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ـ ـكـ ــر عـ ـ ـ ـ ـ ــر ـ ـ ـ ـ ـ ــعن:
بـ ـعــد البمد هلل ّ
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لقدال بعلشكر الجزيي إلل األالعذ المشرف الدكلور اعيدي
ععل بععمو
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صائو ابره ميي .

ك ـمــع ا قدال يضع بعلشّكر الجزيي العر ـعن إلل كي من اععدني
من قريي بعيد.

ب

مقدمة:
تعد الرّواٌة من أكثر األجناس األدبٌة إستعابا للواقع و متؽٌّراته  ,و لهذا بات الحدٌث الٌوم
عن هذا الجنس األدبً حدٌثا مهمّا للؽاٌة حتى قٌل إنّ الرّواٌة دٌوان العرب الحدٌث  ,فقد
كانت هذه األخٌرة بمثابة وعاء و إناء تصب فٌه أفكار و رؼبات و أحاسٌس اإلنسان
فً صراعه مع واقعه و محٌطه  .و علٌه كان لزاما على ال ّدراسات النقدٌة و ال ّتحلٌلٌة
أن تهتم بالجانب المضمونً و نوعٌته .
و نظرا لهذه األهمٌة التً حظً بها هذا الجنس األدبً رأٌنا أن نسلط الضوء على لون
من ألوانه .
ؾرّواٌة الجزائرٌة من األجناس األدبٌة األكثر شٌوعا فً األدب الجزائري
ال
إلى جانب ال ّ
شعر و كانت بداٌتها إبان الثورة ال ّتحرٌرٌة  ,حٌث كتبت باللّؽة الفرنسٌة و كانت
تعالج الواقع االجتماعً و السٌّاسً  ,تتناوال هموم المجتمع  .و برز نفر من األدباء فً هذا
المجال  ,وضعوا بصماتهم المتمٌّزة

فً اإلبداع الرّوائً ,من أمثال محمد دٌب و مولود

فرعون و مولود معمري  ,على الرّؼم من حداثة نشؤتها ومحدودٌتها ,كما اختلؾ هإالء
األدباء فً اختٌاراتهم السّردٌة فً البنى المختلفة لنصوصهم .
وقع االختٌار على رواٌة "الدار الكبٌرة "لمحمد دٌب لتكون موضوع
و الموسومة ب  ":األبعاد السٌّاسٌة و االجتماعٌة فً الرّواٌة الجزائرٌة

مذكرتنا هذا
– الدار الكبٌرة

للرّوائً محمد دٌب "أ نموذجا .
و على هذا األساس نسعى فً هذه المداخلة المتواضعة كً نقؾ على الوضع االجتماعً
أنذاك أي المجتمع الجزائري أثناء الفترة االستعمارٌة  ,و ٌكون ذلك بقراءته قراءة فاحصة
من خبلل ما أبدعه الرّوائً الجزائري باللّؽة الفرنسٌة بطبٌعة الحال مركزا فً ذلك
على معاناة شعب بؤكمله .و باألخص فئة ّ
الطفولة التً ذاقت األمرٌّن جهبل و فقرا.
و على هذا ارتؤٌنا أن نستقرئ الحالة االجتماعٌة المزرٌة ألطفال الجزائر .وقد سعٌنا قدر
المستطاع اإلجابة عن اإلشكالٌات التالٌة:
1

 ما هً اثار األبعاد السٌاسٌة و االجتماعٌة على الحركة األدبٌة الجزائرٌة ؟ أٌن ٌتجلى الواقع السٌاسً و االجتماعً فً الرّواٌة الجزائرٌة ؟معتمدٌن فً مذكرتنا هذه على جانب نظري تحلٌلً للرّواٌة الجزائرٌة من خبلل رواٌة
" الدار الكبٌرة " لمحمد دٌب التً أبرزمن خبللها معاناة الشعب الجزائري فً الحقبة
االستعمارٌة حٌث عالج فٌها مواضٌع سٌاسٌة و اجتماعٌة و تربوٌة هامة  ,ومن بٌن
الموضوعات االجتماعٌة التً عرضها موضوع ّ
الطفولة و كٌؾ كان األطفال ٌعٌشون
فً المدٌنة و الرٌّؾ قبل الحرب العالمٌة ّ
الثانٌة و أثنائها .كما تطرقنا بال ّدراسة ال ّتحلٌلٌة
الوضع السٌاسً و االجتماعً العام الذي كان ٌسود الحقبة االستعمارٌة فً الجزائر
و الوضع المؤساوي السّائد حٌنها .
وقد جاء البحث فً مقدمة و فصلٌن و خاتمة أتبعتها بقائمة من المصادر و المراجع
تحدثت فً المدخل بصورة موجزة عن نشؤة الرواٌة الجزائرٌة على اعتبار أنها جزء ال
ٌتج ّزأ من الرّواٌة العربٌة ثم نشؤة الرواٌة الجزائرٌة المكتوبة بالفرنسٌة و أسباب
ظهورها  .أمّا الفصل األوّ ل فقد خصصته بتقدٌم تعرٌؾ موجز عن الرّوائً محمد دٌب
مع ذكر أهم أعماله الرّوائٌة  ,ثم عرّجنا إلى التطرّق الى أهم المبلمح السٌاسٌة
و االجتماعٌة و أثرها على الحركة األدبٌة الجزائرٌة عموما  .ث ّم انتقلنا الى تحلٌل بشكل
متواضع االنعكاسات السٌاسٌة و االجتماعٌة فً الرّواٌة الجزائرٌة من خبلل الواقع
االستعماري .
أما الفصل ّ
الثانً فقد رك ّزنا على الجانب ال ّتطبٌقى لرواٌة ال ّدار الكبٌرة من خبلل دراسة
محتوى الرّواٌة المتجلٌة فً العبلقة القائمة بٌن الطفل عمر و البٌئة التً ٌعٌش فٌها
و األسلوب الفنً الذي صور به محمد دٌب الدار الكبٌرة .ثم انتقلت الى دراسة
الشخصٌات المحورٌة لرواٌة الدار الكبٌرة من خبلل استعراض الظروؾ االجتماعٌة
المحٌطة بالطفل عمر من فقر و جوع و ضٌق المسكن و برد ال ّ
شتاء و انعدام الحب
و الحنان و ال ّتعلٌم و الصّحة و اللّعب و العمل .و عٌنً التً عاشت ضنك الحٌاة
األسرٌة المعقدة .
2

أما الخاتمة فقد حاولت من خبللها أن أبرز أهم الخطوط العامة لنتائج البحث جاهدة لعلًّ
أوفّق و لو على قدر ٌسٌر كً أسلط الضّوء على موضوع الرّواٌة الجزائرٌة و التً
و الحق ٌقال أ ّنها لم تؤخذ حقّها من ال ّدراسات الؤلكادٌمٌة العمٌقة .
و قد اعتمدنا فً إنجاز مذكرتنا هذه على مجموعة من المصادر و المراجع التً أسهبت
بالرّؼم من قلّتها فً تقدٌم صورة واضحة عن الرّواٌة .كما أ ّنها عالجت الرّواٌة فً شكل
دراسة نقدٌة تحلٌلٌة ساهمت فً إخراج الّرواٌة فً قالب أدبً عالمً رائع ساهم
فً عرضها على النقاد و الرّوائٌٌن و القراء  ,و إعطائها مكانة بٌن نظرائها من الرّواٌات
العربٌة .
- 1سامً الدروبً  :ترجمة ثبلثٌة محمد دٌب – دار الوحدة طبعة  1985بٌروت لبنان.
- 2إسماعٌل بن حماد الجوهري :الصحاح ،تاج اللؽة وصحاح العربٌة ،بٌروت .
- 3الشٌخ إمام محمد بن أبً بكر بن عبد القادر الرازي :مختار الصحاح،

،1995

بٌروت ،لبنان .
- 4أحمد أمٌن :النقد األدبً ،الجزائر .1992
ٍ- 5ؾ َّذ ثِ عَْٞخ ف ٜاألدة اىغضائش ٛاىؾذٝش اىْٖعخ األدثٞخ اىؾذٝضخ ٍؤصّشارٖب ثذاٝبرٖب
ٍشاؽيٖب ٍ ,طجؼخ اىنبْٕخ  ,اىغضائش .2003 ,
- 6صالح مفقود ،نشؤة الرواٌة العربٌة فً الجزائر ،التؤسٌس و التؤصٌل ،مجلة أبحاث
فً اللؽة و األدب العربً.
- 7عبد هللا الكرٌبً،القصة الجزائرٌة القصٌرة،الدار العربٌة للكتاب ،ط،1لٌبٌا.1977،
- 8عمربن قٌنة،دراسات فً القصة الجزائرٌة ،المإسسة الوطنٌة
للكتاب(،د،ط)،الجزائر.1986 ،
- 9عبد الملك مرتاض ،نهضة األدب العربً المعاصر فً الجزائر،الشركة الوطنٌة
للنشر و التوزٌع(،د،ط) ،الجزائر.1983 ،
ٌ- 10نظر الموقع االلكترونً تعرٌؾ األنطولوجٌا:
. http://alantologia.com/page/6244/
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ٌ - 11نظر الموقع االلكترونً .www.mareefa.org/index.php :
 - 12واسٌنً األعرج ،األصول التارٌخٌة للواقعٌة االشتراكٌة،مإسسة دار الكتاب،لبنان
(،د،ط)1986 ،

- 13الموقع اإللكترونً .https://www.hindawi.org/books/30715961/3/ :
- 14حسٌن بحري ,فضاء التخٌل مقاربات فً الرواٌة  ,منشورات االختالف  ,الجزابر
.2002,
- 15عبد القادر بن سالم مكونات السرد فً النص القصصً الجزابري  ,اتحاد الكتاب
العرب  ,سورٌا .2001 ,
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ٍفًٖ٘ اىشٗاٝخ

ٍذخو

مدخل:
الرّواٌة من الفنون األدبٌة ال ّنثرٌة التً أثارت الكثٌر من ال ّنقاش ،وهً عبارة

عن قصّة

مطوّ لة تصوّ ر المجتمع وتحكً الواقع بؤسلوب شٌّق ،وقد ظهرت عند الؽرب فً القرن
الحادي عشر فكانوا ٌطلقون لفظ رواٌة على ال ّنصوص المكتوبة بلؽة الرّومانس ،ثم انتقلت
بعد ذلك إلٌنا عن طرٌق ال ّترجمة والصّحافة ،فالرّواٌة تعبٌر عن إحساس المثقّفٌن بحاجات
بٌئتهم التً ٌعٌشون فٌها ورؼبتهم فً اصبلح هذه البٌئة.
وهً تعنً لغة  ":ال ّتفكٌر فً األمر " و" ور ويت ع ن أهلً واألهلً إذا أتٌتم بالماء"

1

شعرٌ ،روي ،رواٌة ،فهو راو فً ال ّ
ورواٌة الحدٌث وال ّ
شعر والماء والحدٌث من قوم رواة،
وسمً ٌوم ال ّتروٌة ألنهم كانوا ٌرتوون فٌه من الماء لما بعد.

2

أما اصطالحا :فٌرى أحمد أمٌن أن " الرّواٌة العظٌمة هً التً تهتم باألشٌاء

التً تجعل

الحٌاة نشٌطة جٌاشة ذات قٌمة أخبلقٌة والرّواٌة قد تكون كذلك وهً مستمدة من أبسط قصة
ومن أوضح الناس 3 .لهذه  ,فالرواٌة إذن تلعب دور المربً فً المجتمع من حٌث أنها
تهدؾ ،من حٌث أنها تهدؾ إلى تحلً اإلنسان باألخبلق الحسنة والمبادئ الرفٌعة،
واإلحساس بالكون .وقٌل أٌضا أن الرّواٌة هً" بحث عن قٌم حقٌقٌة فً عالم منحط ٌتمٌّز
بانفصام متبع بٌن البطل والعالم "
الرواٌة مع إنسان محدد االسم ،جاء من الناس وٌنتمً إلٌهم وبحث عن مصٌر مفردا
أو مع بشر ٌقاسمونه المصٌر وال ٌختلسون من فردٌته شٌئا"
ٌتضح لنا أن معنى الرواٌة ٌختلؾ من روائً ألخر من هنا ٌبدو لنا أن مفاهٌم الرّواٌة
تختلؾ وتتع ّدد ،فقد راح كل أدٌب ٌتصور مفهوما خاصا به عن الرواي .
1
2
3

إسماعٌل بن حماد الجوهري :الصحاح ،تاج اللؽة وصحاح العربٌة ،بٌروت ،ص 6
الشٌخ إمام محمد بن أبً بكر بن عبد القادر الرازي :مختار الصحاح ،1995 ،بٌروت ،لبنان ،ص 141
أحمد أمٌن :النقد األدبً ،الجزائر  ،1992ص 112
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ٍفًٖ٘ اىشٗاٝخ

ٍذخو

لم تكن والدة الرواٌة الجزائرٌة عموما من فراغ  ,بل كان ذلك عبر مسار طٌل قطعته منذ
 1920/1917ثم كان االنتشار بٌن سنتً

العشرٌنٌات ,فقد ظهرت عدة أعمال عامً

 1930/1920لروائٌٌن من امثال  :عبد القادر الحاج حمو و شكري خوجة و أرّخ للرواٌة
الجزائرٌة المكتوبة بالفرنسٌة  ,موضوعات عدٌدة أهمها تعلق بالجانب االجتماعً
و السٌاسً و الثقافً  .و هكذا وجد األدباء الجزائرٌون أنفسهم فً مواجهة لؽة الجانب
األقوى ( المستعمر ) فكانت سبٌلهم لمحادثة هذا الطرؾ فً ظل الظروؾ التً فرضها هذا
المستعمر على اللؽة العربٌة بصفتها لؽة الجزائر األم  ,و أستدل على ذلك من قول
ابن بادٌس :
ؽؼت اىغضائش ٍغيٌ***ٗ إى ٚاىؼشٗثخ ْٝزغت
ٍِ قبه ؽبد ػِ أصئ***أٗ قبه ٍبد فقذ مزة
ٗ ألُ اىيّـّغخ رؼزجش عضءا ٕبٍب ٍِ ٕ ّ٘ٝخ األٍخ فقذ اعزؼَيذ فشّغب م ّو األعبىٞت ىيقعبء
ػي ٚاىيّغخ اىؼشثٞخ ,ىقذ ٍشّد اىغضائش ثظشٗف اعزؼَبسٝخ ٍْز اؽزالىٖب ػبً

 ٗ 1830مبُ

ىإلؽزاله رأصٞش مجٞش ػي ٚاىؾٞبح ثَخزيف ٍٞبدْٖٝب ٗ ػي ٚاىؾٞبح األدثٞخ ثصفخ خبصخ ٗ ٍْٔ
ّ
فئُ غضٗ فشّغب ىيغضائش مبُ غضٗا ؽبٍال
"مبُ ٖٝذف إى ٚاىزّغيغو ف ٜأسض اىغضائش ٗ اؽزالىٖب اؽزالال مبٍال ٗ دائَب ٗ ىٌ ٝنزف ٍْٔ
اىغضاح ثبىغـّٞطشح ػي ٚأساظٖٞب ٗ ّٖت خٞشارٖب ٗ إراله إيٖب فؾغت  ٗ ,إَّّب ٝزٕجُ٘
إى ٚأثؼذ ٍِ رىل  ,ثبىْـّٞو ٍِ األعظ اىَؼْ٘ٝخ ٗ اىََّٞضاد

