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    :    :    :    :    صصصصــــــــــــــــــــــــملخملخملخملخ
وتبلور  "النّص "بعد توّسع مفهوم 

، جتهتد هذه "التفاعل النّيص "مفهوم 
ا(راسة لتقدمي حماوb تطبيقية يف 
حتليل نّص رسدي لروايئ جزائري من 

، تبيينا للقمية اليت ]العتبات[منفذ 
يف  "املنافذ"ضيفها دراسة هذه ت 

وصف النّص الرسدي الرئيس 
 .  معناهاجرتاح و 

 
 

    : Résumé    
  Suite à l'évolution du 

concept ″Texte″ et l'élaboration 

du concept ″Interaction 

textuelle″, cette étude 

appliquée, ayant pour appui 'un 

texte narratif d'un romancier 

algérien, s'efforce à un essai 

d'analyse. Et ce, en se basant 

sur le concept ″Seuils″ dans 

l'espoir de mettre en relief la 

valeur de l'apport éventuel de 

ce type d'étude à la description 

du texte narratif principal et à 

l'extériorisation de son sens.  
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 ]sens[ ]املعىن[مضن التحليل الرسدي ا�ي يعترب راسة ميكن ٕادراج هذه ا(
وٕانّام  - بتعبري روالن �رت –مدلوال ليس �ما كام قد جنده يف املعجم ولو اكن معجم الرسد 
تبادل بني داخل النص ٔاو تنظر ٕاليه أساسا عىل ٔانّه ترابط متبادل، ٔاو عنرص ترابط م 

هو لك مسة يف احمليك حتيل عىل حلظة أخرى يف احمليك ٔاو عىل موقع آخر يف «ٔاو . خارجه
 .)3(»الثقافة رضوري لقراءة احمليك

) titre(وبداية، ٔاوّد ٔان ٔاوّحض ٔاّمه ¤عتبارات اليت دفعتين ٕاىل اختيار العنوان 
دا مّين ٔاّن هذا التوضيح من شأنه أن وفتحه عىل قضية املعىن يف النّص الرسدي؛ اعتقا

وعليه فٕاّن ٔابرز . يؤّطر هذه ا(راسة وحيّدد منطلقاهتا ويرمس أالهداف اليت تروم بلوغها
 :ت¹ ¤عتبارات ما ييل

؛ خاّصة بعد توّسع مفهوم )ومهنا العنوان] (paratextes[ ٔاصبحت العتبات - - - - أ أ أ أ 

يضا بقضّية املعىن يف النّص الرسدي النّص وتبلور مفهوم التفاعل النّيص، معنّية يه أ 

قمية سـمييولوجية وٕاشارية تفيد يف وصف «الرئيس وبتأويÃ بشلك خاّص؛ ملا لها من 

  .)4(»النّص ذاته

ا�ي حيوزه العنوان، ٔان ميت¹ أحقّية ) الصدارة(خيّول املاكن ¤سرتاتيجي  -بببب

النّص ) وجه(الناحية تؤهÃ لالرتباط بقضّية املعىن يف النّص الرسدي؛ فهو من هذه 

وفق النظرية  –نّه أ كام . مصغًرا عىل صفحة الغالف واحلامل أالّول ملضامينه أالساسـّية

نظاًما سـمييائًيا ذا ٔابعاٍد داللية، ؤاخرى رمزية تغري الباحث «يشّلك  -النقدية املعارصة

صية املرتامكة هبدف استيضاح ا(الالت النّ  )5(»بتتبّع دالالته وحماوb فك شفراته الرامزة

  .داخل احلٌزي النّيص

يعترب العنوان من قبل النظرية السـمييائية، ٔاوىل عتبات النّص اليت ال جيوز  - جججج
ختّطهيا  ٔاو جتاهلها، ٕاْن أراد ا(ارس الÚس العلمّية يف التحليل وا(قّة يف التأويل؛ فهو 
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ح به احمللّل للولوج مصطلح ٕاجرايئ áحج يف مقاربة النّص أالديب ومفتاح أسايس يتسلّ «
  .)6(»ٕاىل ٔاغوار النّص العميقة قصد استنطاقها وتأويلها

وقد اخرتُت فتح قضا| املعىن يف النص الرسدي عىل العتبات من املنفذ التطبيقي 
عىل وجه التحديد؛ نظرا لندرة ¤نتباه ٕاىل هذا املنفذ يف احملفل النقدي العريب، مقارنة 

ظى به عىل مسـتوى ا(رس النقدي الغريب املعارص؛ ٔاين ُانتُِبَه �العتناء املزتايد ا�ي حي
ٕاىل قمية العالقات اجلدلّية الرثيّة اليت تدخل فهيا العتبات مع النصوص الرئيسة فزتيد من 

  .دالالهتا الشعرية وتعمل عىل تفعيل داوئر تلقّهيا
جريار : (ريولعّل من ٔابرز الغربيني ا�ين ٔاولوا العتبات عناية عىل مسـتوى التنظ

حّدد موضوع «؛ ٔاين )عتبات(و) طروس(يف كتابَْيه  )Gérard Genette( )جينيت
ٔاّما ". فيليب هامون"و" لكود دوشـيه"مثï نقّاد آخرين ٔابرزمه  )7(»الشعرية يف التعايل النّيص 

عىل الصعيد العريب، فهناك ثwّ من ا(ارسني نظروا ٕاىل العتبات نظرة جاّدة؛ من ٔابرزمه 
يف مؤلفه " عبد الفتاح احلجمري"، و)عتبات(يف كتابه النظري " حلق بلعابدعبد ا"

عتبات النّص (يف حبثه النظري " محيد محلداين"و) عتبات النص، البنية وا(الb(التطبيقي 
  .ا�ي اسـتقرٔا فيه ما كتبه عهنا الغربيون) أالديب

قابw ٔالن تلعب «ات يف كتابه سالف ا�كر، ٕاىل ٔاّن العتب" محيد محلداين"وقد ٔاشار 
املطلع، ¤فتتاحية، : وظيفة الرشوع يف النص و�لتايل تكون مبثابة عتبة ù، ومهنا

