 

 . 112المصدر نفسه ، ص 2 
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 على اأساس قائمة و مستوحاة الغريب  "معارضة  "فرواية ،3 الكولونيالية  بعد ما روح إلا أقرب
 . أوال الغريبراءة ق دون  راءتهاق يمكن ال أنه لدرجة "الغريب" رواية
  : Anti écriture/ السرد المضاد )الرد بالكتابةك 2-

 خلفه الذي الوضع من بتأثير كتبت كثير آداب الكولونيالية بعد ما المجتمعات أنتجت لقد  
 مناسبة االستعمار يصبح ،إذ طباقية قراءة إال قرأي أن يمكن ال سابقا رينا أ كما والذي االستعمار

 الكتابة بواسطة الزمن من فترة طوال المهمش صوتها عن المجتمعات هذه لتعبر الرواية لكينونة
 اختـفها بواسية نفيهم ومحاولة اآلخرين كل تجاوز إلا مسعاها خـل من مضاد عمل والكتابة"

 -كإبداع - الكتابة أن حيث من الكاتبة الذات م  يتضاد عمل أنها لديهم،كما عما وتميزها عنهم

ظروفها  وكاسرا إياها متجاوزا فوقها من تمتد وهي الفاعلة الذات يفوق كوني إدعاذ هي

 " .4وحدودها  

 مجتمعات  في أخرى إلى حقبة من واالنتقال الثقافية التحوالت طبيعة لتفسير مدخل فهي   

 الوقت وفي وتفكيكها تقوم إذ الكتابة في الغربية المركزية على والثورة ، الكولونيالية بعد ما

 الرؤية م  وتتساوق تتيابق ال رؤية عبر" المضادة الكتابة بواسطة اختالفها على تؤكد نفسه

 ذلك أ  -الغرب،فهو محفوظات مجاالت في والقارة السائدة راقيةاالستش أو الكولونيالية

 هيمنة عـقة هي التي راياألط-المركز عـقة تفكيك في الكبرى النقدية العملية من جزذ -السرد

 بمرحلة ارتباطا الهيمنة/القوة عـقة ظل في تكون  أن لها سبق ما صورة تشكيل فيعاد )..كأوال

 الذي الكولونيالي الخطاب وتقويض بخلخلة يقوم إذ"1 .الكولونيالية المرحلة هي متعينة تاريخية

 اإلمبريالية، ومناهضة نفسه تمثيل على قادر وغير عاجز األخر بأن ويصرح طياتها في يحمل

 وتخترق تتجاوز ، عناصره وتوزيع الكولونيالي النص تأويل إعادة على يعمل المضاد فالسرد

 الصمت الذي أطبق عليه النص األصالني . حاجز

 ديث وتسعا إلا امتـك أدواتسبل الح تحتكر وهي واحد، بصوت تتحدث المهيمنة فالثقافة" 

 أن يستفيد منها في تمثيـــل ذاتـــــــف  أخر صوت أ  فرصة تتيح ال بحيث كليا، امتـكا التخيل

  "2 .مضادا تمثيـ المهيمنة الثقافة تمثيل في أو

 يمكن التي التمثيل وسائل كل من الشخصية هذهإفرا  و ، صوته إلسكات العربيفألبير كامو قتل 

 مورسو،تحقيق " عنصر مقاومة في الرواية لسيطرة الفرنسية على الجزائر ، لدى منه تجعل أن

 هيلين" عليه تطلق حيث "النقيل من أشكال الرد والسرد المضاد أو شكل هي "مضاد

                                                           

 . 21ص ، سابق رجع م ، واالمبريالية الثقافة سعيد ادوارد 3 

 . 18، ص 12221،  1ط ، ،بيروت اآلداب دار ، الكتابة ضد الكتابة ، الغدامي محمد هللا عبد 4 

 31/18/2112،  1313ع  ، المتمدن الحوار المضاد، والسرد المختلفة الرؤية ، الكولونيالية بعد ما أدب ، رحيم محمد سعد 1 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=44341 

 . 421،ص  سابق مرجع ، األخر ثمتيالت ، كاظم نادر 2 
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النقيل للتراث المعتمد " الذ  يهدي الا تعرية وتفكيك القناعات  الخياب " ب      تيفين

 نص إيجاد خـل من معين Conter texte من بالعديد يحتفظيتبناها نص  التي السياسية

الدوال المميزة للنص األصلي لتغيير بنيات القوة التي يقوم عليها هذا معتمد Comicial نقيل

 النص .

 " . allegorically 3عاد  نحو مجاز   غالبا يتم ما وهو

 بنيات( باستهداف لكن للنص األصلي ، المميزة الدوال تمثيل إعادة هي تقوم النقيض النص ففكرة

النص الكولونيالي ، ففكرة الغريب أللبير  في المتعالية الرؤية تلك مصدر أي تميزه التي  )القوة

 كامو هي العربي والجريمة التي تشكل مرتكز األحداث والشخصيات ، مورسو ، تحقيق مضاد 

 كمال فرواية تناقضها، ذاته الوقت ولكنها في الغريب رواية لبنية مشابهة سردية بنية على نهضت

العربي على شاطئ البحر ، وهي  مقتل في والمتمثلة كامو ألبير كتبها التي عن تختلف داود

 من داود كمال يسردها كامو . ألبير رواية ،وأقصتها سردها الضحية تستطيع لم التى الحكاية

أن يتعرف العالم على الحقيقة  ألجل الضحية أخ نظر ويةاز من األقل على او الضحية نظر ويةاز

الضحية وتفاصيل الجريمة  بهوية يتعلق فيما خاصة مجهولة ظلت التي والتفاصيل المغيبة 

مجرد بائس أمي بدا أن هللا  الثاني بينما جريمتف علا التعتيم في نجح حتا السرد يتقن فاألول"

مر مرورا الكرام علا مغمور ،  شخص وهو ، رابالت إلا ويعود رصاصة ترديف كيخلقف فقط 

 له رواية الغريب . تخضع الذي المنطق هو فهذا 1 . "اسمف يدون لمغفلة من الزمن 

 الحكاية بيريقة  احكي ان... المغاير/األخر السرد خـل أسسف هشاشة وكشف تعريتف يجر "

 محاولة بعبارة أخرى أو صادم و مبتكر اللغة م  وتعامل جديد، بمسار ... أخر بمنظور ... أخرى

 لم أوإلبقاذب معتًما ، اإلمبريالي بوجهف الغرب سعا معتم جانب إضاذة ..السرد لحق الغرب كسر

 القاتل معروفا وقصتف  صار  "الرواية في كمال يؤكده ما وهذا 2 . "إلضاذتف حينف سبيل من يكن

 كتابة واقعة سردية  إعادة أي 3. "معارضتف بل تقليدب علا حفزتني التا هي براعة ب المكتوبة

  "اليسار من لكن نفسها باللغة القصة هذب كتابة إعادة إذا يفترض "
4 . 