1

اىؾعبسٝخ ىيؾؼت اىغضائش ٗ ٛاىطؼِ ف ٜػقٞذرٔ ٗ رؾ٘ ٔٝق ٌّٞرشاصٔ ٗ غَظ ٍؼبىٌ ؽخصٞزٔ
ٗ ىؼ ّو ٕزٓ اىظـّشٗف اىز ٜمبُ ٝؼٞؾٖب اى ّؾــؼت اىغضائش ٍِ ٛع٘ع ٗ ثؤط ٗ عٖو ٍ ٜٕ ,ب
عؼيزٔ ٝخ٘ض ٍؼشمخ ؽبٍيخ ف ٜعَٞغ عجٖبد اىَقبٍٗخ اىَغيّؾخ  ,اىَ٘اعــٖخ اىفنــشٝخ ٗ
اىغٖبد اىغّٞـــبع . ٜفٖزٓ اىَؼشمخ اى ّؾبٍــــيخ ٍ ّنْذ اى ّؾؼت اىغضائـــشٍ٘ ٍِ ٛاعـٖخ اىغــــضٗ
اىفشّغ ٗ , ٜقذ اّؼنظ م ّو ٕـــزا ػي ٚاألدة اىغضائش ٗ , ٛثؾنٌ ٕزا " ػبػ اىغضائشٝــــُ٘

1

محمّد بن سمٌنة فً األدب الجزائري الحدٌث النهضة األدبٌة الحدٌثة ّ
مإثراتها بداٌاتها مراحلها  ,مطبعة الكاهنة  ,الجزائر  ,2003 ,ص.9/8

6

ٍفًٖ٘ اىشٗاٝخ

ٍذخو

عْجب إى ٚعْت ٍغ اىفشّغ ٗ ِٞٞىنِ مخطٍ ِٞز٘اص ِٞٝػي ٚؽ ّذ رؼجٞش األدٝت ػجذ اىؾَٞذ ثِ
1

ٕذٗقخ " .
ٗ ثؾنٌ ٕزا اىزّؼبٝؼ ٗاى ّضؽف اىَزضاٝذ ىيفشّغ ِٞٞمَغز٘غْ , ِٞظٖشد ٍغَ٘ػخ ٍِ األدثبء
اىفشّغٗ ِٞٞىذٗا ٗ ػبؽ٘ا ثبىغضائش ٍِ أٍضبه  :إٝضاثٞو أثشإبسد  ,سٗث , ٔٞغبثشٞٝو أٗدٝغ٘
مَب أثشص اىصشاع ث ِٞاىضقبفز ِٞاىَؾيٞخ ٗ االعزؼَبسٝخ ارغبٕ ِٞسئٞغ: ِٞٞ
أ-ارغبٓ ٍؾبفع ٝ :شفط اىزّغذٝذ ٗ اإلقجبه ػي ٚاىضّـّقبفخ االعزؼَبسٝخ ؽز ٚال ٝنُ٘ رىل
اّزصبسا ىيَغزؼَش
ة -ارغبٓ ٍغ ّذدٍ :ضّئ ٍغَ٘ػخ ٍِ اىنزّبة أقجي٘ا ػي ٚاىضّــّقبفخ االعزؼَبسٝخ ٗ ػي ٚسأعٖب
األدة ٗ رجؼب ىٖزٓ اىظّـّشٗف  ,فقذ ظٖشد ٍذسعخ ؽَبه إفشٝقٞب " اىَؼجّشح ثبىيّغخ اىفشّغٞخ
ٗ قذ ظ َّذ ٕزٓ اىَذسعخ فئز ٍِ ِٞاىنزّبة أ ٍّب األٗى ٚفٖ ٜرَضـّو اىغضائش ٍِ ِٞٝأصو
فشّغٗ ٜىذٗا ٗ ػبؽ٘ا ثبىغضائش ٗ ٌٍْٖ  :إٝضاثٞو أثشإبسد  ,سٗث , ٔٞغبثشٞٝو أٗدٝغ٘
ٗ غٞشٌٕ  ,أٍب اىفئخ اىضبّٞخ فنبّذ ٍِ اىنزّبة اىغضائش ٍِ ِٞٝأصو عضائش ٗ ٛاىـّز ِٝرَنْـّ٘ا
ٍِ فشض أّفغٌٖ فٍ ٜغبه األدة ثؼذ أُ ارّخزٗا اىيـّغخ اىفشّغٞخ ٗعٞيخ ىيزؼجٞش ػِ ٕؤالء :
ٍ٘ى٘د فشػُ٘ ٗ ٍ٘ى٘د ٍؼَشٍ ٗ ٛيل ؽذاّد ٗ مبرت ٝبعٌ. ِٞرجع بعض الباحثٌن أن الوقابع
التً حدثت ما بٌن  1916/1871كان لها الفضل فً ظهور اللّبنات األولى لألعمال الرّوابٌة
فً الجزابر ،والـّتً أنتجتها ثورة ّ
الفالحٌن ضد اضطهاد المستعمر ،فكانت رواٌة " حكاٌة
العاشق فً الحب االشتٌاق" لكاتبها (محمد بن مصطفى بن إبراهٌم) أولى الرّواٌات الّتً
تعكس واقع سٌاسة المستعمر فً االستٌالء على أراضً الفالحٌن ومصادرتها2 .ومن بٌن
األوضاع السٌّاسٌة التً ساهمت فً رسم مالمح الرّواٌة الجزابرٌة ،ظهور النـّزعة
ال ّنهضوٌة المتمثلة فً ال ّنهضة الوطنٌة اإلصالحٌة على ٌد مإسسها (جمال الدٌن األفغانً)
فً المشرق العربً ،بحٌث تؤثر مفكروا الجزابر بؤفكارها وحاولوا تجسٌدها فً نضالهم
السٌّاسً ضد المستعمر ،على رأسهم ( الشٌخ بن بادٌس) ،نتج عنها حركة ثقافٌة
فً الجزابر تكلـّلت بإنشاء المدارس الح ّرة ،وقد تضمّنت طٌّات الصّحافة أعمال ال ّنخبة
1
2

المرجع نفسه ص14
(:بتصرؾ)  :صالح مفقود ،نشؤة الرواٌة العربٌة فً الجزائر ،التؤسٌس و التؤصٌل ،مجلة أبحاث فً اللؽة و األدب العربً ،ص .15
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الثـّقافٌة وعملت على إٌصالها إلى ال ّ
شعب الجزابري بحٌث نمّت لدٌه الوعً السٌّاسً الذي
ٌجب أن ٌعكس هوٌته اإلسالمٌة ولغته العربٌة وطنٌته الجزابر 1 .من بٌن األعمال
التً ترجمت هذا الواقع أعمال رضا حوحو( ،)1965-1911وتع ّد رواٌته الموسومة
ب"غادة أم القرى" التً صدرت عام  1947منبرا حاول فٌه معالجة قضاٌا المرأة وحقوقها
فً زمن السٌّاسة المتعسّفة الفرنسٌة ،وٌرجح البعض أن أعماله هً البوادر األولى لظهور
طابع الرّواٌة فً الجزابر ،وذلك من خالل رواٌته "حكاٌة العاشق فً الحب واالشتٌاق"
التً تم نشرها من قبل (أبو القاسم سعد هللا) سنة .21977
توالت األحداث السٌّاسٌة ،و توالت معها الكتابات األدبٌة التً ترسم الواقع المرٌر لل ّ
شعب
الجزابري فً مختلف األصعدة ،وتع ّد أحداث  08ماي  1945محطة تارٌخٌة شكلت منعطفا
فً الكتابة الروابٌة الجزابرٌة وما ٌمٌـّزها أسلوبها ال ّراقً فً سرد حٌثٌات الرّواٌة ،إذ"
تحولت بعد أحداث  08ماي  1945إلى أدب إنسانً ٌحاكً قضاٌا ال ّ
شعب الجزابري
فً أالمه و آماله".

3

فصوّ رت مطالب ال ّ
شعوب بالحقوق الّتً وعدت بها فرنسا بعد مشاركتهم معها
فً الحرب العالمٌة ّ
الثانٌة ،واكتشافهم أكذوبة شارك تتحرّر ،فكان لهذه األحداث وقعا
مباشرا فً تنمٌة الفكر والوعً السٌّاسً لل ّنخبة المثقّفة والّتً انقسمت فً كتابتها للواقع
السٌّاسً فً الجزابر بٌن اللـّغة العربٌة واللـّغة الفرنسٌة والـّتً تجسّدت فً أعمال (كاتب
ٌاسٌن) و( محمد دٌب) هذان على سبٌل المثال ال الحصر.
وتعتبر فترة الخمسٌنٌات من القرن الماضً بداٌة مٌالد الرّواٌة الجزابرٌة المعاصرة،
ألنها أصبحت المنبر الذي ٌسمع أوجاع الشعب فً قالب ف ّنً راق ٌترك فً نفس القارئ
انطباعا عن القضٌّة األم ،فالرّواٌة إلى جانب العمل المسلّح لعبت دورا فً ال ّنضال ضد
الظـّلم ،فسالت أقالم الرّوابٌٌن الجزابرٌٌن بؤجود األسالٌب سواء باللّغة العربٌة
1
2
3

 :بتصرؾ  ،عبد هللا الكرٌبً،القصة الجزائرٌة القصٌرة،الدار العربٌة للكتاب ،ط ،1لٌبٌا،1977 ،ص .20
ٌ :نظر :عمر بن قٌنة ،دراسات فً القصة الجزائرٌة ،المإسسة الوطنٌة للكتاب(،د،ط)،الجزائر1986 ،ص 86
 :عبد الملك مرتاض ،نهضة األدب العربً المعاصر فً الجزائر،الشركة الوطنٌة للنشر و التوزٌع(،د،ط) ،الجزائر ،1983 ،ص.26
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أو الفرنسٌة ألنّ هذه الحقبة ال ّزمنٌة عرفت بظهور الرّواٌة المكتوبة بالفرنسٌة والتً تجرأ
من خاللها الرّوابً الجزابري بتحدي المستعمر بلغته وتطوٌعها لتكون سالحا ٌحاربه.
سالحا ٌصور من خالله ما ٌحدث فً وطنه للقارئ الفرنسً ،لذلك راجت وكان لها
1952و 1953من أبرز روادها (مولود

الحضور الكبٌر فً السـّاحة األدبٌة فً فترة

فرعون) فً أعماله "األرض وال ّدم"" ،ابن الفقٌر" "،النهضة المنسٌة" ،وثالثٌة (محمد
دٌب) ( ،مولود معمري) فكانوا بؤعمالهم الواصف لواقع مجتمعاتهم .1
وفً ضوء ما سبق ذكره ٌمكننا القول أن فترة بداٌة الخمسٌنٌات و نهاٌة السّتٌنٌات
شكـّلت بوادر ظهور الرّواٌة المكتوبة باللّغة الفرنسٌة ،خالفا للفترة التً سبقتها والتً كانت
تكتب باللّغة العربٌة.

1

 :بتصرؾ :واسٌنً األعرج ،األصول التارٌخٌة للواقعٌة االشتراكٌة،مإسسة دار الكتاب،لبنان (،د،ط)،1986 ،ص79
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املبحث ا أل ّول
 -1التّعريف مبح ّمد ديب و أأمه أأعامهل .
 -2صورة اجلزائر يف ثالثية محمد ديب .

املبحث الث ّاين
الس ياس ية والاجامتعية و أأثرها عىل احلركة ا ألدبية اجلزائرية .
 -1ا ألبعاد ّ
الس ياس ية والاجامتعية يف ّالرواية اجلزائرية.
 -2التجل ّيات ّ
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المبحث األول :
 ال ّتعريف بمح ّمد ديب و أهم أعماله :محمد دٌب ( 21جوٌلٌة  )1920كاتب و أدٌب جزائري.
ولد محمد دٌب فً مدٌنة تلمسان الواقعة ؼربً العاصمة

 ،وانتسب هناك إلى المدرسة

اإلبتدائٌة  ،ثم انتقل إلى مدٌنة وجدة حٌث تابع دراسته ّ
الث ّانوٌة .وكان فً الحادٌة عشرة
من عمره عندما توفً والده الذي امتهن ال ّنجارة،

فاضط ّر محمد الٌافع للبحث عن عمل،

وتنقل بٌن ع ّدة مهن ،فعمل نسّاجا ًا على ال ّنول ومحاسبا ًا ومراسبلًا صحفٌا ًا .وفً الجزائر
ّ
التدرٌس وبُعث إلى قرٌة على الحدود الجزائرٌة المؽربٌة ،حٌث
العاصمة انظم فً سلك
ّ
علّم أبناء البدو ،مما أدى إلى إعفائه من ال ّتجنٌد .وقد هٌؤت له ممارسة هذه األعمال التعرّؾ
على الفئات الشعبٌة وأسالٌب معٌشتها وتفكٌرها ونضالها من أجل القوت والحرٌّة.
احتك بالمناضلٌن الجزائرٌٌن المطالبٌن باستقبلل الجزائر عن فرنسا،

كما

وأخذ ٌكتب

فً الصّحافة المحلٌّة الصّادرة بالل ّؼة الفرنسٌة حول قضاٌا وطنه  ،السٌما فً صحٌفة
[ ]Alger Républicainمما لفت إلٌه أنظار السّلطات االستعمارٌة ،التً بدأت تضٌّق
علٌه الخناق .وكان محمد دٌب حٌنذاك قد كرَّ س ج ّل وقته واهتمامه لؤلدب ،ولك ّنه  ،نتٌجة
ًا
وكتابة ،فقد كانت لؽة
لسٌاسة ال َفرْ َنسة  ،لم ٌمتلك ناصٌة اللّؽة العربٌة الفصحى قراء ًاة
المستعمر الفرنسٌة نافذته الوحٌدة لبلطبلع على األدب العالمً عامة والفرنسً خاصة.
فعندما نشر قصٌدته األولى [ ] Vegaعام (  )1947بدا واضحا ًا تؤثره
وتم ّكنه فً الوقت ذاته من أدواته التعبٌرٌّة كشاعر

ّ
بالثقافة الفرنسٌة

ذي خصوصٌة .ومع أ ّنه قد نشر

فً سنوات المنفى فً فرنسا ستة دواوٌن شعرٌة لفتت أنظار األدباء وال ّنقاد ،إال أنّ إنتاجه
الرّوائً الذي تجاوز العشرٌن رواٌة ،كان أكثر انتشاراًا وتؤثٌراًا.