املقدمة التنبيه، التوطئة المتهيد املدخل، إالهداء، الشكر؛ بل ميكن ٔان نذهب بعيدا يف 
ل العنوان وحمتو|ت الغالف، ولك العبارات وأالقوا: فهم دور العتبة ليشمل ذ� ٔايضاً 

¤سـهتاللية املقتبسة، اليت يفضل كثري من الكتïاب تصدير ٔاعامهلم هبا، وتكون لها عالقة 
  .   )8(»مبارشة مبوضوع النص ؤابعاده

وقبل ٔان ٔافسح ا�ال لهذه ا(راسة لتأخذ طريق التحقّق من فرضيهتا الرئيسة واليت 
للروايئ اجلزائري ) اللحارسة الظ(يف رواية  -بشلك خاّص  -ٔاّن لعتبة العنوان : مفادها

، وظيفة مركزية يف تأويل النّص الرسدي الرئيس وفهم معانيه وحتديد »واسيين أالعرج«
wجانب ٔاسايس من مقاصده ا(اللية، جيدر يب ٔاْن ٔاوّحض بعض املسائل ذات الص:  
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الرئيس ، ال  للنص ا(اللية قاصداملٕاّن القول بأّن العنوان حيّدد جانبا ٔاساسـيا من  - - - - أ أ أ أ 
. )9(»اخلاّصية أالساس للعتبة واليت تمتثّل يف القّوة التمكيلية لرسالهتا«رج يف احلقيقة عن خي

وهو . وهذا يعين، ٔاّن العنوان ال يقول فقط شيئا ما، ولكنّه يُنتج شيئا ما عرب قوù ٔايضا
بذ� ميكن ٔان يساعد عىل فهم خصوصية النّص الرسدي الرئيس وحتديد مقاصده 

لية؛ من منطلق ٔانّه حمفل نّيص قادر بدوره عىل ٕانتاج املعىن وتشكيل ا(اللية والتداو 
ا(الb من خالل معلية التفاعل، ومن خالل ا(ور التواصيل الهاّم ا�ي يلعبه يف توجيه 

  . القراءة ورمس خطوطها الكربى
 ا(اللية قاصداملوال ٔاعين عندما ٔاقول ٕاّن العنوان حيّدد جانبا ٔاساسـيا من  - - - - بببب

ٕاىل استبعاد النّص  -بأّي حال من أالحوال -لرئيس ، ٔاّن هذه ا(راسة هتدف لنّص ال 
سالف ا�كر عن مساbٔ متثيÃ للمعىن و¤سـتعاضة عنه يف ذ� بنصوص العتبات، بقدر 
: ما هتدف ٕاىل اعتبار الرسد بيت املعىن وآلية ٕانتاجه  يف آن؛ ولكن �ٔالخذ يف ¤عتبار

  .جلزئية معليات التأثري والتفاعلتبادل مكّوáت العمل أالديب ا
حبمك املنحى ا�ي  –وٕاْذ تنظر ا(راسة ٕاىل النّص الرسدي بذ� الشلك، فٕاّهنا  - - - - جججج
كنه ٔان يدخل يف عالقة مع بنيات ٔاخرى تنظر ٕاليه ابتداء، �عتباره بناء داّال، مي  -ستنحوه

ن ٔان تلغي ٕاحداهام داb بدورها وجماورة ù فتغتين لكتا البنيتني مبثل ت¹ العالقة، دو 
أالخرى، وٕانّام تصبح الثانية امتدادا لٔالوىل وتوسـيعا لها عىل الرمغ من ٔاهنام منفصلتان؛ 

ٕادراك البنية املنسجمة ٕادرااك يفيض يف جمال النقد «ويصبح مبتغى البنيوية حبمك ذ�، 
  .)10(»أالديب ٕاىل بناء دعامات قوية للقراءة النسقية

ة العنوان ٔامهيّة قصوى يف مقاربهتا ملساbٔ املعىن يف النّص وملّا تويل ا(راسة عتب - - - - دددد
ال ميكن ¤نتقال بني فضاءات النّص ا�تلفة دون املرور من «الرسدي فٔالّهنا ترى ٕانّه 

وترى ٔايضا، ٔاّن العنوان من النصوص اليت تقع مسؤولية تثبيهتا عىل ظهر . )11(»عتباته
 paratexte[فهو نّص �بع ù �ٔالساسالغالف عىل عاتق الاكتب �(رجة أالوىل؛ 

auctorial [ يف ذ� مكثل النص الرسدي الرئيس متاما؛ مقارنة بنصوص عتبات Ãمث
؛ ٔاين يكون الاكتب رشياك يف وضعها مع النارش، ]paratextes audotirials[ٔاخرى 
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ا ٔاو قد يتفّرد هذا أالخري بوضعها بعد ٔاخذ ٕاذن الاكتب طبعا؛ وما دام العنوان �بع
للمؤلف فٕاّن وضعه عىل ظهر الغالف ال خيلو من قصدية لها معىن، تسـتحّق التوقّف 

 .عندها
 

        : : : : ةةةةــــــــــــــــــــــــار املدّونار املدّونار املدّونار املدّونــــــــــــــــــــاب اختياب اختياب اختياب اختيــــأسبأسبأسبأسب    ----2222 
        

دون كيشوت .. حارسة الظالل(ٔاّما عن أالسـباب اليت حتّمكت يف اختيار رواية 
لهذا العمل التطبيقي فٕاّن  ��ات، مكدّونة» واسيين أالعرج«للروايئ اجلزائري ) يف اجلزائر

  :عّدة اعتبارات تدّخلت يف ذ�، لعّل ٔابرزها ما ييل
الروايئ، مثلام يتّرصف برشاقة يف نصوصه الرسدية الرئيسة،  »واسيين«ٔاّن  - - - - أ أ أ أ 