 عند هارون يقول حيث ، الغريب رواية منوال على منسوجة مقدمة خالل من الرواية تبدأ   

                                                           

 . 23 -22ص  ، سابق مرجع ، الكولونيالية بعد ما رما ا ،الد تومكينز وجوان جلبرت هيلين 3 

 . 11ص  ، سابق مصدر ، الغريب معارضة ، داود كمال 1 

 . 11سابق ، ص مرجع ، المضاد والسرد المختلفة الرؤية الكولونيالية بعد ما خداب ، رحيم محمد سعد 2 

 . 18ص  ، السابق المصدر ، داود كمال 3 

 . 14ص  ، السابق المصدر ، داود كمال4 
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 في أن علما شفة ببن  تنبس ال ، ،صامتف الحياة قيد علازال   ما اليوم أمي " الرواية افتتاحه

 هذه5. "أتذكرها بالكاد رانيأ القصة هذب كررت ما فلشد أنا، بعكسي لتقولف، الكثير جعبتها

 المقدمة

 لس  أمس مات  ربما ،أو أدر  لس  أمي، مات  اليوم" الغريب رواية الصياغة نفل لها أن نجد

 مع ،أما حياد حالة وفي حية هي داود كمال فمع األم، لحال وصف الروايتين بداية في 6 . "أدر 

 .ميتة فهي كامو ألبير

 جعلتا اللتان والسرد اللغة قوة تملك التي الجريمة مرتكب "مورسو" شخصية بين يقارن كما  

  ال التي العربي ،وشخصية الفلسفية مدلوالته مثل أخرى أمور التفكير و الجريمة تلك ينسى العالم

 شخصية فهي ذلك عن فضال القتل ألجل خلقت وأنها ساخر بشكل السارد وصفها لها، صوت

 كان " بذاته مستقل كيان منها فيجعل الرواية في صوتها داود كمال يسترجع شيء، كل من مجردة

 هذا3 . "الـئحة علا األخير األبد، والا بالعربي يعري ظل اسم،لكنف لف كان موسا أخي اسم

   . الوطن ، ،العائلة االسم( الهوية استرجاع القصة من الخفي الوجه

 من الضحية وانبعاث ، الحياة قيد على زالتما األم أن هو الضحية نظر وجهة من فالسرد

 تبدأ ال" هنا من تنطلق للرواية الحقيقية البداية أن يفترض لذلك ، الموت من سنوات بعد جديد

 بما أ  قط، أحد يسمعف لم بما بل ، أمي مات  اليوم" الشهيرة بالجملة إذن الجريمة هذب قصة

 عالقة يقيم إذ4.  ")العادة من أبكر س عود (النهار ذلك في يخرج أن قبل ألمي موسا أخي قالف

 أما ، أمه موت لحظة من مورسو مع تنطلق إذ الجريمة قصة منها تنطلق التي البداية بين تناظرية

  متشابكة للرواية تأويلية رؤيا يطرح المنزل،إذ من موسى فيها خرج التي اللحظة من هارون مع

 بنيوية تعديالت يقحم العربي،إذ المقتول ومنظور الفرنسي القاتل مختلفين،منظور منظورينمن 

 مروية اآلخر وذا يشير إلى أسلوب ما بعد حداثي يسن  باالستحواد على النص األصلي لدحض

 إنتاجه بمرئيات مقاربة مختلفة لها ما يبررها فنيًا وموضوعيًا وكل ذلك من أجل تجذير واعادة

 بالمسألة الجزائرية  . الوعي تجذير

 مورسو قتل مشهد على الغريب رواية تقوم ،حيثلروايتين ا في وطيدة عالقة والقتل سرد وبين
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 مباالت ال أكثر تؤكد فارقة وعالمة ، مورسو حياة في طيراخ انعطافا تحدث والتي للعربي

 في وغرق ، وطن بـ بات حتا ، القاتل هذا والدة مات  إن ما " والدته وفاة بسبب الفرنسي ذلك

 محاولة أ  دون بعد حال مهيب راثاكت عدم جريمتف في أن تعري أن  1".  "والعبثية البيالة

 .للمقتول والثأر القاتل عن البحث هي مضاد تحقيق  "ورواية ،2"  شهيدا أخي العتبار

 لك أقسم لكنني ... هذا عمر  في مني سخيف هذا يبدو قد ، العدالة إحقاق أريد أني "

 ف نا ، أخر سببا لي إن ثم ، المحاكم عدالة ال التوازنات عدالة بذلك أعنيف وما ، الحقيقة أنها

  في لها وموازي معاكل منظور من لغريب سردا إعادة3. "يـحقني شبح دون أمشي أن أريد

 يعتبر كان الكاتب ألن شبحه من والتخلص للعربي الثأر بغية وذلك األصلي للنص أدبية مفارقة

 يصب  الفرنسي فمقتل ولهذا اإلعتبار رد علي تحرضه وقومية وطنية مسألة وهي زائرياج العربي

 . باألدب واألدب ، بالقتل القتل النصين بين التوازي إحقاق في قيمة ذا

 وهياألصلية  للجريمة مضادة قتل مشاهد وتدبير موسى مقتل سيناريوهات تمثيل يعيد داود فكمال

 : هي نقاط عدة في تتمحور

 رواية صورتها كما عاهرة من إنتقام قضية ال ، شرف قضية أجل من يموت مورسو كون

 بيلك ،دبح المومسات إحدى علا ريمون حاقدا كان ، ريمون يدعا قواد من بيلب " الغريب

 أراد أنف اعتقد القاتل ألن العربي قتل ، بجريمة حل  أنها ويبدو األمور وساذت ، تهديد رسالة

  شري ينقد ان أراد  "فهو "مضاد تحقيق مورسو، "رواية تطرحه ما أما4.  "للمومس االنتقام

 برودة بكل الشاطئ علا ف رادب نفسف عن يداف  أن األخير هذا وأراد، بيلك بت ديب الفتاة

 . 5  "أعصاب

 لقتله الدامغة باألدلة وليل وعاطفية ظرفية رائنبق مورسو تدين التى العبثية المحاكمة أما

 جبهة طرف من فيه يحقق لجوزيف هارون فقتل ، طرحها ويعيد داود كمال ينتزعها ، العربي

 دورا لعب التوقيت ألن ثانيا خائنا و وعميال أوال الفرنسي لقتله مجرما تعتبره ،إذ الوطني التحرير

 خـل معنا الفرنسي قتل بك يفترض كان " الجريمة ضمن هارون موقع تحديد في حاسما
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 قبل2 ". "محررين بل قتلة لسنا وأننا والحرب القتل بين فرق هناك" 1  األسبوع هذا الحرب،ال

 االستقالل بعد الفرنسي قتله بسبب محاكمته تتم فلم 3 . "بعد ليس قبل، نعم تموز، من الخامسة

 كبير وتشابه واضحة محاكاة فهناك ، الجبهة مع الحرب في مشاركته عدم بسبب بل ، بساعتين

 دىييييييييييييل يرا تغي يحدث المحاكمتين تلك قررته الذي الحكم اختالف وأن ، الروايتين بين

 في سيقي  رأسي ، غريبة بلهجة لي قال الرئيس " باإلعدام مورسو الشخصيتين،فمعاقبة

 أداء ورفضه ؛ العربي لقتله بالذنب يشعر مورسو يجعل ،4  "الفرنسي الشعب باسم عامة ساحة