1

سامً الدروبً  :ترجمة ثبلثٌة محمد دٌب – دار الوحدة طبعة  1985بٌروت لبنان .ص .10/9
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كان مولد محمد دٌب األدبً عام  1952حٌن صدرت له أوّ ل رواٌة وهً رواٌة [البٌت
الكبٌر] ،وقد نشرتها جرٌدة "  "Le soirالفرنسٌة ،ونفذت طبعتها األولى بعد شهر واحد
ثم رواٌة [الحرٌق] التً تعلن إرهاصات الثورة الجزائرٌة.
والؽرٌب فً األمر أ ّنه بعد ثبلثة أشهر من نشرها انطلقت ثورة الفاتح من نوفمبر
التقدٌرٌة
فً الجزائر .نال محمد دٌب عام  1963جائزة ال ّدولة ّ
كاتب مؽاربً ٌحصل على جائزة الفرنكوفونٌة،

1954

لآلداب كذلك كان أوّ ل

وذلك عام 1994حٌث تسلمها

من األكادٌمٌة الفرنسٌة تنوٌها بؤعماله السّردٌة وال ّ
شعرٌة.
ٌُعد محمد دٌب أحد أبرز الرّوائٌٌن وال ّ
شعراء الجزائرٌٌن المعاصرٌن،

وقد كتب جمٌع

مإلفاته باللّؽة الفرنسٌة ،بؤسلوب تجدٌدي متمً ّز ،جعل ال ّ
شاعر الفرنسً لوي أراؼون ٌمدح
شعرٌة لؽة دٌب ،ودفع األكادٌمٌة الفرنسٌة إلى منحه جائزة الفرنكوفونٌة فً عام

1982

ومما أدى كذلك إلى حصوله على جائزة ال ّ
شاعر ماالرمٌه فً عام .1998
منذ عام  1945أخذ دٌب ٌعٌش متنقبلًا بٌن الجزائر وبارٌس ،وفً عام

 1951تزوّ ج

من سٌّدة فرنسٌة وعاد إلى حٌاته ال ّنضالٌة فً الجزائر إلى أن نفته السّلطات نهائٌا ًا فً عام
 1959بسبب تصاعد تؤثٌره فً حركة ال ّتحرٌر .وكان منذ عام  1952قد بدأ بنشر أجزاء
» La grande
«ثبلثٌة الجزائر» الملحمٌة ،فصدر الجزء األوّ ل «ال ّدار الكبٌرة
maisonعام (  ،)1952والثاّنً «الحرٌق » L’Incendieعام )ّ ،(1954
والثالث
«ال ّنول » Le métier à tisserعام (  )1954وبهذه ّ
الثبلثٌة جعل دٌب من الكتابة
بالفرنسٌة كتابة وطنٌة  ،وباتت فٌها صورة الوطن الجزائر كبٌرة وواضحة ،وهً تخرج
من حرب إلى حرب أش ّد ضراوة ،جعلت شخصٌات الرّواٌة تإسس قناعاتها ال ّنضالٌة  ،لٌس
فقط انطبلقا ًا من خٌارات ظرفٌة  ،ولكن من صلب ال ّتجربة اإلنسانٌة التً ال حدود لقوّ تها .
ونتٌجة لتحوّ الت الث ّورة الجزائرٌة بعد االستقبلل وما آلت إلٌه ،محقّقة مقولة «الثورة
تفترس أبناءها» قرّر محمد دٌب البقاء فً المنفى الذي لم ٌعد حالة ثقافٌة ،بل حالة وجدانٌة
ومؤساة ،لم تعمل كتاباته ّ
البلحقة إال على تؤكٌدها.
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توفً األدٌب محمد دٌب فً  2ماي  2003بسان كلو (  )Saint Cloudإحدى ضواحً
بارٌس فً فرنسا  .مات محمد دٌب فً صمت كبٌر ،كما عاش فً شموخ كبٌر ،و ُدفن
فً بارٌس بوجود حفنة

من األصدقاء المقرّبٌن ،حسب وصٌّته ،ودونما ضجّة رسمٌة

1
مزٌّفة .و ُترجمت معظم رواٌاته إلى اللّؽات األوربٌة وبعض اللّؽات الشرقٌة .

أهم روايات محمد ديب:
-

هابٌل » Abelعام ( )1977ال ٌقتل األخ أخاه
رواٌة «من ٌذكر البحر؟

» Qui se souvient de la merعام

(. )1962
-

مسٌرة على الضفة الموحشة.1964 (،

-

معلم الصٌدle Maître de chasse ،عام ()1973

-

[ثبلثٌة الشمال] وهً تضم :شرفات أورْ سول

d’Orsolعام (  )1985و«إؼفاءة حواء،

)(1989و«ثلوج من مرمر»

(.)1990
-

رواٌة فقر ببل هوادة

-

المولود المورٌسكً

-

اللٌلة الموحشة

-

إن شاء الشٌطان

-

1
2

سٌمورغ

2

ٌنظر الموقع االلكترونً تعرٌؾ األنطولوجٌا:

. http://alantologia.com/page/6244/

ٌنظر الموقع االلكترونً .www.mareefa.org/index.php :
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 صورة الجزائر فً ثبلثٌة محمد دٌب :صوّ رمحمد دٌب فً ثبلثٌته(  La grande maisonال ّدار الكبٌرة)L’incendie ،
الحرٌقLe métier a tisser (،النول) ،مرحلة من تارٌخ الجزائر بٌن سنتً -1939
 .1942فتجري األحداث فً الجزء األوّ ل بإحدى دور مدٌنة تلمسان وهً دار سبٌطار التً
تقطنها العدٌد من العائبلت الجزائرٌة .بٌنما ٌنقلنا فً الجزء ّ
الثانً إلى عالم الفبلحٌن بقرٌة
مجاورة لتلمسان وهً بنً بورببلن وٌصل بنا أخٌراًا إلى أحد مصانع النسٌج لٌبٌّن آالم
وآمال عماله.
تشك ّلت صورة الجزائر فً ّ
الثبلثٌة من خبلل شخوصها الذٌن أذلّهم المستعمر وسلبهم
كرامتهم وإنسانٌتهم وأراضٌهم لٌصبحوا أجراء فً أراضٌهم ،إضافة إلى سٌاسة ال ّتفقٌر التً
مارسها المستعمر على الشعب الجزائري .والتً عبّر عنها دٌب بالخبز  Le painإذ تكون
ال ّ
شخصٌات فً رحلة بحث عن الخبز .أو الجوع بمفهومه القرٌب والبعٌد .وٌسته ّل رواٌته
1

الدار الكبٌرة بجملة ” أعطنً قطعة خبز”  .وهكذا ٌتابع األطفال فً المدرسة رحلة بحثهم
عن الخبز ،منبهرٌن بما ٌخبرهم به الفتى صاحب المكانة العالٌة إدرٌس خوجا عن أكله
فٌقول الكاتب ”:كان األطفال ٌقفون زائؽً األبصار مبهوتٌن وهم ٌستمعون إلى حدٌثه
الملًء بذكر هاذه األطعمة ..إنّ األعٌن كلّها تشخص إلٌه وتفحصه تفحصا ًا ؼرٌبا ًا وٌسؤله
ُ
أكلت وحدي قطعة من اللّحم هكذا .وخوخا
أحدهم :أكلت وحدك قطعة كبٌرة من اللّحم هكذا؟
2

مجففا؟ وخوخا مجففا . ”..لقد قتل الجوع فً أولئك األطفال أحبلمهم التً لم تعد تتع ّدى
الحصول على قطعة خبز .وبمقابل حدٌث إدرٌس عن األطعمة المختلفة ،نجد عٌنً والدة
عمر بطل الرّواٌة ” تصبّ فً طبق معدنًّ كبٌر الحساء المؽلى ،وهو حساء بال ّ
شعٌرٌة
المف ّتتة والخضار وال شًء ؼٌر هذا ..وٌبلػ األمر فً كثٌر من األحٌان أن تكتفً بصب
الماء فً الحلّة ،فٌظ ّل ٌؽلً لؽاٌة ما ٌؤخذ الكرى بؤجفان أطفالها ،وكانت تلجؤ لها نساء

1
2

محمّد دٌب  ,الدّار الكبٌرة  ,الحرٌق  ,ال ّنول ص .15
المرجع نفسه  ,ص .21
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كثٌرات ..وبهذا كانت أُسر ال ّدار الكبٌرة تخادع الجوع وٌخادعها الجوع مرات عدٌدة
فحٌاتهم تنقضً فً خداع الجوع..

1

إ ّنها اإلنسانٌة المهانة من االستعمار فإذا ال ّ
شخصٌات فً دار سبٌطار تتحوّ ل إلى كائنات ببل
كٌان ،حلمها وشبحها هو الخبز وكٌفٌة الحصول علٌه .وأل ّنهم ال ٌحصلون علٌه فهم
ٌتحاٌلون علٌهٌ .قول ”:كانت عٌنً فٌما مضى من زمان ،تستطٌع أن تهدئهم بحٌلة ماكرة
كانوا ٌومئذ صؽاراًا كان ٌكفً أن ٌكون عندها قلٌل من فحم عند المساء حتى تمؤل الحلة ماء
وتدع الماء ٌؽلً على ال ّنار وتطلب إلى أوالدها الذٌن ٌنتظرون بفارغ الصّبر أن ٌهدأوا
وتقول لهم  :اصبروا قلٌبل ..فٌؽلبهم نعاس ال حٌلة لهم فٌه” .وتواصل ال ّ
شخصٌات صراعها
مع الجوع ومخططاتها لكً تهزمه عن طرٌق التق ّ
شؾ فً المال ال ّزهٌد الذي تجنٌه
مرٌم وعٌوشةٌ .قول دٌب”:ربما استطعنا أن نشتري قلٌبلًا من اللّحم من حٌن آلخر ألٌس
كذلك ٌا أمً؟ ربما نستطٌع أن نشتري بٌضا ًا إنه أرخص ثمنا ًا من اللّحم ما رأٌكم أنتم؟”.
وٌواصل الرّوائً رحلته مع عائلة (عٌنً) التً تحاول التصرّؾ بذاك المبلػ البسٌط
من المال ،فٌبرز رأي عمر ووالدته (عٌنً) اللّذان ٌرفضان رأي الفتاتٌن فٌقول دٌب ”:لكن
عٌنً وإبنها عمر ٌرفضان رأي الفتاتٌن وٌص ّران على أن ضآلة المبلػ الذي ٌجنٌانه
من عملهما ال ٌكاد ٌؽطً مصارٌؾ ال ّدقٌق الواجب شراإه كل ٌوم .والخبز عند عمر
كل شًء وٌجب الحصول علٌه ..إن أحبلمه ال تذهب إلى أبعد من هذا .”..وهكذا شكل
الجوع مدار الجزء األوّ ل من ثبلثٌة دٌب لٌبدأ الجزء ّ
الثانً (الحرٌق) عام  .1954إنه عام
ّ
الثورة وهو أٌضا عام لم ٌخل من الجوع ،إذ ٌستهل

الرّوائً هذا الجزء بالحدٌث

الثري) عمر”أأنت جائع؟ نعم” .وهكذا ٌق ّدم دٌب
عن الجوع فتسؤل (ماما) زوجة (قارة ّ
الوضع العام للفبلحٌن وهم ٌق ّدمون خٌرات أرضهم للمستعمر كما ٌصؾ حالة فقرهم الذي
تبٌنه أكواخهم .وٌظل الجوع ٌطاردهم وهم ٌعملون بؤجور زهٌدة جداًا وٌبدأ الحدٌث
عن الجوع ٌضمحل فً الجزء الثالث (النول) رؼم الفقر الذي ٌستمر بٌن العمال حٌث”

1

المرجع نفسه ص .18
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تبدو ظاهرة الفقر مرسومة على مبلمح عمال ال ّنسٌج بالرؼم من حصولهم على األجرة كل
شهر ..فهل استطاع أحدهم أن ٌؽٌر من حالته المادٌة منذ دخل 1.مصنع ال ّنسٌج؟
دخل فقٌراًا معدما والٌزال فقٌراًا وقد بلؽت رأفة العمال على ما هم فٌه من عوز أن راح
بعضهم ٌنظر إلى عمر نظرة إشفاق واحتقار ٌوم دخل المصنع فهم ٌعلمون مسبقا أن مصٌر
عمر ٌشبه مصٌرهم ،سٌظل فقٌراًا مثلما دخل فقٌرا” .فقد ترك عمر ال ّدراسة لٌلتحق بالعمل
فً المصنع فً سن مب ّكرة .إ ّنه الجوع مرة أخرى ٌه ّدد الكبار والصّؽار .وقد برع دٌب
فً تصوٌر

بإس العمّال .هذا البإس الذي ارتبط بمحاوالت المستعمر للقضاء

على شخصٌة الجزائرٌٌن من خبلل سٌاسة ال ّتجوٌع والقهر الدائمٌن .ومن خبلل عمال
مصنع ال ّنسٌج ،تتواصل المطالبة بالشخصٌة الوطنٌة والبحث عن الهوٌة

فٌصرخ أحد

شعب .ال ّ
العمال حمدوش“ :أنتم ال ّ
شعب الذي ٌصنع كل شًء وٌعلم كل شًء” .لقد صارت
هذه ال ّ
شخصٌات أكثر وعٌا ًا بمصٌرها ومطالبها
الوطن المؽتصب الذي على الجمٌع

التً تتع ّدى الحصول على الخبز .بل هو

أن ٌسعى الستعادته.