يتّرصف  فيجعلها ٔاكرث ٕاحياء ويصّريها ٔاكرث تنّصتا عىل وجيب ا�متع وهسيس أالشـياء،
نصوص؛ بل يفرض عىل املتلقي ٔان يتعامل مع عتبات �لرشاقة نفسها مع عناوين ت¹ ال 

  .   نصوصه، �عتبارها ال تقّل قمية عن النصوص الرسدية الرئيسة
بعضها مبارش : حيفل �لعديد من املعاين - قيد ا(رس –ٕاّن النّص الرسدي  - - - - بببب

ؤاغلهبا مضين يتطلّب جمهودا ٕاضافيا اسـتثنائيا لكشف ٔارساره وسرب ٔاغواره، ّمما يقتيض 
سـتعانة ببنيات نّصية جماورة قد تسامه يف فّك شفرة النّص الرئيس؛ حيث غالبا ما ¤

من خالل عتبات نصوصه ٕاىل تقدمي منفذ عبور للمعىن ا�ي يتقّصده » واسيين«يسعى 
لمتتني عالقته �لقّراء،  -يف اعتقادي –يف نّصوصه إالبداعية ٕاجامال؛ يف حماوb منه 

ح بعيدا عن التأويالت اخلاطئة ٔاو املغرضة وانعاكساهتا وتوطيدها يف ¤جتاه الصحي
  .السلبية ا�تلفة

 -ٕاىل حّد كبري -اعتقد ٔاّن املعىن املاثل يف النّص الرسدي الرئيس انو( أ  بْيَد ٕانّين - - - - جججج
من رمح العنوان وفيه متّخض؛ ٔاي ٔاّن نّص العنوان وما حيبل به من دالالت ثّرة وذات 

كبري يف انوالد دالb النّص الرسدي قيد ا(رس؛ ٕاىل درجة ٔاّن ٔابعاد معيقة، سامه بقسط 
ا�ي يتوا( ويتناىم ويعيد ٕانتاج نفسه وفق متثّالت  ]axe[ورالعنوان بدا يل ؤ$نّه احمل

  .وسـياقات نّصية، ّمما ٔاكّد عندي مساbٔ التعالق ا�ي يربط العنوان بنّصه والنّص بعنوانه
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 اعتقادي، هو ارتباط املعىن املاثل يف نّص وأالّمه من ّلك ما سـبق ذكره يف - - - - دددد
وٕاذا ٔاّدى ذ� . العنوان �ملعىن املاثل يف النّص الرسدي الرئيس، والعكس حصيح

¤رتباط ٕاىل انفتاح العنوان عىل التأويل وتعّدد القراءات، فٕانّه ٔاعلن عن نوعية النّص 
ٔاقول هذا ال'م من ). ويليةالقراءة التأ (وعن الطريقة القرائية اليت تتالءم معه �ٔالساس

اليت تعمتد عىل «؛ )12(من العناوين املوضوعاتية -يف نظري -) حارسة الظالل(منطلق ٔاّن 
؛ ّمما سيسامه )13(»ته أالساسـية وتقدمي حÃّ وهنايتهامضمون النّص وتقوم بتعيني موضوع

 .ٕاىل حّد بعيد، يف بناء ميثاق القراءة وضبط معىن النّص الرسدي الرئيس
   

        ::::ةةةةــــا(راسا(راسا(راسا(راس    - - - - 3333
        

رساb سـننية يف «سريتكز التحليل عىل تعريفني للعنوان؛ ينظر أالّول ٕاليه �عتباره 
حاb تسويق يَنتج عن التقاء ملفوظ روايئ مبلفوظ ٕاشهاري، وفيه ٔاساسا تتقاطع أالدبية 

حييك أالثر أالديب يف عبارات اخلطاب ¤جÚعي، ولكن /و¤جÚعية، ٕانه يتلكم
ٔانظمة داللية سـمييولوجية «ويعتربه الثاين . )14(»جÚعي يف عبارات روائيةاخلطاب ¤

وذ� النفتا,ام عىل السـياق . )15(»حتمل يف طّياهتا ق+ ٔاخالقية واجÚعية وٕايديولوجية
ٔاّن النفاذ ٕاىل املرجعي يطرح «¤جÚعي املُنِتج للنّص وللعنوان لكهيام، من -ة، و�عتبار 

  .)16(، من -ة ٔاخرى»أالدبيةمساbٔ اخلصوصية 
مبعزل عن ) حارسة الظالل(وترى ا(راسة ٔاّن تركيب دالb العنوان يف رواية 

التخلّق النّيص، ال معىن ù ٔاو ٔانّه ال ينهتـي �(راسة ٕاّال ٕاىل جمّرد فروض ختمينية ظنّية؛ 
ا يف آن وا ا ومفّرسِ ïالقراءة و . حد�� سأقرٔا العنوان بوصفه عنرصا تركيبيا ودالليا مفرس

اليت ٔاحتّدث عهنا يه ت¹ اليت تعي منذ اللحظة أالوىل كوهنا تأويال؛ عىل اعتبار ٔان هذا 
ٕانسانية مالزمة للك «فعالية ذهنية حلظة ما يف ٕاسرتاتيجية التلقّي و ) ٔاي التأويل(أالخري 

نشاطات إالنسان وهو يشلك التجسـيد الشلكي ملضمون الفهم يف لك معلية 
  .)17(»تواصلية
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ويغدو الهدف من دراسة نّص العنوان يف هذه احلاb، ليس البحث عن املعىن فقط 
ولتحقيق ذ� سأمعد ٕاىل توسـيع جفواته، وتكثيف عÚته، . وٕانّام العمل عىل ٕانتاجه ٔايضا

ومنح خشصياته حرية ٔاكرب لتصبح مناطق للتأويل ومساحات للحركة ؤامكنة للحمل؛ مبعناه 
تخييل، ٔالّن املناطق املهجورة تغري دامئا �(خول وتفتح ٔاقواساً إالبداعي احملفّز عىل ال 