 كل هي هللا عدالة وكان  شيئا، رأيف في البشر عدالة تكن لم " المجتمع ألبسه الذي الدور

  إثمي، تغسل ذلك،لم م  أنها، ف جابني علي، حكم  التي هي األولي أن مـحظا شيذ،فقل 

 ثمن أدف  وكن  مذنبا، كن  اني إياب علموني ما ،وكل اإلثم هو ما أعري أكن لم إني لف فقل 

 النهاية في سراحه فيطلق هارون أما5 . "ذلك من أكثر مني ييلب أن بالمستياع يكن ذنبي،ولم

 ارتكب النهاية في فهو ، العدالة من نوع أي فيها ليل المحاكمة هذه الن ، غضبه يثير ما وهذا

 عمل هو به قام ما وأن أهمية االنتقام لذلك يصب  حتى اهعلي يعاقب أن ويريد عمدا قتل جريمة

 الظل هذا من تخليصي أردت ، أحاكم أن أردت وأنا تفسير دون من سراحي سييلقون". بطولي

 يوضحوا أن دون من هكذا سبيلي أخلي حين بالجور شعرت ظلمات، حياتي يحول الذ  الثقيل

 أهنتحين ، منضبط غير أحمق بساطة بكل أو ، ضحية أو قتيـ ، قاتـ أو مجرما كن  إذا ما لي

  لم موسا مقتل مجانية إن ! ؟ فعلتي،أهدروها قيمة من أسقيوا ) )...بخفة جريمتي م  تعاملوا

من حكم  داود كمال مع العقاب يتحول وهكذا 6 . "نفسف بالبيـن ث ر  قابلو أنهم وها مقبولة تكن

 الالعدام إلى رحلة من تأنيب الضمير ، وهذا يفت  المجال لهارون ليلتفت إلى 

 أهمية بعد االستقالل وخروجه من السجن . أكثر أحداث

 

 وهارون المسجد شي  بين عالقة داود كمال يخلق السجن وقسيل مورسو بين المواجهة إن

 ييرح مرة كل في لماذا أعلم لس  "عنها والبحث هللا مع عالقته فهم يحاول األخير هذا تجعل
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 هو، عليف السؤال الجواب،اطرحوا منتظرا الرجل إلي هللا،يلتف  وجود عن سؤاال ما أحد فيها

 بالنسبة الحال هو كما حياته في مهما دورا يلعب الدين يكن لم لهارون بالنسبة فكان1. "مباشرة

 اقرب يكون ألن بحجة سن في وهو فرائضه بأداء يقوم ال وانه خصوصا ، الجزائريينمن للكثير

 بالمسي  مورسو لعالقة تماما مطابقة هي التي العالقة هذه يترجم هللا إلي أخر وقت أي من

 معك إنني يبني ال كتفي، علا يدب يض  وهو : قال " المواجهة هذه من كامال مقطعا باقتباسه

 2  "أجلك من س صلي أعما، قلبا لك ألن ذلك، تعري أن تستيي  ال ولكنك .

 ، وقائع سرد أعاد فقد ، الروايتين بين والمفارقات المقاربات ربم في داود كمال نج  لقد

 نظره وجهة من وقتيلين قصتين فعرض ، الزمن من لفترة وهمشت غيبت وحقائق تاري  وسرد

 الحكم وترك ، كامو ألبير يمثلها التي الكولونيالية والرواية ، الكولونيالية بعد ما للرواية كممثل

  هذا قصتي، تناسبك هل " المسألة هذه حيال أيضا يقرر أن عليه الذي للقارا بينهما فيما النهائي

 شقيق أو موسا شقيق أنا. ترفضف أو تقبلف إن ،إما كـمي هذا ، إليك أقدمف أن يمكنني ما كل

 فالرواية3 . "صديقي لك الخيار ...دفاترك لملذ بف اجتمع  بالكذب مول  شخص مجرد أحد، ال

 ،وقصتان مجهوالن " النهائي الحكم إال يبق ولم ، كشفت والحقائق ، عرضت والوقائع ، كتبت

 . 4  "تبث أن أن  عليك ، جوهر  سؤال ؟ أصح أيهما ، لف نهاية ال شاطئ علا

  يييييييييييتاري الحرب، الهوية، األخر، حول الرواية طرحتها التى اإلشكاالت لطبيعة ونظًرا   

 الضجة الرواية هذه تحدث أن يتوقع داود كمال كان الهوية ، بالمرأة العالقة ، الفرنسي االستعمار

 تكون وأن كثر عليا المتفرجون يكون أن أود أيضا أنا" مورسو إعدام لحظة أحدثتها التي نفسها

  .روايته كامو ألبير بها ختم التي العبارة بنفل الرواية ليختم،  5  "ضارية كراهيتهم

 : L'écriture dans une langue autre / الكتابة بلغة اآلخر3 -

 اصييييييالخ طابعها رواية المتميز،ولكل ووجودها بشكلها تتميز مستقل أدبي كجنل الرواية

 ذهنية قدرة للغة إن " الرواية وتطوير تكوين في األولي القاعدة هي فاللغة ، الخاصة ولغتها

 ذهن في وتنمو تتولد جميعا، تنتظمها التي والقواعد واألصوات المعاري من مجموعة من تتكون
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 من تمكنف كما ، كتابة أو كـما لغتف عبارات إنتاج من فتمكنف مستعملها أو اللغة ناطق الفرد

 أفكار و فكرة بين الصلة توجد وبذلك ، العبارات هذب من مجموعة أفراد ينتجف ما مضامين فهم

  والحضارة الشعب روح تعكل فهي ن والتواصل للتعبير وسيلة أنها جانب إلى فاللغة"1 .اآلخرين

 خاصة و أمة لكل الخاصة الهوية علي والمحافظة ، التواصل ال التفكير من جزء تشكل بهذا وهي

 التي الرواية حول بالنسبة كثيرة استفهام عالمات يطرح ما وهذا ، األم باللغة األدب هذا دون إذا

 .لغتها بغير كتبت

 اييييييمكوناته كل من جردت حيث الزمن من طويلة لفترات استعمرت التي للشعوب بالنسبة  

 اللغة منهم سلبت اللذين للجزائريين بالنسبة الحال هو كما ، اللغة مقدمتها في والتي الحضارية

 الجزائريين أوساط في لغتها تثبيت علي الفرنسية السياسة عملت كيف سبق فيما رأينا ، العربية

 الجزائر علي الفرنسية الهيمنة أستراتيجية من كجزء والنخبة المثقفين أوساط في وخصوصا

  .المستقلة

 رتييييييظه فقد المستعمر بلغة الكتابة ظاهرة ، الجزائرية الروائية الكتابة يميز ما أهم ولعل  

 عن الفرنسي األخر إلي الجزائري صوتهم إسماع عاتقها علي حملت الروائيين الكتاب من طائفة

 كتاب وخصوص ظهوره منذ الروائية الساحة في نفسه فرض متكامل روائي نص عبر لغته طريقه

 انبهارهم عن عبروا كما. إل ..... بوجدرة رشيد ، جبار ،أسيا فرعون مولود : مثل األول الجيل

 ." حرب غنيمة الفرنسية اللغة " الشهيرة مقولته ياسين كاتب أطلق حيث ، الفرنسية بالغة الشديد