وهكذا فإن صورة الجزائر فً ثبلثٌة محمد دٌب لم تكتمل إال بحدٌثه عن هوٌتها
و عن ال ّ
شعور بالوطنٌة الذي أظهرته شخصٌات الثبلثٌةٌ .قول دٌب ..”:وما السّر فً اختٌار
عنوان الدرس والوطن .لماذا اؼتاظ عمر عندما سمع إبراهٌم ٌنطلق كالببؽاء ،فرنسا هً
أمنا الوطن .هل كان ٌعلم أن فرنسا لٌست بوطنه الحقٌقً؟” .لقد أراد دٌب أن ٌبٌّن مدى
تمسك الجزائرٌٌن بهوٌتهم

وبوطنهمٌ .قول ”:قال المعلم حسن :الوطن هو أرض اآلباء

هو البلد الذي نسكنه منذ أجٌال ،هو كل ما على هذه األرض من سكان وكل ما ٌوجد فٌها
بوجه اإلجمال .ذلك هو الوطن وتلك هً شروط الوطنٌة فهل لعمر وطن وأٌن هو؟”.
إن المعلّم حسن ٌسعى إلٌضاح مفهوم الوطن لؤلطفال ،فشخصٌات دٌب صارت أكثر نضجا
وإٌمانا بؤن الشعب وحده القادر على ال ّتؽٌٌر وإخراج المستعمر .إنها ثقته التً وضعها
فً شخصٌاته مصوّ راًا بطولتها وهذا ٌجعل صورة البطولة فً ّ
الثبلثٌة جماعٌة.2

1

املرجع هفسه ص.46
2
املرجع هفسه.47
16

اىفصو اىضّبّٜ

دساعخ رؾيٞيٞخ ىشٗاٝخ اى ّذاس اىنجٞشح

ومن هنا فقد كتب محمد دٌب ثبلثٌته محاوالًا إبراز موقفه من ظروؾ الجزائر أثناء الفترة
االستعمارٌة راصداًا الحالة االجتماعٌة والسٌّاسٌة آنذاك .ومن ال ّدالئل التً تإك ّد الرّوح
العربٌة والجزائرٌة ّ
للثبلثٌة ،توظٌؾ الرّوائً للعدٌد من ال ّتعابٌر العربٌة بلؽة فرنسٌة.
هذه العربٌة التً أراد االستعمار وسعى كثٌراًا إلى القضاء علٌها بكل ّ
الطرقٌ .قول دٌب
:” Maudite .maudis.tes père et mère “.ملعونة .لعن هللا أباك وأمك.
وٌقول :”La fièvre noire t’emporte “.الحمة السوداء تؤخذك .وٌضٌؾ أٌضا ًا العدٌد
من الكلمات والمصطلحات الجزائرٌة ومنها :”Tfou”.لفظ ٌطلق للبصاق.و ”Bouh”.لفظ
ٌدل على التحسر فً اللهجة الجزائرٌة .و ”Si”.لفظ للداللة على السٌادة ٌستعمل فً دول
المؽرب العربً) .و( ”couscous”. Burnous”.Haik… “.أسماء أكل وألبسة شائعة
بالجزائر) .كما ٌظهر فً الثبلثٌة تجاهل دٌب للحدٌث عن المستعمر.
ورؼم اتخاذه من الفرنسٌة وسٌلة لل ّتعبٌر ،إال أن روح ّ
الثبلثٌة كانت عربٌة .وقد أشاد
ّ
بالثبلثٌة كل الذٌن تناولوها بالدراسة مإ ّكدٌن على روحها العربٌة ،تقول ٌمنى العٌد  ” :إنها
أجمل ما كتب دٌب فً األدب الرّوائً الجزائري بل من أجمل الّرواٌات فً األدب الواقعً.
أقول العربٌة ألن الثبلثٌة وإن توسلت الفرنسٌة لؽة ،فهً فً المنطق وفً روحٌة التعبٌر
رواٌة عربٌة .لذا ال أجد أي حرج فً تقوٌمها كواحدة من الرواٌات العربٌة” .لقد ؼاص
محمد دٌب فً الواقع الجزائري رؼم اللّؽة الفرنسٌة التً لم ٌكتب إال بها مإكداًا أنها لٌست
انتماء لفرنسا .إنها مجرد وسٌلة تعبٌر ،استطاع من خبللها تصوٌر ظروؾ الجزائر
فً فترة حالكة من تارٌخها تحت وطؤة االستعمار الفرنسً بكل جبروته.
إن ثبلثٌة محمد دٌب تظل من ال ّنصوص الروائٌة الهامة فً األدب الجزائري ،وتظل أٌضا ًا
دلٌبلًا على انتمائها لهذا األدب رؼم توظٌفها للؽة الفرنسٌة .وٌبقى األدب الجزائري المكتوب
بالفرنسٌة رافداًا هاما ّ
للثقافة الجزائرٌة.
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 -2املبحث الثاين :

الس ياس ية والاجامتعية و أأثرها عىل ا ألدب اجلزائري:
 1ا
 ألبعاد ّأأ  -عىل احلركة ا ألدبية اجلزائرية:
عرؾ ال ّتراث الجزائري بصنعة الكتابة ،بن

ى قواعدها كتاب من صلب الوطن

الجزائري فخاضوا خوضهم فً ال ّدٌباجة ال ّنثرٌة العربٌة بنسقها الذي ٌعكس وقائع العصر
من حٌث أسالٌب وطرائق الصّوغ الف ّنً فً صناعة الكتابة األدبٌة بصفة عامة والكتابة
ال ّ
شعرٌة بصفة خاصة.
هناك سواد أعظم ٌظن أن األدب الجزائري هو ولٌد األمس فٌكتفون بالحدٌث
عن عصر ال ّنهضة فقط حتى تخٌّل لهم أن ال ّنهضة العربٌة الحدٌثة كانت مولدا لهذا األدب.
ؾ "مٌبلد األدب العربً فً الجزائر كان مع أمراء بنً رستم ،وأن أول دولة جزائرٌة
مستقلة عن الخبلفة العباسٌة فً بؽداد ،بعد اعتناق الجزائرٌٌن اإلسبلم ،كان قادتها مثقّفٌن،
الترٌخ .تح ّدٌات سٌاسٌة واجتماعٌة مختلفة
متعلّمٌن بل أدباء مبدعٌن"  1عرفت الجزائر عبر ا
باختبلؾ الحقب ال ّزمنٌة التً تولّدت هنا،فاألوضاع السٌّاسٌة و االجتماعٌة عوامل لصٌقة
بالمجتمعات ,فهما الرّكيزتان اللّتان تعكسان صورة المجتمعات بل تكون فً أحٌان كثٌرة
معٌارا لتحدٌد القوي من الضّعٌؾ والؽالب من المؽلوب.
ففً أواخر القرن الماضً ،كانت المقاومة الوطنٌة لكل
مستعمر ،هذه لها وقع وأث ٌر إٌجابًٌّ
ٍ
ب َّناء ،وضع البذور األولى للنهضة العربٌة ال ّ
شاملة ،التً ستزداد مع
فً سنواتنا

 -1مرتاض ،األدب الجزابري القدٌم :دراسة فً الجذور ،دار هومه ،ص 71

18

السّنٌن ،حتى تصبح

اىفصو اىضّبّٜ
ًا
ًا
ثورٌة لتحقٌق الوحدة
حركة
ال ّراهنة

دساعخ رؾيٞيٞخ ىشٗاٝخ اى ّذاس اىنجٞشح
واستقبلل ال ّ
شعوب ،ففً هذه الفترة كانت السٌّاسة

المطلق للببلد بٌد المحتل الفرنسً الذي جعل بجوره وظلمه المجتمع الجزائري ٌعٌش
ة
فً أزمات اجتماعٌة من فقر وجوع وأمٌّة تزٌد من أعباء حرٌته المسلوبة وتدهور أوضاعه
اإلقتصادٌة .كان لؤلبعاد السٌّاسٌة واالجتماعٌة األثر الكبٌر فً نهضة ال ّ
شعر ،إذ األمر فٌها
ال ٌقتصر على أمر ال ّ
شعر وحده ،بل ٌُجاوز ذلك لٌكون إقامة ألهم دعائم القومٌة العربٌة
السّلٌمةَ ،أال وهً دعامة اللّؽة القوٌّة ال ّرصٌنة.
فبعد أن ض ُع َفت العربٌة مع الضعؾ السٌّاسً واالجتماعً ،الذي فرضه المستعمر
بمحاولته طمس الهوٌّة اللّؽوٌة للشعب الجزائري طٌلة تواجده على أرضها .خبلل هذه
ًا
بادئة
الفترة عمل األدباء بمختلؾ مشاربهم ،أن تعود لنا القوة السٌاسٌة واالجتماعٌة
من بداٌتها الصّحٌحة؛ باالهتمام باللّؽة األ ّم ،فمك ّنتهم الموهبة والوعً الوطنً ،من الرّبط
شامخ وجدٌ ٍد مُتطلِّع إلى ال ّ
شموخ ،بحٌث نسجوه نسجًا ا ال ٌتعارض فٌه الحاضر
قدٌم
بٌن ٍ
ٍ
والماضً ،وال ٌتعارض فٌه ال ّتجدٌد مع ال ّتقلٌد ،بل هو نسج :لُحمته الحاضر ،والماضً
1

َسداه.

وقد ظهر ت األبعاد الس ٌّاسٌة واالجتماعٌة فً الفكر األدبً الجزائري  ،حتى قبل
أن تنتهً الحرب العالمٌة األولى ،كؤ ّنما كانت بداٌا ٍ
ت ُتمهِّد ال ّنفوس تمهٌ ًادا مباشرًا ا لثورة
واجتماعٌا ّ
الثقة بنفسه ووعٌه
تكسر حاجز الخوؾ وتعٌد للجزائري أدٌبا كان وسٌاسٌا
ٌ
هرت
ال ّراسخ أن للقلم تؤثٌر كما هو تؤثٌر السبلح فً استرداد الحرٌة  ،وهً
بداٌات َظ َ
أوض َح ما تكون فً ال ّ
تر واحد؛ إذ
شعر هذا القرن َ .ظ َ
هرت دواوٌن َ ،عز َفت كلّها على َو ٍ
َعز َفت نشٌد الفرد اإلنسانً وما ٌجب له من حر ٌّ ٍة وما ٌجب علٌه من مسئولٌة إزاء نفسه.
ٌ
شرط الز ٌم لل ّنهضة القومٌة وللحرٌة الوطنٌة ،وأ ّنه ال حرٌّة وال
و لٌَُإمِن أنّ نهوض األدب

إلنسان هانت علٌه نفسه حتى لٌعجز عن ال ّشعور بها .
استقبلل
ٍ

1

المرجع نفسه :ص. 72/71
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ب -عىل ا ألدب ّالروايئ اجلزائري:
إلى جانب األنواع األدبٌة األخرى تؤثّرت بشكل واسع الرّواٌة الجزائرٌة باألوضاع
السٌّاسٌة واالجتماعٌة ؼداة االستعمار ؾظهرت أعمال باللّؽة العربٌة إال أن المنتوج الرّوائً
باللّؽة الفرنسٌة كان له الحظ ّاألكبر من اإلنتاج على سبٌل المثال ال الحصر ،أعمال مولود
فرعون و األدٌب الكبٌر محمد دٌب وكاتب ٌاسٌن ترجمت أعمال هإالء الك ّتاب الواقع
السٌاسً واالجتماعً لئلنسان الجزائري  ،فصوّ رت لنا األوضاع فً قالب ف ّنً  ،حتى
ّ
وإن كان بلؽة العدو إال أ ّنهم ظلّوا ٌحملون ه ّم الوطن داخل عقوله م التً جادت علٌهم بإنتاج
أعمال كانت وال تزال مصدرا فكرٌا ٌعود إلٌه كل من أراد

لٌسٌر فً درب الكتابة الفنٌّة

األدبٌّة ال ّراقٌة.
كثٌر من معانٌها ،فثبلثٌة محمد دٌب خٌر
فبؤقبلمهم كانوا من ال ّداعٌن إلى الحرٌّة فً ٍ
دلٌل على ال ّنضج الفكري ّ
والثوري الذي نقد الس ٌّاسة االستعمارٌة مما تسبب فً نفٌه ظ ّنا
منها أنها بهذا الفعل تستطٌع كفّه عن ذلك.
ًا
صفة نصؾ بها الحٌاة الفكرٌة لهذه الفترة ال ّزمنٌة ،أصدق من أ ّنها
واألكٌد أ ّننا ال نجد
كانت حٌاة ُتمهِّد األرض لبنا ٍء جدٌ ٍد ٌقام علٌها حٌن تحٌن الفرصة المناسبة؛ ولذلك ُ
شؽل
ًا
عامة وبال ّتنوٌر فٌما ٌمسّ الحرٌة العقلٌة والفن
الكتاب جمٌ ًاعا فً تلك الحقبة بال ّتنوٌر

ٌّة

والسٌاسٌة بصفة خاصة .وفً هذا ال ّنشاط ال ّتمهٌدي لذلك العصر ٌقول إبراهٌم عبد القادر
ّ
المازنً" :قضى الحظ ّأن ٌكون عصرنا عصر تمهٌد ،وأن ٌشتؽل أبناإه بقطع هذه الجبال
التً َتسُد ّ
سووا
ّالطرٌق ،وبتسوٌة األرض لمن ٌؤتون بعدهم .ومن الذي ٌذكر العمّال الذٌن َّ
صفوها ،ومن الذي ٌُعنى بالبحث عن هإالء المج
ور َ
األرض  ،ومهَّدوها َ

اهدٌن الذٌن

أَد َموا أٌدٌهم فً هذه الجبلمٌد؟ وبعد أن تمهد األرض وٌنتظم الطرٌق ٌؤتً نف ٌر
من بعدنا وٌسٌرون فٌه إلى آخره ،وٌقٌمون على جان َبٌه القصور ال ًا
شاهقة الباذخة ،وٌُذكرون
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بقصورهم و ُننسى نحن الذٌن أتاحوا لهم أن ٌرفعوها شاهقة رائعة ،والذٌن ُ
شؽلوا بال ّتمهٌد
عنهم ْفلندَع الخلود إذن ولنسؤل كم شبرًا ا مهَّدنا من الطرٌق"

1

لقد كان لسان الحال فً مجال الفكر واألدب إبَّان الفترة التً ما قبل نهاٌة الحرب العالمٌة
ّ
طابع ٌُمٌِّز تلك الفترة هو نقل الفكر الجزائري إلى أبعد الحدود
الثانٌة ؛ ولذلك كان أبرز
ٍ
من خبلل اللؽة األجنبٌة التً وسعت من مجال مقروئٌتها فكانت أداة لنقل الواقع األساسً
و االجتماعً للشعب والذي كانت تق ّدمه فرنسا بشكل مؽلوط للخارج ،لذلك تع ّد الرّواٌة هً
المجبلت األكثر مقروئٌة آنذاك مما كانت هً الكتب ،فؽٌّرت من تلك الصّورة التً ٌشوبها
الكثٌر من ال ّزٌؾ.
بانتهاء الحرب العالمٌة ّ
الثانٌة سنة

1945م،بدأت تظهر بوادر اندالع حركة المقاومة

كس هذا ال ّ
شعور فً األدب وباألخص الرّواٌة؛ فإذا كانت الكتابات السّابق
فان َع َ

ة أقرب

إلى الخطابات السٌّاسٌة ،والتً كان الهدؾ منها استثارة ال ّ
شعور الوطنً ،أما الوضع
السٌّاسً ال ّراهن الذي جعل فرنسا تجلس مع من كانت تظنّ أنها استعبدته إلى طاولة
ال ّتفاوض ،فنادت هذه األعمال بالتحرُّ ر وفك القٌود ،وتضرب أمثالها من أبطال ال ّتارٌخ ،ك ّل
هذه ال ّتؤثٌرات السٌّاسٌة واالجتماعٌة على الكتابة الرّوائٌة كانت من العوامل التً تم بها تقٌم
نحو ٌبرز الخصائص القومٌة إلى جانب العناصر الحدٌثة .وها هنا
البناء الثقافً الجدٌد على ٍ
تؽٌّرت األداة األدبٌة األساسٌة ،فبعد أن كانت األداة هً المقالة ،أصبحت القصّة
نحو
والمسرحٌة؛ وذلك ألنهما الوسٌلتان المواتٌتان لتصوٌر المواقؾ واألشخاص :على أي ٍ
وعلى أٌة صورة نرٌدها .وإنّ فً اختٌار األداة األدبٌة الجدٌدة دلٌبل واضحًا ا على توحٌد
العنصرٌن فً حٌا ٍة واحدة ،تصوٌر البإس الذي أحاط بال ّناس ،ثم شً ٌء من الكفر بالحضارة
َ
الؽربٌة فً مادٌتها؛ ألن هذه المادٌة فٌها كانت هً ال ّدافع األوّ ل نحو حركات االستعمار
األوروبً لل ّ
شعوب .ولمّا كانت الحضارة الؽربٌة المادٌة الحدٌثة قرٌنة العقل وما ٌنتجه
من علوم وتقنٌات ومك ينات ،فقد انقلب هذا الكفر بالحضارة المادٌة كفرًا ا بالعقل وما ٌُإ ِّدي