للمغامرة الواعدة مبتعة ¤كتشاف، لعّل نعرث فهيا عىل ّرس امللفوظ الروايئ، ا�ي قد 
خيتار القبوع يف دائرة الصمت والعمتة، ينتظر القارئ ا�ي يكشف عنه ليعلن ù عن 

  .محولته
        نية وسـيانية وسـيانية وسـيانية وسـياقققق التداول التداول التداول التداولالب الب الب الب : : : : عتبة العنوان الرئيسعتبة العنوان الرئيسعتبة العنوان الرئيسعتبة العنوان الرئيس    - - - - 1111- - - - 3333

مضن روا|ت املرحw اخلطرية اليت عرفهتا ) حارسة الظالل(ميكن ٕادراج رواية 
اجلزائر خالل العقد التسعيين من القرن املايض؛ ويه روا|ت ميكن تسميهتا كذ�، 
ليس �لنظر ٕاىل �رخي كتابهتا حفسب وٕانّام ٔالّن ٔاحصاهبا حاولوا ٔان يكتبوا خطورة ت¹ 

اليت عاشـهتا اجلزائر خاللها، ) الرهبة(ارخيية ورهبهتا روائيا �ٔالساس �عتبار ٔاّن املرحw الت
�(رجة  -خلّفت يف نفسـيات أالد�ء والروائيني بشلك خاّص وعيا معّينا منحهم ٕا|ه 

الواقع املوضوعي للمرحw؛ فهو ا�ي ٔاذىك (هيم جذوة إالبداع وحفّزمه عىل فعل  -أالوىل
  .تسوية بني احلرية وا�كرى الكتابة؛ �عتباره

�ا حاول ّلك واحد مهنم عرب إالبداع الروايئ، ترسيب ما تشّلك (يه من وعي 
خاّص عن ذ� الواقع املأزوم والرهيب حيهنا؛ ّلك حبسب الطريقة اليت رآها مناسـبة 
لعملية ترسيب ما رآه يسـتحّق ذ� وحبسب ما ٔا�حه ù وعيه الفّين �لرشوط الّالزم 

ها لترسيب ذاك الواقع املأزوم ٕاىل الفّن الروايئ دون الوقوع يف مزالق ¤سـتعجال حتقّق 
  .والتسجيل املرآوي

وٕاذا اكنت أالحداث الرهيبة لت¹ املرحw قد ٔارمغت ثwّ من الكتّاب اجلزائريني 
ٔالخذ هدنة مع الكتابة الروائية ؤاسعفت آخرين لولوج النادي الروايئ اجلزائري ٔالّول مّرة؛ 

حىت ُخيرج سكينه ] الثور[مل هيادن الكتابة ومل ينتظر سقوط » أالعرج واسيين«ٕاّن ف
القتطاع جزء منه ليقّدمه رشحية للقّراء وٕانّام áوشه منذ غوا|ته أالوىل، عرب معÃ الروايئ 
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ّمث معÃ الثاين ) 1981وقائع من ٔاوجاع رجل غامر صوب البحر(البكر ا�ي ّجسل فيه 
والثالث ا�ي فسح  ا�ال ) 1982ما تبقّى من سرية أالخرض محروش(ا�ي اقتفى فيه 

   .ليديل بشهادته) 1990شاهد أالخري عىل اغتيال مدن البحر (فيه للـ
ٕاتقانه الفرنسـية / حبمك تكّونه االٔاكدميي وازدواجية لسانه -» واسيين«ويبدو ٔاّن 

حيث راهن فهيا عىل  اكن ٔاوفر حّظا من غريه وهو يشّلك عوامله الرسدية، -والعربية
الواقع وذ� �اللتفات ٕاىل تفاصيل احلياة اليومية واملوروث الشعيب وخمزون ا�اكرة، ليعرث 
فهيا عىل خامات بكر، تَسمح بتكوين عوامل حاكئية مغرية؛ نظرا ملا حتمÃ من غرابة 

فاكنت . ودهشة، متّخضت عن واقع حضاري خمصوص وواقع اجÚعي وسـيايس مأزوم
  .  ه روا|ت Dئرة ومحمwّ �لوعي الشديد بقضا| الراهن اجلزائريروا|ت

ال حتيك الواقع فقط، وال «تسـتحّق ¤هÚم؛ ٔالّهنا » واسيين«وعليه فٕاّن روا|ت 
العميقة يف التحّرر عرب الرسد كفّن الخرتاق  )18(»حتاكيه، بل تقمي تواصًال مع الرغبة

، )19(»معلية حبث دامئ يسعى ٕاىل تعرية واقع جمهول«ّهنا إ . احلواجز اليت تعيق ت¹ الرغبة
ملغية يف سبيل ذ� املسافة بني التارخيي واملتخّيل دون ٔان تقع يف ¤سـتعجالية ٔاو 

عىل التارخي ال تتّخذ من قوù هاجسها أالساس عرب  ءركوب املوجة؛ فهـي عندما تتّىك
 ىكءوٕانّام تتّ  -HاHا اجلوهريةفليس ذ� من  -تقّيص ٔاحداثه وتتبّع وقائعه هبدف اختبارها 

ùع ٕاىل : عىل املادة التارخيية لتدفع هبا ٕاىل قول ما ال يسـتطيع التارخي ذاته قوÚسـ¤
مرصع ٔاحالم مرمي الوديعة (ٔاو الوقوف عىل ) 1983تغريبة صاحل بن عامر الزوفري (

انكساراهتم ، فهناك يمكن هسيس ا�متع ؤانني الناس وزغاريد ٔافرا,م وتبارحي )1984
  .  ٔايضا

تبّني يل ؤاá ٔا�بع املسرية املطبعية للرواية، ٔاّن تغيريا حلق عنواهنا خالل سفره وقد 
ففي الطبعة العربية وردت الرواية حتت : 1999والعربية  1996بني الطبعتني الفرنسـية 

 Le)، بيL محلت ٕاحدى الطبعات الفرنسـية للرواية ذاهتا عنوان)حارسة الظالل(عنوان 
ravin de la femme sauvage) . وتبّني يل ٔايضا ٔاّن الّروايئ اكن قد ٔاطلق عىل نّصه