 .تبعاته وتحمل الفرنسي االستعمار عايش ألنه استعماري إرث إليه بالنسب فهي

 الفرنسية بالغة كتبت التي الروايات من كغيرها " مضاد تحقيق ورسو م " داود كمال ورواية

 يرد جعلته التي الضرورة هي وما الفرنسية؟ باللغة كتبت اآلخر،لماذا بلغة الكتابة حول الجدل تفت 

 داود كمال نسجه الذي الروائي الخم تستوعب أن العربية اللغة بإمكان أليل المستعمر؟ بلغة

 . إل ....؟ بالفرنسية

 ، اــــــــــــمعروف لتـــالقا صار": يقول حيث الفرنسية باللغة عالقته داود كمال حدد البداية منذ  

 قررت ولذلك .بلغتف الكاتب كتب.معارضتف بل قل تقليدب، علي حفزتني ببراعة المكتوبة وقصتف

 المستوطنين منازل حجارة استعادة اعني، استقـلف بعد البلد هذا في النا  حدو أحدو أن
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 البلد هذا ففي.السائب ملكي هي وعباراتف القاتل كلمات إن.لي لغة لي، منزال بها ألبني سابقا

 تحول  لعلها األوجف وعلا القديمة، التاجر واجهات علي نقرؤها ألحد ملكا تعد لم مبعثرة كلمات

 . 1   "االستعمار لنا خلفها التي هجينة لغة إلا

 المخلفات من االستغالل،كغيرها مشروع وحق للجزائريين سائب ملك هي إذا الفرنسية فاللغة  

 لكاتب حرب غنيمة الفرنسية بمفهوم يرمي بذلك االستقالل،وهو عقب االحتالل تركها التي

 رحلوا حين المستوطنون تركها التي األمالك به نعني الجزائر في السائب الملك ياسين،ومفهوم

 استعادة للجزائريين فبالنسبة والعنف، بالقوة سلب حق هي األصل في ألنها ، خاصيتنا وجعلناها

 حق لآلخرين يمكن ال ، خاصة ملكية فهي اللغة ،أما للجميع وحق للوطن استعادة هي المنازل

 إال تظهر فال إليها يسعى أحد يعد ولم قيمتها البلد هذا في العربية اللغة فقدت أن بعد ، امتالكها

 أمر وهي هجينه أصبحت فقد ، القديمة الكتب في أو مبعثرة بكلمات المحالت واجهات علي

الجزائري  المجتمع علي السيطرة علي االستعمار عمل فقد ، االستعمار نتائج من ألنها طبيعي

من خالل المدار  ، ومناهج التعليم ، والمؤسسات الرسمية لدى ليل من الغريب العثور  لغويا

 المستوطنون يهرب عندما" . الجزائريين اغلب لدي والفرنسية العربية اللغة بين مزيجعلى 

 ثـث أشياذ: لنا يخلفون

 ذييييييييال دييييالوحي الشيء وهي استعماري إرث فاللغة،   "2 الكلمات و واليرقات العظام

 عنه عبر ما وهو امتالكها ال استغاللها أحقية لنا الجزائر في الفرنسي االستعمار لتاري  يحسب

 يدا دير جاك" Jacques Derrida " يقول حيث اللغوية االمتالك عالقة عن حديثه عند

 – ثقافية هوية باغتصاب يقوم التاريخية،أن الناحية من يمكنف إنف بل لف، طبيعيا ملكا ليس اللغة 

 ومن3 . "يخصف شيذ ك نها و لفرضها ذلك بعد ليعمد)- االستعمار  (الكولونيالي بالمعنا طبعا

 ، بسيط األمر " اللغة هذه وتعلمه األخر بلغة الرواية كتابته داود كمال يذكرها التي األسباب بين

 أسباب فمن)...ك اليسار إلا اليمين من لكن نفسها، باللغة القصة هذب كتابة إعادة إذا يفترض

 انه هي اللغة لهذه الحاجة أن أوال4 . "أخي عن نيابة القصة هذب ارو  أن هو اللغة هذب تعلمي
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 أخيه عن بدال الرد من ليتمكن إليها بحاجة انه وثانيا نفسها، باللغة القصة هذه إعادة يفترض

 .الميت

 ليييييييييالقت ةيييييجريم وهي رمزي، بحدث مرتبطة فهي اللغة هذه لتعلم طارئة حاجة هناك إذن

 هذا وعلى.لغوي ترف مجرد وليل ضرورة فاللغة فرنسية، رواية في الفرنسية باللغة قتل فالعربي

 ما وهذا ؟ االستعمار منها تاريخية قوى فرضته تاريخي طارا أم خيار هي اللغة هل األسا 

 لهارون -ورسو م لغة – الفرنسية اللغة تمثلف ما " : بقوله "علي بن لونيس " األساتذ إليه يذهب

 ترتيب بإعادة أو األشياذ التاريخ،وبناذ عالم إلي الدخول علي القدرة لف تمنح التي الوسيلة أنها

 بل تواصل، وسيلة -التصور هذا من انيـقا - اللغة فيف،ليس  يرغب الذ  الشكل وفق العالم

 المختلف الوجود تمن  التي هي فاللغة "1 .سابق وجود عن والخروج المختلف، للوجود وسيلة

 مستويات علي قتله بل , فقم جسدي قتل كإنسان العربي يقتل لم كامو فألبير الرواية، في للعربي

 في موسا العربي فشخصية "،) الصوت من الشخصية جرد ( اللغة قتل ، الهوية فقتل متعددة

 الوجف تبرز أن وظيفتها ، الرواية ديكور في معلقة قيعة من أكثر سوى ليس الغريب رواية

  الصورة هو العربي وإرادة اسما،ولغة، تملك التي الشخصية ، األوروبية الشخصية في المتعالي

  "والُمستعَمر الُمستعِمر ،بين وروبي األ و العربي بين الموجود التناقل إلبراز الضرورية
2 . 

 يبرز وهذا الرد عن عاجز هو وكضحية بالضرورة مستعمر العربي أن علي تؤكد الغريبفرواية 

 التدميرية لالستعمار ، وما تبثه رواية "مورسو تحقيق مضاد" أن التابع يستطيع أن يتكلم القوة

 مستعمرة ومساءلة السلطة االستعمارية ، وتصور التاري  المهمش بأنه جثة لدرجة أن  بلغة

 تنتهي مهمتها عند الموت ، فلم نعلم ما مصيرها فيما بعد . الجثة هذه

 بنفل اللغة التي قتلت بها ونوع من التحرر من  الخاص تاريخها لتروي صمتها عن تخرجف  

 لومبا بقولها :  أنيا تؤكد ما وهذا االستعماري القهر سلطة من

 كان إذا وخاصة سياسية، أو إيديولوجية مواقف وبوضوح دوما يمثل ال اللغة اختيار إن"

 الذاتي التخلف أشكال كافة ومن ومخلفاتف االستعمار من التحرر خدمة إلا يهدي االختيار هذا

 . 3  "التقليد  االستعمار بعد ما مرحلة في .
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 االحتالل إبان والفرنسية العربية اللغتين واقع و باللغة المستعَمر عالقة داود كمال ويبرز  