1

ٌنظر الموقع اإللكترونً .https://www.hindawi.org/books/30715961/3/ :
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إلٌه ،ودعو ًاة إلى عودة حرٌة األوطان وأن بناءها وتطورها الفكري والسٌّاسً واالجتماعً
البد من أن ٌكون نبعه من خٌرة أبنائها.
ومن بٌن الموضوعات السٌّاسٌة واالجتماعٌة التً شؽلت األقبلم كذلك إبَّان هذه المرحلة
موضوع الوحدة العربٌة والقومٌة العربٌة ،وهو جانب إٌجابً ٌستهدؾ إقامة بنا ٍء جدٌ ٍد
ُ
سس سلٌمة ،وال ٌقؾ عند مجرّد ّ
الثورة ال ّ
شعورٌة فً مهاجمة الؽاضب والمستعمر.
على أ ٍ
لقد وُ جد األدب العربً فً الجزائر منذ القدٌم ،كما وُ جدت ّ
الذات الجزائرٌة

على هذه

األرض ،ورافق ما تمخضّ عنه ال ّتارٌخ من إٌجابٌات وسلبٌات ،فاختلط األصٌل بالوافد وهو
اإلشكال الذي ٌواجه الباحث فً األدب الجزائري القدٌم ،فكثٌرا ما قطن الجزائر أدباء
وعلماء من بلدان مختلفة ،كالمؽرب وتونس واألندلس ،واستوطنوها طوال حٌاتهم
وانصهروا فً مناخها ،وأثروا وتؤثروا بحٌاتها العلمٌة واألدبٌة ،فكان ال ّنتاج متشابكا
متداخبلٌ ،تطلب كثٌرا من ال ّدقة للفصل بٌن األصٌل والوافد .
 -2التجلٌات السٌاسٌة واالجتماعٌة فً الرواٌة الجزائرٌة:
ٌتنــاول الخطاب الرّوابً الجزابري قضايــا وانشغــــاالت المجتمع ،فً مختلف تحوّ الته
كما ٌستدعً المصادر ّ
الثقافٌة وٌحاور المرجعٌات عندما ٌشكل هوٌّته ال ّنصٌة ،وٌع ّد المرجع
االجتماعً والسٌّاسً من أه ّم ال ّتكوٌنات التً تجسّد و تش ّكل-عبر بنٌتها ال ّداللٌة -المنظور
الفكري للرّوابً .فا ّتساع العالقات العالمٌة قد صاحبته ال ّدعوات التً ترمً إلى تطبٌق ال ّنظم
االجتماعٌة على العالم كلّه ،وال تقنع بانحصارها فً وطن واحد -وطن المستعمرٌ -جعل
القارئ ٌتحرك بٌن داخل ال ّنص وٌنفتح على السٌّاقات المختلفة و قد ّ
وظفت الرّواٌة
الجزابرٌة عبر مختلف فترات ال ّتحول االجتماعً/السٌاسً الرّموزال ّتارٌخٌة متع ّددة" ،كنظام
من الرّموز ٌجٌب تجدٌد البداٌة والنهاٌة" وكانت ّ
الثورة الجزابرٌة عالمة هامة فً هذا
السٌّاق ال ّتفاعلً ،مع اختالف ال ّتوظٌف ،والموقف بٌن الرّوابٌٌن باختالف القناعات
واألٌدٌولوجٌات ،وهو األمر العادي المؤلوف فً كل موقف من مسابل ال ّدٌن و ال ّتارٌخ
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و ال ّتراث عند المبدعٌن أو المف ّكرٌن أو رجال السٌّاسة ،كما عاد الكاتب الجزابري
محطات تارٌخٌة أخرى سابقة عن زمن ّ
ّ
الؤمل ال ّراهن بمنظور الماضً
الثورة قصد ّت
إلى
وقراءة إشكالٌات الٌوم عبر أجوبة قد تحضر فً أزمنة سابقة ،وتغٌب فً ال ّزمن الحاضر.
ومن األدلّة على الصّبغة العالمٌة فً أدبنا

الجزابري الحدٌث أنه ٌمثل العوارض

العالمٌة فً نواحٌها المتع ّددة بما ٌصٌبها من نشاط وفتور أومن محافظة وتجدٌد ،فك ّل ما هو
شابع رابج من الفنون بٌن أمم الحضارة له مثل هذا ال ّنصٌب من ال ّ
شٌوع والرّواج بٌن
المتكلّمٌن بالعربٌة "،فإن هذه البنٌة التً نع ّدها من ال ّتقنٌات الجدٌدة قد حرّرت اللّغة
من انغالقها على المضامٌن الكسٌحة التً تفرض شكال معٌنا 1 "..بٌنما الرّواٌة الجزابرٌة
دخلت العالمٌة  .من بابها الواسع فالكتابة بلسان غٌر لسانك دلٌل على الثقافة الواسعة األدٌب
الجزابري.
وأ ًٌّّا كان سبب ال ّتغٌر فً مناهج الرّواٌة ومٌادٌنها  ،فتبقى مهمّتها السّامٌة فً نقل
انشغاالت المجتمع السٌّاسٌة واالجتماعٌة وغٌرها من المواضٌع ،ومركبتها لمعطٌات
العصر وال ّتجدٌد فً ّ
الطرح واإلبداع فبدأت ظاهرة العالمٌة تظهر عندنا كما ظهرت بٌن أمم
الحضارة الحدٌثة ،وأنها آٌة من آٌات الصٌّغة العالمٌة التً تترقى إلٌها نهضة األدب العربً
الحدٌث. 2
إن تجلٌّات األبعاد السٌّاسٌة ،واالجتماعٌة ،التً تصاحب بٌبة ال ّتغٌٌر وتإثر فٌها .وال
التجلٌات على ّ
تقتصر ّ
الثورات أو موجات ال ّتحوّ ل ال ّدٌمقراطً ،وإ ّنما تتناول كذلك أشكال
ال ّتغٌٌر التى تتر ّتب على حاالت الحروب  ،وال ّنزاعات ال ّداخلٌة والخارجٌة ،وما ٌرتبط بها
من انقطاع حاد لمظاهر وأواصر الحٌاة  ،وتؤثٌراتها العمٌقة فً العالقات االجتماعٌة لل ّدول.
،وصوّ رتها

اقتربت الرّواٌة الجزابرٌة من المشاكل المجتمعٌة بك ّل امتداداتها المختلفة
فً طابع فنًّ فً جوانبها السٌّاسًة ّ ،
والثقافًة  ،واالقتصادية ضمن ّأفق السّرد الواقعً
أو ال ّتجرٌبً ،التً تم ّكنت من نشر البعد الوطنً بآلٌات سردٌة مغاٌرة ،كما حضر ّ
الطرح
1
2

حسٌن بحري ,فضاء التخٌل مقاربات فً الرواٌة  ,منشورات االختالف  ,الجزابر  2002 ,ص .109

 عبد القادر بن سالم مكونات السرد فً النص القصصً الجزابري  ,اتحاد الكتاب العرب  ,سورٌا 2001 ,ص.95:23
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األٌدٌولوجً بؤبعاد داللٌة تكون رمزٌة فً الغالب وواضحة صرٌحة فً بعض الكتابات
و نقرأ فً نصوص الجٌل الجدٌد

1

من الرّوابٌٌن الجرأة والمغامرة وال ّتمرد ومحاولة تقدٌم

قراءة متمرّدة لل ّ
شؤن المجتمعً الجزابري  ،أي فٌها الصّدام مع رإٌة السّلطة السٌّاسٌة
والمؤلوف الفكري االجتماعً أكثر من المهادنة والمدح.
وقد تناول الرّوابً الجزابري تلك ال ّتحوالت االجتماعٌة واقترب منها بتقنٌات سردٌة
متع ّددة ومتباٌنة بٌن روابً و آخر بل عند الرّوابً الواحد بٌن مختلف نصوصه،
وظفها فً رواٌاته ّ
على لسان دٌب من ال ّتوظٌفات التً ّ
الثالثٌة بغرض إبراز الهوٌّة

جاء

الجزابرٌة فً ظ ّل وجود االستعمار الفرنسً ،اتجاه األمر فٌقول" :وألنً كنت جزابرٌا فقد
أحسست بحاجة إلى وصف الواقع وذكره والواجب هو أملى علًّ ذلك ،واجب منح اسما
للجزابر واإلشارة إلٌها"  ، 2كما كانت الرّإٌة الفكرٌة متغٌّرة ،بحٌث ٌجد القارئ كل
األصوات االجتماعٌة والسٌّاسٌة التً برزت فً سنوات ما قبل االستقالل وما بعده فتحضر
بممارساتها وأفكارها ،فً حركٌّة ف ّنٌة وداللٌّة لم تتخذ ال ّنمط األحادي فً ال ّنظر .
إن تفاعالت الرّواٌة الجزابرٌة مع ّ
الظروف السٌّاسٌة واالجتماعٌة للمجتمع الجزابري قبل
وبعد االستقالل فتناولت قبل االستقالل سٌاسة المستعمر وجوره وظلمه كما صوّ رت ال ّنضال
من اجل استرداد هذه السٌّادة السٌّاسٌة ألبناء الوطن أم ا بعد االستقالل فعالجت مواكبة جمٌع
التغٌرات السٌّاسٌة واالجتماعٌة التً جرت بسلبٌاتها وإٌجابٌاتها،

التً شهدها المجتمع

وعرفتها ال ّدولة بمإسساتها…

1
2

عبد القادر بن سالم مكونات السرد فً النص القصصً الجزابري  ,اتحاد الكتاب العرب  ,سورٌا 2001 ,ص.97:
https://ele/new paper/2005/06/68009.htm
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املبحث ا أل ّول
 -1دراسة حمتوى ّالرواية .

املبحث الث ّاين
 -1ا ألبعاد ال ّس ياس ية والاجامتعية من خالل خشص ّيات
ّالرواية .
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الرواية :
- 1دراسة محتوى ّ
لقد طمحت رواٌة ال ّدار الكبٌرة فً تصوٌر الواقع فً الجزائر تصوٌراًا حٌا ًاّ ،فوفّقت
فً ذلك أبعد توفٌق .وإذا كان محمد دٌب قد كتب أثره هذا باللؽة الفرنسٌة ،فإن نتاجه ٌظل
عربً القلب والفكر ،فبٌئته وأبطاله ومشكبلتهم هً من الواقع العربً فً الصّمٌم ،بكل ما
فٌه من فقر وتخلّؾ ورؼبة فً ال ّتحرر السٌّاسً واالجتماعً ،ولٌس فٌه من الفرنسٌة إال
اللّسان الذٌفرضه االستعمار حوالً قرن ونٌؾ ،وأن فً دراسة هذه ّ
الثبلثٌة ما ٌوضّح ذلك ,
وسندرس هذه الرّواٌة فً شًء من التفصٌل.
تقوم لحمة الرّواٌة على دراسة عنصرٌن اختارهما الرّوائً لٌصوّ ر قطاعا ًا كبٌراًا من الواقع
أوّ لهما الصّبً عمر وثانٌهما ال ّدار الكبٌرة (دار سبٌطار) ،ومن تفاعل هذٌن العنصرٌن ٌتٌح
لنا الكاتب أن نتعرّؾ ال على الصّبً عمر وال على ال ّدار التً ٌعٌش فٌها هو وذووه وحسب
بل على المدٌنة كلّها ومن ث ّم على الواقع العربً فً الجزائر ،أما المدٌنة التً تضم دار
سبٌطار فهً مدٌنة تلمسان المدٌنة التً ولد ؾيها محمد دٌب وقضى ثمّة فترة من حٌاته
وأما األحداث فتجري كلّها فً الفترة التً سبقت اندالع نٌران الحرب العالمٌة ّ
الثانٌة.
الطفولة ،ولكنها طفولة ّ
قد ال تعدو الحقٌقة إذا قلنا أن ثبلثٌة محمد دٌب هً رواٌة ّ
معذبة
شخصٌة األساسٌة فً ّ
بائسة فقٌرة ،وآٌة ذلك أن ال ّ
الثبلثٌة هً شخصٌة الصّبً عمر الذي
لم ٌتجاوز العاشرة من عمره ،ومن خبلل عٌنٌه ومشاعره ٌطلعنا المإلّؾ على العالم الذي
ٌحٌط به ،ومن خبلل انفعاالته وأحاسٌسه نتعاطؾ مع هذا العالم أو ننقم منه أو نثور علٌه .لقد
رسم الرّوائً هذه ال ّ
شخصٌة فً كثٌر من الحرارة وال ّرقة فصوّ ر عفوٌتها وعواطفها وتف ّتحها
على العالم ببراعة قلّما نجد لها نظٌراًا .
فً الرّواٌات الكبلسٌكٌة الكبرى  ،إ ّنه ٌق ّدم لنا بطله هذا فً المدرسة وفً الصّؾ
وفً ال ّ
شارع وفً أسرته ،ومنذ اللّمسات األولى نشعر بإلحاح الرّوائً على تصوٌر الفقر
وصراع األطفال على قطع الخبز بل على الفتات منه من جهة ،وعلى تضلٌل المستعمر
ألطفال الجزائر من جهة ثانٌة ،وٌتجلى هذا فً برامج ال ّتعلٌم وتدرٌس ّ
الطبلب ما ال عبلقة له
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ببٌئتهم وفرض ال ّنموذج الفرنسً للحٌاة علٌهم ،وقد صوّ ر الرّوائً ذلك تصوٌراًا حاداًا
فً درس ((الوطن)) مثبلًا.
وال تلبث الرّإٌة أن تنقل إلى ال ّدار موضوع الرّواٌة .وٌصؾ محمد دٌب هذه ال ّدار وصفا ًا
ٌحٌط بها فٌقول:
ّ
المتعذر على المرء أن ٌقول
"تشبه دار سبٌطار أن تكون بلدة .رحابها الواسعة جداًا تجعل من
ما عدد السّكان الذٌن تإوٌهم على وجه ال ّدقة ،حٌن ّ
شق قلب المدٌنة ،وأقٌمت شوارع حدٌثة
حجبت العمارات الجدٌدة وراءها تلك المبانً القدٌمة المبعثرة التً بلؽت من تراصّها أ ّنها
تإلّؾ قلبا ًا واحداًا :المدٌنة القدٌمة ،ودار سبٌطار الواقعة بٌن طرق ضٌّقة صؽٌرة ملتوٌّة
كؤؼصان ال ّنبات المتعرش"1...
وفً هذه ال ّدار ذات الؽرؾ الكثٌرة التً تذكر بال ّدور القدٌمة المنتشرة فً شتى البلدان
العربٌة ،تقٌم أسر عدٌدة ،تعٌش كلّها فً الفقر والبإس والحرمان والجوع ،ومن بٌن هذه
األسر هناك أسرة الصّبً التً ٌدرسها الرّوائً على أ ّنها نموذج حً لسائر األسر ،فهً تضم
األم عٌنً ،وابنها عمر وابنتٌها عوٌشة ومرٌم ،وكان على األ ّم األرملة أن تعٌل هإالء
األوالد بعد أن مات زوجها بمرض الصّدر ولحق به ابنه البكر جٌبللً بعد سنتٌن ،مصابا ًا
بالمرض نفسه ،لذا فهً تعمل لٌبلًا نهاراًا ،وال تكاد تإمن لؤلسرة ما تقتات به من الخبز وحده
ومن ّ
الطبٌعً بعد أن نراها برمة حٌاتها متذمّرة منها ،وماذا عسى أن تفعل إذا ما أضٌؾ
إلى أسرتها فم جدٌد؟ ومن هنا كان حلول إنسان وافد على األسرة كارثة ستكلفها من أمرها
عنتا ًا.
وستضٌؾ فما جدٌداًا ٌجب إطعامه ولو كان أقرب المقرّبٌن إلٌها ،وهكذا نفهم ثورة األ ّم عٌنً
وضٌقها حٌن حمل لها أخوها أمه المرٌضة "لقد تسلموها أمس ،آواها ابنها ثبلثة أشهر ،وجاء
اآلن دور عٌنً لتعٌلها ثبلثة أشهر أخرى ،إال أن الجمٌع تخلوا عنها فبقٌت مع أفراد األسرة
رؼما ًا عن عٌنً" .وفً هذا نلمح واحدة من الصوّ ر العدٌدة التً صورها الرّوائً للفقر
فً الجزائر.