ومبزيد من النظر يف ). حارسة الظالل(مث عّوضه بـ ) منحدر السـيدة املتوّحشة(عنوان 
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، املفصوb "دون كيشوت يف اجلزائر"اّختذ عبارة  »واسيين«العنوان اجلديد، توّحض ٔان 
  . ان الرئيس عنواá فرعّيا لروايتهبنقاط تتابع عن العنو 

املنت الروايئ �لرتاث  ]corrélation[وٕاذا اكن العنوان الرئيس يبوح �رتباط 
الشعيب اجلزائري يف شلكه أالسطوري عىل وجه التحديد، فٕاّن العنوان الفرعّي يشري ٕاىل 

يغال دي م "ارتباط املنت ذاته �لثقافة الغربية العاملة، من خالل رواية إالسـباين 
عىل وجه ا(قّة؛ منفتحا بت¹ ¤رتباطات ) دون كيشوت دملنتشا(املوسومة بـ" رسفانتس

شعبّية وعاملة، حملّية وعاملّية، ثّرة وثريّة : املتنّوعة عىل مرجعيات حاكئية وسـياقات �رخيية
  .مجيعها
ن عتقد ٔان ارتباط العنوان الرئيس للرواية �لرتاث الشعيب اجلزائري والعنواأ و 

الفرعي �لرتاث الغريب العامل، يقتيض حتليل املقصدية من ذ�؛ ٔالّن مثل ذ� التحليل 
ويكشف عن  -ومن خالù النّص  -من شأنه أن ينري جوانب من البعد احلواري للعنوان 

الشعبّية اليت ال تزال حيّة وفاعw يف : موقعه البيين املتّسم بتداخل املرجعيات أالدبّية
ية اجلزائرية، والعاملة اليت تشّلك جانبا من مرياث أالدب الغريب الساخر، ا�اكرة الثقاف 

  .ا�ي يقرتن كتابة واكتبا جبزائر القرن السادس عرش
  :وعليه، ميكن إالشارة ٕاىل ثالثة ٔامور خبصوص ٔابعاد العنوان وموقعه

دون (جبانب العنوان الفرعي ) حارسة الظالل(ٕاذا اكن وجود العنوان الرئيس  - - - - 1
عىل مسـتوى الشلك الروايئ املعهود يف ] écart[يشّلك انز|حا ) شوت يف اجلزائركي 

ال'سـيكيات العربية والغربية معا؛ انز|ح ميكن تفسريه بسعي الاكتب ٕاىل تشكيل دمج 
عريب وغريب؛ سعيا ٕاىل تشكيل جاملية عاملية، فٕاّن حضور الرتاث اجلزائري : ثقايف

يطرح مساbٔ قدرة ذ�  -بوصفه الوجه املصغّر للنّص  -ان اخلاّص يف الرواية؛ ومنذ العنو 
الرتاث املهّمش واملطمور عىل التعبري عن املقموع واحملظور خالل احلارض التسعيين 

  .اجلزائري املشّخص روائيا
ومن خالل متابعة امتداداته عرب النّص الرئيس، ميكن  -يف اعتقادي -فنّص العنوان 

ه للفت ¤ نتباه ٕاىل العنف املادي واملعنوي ا�ي شهدته جزائر تسعينيات عّده مبثابة موّجِ
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كام ميكن اعتباره . القرن املايض، وٕاىل املوقف السـيايس ا�ي يتّخذه النّص اجتاهه
اسـتحضارا ملاكمن احلياة يف أالّمة، من خالل العودة ٕاىل تراث الشعب املقهور ٕالبراز 

 التارخي ٔانّه ٕ�ماكنه منافسة ثقافة الِظالل ؛ فقد ٔاثبت عرب)20(عنارص القّوة املطمورة فيه
والعبثية والالمعقول ومضاهاهتا والوقوف ندا لها؛ من منطلق ٔاّن النصوص ) أالشـباح(

  .عىل اختالف ٔانواعها متوّرطة وجو� يف شـبكة العالقات السـياسـية و¤جÚعية املعقّدة
ا تراثيا هامشـّيا خر� �عتبارها رمز ) حارسة الظالل(كام ٔاّن اسـتحضار ٔاسطورة  - - - - 2

وجعلها حتتّل ماكن الصدارة يف العمل الرسدي، يشري بوجه من الوجوه، ٕاىل ) ُمهَْمال(
وخماطبة ا�يال ) اخلراب(قدرة أالنساق الرمزية واملامرسات العالمية عىل التعبري عىل 

ي متّت والعمل عىل تشكيÃ ومّده �لصور وأالفاكر وتوجهيه ٔايضا ٕاىل جماهبة العنف ا�
خالل املرحl’imaginaire symbolique [ w[ممارسـته عىل ا�يال الرمزي ذاته 

) حارسة الظالل(؛ مفن خالل ¤سـتعانة �لرمز املضاد اخلطرية اليت تتحّدث عهنا الرواية
ندرك مدى اخنراط النّص يف معلية موا-ة العنف الرمزي املبثوث يف طول الرواية 

طرائق تفكري، تنطوي عىل حماوb همينة ثقافية لتطويق وعرضها يف شلك سلواكت و 
  . ا�يال الرمزي اجلزائري وتوجهيه

اكمس للرواية، اختيار ٕاسرتاتيجي ) حارسة الظالل(ٕان اختيار الاكتب ٔاسطورة  - - - - 3
وذ� �لنظر ٕاىل الهدف ا�ي رام حتقيقه من ذ�؛ وهو دّس الغرابة  - يف اعتقادي -
ألفة ور�بة والمعىن احلياة اليومية للعرشية اجلزائرية السوداء،  يف) امرٔاة حترس الظالل؟(

عىل ¤شـتغال  -بفعل ٔالفة ور�بة وركود ت¹ احلياة العبثية -وذ� لتحفزي الفكر املعّطل 
حارسة الظالل الضائعة يف رساديب مدينة بال «والبحث عن معىن يقي 