 لم برقيةيوم  ذات تلقا األمي والدب الن الفرنسية باللغة الكتابة تعلم شخصا عرف " الفرنسي

 جيبف في تهترئ أسبوعا البرقية بقي  .والمستوطنين بيلك زمن في ذلك كان ،قراذتها من يتمكن

 الحقيقة مني،وفي العون التمس  التي ونظرتف نفسف من غيظف قط انس لم )...ك لفقرأها  حتا

 يجب خطًرا العربية اللغة تَعتبر كانت الفرنسية السلطات أن ذلك 1 . "أيضا دفعني ما هو هذا

 الجزائري المجتمع لتحويل الجزائري للشعب الشخصية للمقومات والحاف  الحامل ألنه محاربته

 مجتمع أمي ويمثله الوالد الذي لم يتمكن من قراءة الرسالة ، ثم االنتقال في مراحل متقدمة إلى

   .االحتالل إلى االهتمام بتعليم األهالي اللغة الفرنسية والعربية مهمشة والفرنسية هي السيدة من

 وفي بيئة في ام كاتب ينشأ فقد .أيضا بها والكتابة الفرنسية اللغة تعلم إلي الكاتب دعي ما وهذا

 اجتماعي وتعليمي ال يتي  له سوى تعلم لغة أخرى غير لغة قومه األصلية وهذا ما يؤكده  محيم

 هي ، مريم م  ، وحد  ، المدرسة في ؟ تعلمتها وأين وكيف ، بلغتي متفاجئ أنك بيد آب: بقوله

 نحو خاص من ساعدني في إتقان لغة بيلك )...ك وهكذا أصبح  اللغة الفرنسية أداة إلجراذ علا

 التعليم نظام وان أوال المدرسة من كانت تعلمها التي فالفرنسية"  2 والهو  الدقة بال  تحقيق

 اللغة توفر ظل وفي . االجتماعي محيطه إلى باإلضافة الفرنسية باللغة تعليم هو له خضع الذي

 ، داود كمال يعارض بأنه قال البداية في فالكاتب بها يعبر ال لماذا للجميع ومتاحة اليوم ألما

 علي يعارضه ال لماذا ؟ للرواية الفنية والحبكة والسرد األحداث علي المعارضة اقتصر فلماذا

 قراءةال من أوسع ودائرة أكبر قاعدة إلى للوصول ذلك إلى الكاتب يعمد ؟هل أيضا اللغوي المستوي

 الخاضعة والجماعات الهوية مع اللغة تتداخل لالستعمار الالحقة المجتمعات في والمتلقين؟

 الرمزي االنتصار و االنتقام، من نوعا الحالة هذه في المهيمن اآلخر بلغة الكتابة تكون للهيمنة

 هو ذلك وراء والدافع للهوية، األبرز الوجه تكون ما دائما اللغة أن باعتبار اآلخر ذلك ضد للذات

 والتميز الكتابة على قادرون أنهم بها الكتابة يتبنون التي اللغة أصحاب من لآلخرين يثبتوا أن

 شعبية لها الفرنسية باللغة المكتوبة النصوص أن ينكر أحد فال.عليهم التفوق وربما ،بل بلغتهم

 بالفرنسية الكتابة أتقن قد داود كمال أن ينكر احد ال كما مميزة، بمكانة وتحضي القراء من كبيرة
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 .التفوق درجة إلي

 عنك نيابة لألمور بإدراك تتمر  إذاك يوما، تتملكك أن إلا بها وينيق تشرب اللغة"

 األشياء تحديد في مقامه تقوم حتى الشخص علي تهيمن إن ما فاللغة ." 1 الفم علي وتستولي

 أكثر اللغة فتبدو ، ما لغة يكتسب حين الشخص تتملك لغوي تلبل حالة فهناك عنه بدال وقيمتها

 أسلوب إلي وتتحول التملك درجة إلي سيطرة صاحبة بذلك وتصب  للتواصل وسيلة من

 عن التعبير أو للتواصل وسيلة مجرد تكون أن تجاوزت داود لكمال بالنسبة الفرنسية واللغة.هيمنه

 جعلت و للعالم المختلفة رؤيته عن للتعبير الوحيد المتنفل أصبحت بل االستعماري االضطهاد

 هي .الحياة هذب في أصمد لكي اللغة هذب غير لغة تعلم إلي اضيررت " أرحب فضاء خياله من

 تسمية إمكانية تدريجيا ولغتف بيلك كتب منحتني قد،  )...ك  اآلن بها أتكلم التي اللغة هذب

 وخصوصا قاصرة إليه بالنسبة العربية االغة 2ا "أن بكلماتي العالم وتنظيم أخر ، بيريقة األشياذ

 التعبير صدق وان والدين المقد  وزن عليها يطغى اللحظة حد إليمازالت ألنها الجزائر في

 الكاتب وليل سلطتها، وفق الكاتب وأفكار كلمات تنظم فهي وبالتالي سلطة لغة أصبحت فاللغة

 الكاتب يعيشه الذي األوسع الحرية بهامش األمر ويتعلق.هو سلطته وفق بواسطتها رؤيته ينظم

  المحرمات قيود من تماما يتخلص وربما كبير حد إلى يتخفف حيث لغته غير بلغة يكتب حين

 التعبير مع تتسام  ال وأعراف بقيم ترتبم قد ،التي قومه لغة عليه تفرضها التي والمحظورات

يذهب إلى المدى األبعد في ممارسة حريته دون أن يحد من ذلك أو تقف في طريقه تلك  الذي

 في داود كمال أثبته ما األصلية،وهذا بلغته يكتب حين مغالبتها من الكاتب يتمكن ال التي  المعوقات

 مع جريدة الشرق األوسم بقوله : حوار

 من العربية التي قتلها  أكثر أخيلتي عن لتعبير للحلم مجاال تعييني أن علا قادرة لغة هي "

 هي الحرية واإلنعتاق إذن الفرنسية فاللغة ،"3 اإلديولوجيات وأسرتها السياسة وكبلتها التقديس

 الحرية في رغبة اإلنسان  ممارسة إلا الحاجة وتظهر ، العربية اللغة فرضتها التي القيود من

 تحركف لتجعلف متفوقًا  التياإلرادة  فهي ، الريادة موق  في يجعلف إنجاز وتحقيق اإلبداع في
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 أبقا معظم الوق   كن  ألني". بها واعجابه انبهاره يخف ال باستخدامها يأنل فهو اآلخر، علا

 اللغة الفرنسيـــة ،  فتنتني بارعا، كن  لكنني ، اليدين علي السير فيف يمكن ببلد احلم جالسا

 يـــــــــذا،كـــه عالمي ألمي، ترجمتف أردت المتنافر، لعالمي الحل وراذها  يكمن ك حجية

 أي نييييييييع بعيدا والشرود الخيال في حقه ممارسة من تمكنه فهي"1 ظلمة أقل اجعلف ما

 بمطلق التعبير مكانيةا من تحد الجزائر في والمثقفين األدباء علي تفرض التى فالرقابة،تعقيدات

 طرح في الفرنسية اللغة إال بديل هناك فليل األحوال، جميع في تقيدها األدبية الكتابة ،ألن الحرية