 - 1سامً الدروبً  :ترجمة ثبلثٌة محمد دٌب – دار الوحدة طبعة  1985بٌروت لبنان .ص . 68
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وهناك فً تلك ال ّدار حٌث ٌعٌش عمر ،أسر أخرى كثٌرة مشابهة ألسرته ومن ّ
الطبٌعً
ضروب من المو ّدة والخصومة والصّداقة والعداوة ،وٌتٌح لنا الكاتب
ا
أن تنشؤ بٌن هاتٌك األسر
شكوى ،وإذ ٌتبادلنّ ال ّ
أن نستمع إلى طرؾ من أحادٌث الجارات إذ ٌتبادلنّ ال ّ
شتائم بسبب الح ّر
والضٌّق وضنك العٌش وبإس الحٌاة .وقد صوّ ر الرّوائً ذلك على نحو مفصل واقعً حٌن
عرض المشادة التً قامت بٌن مالكة ال ّدار وعٌنً ،وما دار فٌها من شتائم وسباب ،كما صوّ ر
األطفال الكثر الذٌن تع ّج بهم ال ّدار تصوٌراًا معبراًا حٌا ًا.
وتض ّم هذه ال ّدار فٌمن تض ّم مناضبلًا سٌظهر ؼٌر مرة فً الرّواٌة وفً الجزء ّ
الثانً
منها بخاصة هو حمٌد سراج ،وقد أثر هذا المناضل فً شخصٌة الصّبً عمر وفً تف ّتح وعٌه
والسٌما بعد أن تسل ّل ذات ٌوم فحضر أحد االجتماعات فرآه ٌحرّض الناّس على ّ
الثورة
وٌشرح لهم وضعهم البائس وسبب بإسهم وٌصرخ فٌهم قائبلًاٌ :جب أن نتخلّص من هذا
البإس! وإنّ الٌوم الذي جاء فٌه رجال ال ّ
شرطة ٌبحثون عنه فً الدار كان ٌوما ًا مشهوداًا أثار
الفزع واالضطراب .فهذه ال ّدار ،فً الواقع ،لم تكن تستطٌع أن تعٌش فً معزل عن العالم
محمد دٌب هذه ال ّدار ،والجزائر معها ،هً فترة

المحٌط بها ،والفترة التً ٌصوّ ر فٌها
إرهاص ّ
بالثورة ،وكان من الطبٌعً أن تشهد المدن االجتماعات واالعتقاالت ،فثمّة وضع
فاسد وهو ٌهدد باالنفجار.

1

ولهذا فباستطاعتنا أن نعتبر هذه الدار التً أحاط بها الرّوائً وصفا ًا ودراسة ،صورة
لبقٌة ال ّدٌار المشابهة لها ،بل نستطٌع أن نعتبرها صورة للجزائر كلّها بواقعها وتطلّعاتها ،إن
هذه الدار أشبه شًء بسجن" :كان عمر قد انتهى إلى تشبٌه دار سبٌطار بسجن "...وكانت
الجزائر كلها سجنا ًا كبٌراًا ٌعٌش فٌه ال ّناس وٌضطربون وٌعانون الحٌاة القاسٌة األلٌمة دون أن
ٌملكوا لهذا الواقع البائس تؽٌٌراًا أو ٌستطٌعوا منه إفبلتاٌ .قول محمد دٌب" :كان أهله ،وجمٌع
أولئك الذٌن ٌضطربون حوله إلى ؼٌر نهاٌةٌ ،ذعنون فٌما ٌظهر لهذا المعتقل .إنهم ٌحاولون
أن ٌضٌّقوا حٌاتهم وأن ٌنزلوا بها إلى مستوى الحٌاة فً زنزانة من سجن .صحٌح أن كل
واحد من هإالء الناس كان له فً أعلى السّقؾ من زنزانته كوّ ة صؽٌرة ٌنزل علٌه منها نور
-1المرجع نفسه.ص.69
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ضعٌؾ .ولكن ما من أحد كان ٌخطر بباله أن ٌتساءل من أٌن ٌؤتً ال ّنور .هل كان
ٌنبؽً ألحد أن ٌرفع عٌنٌه إلى أعلى؟ هل كان ٌتسع وقت أحد ألنّ ٌرفع عٌنٌه إلى أعلى؟ هل
كان ٌتسع وقت أحد ألن ٌرفع عٌنٌه إلى أعلى؟ مستحٌل! كانوا جمٌعا ًا ٌنتقلون من عناء إلى
عناء وأنوفهم فً ال ّتراب ،وما ٌنفكون ٌتحرّكون كؤ ّنهم ال ّنحل فً ذهابه وإٌابه ببل انقطاع.
ؼٌر أن بعضهم وهم أناس مجانٌن إذا نظرت إلى األمر من جمٌع وجوهه ،كانوا ٌقفزون
إلى تلك الكوّ ة ،ال ٌدري أحد لماذا ،فٌتشبّثون بقضبانها الحدٌدٌة التً تحول بٌن أحد وبٌن
الخروج منها ،وٌنظرون إلى السّماء ال ّزرقاء صارخٌن :ماذا؟"
كانت دار سبٌطار تعٌش حٌاة طائشة عمٌاء ،حٌاة ٌه ّزها الحنق والؽضب والخوؾ
فً كل ّلحظة ،كل كلمة تقال فً هذه ال ّدار فهً شتٌمة أو نداء أو اعتراؾ .وكان أهل الدار
ٌحتملون ما ٌحدث فٌها من اضطرابات فً مذلّة.
إن الحجارة فً هذه الدار تعٌش أكثر من القلوب.
فً هذه ال ّدار نشؤ عمر ،وفٌها تف ّتحت شخصٌته ،وما أكثر ما تعرّض لشتائم أمّه ،وقسوتها
علٌه ،وفً هذه ال ّدار الحظ كٌؾ ٌعٌش ال ّناس ،وساعد أمّه فرافقها إلى صاحب العمل الذي
كان ٌجنً الرّبح من عملها ،لٌحسب لها أجرها خشٌة أن ٌؽ ّ
شها ،ورافقها البتٌاع بعض ما
تحتاج إلٌه األسرة ،ولقد رضً بالجوع والحرمان مكرهاًا ،وعضّه الفقر والعوز بؤنٌاب حادة:
إٌه أٌتها األم الحبٌبة ،أٌها الجوع لك منً ّ
أرق الكلمات ..كم م ّرة ركع على قدمًّ الجّوع فً
المساء وقد ؼرقت نفسه وعٌناه فً تحٌة واسعة ،بٌنما الجوع ٌبتسم له وٌبتسم ..وٌقترب منه
وٌؽمره بوجوده السّمح الرّحٌم،

ثم إذا بنوم ٌقظ ٌرتق فً عٌنٌه ،فٌنام والجوع ٌهدهده

بحركات خفٌفة ،خفٌفة جداًا.
وٌعمل عمر أخٌراًا عند الحبلق فً الصٌّؾ ،كما تعمل أختاه فً مصنع السّجاد ،وٌخٌّل
إلٌهما أن دخلهما القلٌل المحدود هذا سٌتٌح لؤلسرة أن تؤكل بعض اللّحم ،ولك كل دخل
األفراد مجتمعٌن ال ٌتٌح لهم أن ٌؤكلوا ؼٌر الكفاؾ.
إن مقدرة محمد دٌب الرّوائٌة تتجلى فً تصوٌر تكوّ ن شخصٌة الصّبً عمر ،بطل هذه
الرّواٌة ،وتعرفه على العالم وسط هذا الجو الذي نشؤ فٌه ،فهو ٌحاول أن ٌفهم ،وٌسعى
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إلى أن ٌعرؾ سبب ذلك ال ّ
شقاء كلّه ،كما ٌصوّ ر الرّوائً تفتح نفسٌة عمر فً فترة المراهقة
على الحب متجلٌا ًا فً عبلقته بزهور إحدى بنات الجٌران ممن ٌقٌمون فً دار سبٌطار.
ولم ٌطل األمر بعمر كً تتجلّى نقمته وتظهر رؼبته فً ال ّتخلّص من هذا الواقع ورفضه،
ورفض آراء الجٌل القدٌم ممن رضوا بهذا الواقع واعتبروه قدراًا ال سبٌل إلى تؽٌٌره .وهكذا
ٌبدأ عمر بال ّنقمة على هذا العالم ورفضه:
إن ؼرٌزة حاقدة عنٌدة صافٌة ،دائمة الٌقظة ،كانت تدفعه إلى ال ّتمرد

على كل شًء..

إن ّعمر ٌكره هذا العالم وٌكره كل ما ٌرتبط به ،وٌمت إلٌه بصلة .وٌحلّل محمد دٌب
المشاعر واألفكار التً تطوؾ فً ذهن عمر ،وهً تدور كلّها حول معرفة سبب الواقع
الذي ٌحٌط به ،والبإس الذي ٌعٌش فٌه" .كان ٌرٌد أن ٌعرؾ لماذا ٌؤكل ناس ،وال ٌؤكل
ناس آخرون؟".
لقد استطاع الرّوائً دون تكلّؾ أن ٌبرز أهم مبلمح المجتمع الذي ٌدرسه فعرض واقعه
المتخلؾ والعلل التً ٌشكو منها ،والبد من ال ّتوقؾ ههنا عند أقسى هذه المبلمح الواقعٌة
التً عرضها الكاتب ،ولع ّل أوّ لها وأهمها موضوع الجوع والفقر ،وما أكثر ما تعرضت
الرّواٌة لوصفهما ،والرّوائً فً ذلك ٌعتمد طرٌقة اللّوحات المستمدة من الواقع المباشر
دون تعلٌق أو تفسٌر ،بل ٌترك للمشهد الملتقط أن ٌفصح عما ٌستطٌع أن ٌفصح عنه .فهو
ٌق ّدم لنا مثبلًا صورة لؤلسرة ،موضوع رواٌته،التً طالما أ ّرقها الجوع " :كان الح ّر ال ّ
شدٌد
الذي ٌصاحبه الجوع دائماًاٌ ،إرّق لٌالٌهم ،ؼٌر أن الجوع أش ّد رهبة من الح ّر .إ ّنه ماثل لهم
دائما ًا .وكان هذا الجوع فً جسم عمر أشبه بشعلة خفٌفة ال تدرك ،تولد له نوع من ال ّنشوة.
لقد خؾّ لحمه فجؤة وأسرؾ فً الخفّة ،وضعؾ وأسرؾ فً الضّعؾ فصار ال ٌسمح له أن
1
ٌنؽمس فً كثافة اللٌّل ،حٌث ال ّنوم دم وشهوات"... .

كانت عٌنً ،فٌما مضى من زمان ،تستطٌع أن تهدئهم بحٌلة ماكرة :كانوا أٌامئذ صؽاراًا.
كان ٌكفً أن ٌكون عندها قلٌل من فحم ،عند المساء ،حتى تمؤل الحلّة ماء ،وتدع الماء
ٌؽلً على ال ّنار ،وتطلب إلى أوالدها الذٌن ٌنتظرون بفارغ الصّبر أن ٌهدإوا قلٌبلًا.
إنها تقول لهم من حٌن إلى حٌن:
-1المرجع نفسه .ص .71
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اصبروا قلٌبلًا.
فكان األوالد ٌزفرون زفرات إذعان .وكل الوقت ٌنقضً.
سٌكون ّ
الطعام جاهزاًا بعد لحظة.
وفٌما هً تقول لهم ذلكٌ ،ؽلبهم على أمرهم نعاس ال حٌلة لهم
أجفانهم بثقل كؤ ّنه ثقل ال ّرصاص ،وكانوا ٌنامون...

فً دفعه ،فٌطبق

ثم ٌؽرقون

فً سبات عمٌق ..إن صبرهم ال ٌمكن أن ٌدوم م ّدة طوٌلة ..نعم كانت الحلّة ال تحوي إال
ماء ٌؽلً.
ومن هنا نستطٌع أن نتخٌّل مدى الفرح الذي ٌشعر به هإالء الفقراء المحرومون الجٌّاع إذا
ما جاءتهم هدٌّة ما ،والهدٌة ؼالبا ًا ما تكون سلّة من ّ
الطعام.
 -1إن رإٌة ّ
الطعام كفٌل بؤن ٌذهب بلبّهم .فقد حضر ابن خالة عٌنً إلى ال ّدار الكبٌرة لزٌّارة
قرٌبته فٌها ،ولما لم ٌجدها ترك لها سلّة من الخضار والفواكه هدٌة ،فجنّ جنون األسرة:
" - 2كانت عوٌشة ترقص ،إنها تركض من أول الؽرفة إلى آخرها ،ملوّ حة بٌدٌها،
منادٌة أمها بعبارات رقٌقة ،ثم دارت حول نفسها على قدم واحدة ،وظلّت ترقص.
" - 3فلما ألفت أعٌنهم عتمة الؽرفة ،رأوا مرٌم جالسة قرب سلّة من الخٌزران فً مثل
حجمها ،وقد أدخلت ذراعها فً عروة السّلة كما ٌمسك المرء بذراع صدٌق .إن هذه السلّة
ذات الكرش الضّخمة تبدو مترعة.
 - 4لم تر عٌنً فً حٌاتها سبلالًا كهذه السلّة.
"- 5البنتان تدوران وهما تؽنٌّان ،وتتجوّ الن فً الؽرفة ذهابا ًا وإٌابا ًا :بطاطس ،خرشوؾ...
1

لحم ...لقد ذهبت السّعادة بعقلٌهما ".
وهناك إلى جانب الجوع والفقر ،المرض الذي ٌودي بحٌاة ال ّناس ،وٌضاعؾ من بإس
أسرهم ،وهذا ما حدث لوالد عمر الذي كان نجاراًا مشهوراًا فؤودى مرض الصّدر به وبؤحد
أبنائه .وهنالك الجهل والعمل المضنً ،واستثمار أصحاب العمل للعمال والعامبلت ،وثمّة
البطالة تسٌطر على ؼالبٌة األفراد فتدفعهم إلى الفقر والعوّ ز والجوعٌ .قول محمد دٌب" :لم
ٌكن بالمدٌنة عمل كثٌر.
1
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وعمال ال ّنول وص ّناع البوابٌج ٌس ّجلون فً قوائم العاطلٌن .ولكنّ ال ٌتقاضى منهم شٌئا ًا
بطبٌعة الحال