 الرساديب جرلهتسـتقوى هبا من الضياع أالبدي، ومينح مدينهتا روحا ) 218ص(»روح
  .  املظلمة والتصّدي هلمجية املرحw الرهيبة اليت راهنت الرواية عىل تشخيصها

 -عىل حّد تعبري محمد مفتاح -وقد ٔاّدى ربط الاكتب بني عنرصي أاللفة والغرابة -4
عنواá للنّص الرسدي، ٕاىل جعل العنوان )حارسة الظالل(حني اختار ٔاسطورة )21(

تعليق ّلك ما هو غري معقول وغري قابل للتصديق يف النّص الرئيس عليه؛  مشجبا، يمتّ 
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فٕاذا اكن هذا أالخري حييك جنون والمعقول املرحw اخلطرية، فٕاّن الاكتب ٔاراد ٔان يقول 
ٔاي منذ ) حارسة الظالل(ٕاّن المعقول العرشية اخلطرية موجود منذ : من خالل العنوان

هذا الب` | صديقي ّلك يشء «ئر ماض متّصل؛ مادام قرون، و�لتايل فٕاّن حارض اجلزا
  ).    81ص(»لك احلوادث تلتقي يف نفس املسارات«، فٕاّن )75ص(»يسري فيه �ملقلوب

بنية «ٔاقول ال'م السابق �عتبار ٔان العنوان عتبة من عتبات النّص، ميت¹  
ارة عن مجموعة من ومبا ٔاّن النّص عب. )22(»ودالb ال تنفصل عن خصوصية العمل أالديب

اجلزئيات املنّظمة فٕاّن ذ� يقود ٕاىل اعتبار العنوان جزءا من ت¹ ا�موعة؛ ال تقترص 
وٕانّام يتجاوزه  -عىل الرمغ من ٔامهية ت¹ الوظيفة -وظيفته عىل جمّرد تسمية العمل فقط 

ان للنّص ٔانّه وال يعين تضّمن العنو . ليتضّمنه ٔايضا، متاما، مثلام يتضّمن هذا أالخري العنوان
حيكيه، وٕانّام يعين ٔانّه يعلن منذ البداية عن مقصديته؛ �� اكن وضع العنوان يعين يف 

؛ ال يّمت )ch.Grivel()23(عىل حّد تعبري –مجw ما يعنيه، فرض النّص كقمية ومكعىن آت
 متثّل قضا|ه وظواهره ٕاّال يف تعالقها وحواريهتا مع اخلصوصية النّصية اليت تراهن عىل

  :االٓتيةرضورة ¤عتناء �ملسـتو|ت 
  .اعتبار العنوان نصا -1
  .حتقيقه لّرس امللفوظ الروايئ -2
  . )24(ٕانتاجه لفائدة النّص  -3

ومن هذا املنظور، يغدو اختيار العنوان من قبل الكتّاب معوما ومن قبل 
بشلك خاّص معلية مقصودة، يعّرب عن قصديهتا توايل حضور متثّالت  »واسيين«

اقات نّصية، تؤكّد توا( وتنايم العنوان وٕاعادة ٕانتاج نفسه يف الرواية؛ ليتّخذ لنفسه وسـي
للنّص ] noyau[وضعا خاّصا يف التشّلك و¤شـتغال؛ ٕاىل درجة ٔانّه ميكن عّده نواة 
سأكتفي �ٕالشارة و وبؤرته التخييلية، ملا ù من امتدادات داخل سـياقاته وخمتلف مساراته 

  :ٕاىل ٔاّمهها
ومسكينة ٔايهتا السـّيدة . سكني | منحدر املظامل، مل تعد ختيف ٕاال نفسكم « -

ورقة تدحرجت من رسو مهتا� . ٔايهتا املنسـية. املتوحشة، حارسة الظالل وأالساطري
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  ).  18ص(»يف فراغ ضّيع ٔاصداءه
  ).  74ص(»لك يشء هنا خاضع لنظام تسريه الظالل«  -
ّد جّراء الظالل اليت اكنت متٔال الطريق ا�ترص ا�ي سلكناه بدٔا يسو « -
  ).  108ص(»املاكن

امرٔاة بدون سن، تنتظر منذ . ٔاسطورة هذه املدينة، ٔاسطورة حارسة الظالل« -
وترد بدون ٔادىن تردد عىل لك من يسألها ملاذا هذا . مل تشخ ٔابدا. قرون، بدون لكل

ٔالفق املسدود، سـيأيت ا: ¤نتظار اليائس بيL االٓفاق مغلقة ال ختg وراءها ٕاال اخلراب
أالرض ليست جمنونة، . السحب املثقw �ملاء سـتفرغ ٔامطارها عىل أالرض. يوم ويغري لونه

سـُتظهر يوما مشسها اليت ختبهئا لك مساء . فهـي تدور ولكن ليس يف لك ¤جتاهات
يف  دفعوين ٕاىل الظالل القدمية ومل ٔاخرت حايل وال ٔاريد ٔان ٔاقيض بقية العمر. بكرب|ء وغرية

نتظر دوما وليدي ّمحو، حامل الشمس ا�ي سـيخرجين من هذا الظالم أ . النسـيان
  ).173ص(»انتظروا قليال. سـيعود. ٔالعيش كبقية اخلالئق داخل النور

حارسة الظالل اليت تنتظر بفارغ الصرب عودة خو| ّمحو، حامل الشمس، « -
  ).175ص(»الضائع وسط أالشواق وأالنوار

ه يشـبه ٕانيُقال . ال ٔاعرفه سـيدي - ا�ي خييف امجليع هنا؟ من هو هذا املعمل« -
يسمع لك ما يقال يف . يف لك ماكن ويف الالماكن. الظل �رة و�رة ٔاخرى مثل الزئبق

  ).  181ص(»الرس والعلن
  ). 217ص(»ختيل ٕانساá خيوض حر� تراجيدية ضد الظالل« -
  ).218ص(»حارسة الظالل الضائعة يف رساديب مدينة بال روح« -