 علي قدرته تستوعبه الذي القدر التصرف،وعلي حرية للكاتب تعطي التي الرواية هذه مضامين

 الفرنسية أتاحت فقد ، بينها والفصل األشياء استيعاب علي وقادرة العربية اللغة من أكثر الكتابة

  .العالم على االنفتاح وعلى والممنوع حصار من الخروج على وساعدته الحرية من واسعاً  أفقاً  لهم

 يطغى إليه بالنسبة العربية واللغة بدقة بالتفاصيل تهتم دقيقة لغة يحتاج المضادة والسرد

 أضر االحتالل فترة الفرنسية للغة القوي فالحضور التدقيق، من أكثر والبيان البالغة الجانب عليها

 النظرة فهذب " الروائيين وخصوصا الجزائريين لدى األولي مكانتها تفقد وجعلها العربية باللغة

 – بالعربية كتب ما تحتقر تجعلها تكوينها من الفرانكفونية استمدتها التي اليبقية أو االستعـئية

 ومبتكرة جديدة الكتابات هذب كان  وان حتا والمعربين العروبيين كتابات من وتسخر – غالباو

 كان  إن ما حتا بها مكتوبة هي التي للمؤلفات قيمة وال بالعربية كتب  ألنها لها قيمة ال فهي

 كان  وان ،حتا الفرنسية باللغة يكتب من بينما ومحتواها وأسلوبها موضوعاتها ،في نادرة

 بثقافة مرتبطة مازالت الفرنسية اللغة ألن ذلك." 2 ويبارك لها يصفق من يجد متهافتة أو ضعيفة

 في المطلقة الحرية الكاتب وتمن  فرسا ضد االستقاللية حربهم من مكسب كانت وان حتى رسمية

 ليس  الفرنسية".الهيمنة من أنساق تخفي ملغم ف  في وسيلة أنها النظرة بغض فاللغة ، الكتابة

 هو الفرنسية اللغة عن بعضهم دفاع فإن وبذلك معينة ثقافة حاملة أيضا هي بل لغة، مجرد

 لغة تبقى فالفرنسية "3  المنيقة شعوب علا فرضها يريدون الفرنسية الثقافة عن دفاع أيضا

 علي وكان قامع، خطاب إطار في أزيحت التي الهوامش لغة العربية مقابل اإلمبريالي المركز

 الخاصة التجربة حمل على قادرة تصب  بحيث مختلفة، بطريقة اللغة يستخدم أن داود كمال
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  .االستعمار بعد ما لخطاب

 / إشكالية الهوية والبحث عن الذات : 9 -

 ييييييييييييقاتل،ه من ،انتقام قصة ألحداث سرد إعادة تكون أن قبل مضاد تحقيق مورسو رواية

 "العربي" اسم تحت مرة، وعشرين خمل ذكر الذي القتيل ذلك وذات هوية عن أوال تبحث رواية

 علي واسع نطاق علي "الغريب " رواية في الشخصية هذه همشت أخري، تفاصيل أي ذكر دون

 "مورسو" بها يرتكب مجرد ذريعة منه جعل إذ. الذاتي المستوي ،وعلي الفيزيولوجي المستوي

 األصاب  طري من ،أو يقتل لم فيها العربي أن إال ، جريمة قصة إنها".قدره تغير مجانية جريمة

 تلك هو يميزه ما كل"، 3ا كـم وال وجها وال اسما يحمل لم ،ولكنف الثانية الشخصي هو العربي

 من طويل مدة الحال هذا علي وبقيت وجوده علي يدل ما هذا وفقم عليه أطلقت التي الصفة

 هوية عن البحث في فكر أحد الالجزائر استقالل بعد حتى .البته شيئا عنه يعرف أحد ال الزمن

 تدوين في الحق االستقالل شهداء ككل الحق له حرب شهيد اعتبرناه إن حتى الشخصية هذه

 وال عنوانف وال الضحية اسم معرفة إلا ، االستقـل بعد حتا احد، عنف يسم  لم " االسم

 ".  1 المحتملين أسـفف حتا وال أسـفف،

 هوية وبدون مجهول العربي أن علي واية الر من مختلفة مواضع في يؤكد و هارون ويشدد  

 شيذ كل فيف ورد .حقيقية صدمة " الحقيقية هويته علي التعرف من القارا تمكن معلومة أي أو

 ) العربي ( كلمة وردت العدد، وكررت عددت . مكان أ  في أجدب لم ! موسا اسم األسا  إال

 اراتواالنبه الملح فقط.صديقي يا البتة شيذ ال أول، اسم أ  ذكر أ  دون مرة، وعشرين خمسا

 جديد أ  علي ييلعني لم مورسو كتاب .إلهية مهمة تنفيذ المكلف اإلنسان الحياة في وت مـت

 أن ذلك إلي باإلضافة . 2" حياتف من األخيرة اللحظ في حتا ، اسم بـ كان أنف سوى موسا عن

 الغريب في الروائية شخصيات حني وال مصيرها يعمل أحد وال الرواية في تماما اختفت قد الجثة

 الجريمة إلا متحف وهمي  ساحة وتحويل الضحية جثة إلخفاذ المسارعة في يد للجمي  كان

 "Meurt sotأ  يموت وحيدا أم " "Meurt seul " تعني هل ؟ )مورسو ( يعني ماذا

 " أ  ال يموت أبًدا .Ne meurt jamaisأم " الهبل من مات أ 
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 سلبي بشكل العربي صورة كرست إذ "1  الحكاية هذب في ذكرب علا ؤتيُ  لم ، جهتف من أخي

 ". دالالت عدة يحمل اسم أعطاه الذي مورسو عكل .عدمية صورة وهي العالمية الثقافة في

 حقيقة ،هوية الحاالت معظم في هي معين عمل في لتوظيفها تعزل التي المعينة فالهوية  

 فقم نفسه يمثل ال وهو تعريف أي يحتاج وال العربي هو فالعربي"2  تجنيدب أراد الذ  لشخص

 . بالعربية الناطقين أي بأكمله مجتمع يمثل بل الشخصي، الصعيد علي

 اــــــعم ويشجبها يستملكف ما علي األسماذ ميلقا قدرب يفرض والمستوطن قرون فمنذ  "

 حيث" 3 هدي بـ التنزب في الوق  يقتل كما يقتلف لكي فذلك "بالعربي "أخي سمي فإذا.يزعجف

 الحلقة األخر يمثل حيث األخر علي األنا سلطة لممارسة فضاء إلي الهوية أو الذات تتحول

 إذ العنف أنواع أبشع العربي ذلك علي الفرنسي يمار  إذا المسيطر، األخر مقابل في األضعف

 التي الهوية سمات من سمة إلا الحرية ممارسة أشكال ،تتحول الحرية من واسعة مساحة يمتلك

 ويصبح ذلك، أثناذ واضحة تكون الفاصلة الحدود ألن ذلك الوق ، نفس في واآلخر األنا تعري

  .األنا لدى الهوية محددات ومن لحريتف اآلخر ممارسة من النات  والت ثير الت ثر

 المبتورة الهوية بجدور ويعود ، جديد من الشخصية هذه رسم "مضاد تحقيق ميرسو" تعيد  

 األبد، والا بالعربي يعري ظل لكنف ، اسم لف كان .موسا أخي اسم ماك جيدا دون  هل"