إال أولئك الذٌن ٌذهبون إلى ورش العاطلٌن التً تنشؤ لتعمل بضعة شهور،

والمس ّجلون ٌقبلون فً هذه الورش أسبوعٌن أو ثبلثة ثم ٌفسحون المجال لؽٌرهم .والقوائم
طوٌلة ،وكثٌرون ٌنتظرون دورهم .وال ّناس جمٌعا ًا جٌاع.
إن عمّال ال ّنول ٌنقطعون عن أيّ عمل خبلل األسابٌع األخٌرة من الرّبٌع ،وخبلل
الصٌّؾ كلّه ،أي خبلل نصؾ السّنة تقرٌبا ًا .ال عمل لهم طوال هذه الم ّدة .وكذلك ص ّناع
البوابٌج .ذلك أن هإالء جمٌعا ًا

إنما ٌنتجون لسكان القرى .وسكان القرى ال ٌشترون إال ّ

حٌن ٌفرؼون من الحصاد .وهكذا فإنّ أصحاب الحرؾ من أهل المدٌنة ٌقضون نصؾ
1

السّنة فً محاولة تسجٌل أسمائهم فً ورش العاطلٌن "..
إال أن الرّواٌة ال تكتفً بتصوٌر الواقع بل تسعى إلى معرفة سبب هذا الواقع الفاسد ،من خبلل
رإٌة البطل الصّؽٌر ومشاعره وأحاسٌسه ،ومحاولته ال ّتفسٌر والفهم ،ومن خبلل صرخات
شخوص الرّواٌة واحتجاجهم ونقمتهم وتساإالتهم األلٌمة الملحّة ،وهذا ما ٌعطً الرّواٌة بعداًا
فكرٌا ًا أصٌبلًا .فعمر ٌعرؾ الفقراء الذٌن ٌحٌطون به وٌعً الفقر
هذا الفقر" :ولكن لماذا نحن فقراء؟

إال أ ّنه ٌرٌد أن ٌعرؾ سبب

ال أم عمر وال ال ّنساء األخرٌات كانت تجٌب عن هذا

السّإال .كان بعضهم ٌقول أحٌانا ًا :هذه قسمتنا ،أو :هللا أعلم .ولكن هل هذا إٌضاح؟ كان عمر ال
ٌفهم كٌؾ ٌكتفً أحد بمثل هذه ال ّتفسٌرات .ال ،أن تفسٌراًا كهذا ال ّتفسٌر ال ٌوضح شٌئاًا ،هل كان
األشخاص الكبار ٌعرفون الجواب الحق؟ هل كانوا ٌرٌدون أن ٌحتفظوا بهذا الجواب مخبؤ
2

فً صدورهم؟ .
 - 1وإلى جانب هإالء الفقراء الكثر الذٌن ال ٌستطٌع أحد أن ٌحصٌهم ،هناك األؼنٌاء،
وتظهر الصّورتان فً ذهن الصّبً متعارضتٌن متعاكستٌن.
" - 2وهناك أؼنٌاء :أولئك ٌستطٌعون أن ٌؤكلوا ،وبٌننا وبٌنهم حاجز ..حاجز عال عرٌض
كسور من األسوار ...وٌتساءل عمر كٌؾ السّبٌل إذاًا إلى رفع هذا السّور أو تحطٌمه،
وهاهو ٌكاد ٌتلمّس ّ
الطرٌق؟..
1
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" - 3وما من أحد ٌثور وٌتمرّد .لماذا؟ األمر ؼٌر مفهوم ...ومع ذلك

فما أبسط هذا

التمرّد؟..
 - 4وٌصرخ عمر فً أعماقه قائبلًا:
 - 5لماذا ال ٌتمردون؟ لماذا ال ٌثورون؟ أهم خائفون؟ م َم هم خائفون؟.
 - 6لقد كان للخطابات التً ألقاها حمٌد سراج فً جموع ال ّناس واستمع عمر إلى بعض
منها أثر فً نفسه ،وهاهً ذي الحقٌقة تبزغ فً نفسه .لقد أدرك بحسه السّلٌم صمٌم
المشكلة ،وعرؾ أٌن ٌكمن الحل الجذري الصّحٌح .إنها ّ
الثورة ولٌس ثمّة من سبٌل
آخر.
 - 7كذلك تتجلى ّ
الطرٌقة الواقعٌة التً لجؤ إلٌها محمد دٌب فً أقسى صورها وأعنؾ
أشكالها ،حٌن صوّ ر الج ّدة المرٌضة التً حملت إلى الدار وألقى بها فً بٌت ابنتها،
ففً هذه اللّوحة من الح ّدة والقتامة ما ٌذكرنا بكبار الرّوائٌٌن ّ
الطبٌعٌٌنٌ .صؾ محمد
دٌب هذه الج ّدة المهملة المرمٌة

فً المطبخ جائعة متؤلمة ،وقد اعتبرتها ابنتها عبئا ًا

علٌها ،وبرمت بها بسبب الفقر وقلّة ذات الٌد .فهً ال تولٌها أٌّة عناٌة ،وهً تتمنى
موتها وتصامم عن صرخاتها ،حتى كان ٌوم تفسخ فٌها جسمها وانتشرت منه روائح
ال ّنتن فاجتذبت إلٌه الكبلب ،وحٌن كشفت عٌنً الؽطاء عنه وجدت الدٌدان تنهش اللّحم
الحً .وٌبلػ فن محمد دٌب الواقعً ذروته فً قدرته على التقاط اللّمحات وال ّتفصٌبلت
الٌومٌة من حٌاة ال ّناس الفقراء فً دار سبٌطار ،ولع ّل من أبلػ اللّوحات التً ق ّدمها
فً هذا المجال وأصدقها وأدقّها تلك اللّوحة التً صوّ ر فٌها األطفال الصّؽار الذٌن
ٌملإون ال ّدار بحركتهم وضجٌجهم وصٌّاحهمٌ .قول فً ذلك" :أن الرّجال ٌخرجون
بكرة ،فما ٌرون فً البٌت إال نادراًا ،وال ٌبقى فً المنزل إال ال ّنساء .إن الفناء الذي
33
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تؼطٌه أؼصان ال ّدالٌة المتشابكة ٌؽص بهن ،إنهنّ ٌمؤلنه بذهابهن وإٌابهن وٌزحمن
المدخل.
 - 8أما فً المطبخ فإنهنّ ما ٌنقطعن عن الثرثرة حول البئر إلى ؼٌر نهاٌة .وإذا كانت
كل ّؼرفة من الؽرؾ تإوي ضوضاء األطفال طوال اللٌّل ،فإنها تعٌد هإالء األطفال
سٌرتهم األولى متى طلع ال ّنهار ،سٌبلًا

من الفوضى ال ٌوصؾ سواء فً أعلى

أو فً أسفل .إنهم ٌتعاقبون واحداًا وراء واحد كؤ ّنهم القرود وقد إلتمعت وجوههم
بالمخاط .والذٌن ال ٌقدرون منهم على المشً بعدٌ ،زحفون على األرض وقد ارتفعت
آلٌتهم

فً الهواء .إ ّنهم جمٌعا ًا ٌبكون أو ٌزعقون .فبل األمّهات وال ؼٌرهنّ من ال ّنساء

ٌرٌن أن من المفٌد أن ٌلتفتن إلى هذا كلّه .إن الصّراخ الذي ٌفجّره الجوع أو تفجره
العصبٌة ال ٌنقطع سٌله ،وفً وسط هذا الصّراخ ترتفع فً بعض األحٌان صٌحات
1
حزن وٌؤس .وكان كل هإالء األطفال ٌهربون إلى ال ّ
شارع" .

 - 9والبد من اإلشارة هنا إلى إحساس محمد دٌب ّ
بالطبٌعة إحساسا ًا شعرٌا ًا وقدرته
على تصوٌرها .فلقد أبدى مهارة كبٌرة فً وصؾ مظاهرها وتؤثٌرها على أبطال
الرّواٌة .فهو ٌقول مثبلًا ،فً اطبللة الرّبٌع على مدٌنة تلمسان وعلى دار سبٌطار:
"ووصل الرّبٌع ببطء ،فاطلع أولى األوراق ال ّنحٌلة ال ّراعشة فً شجرة الكرمة التً
كانت أؼصانها المتشابكة تكلل فناء البٌت .وإلى دار سبٌطار نفسها تسللت عذوبة حادة
خفٌة بٌن الجدران القدٌمة الرمادٌة ،ومضت تعتصم بقلوب السّكان .إن الناّس فً دار
سبٌطار.
- 10لم ٌدركوا حقٌقتها فوراًا .ولكنه الرّبٌع .كانت أوّ ل األمر شٌئا ًا ٌسٌراًا ،ثم تعاظمت حتى
2
لكؤ ّنها مقدار رائع من الخبز ".

1
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- 11وتبلػ مهارته فً تحسّس مظاهر ّ
الطبٌعة فً تصوٌره الصٌّؾ ،الصٌّؾ الحار ّ
البلهب
الذي ٌمنع سكان ال ّدار من ال ّنوم لٌبلًا وٌجعلهم ٌتق لّبون على جنوبهم كؤ ّنهم على الحجر،
أما فً ال ّنهار فإ ّنهم ٌحاولون ال ّتؽلب على ش ّدة الح ّر بسكب الماء على أرض الؽرؾ
والحجرات.
- 12األطفال ٌسكبون قوادٌس الماء على الببلط ،فما ٌكاد الماء ٌنتشر حتى ٌتبخر موجة
حارة .لقد استحالت الؽرفة إلى فرن ٌقبعون فٌه بائسٌن .إنها قاسٌة هذه القسوة العمٌاء
1

التً تؽرقهم ،فما ٌفرؼون من مؽالبتها .

1
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تع ّد الرّواٌة الجزء األوّ ل من ثالثٌة محمد دٌب  ،تدور أحداثها فً مسكن جماعً
ٌقطن به مجموعة من األسر الجزابرٌة  ،عرف هذا المسكن ب(دار السبٌطار)،معظم
السكان فقراء ال ٌجدون قوت ٌومهم ٌفتقرون فً هذا المسكن إلى أبسط متطلّبات الحٌاة
فً ظ ّل هذه األوضاع تدور أحداث الرّواٌة.
 .1بطل الرواٌة وشخصٌتها:
بطل الرّواٌة " ّ
الطفل" عمر ،وأمّه "عٌنً" والّتً تجس ّد دور المرأة المناضلة من أجل
كسب قوت أسرتها بعد وفاة زوجهاٌ ،صوّ ر الكاتب أوضاع المجتمع الجزابري من خالل
تحرٌك شخصٌات الرّواٌة على مسرح هذا الواقع الذي ٌزٌد من مؤساتهم وطؤة االستعمار
الجابرة ،فمن داخل هذا المسكن صور لنا حال الوطن.
شخصٌة األستاذ " حسن" الذي تؤخذه األنفة على وطنه ولغته فها هو ٌكسر حاجز
الخوف وٌتحدث لطالبه باللّغة العربٌة وٌحاول إخبارهم بحقٌقة المستعمر وأن لٌس وطنهم
فرنسا "،لٌس صحٌحا ما ٌقال لكم أن فرنسا هً وطنكم" فهذا الخرق كاد ٌكلف األستاذ
حٌاته ،استشعر بعدها أنه ارتكب حماقة ،لكن صراعات نفسه بٌن قول الحقٌقة أو إخفاإها
أٌقضت مضجعه ،أل ّنه ٌعلم جٌدا ش ّدة بطش هذا الغاصب لألرض والهوٌّة الوطنٌة.
فً هذه الحالة بٌّن الكاتب شعور المعلّم حسن بالرّغبة فً ال ّتحرر التً تختلط بالخوف
من خالل هذا السّرد فشخصٌات الرّواٌة كانت أقرب من الواقع الذي ٌعٌشه ال ّ
شعب
الجزابري تحت رحمة المستدمر.
 .2مالمح شخصٌة الرجل الجزابري من خالل الرّواٌة:
ش ّخص محمد دٌب المجتمع ّ
الذكري وسٌطرة الرّجل ،التً تح ّل له ذلك حتى وإن كان
سلبً عدٌم الفابدة إن صحّة ال ّتعبٌر ،تتمثل هذه السّلبٌة فً عدم قدرته على إعالة أسرته
مقابل المرأة التً تسعى بما أتٌت من قوّ ة إلعالة العابلةٌ ،تبٌّن ذلك من وصف ال ّنساء
الرّجال بال ّتخاذل وال ّتقاعس وعدم اإلقدام على العمل ،وحدٌث عٌنً لولدها عمر عن أبٌه
وسخطها علٌه حتً وهو مٌت بحٌث لم ٌترك لها قرشا مدخرا تعٌل به ثالث صبٌة وج ّدة
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عجوز مقعدة ،فجاء على لسانها فً ال ّنص" هذا ك ّل ما تركه لنا أبوك ،ذلك الرّجل ال ٌصلح
لشًء ،ترك لنا البإس ،غٌّب وجهه فً التراب ،وسقطت علً جمٌع أنواع ال ّ
شقاء ... ،هو
اآلن هادئ فً قبره ..لم ٌفكر ٌوما فً ادخار قرش واحدٌ 1"..كشف لنا هذا الحوار
على الحالة المزرٌة التً آلت إلٌها األسرة الجزابرٌة والتً ال تستطٌع توفٌر رغٌف خبز
ما بالك عن المتطلّبات األخرى.
ّأثرت هذه الحالة على نفسٌة عٌنً حٌث أصبحت تصبّ غصبها وشدة قهرها فً أبنابها
وكذا الج ّدة المس ّنة بحٌث تسمعها كالما قاسٌا وترى أن موتها أفضل من وجودها ،فؤخوها
الرجل الوحٌد فً البٌت متكا بغٌر عمل زاد من معناتها فهً تتوسّم خٌرا فً أن ٌكبر
وٌحمل علٌها الحمل.
أما الفتاة كان ٌنظر إلٌها على أ ّنها وصمة عار البد من توفٌر لها القوت ولن ٌهنؤ البال علٌها
حتى تزف إلى عرٌس ٌرٌحهم من همها.
.3عقدة ال ّتعالً على الزوجة:
ٌق ّدم لنا الكاتب صورة أخرى للرّجل المتعالً المتسلّط على زوجته ،ال شغل وال
مشغلة سوى بسط سٌطرته على ال ّزوجة التً ز ّج بها فً مستنقع المعاناة لكسب قوت الٌوم،
فسلطان المستعمر علٌه وحرمانه من فرص العمل جعل منه ٌتسلّط على ال ّزوجة التً
ّ
والطاعة ،كل هذه األحداث تصوّ ر لنا طبٌعة المجتمع
ال حول وال قوة لها سوى السّمع
ّ
الذكوري.
المتتبّع ألحداث الرّواٌة ٌلحظ أن أبطالها فً الغالب نساء ،إال أن سرد الوقابع تبٌّن غلبة
ّ
المتمثلة فً سلطته األبوٌّة أو ال ّزوجٌة أو األخ .فالرّواٌة
الوجود الذكوري