ومثلام هو واحض فٕاّن هذه الصيغ النّصية وغريها، مل تكتف بتضّمهنا لبعض السـياقات 
.. نظام تسّريه الظالل، حارسة الظالل تنتظر، ُخييف: (الثميية اليت ميظهرها عنوان الرواية

ّمما يؤكّد سلطة ..) يشـبه الظل، حر� تراجيدية ضد الظالل، حارسة الظالل الضائعة يف
عىل النّص، وٕانّام هناك صيغ قّدمت حميك العنوان ٔاو القّصة أالسطورية لـ  العنوان
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مؤكّدة مظاهر التوا( والتنايم وٕاعادة إالنتاج اليت حيقّقها حضور العنوان ) حارسة الظالل(
  .مضن نّص الرواية

وٕاذا اكن حضور العنوان مضن نّص الرواية حيقّق منطقها التأليفي، فٕانّه يزنع �ملقابل 
 توجيه املتلقّي ٕاىل رضورة فهم دالالته يف ارتباطها �لسـياق احلاكيئ العام واملؤطر ٕاىل

كعنوان للنّص ) حارسة الظالل(�ا ميكن القول، ٕان توظيف الاكتب لـ. لنّص الرواية
واسـمترار حضوره فيه، يكشف عن مجw من املسائل املمّزية (ائرته ا(اللية؛ ٔارى ٔاّهنا 

، يف تنظمي العديد من صور النّص الرئيس احلاكئية كصور سامهت ٕاىل حّد بعيد
  .الضياع، وغريها كام سأوحضه يف حينهو العبثية، و التعارض،  والّالمعقول،

مبا تتضّمنه من محوb داللية  -) حارسة الظالل(وعليه، فٕانّه �ٕالماكن عّد ٔاسطورة 
ميكن اعتبار هذا أالخري مرجعا لفهم النّص الرسدي، مثلام  -وكثافة رمزية وطابع مأساوي

مرجعا لفهم ت¹ أالسطورة ّمما يّمن عىل تعالق جديل بيهنام؛ يعين ف+ يعنيه، تبعية احلارض 
اجلزائري للاميض، واسـمترار حضور وهمينة الوضع الشفوي ببدائيته وصعوبة تصديقه عىل 

  .الوضع الكتايب الراهن رمغ رمسيته
ممثال يف حميك العنوان، �لراهن الرمسي ويعين اتصال املايض الشفوي املأساوي 

ممثّال يف حميك جزائر املرحw اخلطرية مثلام يعّرب عنه النّص، حماوb الاكتب ترسيب معرفة 
وميكن حرص ت¹ املعرفة طول ٔامد احملنة . ما عن املأزق اجلزائري التسعيين روائيا

حلركة وا(وران عىل عكس ما اجلزائرية والريبة يف اخلالص مهنا، نظرا لتوقّف الزمن عن ا
هو �د عىل أالحداث؛ ٕاذ يُفرتض يف الزمن ٔان يسري من احلارض حنو املسـتقبل �راك 
املايض خلفه، ٕاّال ٔاّن تكريس الرواية للاميض عندما ومست نفسها �مس ٔاسطوري، يشري 

ا يفسح ا�ال ٔامام ٕاماكنية ٕاىل توقّف احلاb اجلزائرية عىل خمتلف املسـتو|ت والصعد، ممّ 
  .البدائية والالمعقول وصعوبة التصديق :بّلك ما حتمÃ اللكمة من معاين) ٔاسطرهتا(

وليك حيّد الاكتب من أالثر السليب ا�ي قد حيدثه انز|ح العنوان عن الواقع وما 
موغw يف خيلقه (ى القارئ من صعوبة يف التقبّل، �عتبار ٔانّه ُحييل عىل عوامل ٔاسطورية 

، )19ص(»تبدو القصة يف مظهرها غري معقوb«: الالمعقولية؛ مثلام ّرصح السارد بذ�
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، وذ� لتثبيت مضمون العنوان الرئيس )دون كيشوت يف اجلزائر(عضده بعنوان فرعي 
 ùٔاّن هذا ) القارئ(ٕاذا مل تصّدق : يقول) العنوان الفرعي(يف ا�هن؛ �عتبار ٔاّن لسان حا

ميغال "ٔاحداD واقعية، مفا عليك ٕاّال ٔان تقرٔا ز|رة حفيد الروايئ إالسـباين النّص حييك 
وٕاعادة اكتشافها بعدما (..) تعرية املدينة «ٕاىل اجلزائر؛ فهـي كفيw بـ" دي رسفانتس

  ).38ص(»ضيعت مالحمها أالساسـية
عىل  -ومن شّدة التعالق املوجود بني النّص قيد ا(رس وعنوانه، بدا هذا أالخري 

ؤ$نه وضع قبل الرشوع يف كتابة النّص؛ حىت  -كس املتعارف عليه عند الكتّاب معوماع
غدا الرمح ا�ي توّ( منه هذا أالخري؛ وذ� مبا ٔا�حه للاكتب من ٕاماكنيات لبناء عامل 

  .، حميك سابق سـيخرب عن حميك الحق»ٔاسطورة هذه املدينة«نّيص ممكن؛ �عتبار ٔاّن 
لسابق لّالحق تعطيل حركة الرسد العام للنّص الروايئ، وقد جنم عن جدلية حيك ا

ّمما جعل القارئ يشعر مبرارة الركود وتعّفن الوضع وعبثية احلركة؛ مشاعر ُحتيل جممتعة ٕاىل 
وضعية جزائر املرحw اخلطرية، مثلام توّحض ذ� اسـتعارات عديدة يف النّص الرئيس، من 

 االٓفاق مغلقة ال ختg وراءها ٕاال اخلراب، امرٔاة بدون سن تنتظر منذ قرون بيL: بيهنا
حامل ) ّمحو(يه تنتظر دوما . دفعوها ٕاىل الظالل القدمية ولتقيض بقية معرها يف النسـيان