  "   4 الـئحة علا األخير

 المطمورة الذاكرة وانعاش العالمية، الذاكرة من يم  ال حتى االسم كاتبة علي هارون ويشدد  

 كي االسم هذا اكرر أن أحب ...موسا ، ،موسا موسا  قوله:" في ويظهر والنسيان بالمغالطات

 رجـ أن ها.العريل بالخط تكتبف ان منك وأريد ذلك علا أشدد وأنا األبجديات من يختفيَ  ال

 هي فالكتابة "5  ذلك علي أصر.والدتف و موتف من عاما خمسين بعد األول اسمف أخيًرا استرد

 الوطني، التاري  في المهمشين ذاكرة من أكثر ليل فموسى الموت، لمقاومة وأداة النسيان، ترياق

 مات فإذا. خصوصا الكتابة ذاكرة ، الذاكرة في أخيه اسم يحفر أن هو األسمى هارون وهدف

 وماضيه اسمه، علي العالم يتعرف حتى .رواية خالل من كذلك يبعث أن ،فينبغي فرواية موسى
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 .تاريخه وعلى

 وحيدين، شقيقين وموسي أنا كنا بداية فلنوضح " وعائلة له شقيقا موسي من يجعل كما  

 مالم  يقدم هارون فإن ذلك إلي باإلضافة "1 البكر أخي موسا كان )...كلعوب أخ  لنا ليس

 من المتولدة والقوة الجوع بسبب أعقد نحيل جسمف نعم،إنما القامة كبير ، اليول فارع ". موسى

 التي األرض بسبب قاسية ونظراتف عني تدفعان طويلتين يداب التقاطي ، حاد وجهف كان .الغضب

 المتوالية هذه من يتض  له الجسماني الوصف علي أتييو موسى مالم  يرسم"2 األجداد فقدها

 األرض في بعمق المنغرسة البشرية األشجار إلي يحيل موضوعي طابع ذات األوصاف من

 مكونه تفصيل في الالحقة االستطرادات من الرغم على عابر بشري كائن مجرد ال ، الجزائرية 

  عاشوا الذين الجزائريين من كغيرها الكثير عانت شخصية بأنها تركيبة فتتض  والمزاجي العضلي

 .ويوميات وأسرة وهوية اسم : إنسان لكل يحق ما داود كمال أعطاه فقد .االستعمار وطأة تحت

 يتم أصليون سكان هم بأكمله شعب حياة هي بذاتها قائمة حياة له أن نجزم صورة في ويضعه

 وتحقير، ظلم عليه وقع حيث كامو برواية "المقتول العربي" يعيد . المعمرين قبل من قصدا تغييبهم

 تفاصيل في داود رواية تغوص لذلك .اإلنسان مستوى دون كفرد كاتبه معه الرواية وتعاملت

   الخاص عالمه داود كمال له فيبني .عليه تعالت أو "الغريب" عنه استغنت ما تبني أن تحاول

 . الخاصة أبعادها لها حقيقية كشخصية للنا  ويقدمه تفاصيله ويعرف االجتماعي محيطهو

ة، بصورة التابع اإلنسان عند تاطرح الهوية أزمة إنر  صحي    ة تطرح لكنرها عامر در  عند أكثر بح 

 في هنا تعري ".بقوله الجزائريين كلل الهوية هاجل داود كمال يطرح إذ النخبوي المثقرف اإلنسان

 أن يريد والكل . البلد الحقيقيون،أبناذ المدينة أبناذ هم )البلد ُولد( باألصول يتمسكون وهران

 ، القصة هذب في اللقيط قلق هناك .واألعرق واألخير األول المدينة، لهذب الوحيد االبن يكون

 كل وأن هنا أقام وأنف ، جدب أو أبوب أو األصل،هو كان أنف يثب  أن يحاول واحد كل كذلك أليس

 . " 3  كان كيفما النبل مرتبة إلا االستقـل رفعهم ، لهم ارض ال فـحون غرباذ، اآلخرين

 غادر حين .كثيرة الستعمارات تعرضت الجزائر الن ،الجزائريين عند هاجسا الهوية تشكرل  

 االستعمار يسمى لما خاضعون أننا خصوصا نفسه يفرض الهوية سؤال بدا المستعمرين خخر
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 في إذ ؟ فرنسية جنسية ذو جزائريين أمجزائرية  أصول من فرنسي الجزائري الشعب هل .الذاتي

 هوية ليل العروبة ولكن ، عربية هوية للجزائريين أن علي اإلجماع تم لالستعمار الالحقة الفترة

 مجتمع لكل انه سابقارأينا  وقد بينها فيما تختلف قوميات عدة يشمل واسع مفهوم العروبة ألن

 صحي ،الذات عن حقيقة يعبر ال اللغوي فالواقع المجتمعات، باقي عن تميزه التي الخاصة هويته

 بالمعني هوية تشكل ال ولكنها معينه ثقافة إلي القومي اإلنتماء تشكيل في مهم العربي اإلرث أن

 يتمسكون والذين البلد ولد يمثلها الحقيقة الجزائرية والهوية الشروط جميع مستوفية لهوية الحقيقي

 ما وهذا االستقالل بعد وخصوصا الجزائرية الهوية في اضطراب فهناك.واألعراق  باألصول

 هارون ويحاول أن يشرح أنه في حال جرت محاولة عقلنة الهوية صارت فًخا عوًضا  ترجمه

 انفتاًحا على العالم وخصوًصا فيما يتعلق بالجانب الديني المتصل بالهوية . تكون أن من

 االستعمار و والتاري  بالدين مرتبطة وهي بالحريات تتعلق يواجهها التي الهوية ومشكلة

 قيود دون هويته يثبت حتى منها للتخلص يسعى إذ االجتماعي ومحيطه االستقالل وحرب لثأراو

 فهو قاتلة هوية إلا الذات فهم تحويل أجل من فعل ما "بسبب كان اإلضطراب هذا.عليه تفرض

 بشكل الوحيد الهوية شروط تعريف واعادة األخرى، االرتباطات و االنتماذات أهمية تجاهل

معين ، وهذا هو المكان الذ  يقصد بف أن تتسرب إليف الفظاظة واإلضيراب التصور   عدائي

 المهيمنة أو الرئيسية هويتف هي جماعتف م  الشخص هوية تكون أن يجب لدى  " . 1الخادع 

 األكثر أهمية .  تكون ربما بل

 ابييييييييييكت من أدين فاالستعمار داود، كمالطرف من أدبية إدانة إال يحتاج ال االستعمار إن  

  الفرنسية، وحتى العالمية والنخب المفكرين طرف من حتى وأدين السابقة، الفترات  في جزائريين

 االستعمار فكرة من الخروج منه الهدف كان االستعمار عن الحديث خالل من طرحه كمال ما أراد

 والمؤسسات اللغة في مختلفة بطرق الجزائر في قائما ما يزال فاالستعمار االستعمار، بعد وما

 التخيالت في حتى وقائما السردية، المواضيع وفي ، الثقافي المحيم وفي اإلجتماعية والتعامالت