 :1محمد دٌب ،الدار الكبٌرة ،ترجمة سامً الدوري ،ص .30
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الواقعٌة تصوّ ر الواقع كما هو مع إضافة بعض ال ّتحسٌنات والصّور األدبٌة على هذا
األساس حاول الكاتب أن ٌبن مكانة المرأة إذ ظهرت أكثر إنتاجٌة ،لكنها غٌر متحرّرة
فكرٌا ،خاضعة للمجتمع وأفكاره.
 .4الطفل الجزابري بٌن غلبة الجوع و قهر الفقر :
تمكنّ دٌب إلى ح ّد بعٌد من رسم لوحة فنٌّة تعكس بؤلوانها ال ّزاهٌة والباهتة ،حال
الطفل الجزابري أثناء االستعمار شخصها فً شخصٌة ّ
ّ
الطفل عمر ،والذي أخذ منه مقٌاسا
لحال بقٌّة األطفالّ ،
فالطفل فً ظ ّل االحتالل ٌكون أكثر عرضة من غٌره لل ّتهمٌش والقمع
من طرف المستدمر أوال ومن طرف العابلة ثانٌا ،فبسبب االستعمار تؤ ّزمت األحوال
االقتصادٌة للعابلة هذه األزمات

تنعكس على نفسٌة الكبار الذٌن ٌجدون األطفال متنفسا

لقهرهم ،فٌفرغون ج ّل غضبهم فٌهم مما ٌنعكس على سلوكا ته م ،ففً الرّواٌة تقوم عٌنً
بتوبٌخ الج ّدة أمام ّ
الطفل عمر مما ٌدفعه إلى االنفجار فً وجه أمه وإسماعها كالما لم تكن
تتوقعه منه.صوّ رت الرّواٌة حالة ّ
الطفل فً الحضٌض ،فكرٌا وواقعٌا ،وانعدام المؤوى،
الٌتم ،الخوف من االحتالل الذي سلبه طفولته التً لم ٌعرف عنها سوى الضرب والغضب
والسّخط من كل الجوانب أٌنما ولى وجهه ٌجده ،طفولة عمر تعكس لنا ّ
الطفولة غٌرعادٌة،
تلك الطفولة التً أجبرت األوضاع السّابدة من االحتالل والواقع االجتماعً الفقٌر
والمنغمس فً غٌاهب الجهل ،كل هذا جعلها تكبر قبل أوانها.
 - 1األبعاد السٌّاسٌة واالجتماعٌة من خالل شخصٌات الرواٌة :
ق ّدم محمد دٌب أحسن صورة فنٌّة عن هذه ال ّ
شخصٌة التً جعلت منه البطل الذي
تبنى علٌه األحداث فً الرّواٌة  ,و هً شخصٌة نامٌة متطوّ رة  ,فنجد محمد دٌب قدم
معنى لشخصٌة البطل و اعتبرها شخصٌّة فنٌّة التً " :تستحوذ على اهتمام القاص و تمثل
المكانة الرّئٌسٌة فً القصّة  ,و قد تكون سلبٌة  ,كما تكون اٌجابٌة أو منبوذة من طرؾ
القارئ  ,المهم أ ّنها ّ
إلٌه ك ّل
تمثل المحور الرّئٌسً فً القصّة  ,و القطب الذي ٌجذب
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1
العناصر األخرى و ّ
ٌإثر فٌها  .حٌث تع ّددت أدوارها ووظائفها و تباٌنت أبعادها و تقاطع

بعضها فً عناصر هامة و مركزٌة  ,تش ّكل فً مجملها القضٌّة العامة التً ٌسعى الكاتب
الى طرحها و معالجتها .
اذا عدنا الى بنٌته فمحمد دٌب ق ّدم شخصٌته من الخارج مح ّددا السّمات األكثر
بروزا فً المبلمح الجسدٌة لتصبح أكثر تؤثٌرا  .و ٌتجلى ذلك فً قوله..." :ان الجوع أش ّد
رهبة من الح ّر .انه ماثل لهم دائما .و كؤنّ هذا الجوع فً جسم عمر أشبه بشعلة خفٌة
ال تدرك  ....لقد خؾّ لحمه فجؤة و أسرؾ فً الخفة و فً الضّعؾ ".

2

فمن شدة معاناة هذه ال ّ
شخصٌة من ضؽوطات الفقر الذي ٌزداد ٌوما بعد ٌوم نجد الرّوائً
شخصٌة  ,و ؼٌرها من ال ّ
أعطى عناٌة فائقة للوصؾ الخارجً لهذه ال ّ
شخصٌات التً
نلمحها فً الرّواٌة و التً عانت من نفس مشكلة الفقر  ,فالوصؾ الخارجً مهم جدا
شخصٌات و ال سٌما ال ّ
فً مثل هذه المواقؾ  ,فمحمد دٌب مولع برسم مبلمح ال ّ
شخصٌة
الرّئٌسٌة منها  ,و ربما هذا قد ٌساعد على فهم ال ّنص الرّوائً من قبل القارئ .

1

أحمد منور  ,األدب الجزائري باللسان الفرنسً  ,نشؤته و تطوره و قضاٌاه  ,الساحة.ص.34 :

 2محمد دٌب  ,الدار الكبٌرة  ,ترجمة سامً الدروبً  ,دار الوحدة للطباعة و النشر  ,بٌروت  ,لبنان ( ,دط)  1985 ,ص .77
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خاتمة:
ٍٗب َٝنِ أُ ٝقبه ػِ اى ّذاس اىنجٞشح ٕ٘ أّّٖب ص ّ٘سد أؽذاس ٗأؽخب ؿ ٍب قجو اىؾشة
ٗؿفذ اىصّشاع ث ِٞاىطّجقبد اىَغزٌ

اىؼبىَٞخ األٗى ٍِ ٚربس ٛؿ اىغضا ئش  ،ؽٞش

ػٞخ

ٍِ اىَؼ َّشٗ ِٝاىغّنبُ األصي . ِٞٞاطرؼَو اىنبرت ف ٜسٗاٝخ اى ّذاس اىنجٞشح ػْصش اىزّؾ٘ٝق
اىز ٛمبُ ثبسصا

فٍ ٜؾز٘ ٙاىؼَو اىغّشدٗ ٛرغي ٚرىل ف ٜص٘د اىجطو ػَش ٍشٗسا

إى ٚثقّٞخ ػخصٞبد اىشّٗاٝخ ،فغبءد اىشّٗاٝخ ٍوٝئخ ّ
ثبىزمشٝبد ٗاىَؾطّبد اىَجٖشح اىز ٜرفشض
ػي ٚاىقبسا ٍزبثؼخ عٞش األؽذاس ىفٌٖ اىشّٗاٝخ .
أساد اىغّبسد ر٘ظٞؼ أثؼبد ؽخصٞبرٔ فٕ ٜزٓ اىشّٗاٝخ ٍِ خاله اىَالٍؼ اىخبسعٞخ
ٗ األٗصبف اىّْفغٞخ  ٗ ,مزا أفنبسٕب ٗ ٍؼزقذارٖب ٗ أؽ٘اىٖب االعزَبػٞخ .

رؾنيذ ص٘سح

اىغضائش ف ٜاىشّٗاٝخ ٍِ خاله ؽخ٘صٖب اىزّ ِٝ
أرىٌٖ اىَغزؼَش ٗعيجٌٖ مشاٍزٌٖ ٗإّغبّٞزٌٖ
ٗأساظ ٌٖٞىٞصجؾ٘ا أعشاء ف ٜأساظ. ٌٖٞ
عٞبعخ اىزفقٞش اىزٍ ٜبسعٖب اىَغزؼَش ػي ٚاى ّؾؼت اىغضائشٗ . ٛاىز ٜػجش ػْٖب دٝت
ثبىخجض إر رنُ٘ اى ّؾخصٞبد ف ٜسؽيخ ثؾش ػِ اىخجض  .أٗ اىغ٘ع ثَفٍٖ٘ٔ اىقشٝت ٗاىجؼٞذ .
ػِ أمئ ،ىقذ قزو اىغ٘ع ف ٜأٗىئل األغفبه أؽالٌٍٖ اىز ٜىٌ رؼذ رزؼ ّذ ٙاىؾص٘ه ػي ٚقطؼخ
خجضٗ .ثٖزا مبّذ أُعش اىذاس اىنجٞشح رخبدع اىغ٘ع ٗٝخبدػٖب اىغ٘ع ٍشاد ػذٝذح ،فؾٞبرٌٖ
رْقع ٜف ٜخذاع اىغ٘ع.
اإلّغبّٞخ اىَٖبّخ ٍِ االعزؼَبس فئرا اىؾخصٞبد ف ٜداس عجٞطبس رزؾ ّ٘ه إى ٚمبئْبد ثال
مٞبُٕ .زا اىجؤط اىز ٛاسرجػ ثَؾبٗالد اىَغزؼَش ىيقعبء ػي ٚؽخصٞخ اىغضائشِٞٝ
ٍِ خاله عٞبعخ اىزّغ٘ٝغ ٗاىقٖش اىذائَ ٍِٗ . ِٞخاله ػَبه ٍصْغ اىّْغٞظ ،رز٘اصو اىَطبىجخ
ثبى ّؾخصٞخ اى٘غْٞخ ٗاىجؾش ػِ اىّٖ٘ٝخ .
ىقذ صبسد ٕزٓ اىؾخصٞبد أمضش ٗػٞب ً ثَصٞشٕب ٍٗطبىجٖب اىز ٜرزؼ ّذ ٙاىؾص٘ه
ػي ٚاىخجض .ثو ٕ٘ اى٘غِ اىَغزصت اىز ٛػي ٚاىغَٞغ أُ ٝغؼ ٚالعزؼبدرٔ .
ٕٗنزا فئُ ص٘سح اىغضائش ف ٜسٗاٝخ ٍؾَذ دٝت ىٌ رنزَو إال ثؾذٝضٔ ػِ ٕ٘ٝزٖب ٗػِ
اى ّؾؼ٘س ثبى٘غْٞخ اىز ٛأظٖشرٔ ؽخصٞبد اىشّٗاٝخ.
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ؽخصٞبد دٝت صبسد أمضش ّعغب ٗإَٝبّب ثأُ اىؾؼت ٗؽذٓ اىقبدس ػي ٚاىزّغٞٞش
ٗإخشاط اىَغزؼَش  .إّٖب صقزٔ اىزٗ ٜظؼٖب ف ٜؽخصٞبرٔ ٍص٘ساً ثط٘ىزٖب ٕٗزا ٝغؼو ص٘سح
اىجط٘ىخ ف ٜاىشّٗاٝخ عَبػٞخ.
مزت ٍؾَذ دٝت

اىشّٗاٝخ ٍؾبٗالً إثشاص ٍ٘قفٔ ٍِ ظشٗف اىغضائش أصْبء اىفزشح

االعزؼَبسٝخ ساصذاً اىؾبىخ االعزَبػٞخ ٗاىغٞبعٞخ آّزاك.
سٗػ اىشّٗاٝخ مبّذ ػشثٞخ  .أق٘ه اىؼشثٞخ ألُ اىشّٗاٝخ ٗإُ ر٘عيذ اىفشّغٞخ ىغخ ،فٖٜ
ف ٜاىَْطق ٗف ٜسٗؽٞخ اىزّؼجٞش ،سٗاٝخ ػشثٞخ  .ىقذ غبؿ ٍؾَذ دٝت ف ٜاى٘اقغ اىغضائشٛ
سغٌ اىيّغخ اىفشّغٞخ اىز ٜىٌ ٝنزت إال ثٖب ٍؤمذاً أّٖب ىٞغذ اّزَبء ىفشّغب  .إّٖب ٍغشّد ٗعٞيخ
رؼجٞش ،اعزطبع ٍِ خالىٖب رص٘ٝش ظشٗف اىغضائش ف ٜفزشح ؽبىنخ ٍِ ربسٝخٖب رؾذ ٗغأح
االعزؼَبس اىفشّغ ٜثنو عجشٗرٔ .
إُ سٗاٝخ ٍؾَذ دٝت رظو ٍِ اىّْص٘ؿ اىشّٗائٞخ اىٖبٍخ ف ٜاألدة اىغضائشٗ ،ٛرظ ّو أٝعب ً
دىٞالً ػي ٚاّزَبئٖب ىٖزا األدة سغٌ ر٘ظٞفٖب ىيغخ اىفشّغٞخ ٝٗ .جق ٚاألدة اىغضائش ٛاىَنز٘ة
ثبىفشّغٞخ سافذاً ٕبٍب ىيضقبفخ اىغضائشٝخ .

ترك الرّوائً نهاٌة الرّواٌة مفتوحة و ذلك الستمالة القارئ و جعله ٌتخٌّل نهاٌتها فترك
له مهمّة ال ّتخمٌن من حٌث ال ّ
شخصٌات  ,و كذلك لجعله ٌشارك فً تقدٌر األحداث .
و هذه ال ّدراسة ما هً اال محاولة منا لتسلٌط الضّوء على أه ّم ما تضمّنه نصّ رواٌة
"الدار الكبٌرة " و تجلٌات األبعاد السٌاسٌة و االجتماعٌة التً وفّق فً تصوٌرها محمد دٌب
إلى حد بعٌد و هذا بشهادة ال ّنقاد و الرّوائٌٌن .
وختاما نرجو أن أكون قد وفقت بما ٌكفً فً هذا العمل البسٌط و على هللا نستعٌن .
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الملخص:
الكلمات المفتاحية :األبعاد –السياسية واالجتماعية –الرواية الجزائرية-الدار الكبيرة –
محمد ديب.
ٌعالج هذا الموضوع األبعاد السٌاسٌة واالجتماعٌة فً الرواٌة الجزائرٌة رواٌة الدار الكبٌرة
–محمد دبب-نموذجا حٌث ظهرت األبعاد السٌاسٌة واالجتماعٌة فً الفكر األدبً الجزائري
حتى قبل إن تنتهً الحرب العالمٌة األولى كأ نما كانت بداٌات تمهد النفوس تمهٌدا مباشر
إلى جانب األنواع األدبٌة األخرى وٌتناول الخطاب الروائً الجزائري قضاٌا وانشغاالت
المجتمع فً مختلف تحوالت كما ٌستدعً الماادر القاافٌة فاد بدننا بحقنا هذا بإدراج نبذة
عن الروائً محمد دبب وقد اشرنا إلى اورة الجزائر فً قالقٌة محمد دبب قم انتالنا إلى
األبعاد السٌاسٌة واالجتماعٌة ونقرها على الحركة األدبٌة الجزائرٌة والتجلٌات السٌاسٌة
واالجتماعٌة فً الرواٌة الجزائرٌة وختمنا بحقنا هذا بالحدٌث عن دراسة محتوى الرواٌة"
الدار الكبٌرة "واألبعاد السٌاسٌة واالجتماعٌة من خالل الشخاٌات الروائٌة .
رواٌة "الدار الكبٌرة "هو ننها اورت نحداث وشخاٌات حٌث وافت الاراع بٌن
الطباات المجتمعٌة من المعمرٌن والسكان األالٌٌن .
لاد اارت هذه الشخاٌات نكقر وعٌا بماٌرها ومطالبها التً تتعدى الحاول على الخبز
بل هو الوطن المغتاب
وهكذا فان اورة الجزائر فً رواٌة محمد دبب لم تكتمل إال بحدٌق عن هوٌتها.