 . الجزائري  الشعب غالبية لدى واألذهان

 القيييييييييييييباالنغ لييييلي لكن التاري ، لهذا النظر مسؤولية بتحمل اإلستعمار تيمات من نخرج

 إستقاللية ذات شخصية بصنع ، الهيمنة سلطة من الحرب، ذاكرة من فنخرج التاري ، هذا داخل
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 ليست فالقوة المعرفي، بالسجال الفكرية، بالمقاومة كانت، تأثيرية قوة ألي الخضوع ترفض تامة

 السالح فقم ، فالقوة الحقيقية في القدرة على التعامل مع مثل هذه القضايا بذكاء ، بوعي أكبر في

 تاري  ،الجزائري اإلنساني الواقع عن رواية هي الغريب فمعارضة فعالة، بديلة حلول بفرض

 وما بشخر أو بشكل قائما يزال تفاصيله،وال بكل الجزائرية الذاكرة في ال يزال محفوًرااالستعمار

 الذاكرة إحياء أعادت أنها أخرى، ثقافة على معينة ثقافة سيطرة نزعة ضد .الرواية هذه تجسده

 يخرج إذ االستعمار، نظر في المستعَمر أو عام، بشكل العربي اإلنسان حول بالمغالطات المطمورة

 رمًزا منها ويجعل المهمش، صوتها ليستعيد العالمي األدب قبو من الرمزية الجثة داوود كامل

 بعد ما فالرواية الكتابة، طريق عن عليه اإلنتصار ومحاولة الكولونيالي الواقع ومواجهة للمقاومة

 ومع الواقع ومع الذاكرة ومع التاري ، مع جديدة بطريقة للتعامل دعوة الرواية هي الكولونيالية

 ي  .اإلنسان بالواقع وعيا أكثر مستقبل إلى التاري  بقعة من لنخرج المستقبل،
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 خاتمـــــــة 

بعد هذه المحطات العلمية والفصول التي وقفنا عندها نستنتج جملة من النتائج التي تمخض عنها 

 البحث موجزة في نقاط أساسية كاآلتي :

صراع األنا واآلخر حاضر بقوة في الخطاب الروائي الجزائري كتيمة الزاالت ترافق الكتابات  -

وفق كرونولوجية تاريخية وثقافية ومحاولة األنا فرض الروائية للمسائلة عن طبيعة هذا الجدل 

 وجوده مقابل اآلخر .

قاتها المعاناة بطل سياإن الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة الفرنسية صورة صادقة نقلت لنا  -

بين الجزائر  1831االجتماعية ، االقتصادية ، الثقافية ، اللغوية والصراع الحضاري القائم منذ 

 وفرنسا .

إن الرواية الجزائرية هي رد فعل ذاتي رافض لكل أشكال السيطرة والتبعية ، فاألدب هو  -

 رية المتمثلة في اآلخر ،.صورة فنية تعالج األبعاد المستقبلية لهذه األغطية اإلستعما

إن ثالثية محمد ديب تجسد في متنها السردي وعيا ذاتيا مكتسبا ، استطاعت من خالله معالجة  -

 قضايا اإلنتماء ، الهوية ، األرض ، الثورة ، حب الوطن .

إن الهيمنة الثقافية وارتباطها عضويا بالنخب والفئات المثقفة التي تمار  الهيمنة كتخطيم  -

درو  بواسطة اللغة والثقافة ، وهذا الصراع الخفي الالواعي هو غطاء احتكاري معتمد وم

 منمق يسعى للتغلب وإخضاع الضعيف للقوي .

تعد رواية الغريب مساءلة الالوعي الكولنيالي الذي اختزله البير كامو في استعالء امبريالي في  -

 عدم تسمية القتيل واتخاذ صفة العربي فقم 

نفل األدوات والمفاهيم التي اعتمدها ألبير كامو في فروضه السردية ، أي اتخذ كمال داوود  -

على قاعدة المعارضة والتضاد يأخذ طابعا حياتيا في رواية معارضة الغريب ، وهذا على 

 مستوى المفهوم والبناء اللغوي والشعوري .

المجهول لدى  حملت رواية معارضة الغريب عاتق رد اإلعتبار لمسألة الهوية وتسمية العربي -

 ألبير كامو فكان شيئا من اإلنصاف والعدالة المحمول في التجربة وخزانة للذاكرة المتقلبة .

معارضة الغريب هي مفارقة أدبية تضيف وتعيد لنا خاصية التأمل لنكتشف مافات علينا في  -

 قراءتنا للرواية األولى " الغريب ".

إعادة كتابة القصة بنفل اللغة ومكوث كمال داوود في المكون اللغوي أي إعادة كتابة هذه  -

القصة باللغة نفسها لكن من اليمين إلى اليسار واللغة بكتابة اآلخرهي حد ذو فصلين يعتبره 

البعض "غنيمة حرب" والبعض اآلخر يعتبره امتدادا لآلخر المستعمر مختزن في الالوعي 

مكن الغاؤه ، وقد برر كمال داوود لماذا كتب بلغة اآلخر في قوله " األمر بسيم الثقافي الي

يفترض إذا إعادة كتابة هذه القصة باللغة نفسها لكن من اليمين إلى اليسار ، فمن أسباب تعلمي 

 هذه اللغة هو أن أروي هذه القصة نيابة عن أخي .
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 المصادر والمراج  قائمة
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  في الشعر الصوتي )ابن القارض أنموذجا ، دار الحوار للنشر  الحداد، األناعبا  يوسف

 .2112، سوريا 2والتوزيع، ط

 رسات ا د مركز ، لغوي-ثقافي تحد سياسات اديولوجيا رنكفونية ا الف بلقزيز، اإلله عبد 
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 .2118،  1ط

 د عثمان نجاجسي ، ثر: محمر  1282، عمان، 4تي، دار الشروق، طموند فرويد، األنا والهور
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 ملخص البحث :

Summary 

 

يعرض هذا البحث إشكالية "األنا واآلخر " والصراع الحضاري المبطن الذي يهدف 

ر بطريقة أو بأخرى للهيمنة على الوجود الثقافي لآلخر في    ستعَمر " م –شكل ثنائيات "مستعم 

غرب " من خالل روايتين  " الغريب أللبير كامو " ، "ومعارضة الغريب لكمال -" شرق

تطرقنا فيهما إلشكالية األنا واآلخر من خالل الثورة دمة وفصلين داوود "وقسم البحث لمق

الجزائرية كإطار تاريخي ومن خالل الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية كإطار أدبي يؤسل 

، ويعالج مشكلة البحث المتواصل عن الذات أو الهوية أو اإلنتماء من خالل الخطاب للعالقة 

 الروائي الجزائري .

This research presents the problem of "the ego and the other" and the 

ambiguous civilizational conflict, which in one way or another aims to 

dominate the cultural existence of the other in the form of "colonial-

colonized" and "east-west" The research section of the introduction and 

two chapters dealt with the problems of the ego and the other through 

the Algerian revolution as a historical framework and through the 

Algerian novel written in French as a framework for the establishment 

of the relationship, and addresses the problem of continuous search for 

self, identity or belonging through the Algerian novelist discourse. 

  