  .الشمس ا�ي سـيخر-ا من الظالم لتعيش كبقية اخلالئق داخل النور
 ومبزيد من المتّعن يف نّص العنوان وتداوليته، يتّضح أّن حمكيّه ينبين عىل

؛ حيث نقرٔا فيه أّن تعارضا حدث )الضياع(املفيض ٕاىل  opposition )التعارض(عنرص
ومل يقّدم النّص ٔاسـباب حدوث . من -ة ٔاخرى) ما(بني امرٔاة من -ة، وقوى معارضة 

ذ� التعارض، وٕانّام اكتفى بتقدمي نتاجئه فقط؛ واليت متثّلت يف زّج القوى املعارضة �ملرٔاة 
  . عزb والعدمية، لتقيض بقية معرها يف النسـيان والضياعيف عوامل الظّل وال

وميكن ٔان جنهتد فنقرٔا ٔاّن ذ� التعارض حدث بسبب رغبة املرأة يف احلصول عىل 
ت¹ القوى املعارضة يف عدم متكيهنا منه، ) رغبة(يتعارض احلصول عليه مع ) ما(موضوع 

ّمت الزّج هبا يف عوامل العدمية �� . نظرا الحتاكرها سلطة القرار الهنايئ يف ا�متع
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) املعرفة=براميثيوس(والنسـيان والضياع، لتقيض قروá من معرها، تنتظر حامل الشمس
  .ليساعدها عىل اخلروج من عوامل الظالم والعدمية ٕاىل فضاء النور واحلياة

ٕاىل عوامل الضياع والعدمية ) ٔاسطورة املدينة(وٕاذا اكن التعارض قد ٔاودى �ملرٔاة 
حارسة / حارسة أالشـباح)= (حارسة الظالل(ميش، مثلام عّربت عن ذ� عبارة والهت 

عن عنف وجربوت القوى املعارضة ويعّري  -من زاوية ٔاخرى - ، فٕانّه مييط اللثام )العدم
املرٔاة رمز احلياة وامجلال (نزوعها ٕاىل البطش والقهر و¤سـتخفاف مبصري    ٔام البرش 

عيش الكرمي كبقية ا�لوقات دون كواحب ٔاو موانع تعرقل ومنع رغبهتا يف ال ) والتضحّية
املفضية ٕاىل الضياع ) حراسة أالشـباح(مسريهتا احلياتية، بل والزّج هبا يف عوامل الظالم 

  .  والتخلّف عن مسايرة ركب احلضارة
   ::::من عتبة العنوان ٕاىل النّص من عتبة العنوان ٕاىل النّص من عتبة العنوان ٕاىل النّص من عتبة العنوان ٕاىل النّص     - - - - 2222- - - - 3333
فصل أالّول املتكّون من سـتّة فصول؛ يتحّدث ال) حارسة الظالل(تتكّون رواية  - - - - 1

فاسكيس دي رسفانتيس (عن قصة وصول ) عائw اخلرض(من ثالثة ٔاجزاء واملوسوم بـ
ين ءويتناول الفصل الثاين املتألّف من جز . ٕاىل اجلزائر) دون كيشوت(امللقّب بـ) داملري|

مفرغة وادي (الوقائع العصيبة اليت حدثت للسارد يف ) خراب أالمكنة(واملعنون بعبارة 
وأالرسار اخلفيّة اليت عرفاها، ليعّرج للحديث عن الضياع ا�ي حلق �ملدينة ) لسامرا

  .من قبل رجال أالمن واهتامه �جلوسسة) دون كيشوت(والتوقيف ا�ي طال 
عن رحw الضياع واملعاáة ) áس من تنب(ويتحّدث الفصل الثالث املوسوم بـ

من السجن ) دون كيشوت(رفيقه القاسـية اليت حلقت �لسارد وهو حياول ٕاخراج 
السارد ٕاىل مقّر /ٔاّما الفصل الرابع فيتناول عودة حسيسن. وٕاماطة هتمة اجلوسسة عنه

معÃ مهناك خائبا ضائعا، بفعل تضارب أالخبار عن الوضعية اليت آل ٕالهيا مصري رفيقه 
  ).دون كيشوت(

ٕاىل ) يشوتدون ك (ويتناول الفصل اخلامس تفاصيل الرحw اخلطرية اليت قادت 
ٔاّما الفصل السادس فقد . مدينة اجلزائر وما تعّرض ù من ٔاهوال ومصائب يف سبيل ذ�

) حسيسن(؛ وحتّدث عن الوقائع الرهيبة اليت وقعت لـ)راحئة اخلوف(محل كعنوان عبارة 
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مع وزير الثقافة وصديقه رئيس جامعة اجلزائر املركزية؛ ويه الوقائع اليت جعلته يفّر 
  . ه التعارض والضياع قامئنيءاك ورامذعورا �ر 

. ميكن القول ٕاّن النّص الرسدي الرئيس يتكّون من مسـتويني رسديني متباينْني وووو    - - - - 2
فسكيس دي (�ضطالع السارد بوصف رحw ) إالطار -احمليك(يتعلّق املسـتوى أالول 

ليت ٕاىل اجلزائر، هبدف اكتشاف املغارة ا) دون كيشوت(امللقب بـ ) رسفانتس داملري|
وتتبع خمتلف مراحلها؛ �عتبارها مساbٔ خشصية ) رسفانتس(ُحجز فهيا جّده الاكتب 

  . �لنسـبة ù ومرشوعا حصفيا تبنته اجلريدة اليت يعمل هبا
وهو موظف ) حسيسن(ٕاىل اجلزائر، اتصل بـ ) دون كيشوت(فمبجرد وصول 

بانية؛ حيث نصحه به إالسـ  –بوزارة الثقافة يعمل مكستشار ملكّف �لعالقات اجلزائرية 
 Ãٕاىل اجلزائر) بيدرو دو سـيفي(زمي Ãليساعده عىل تنفيذ املرشوع ا�ي جاء من ٔاج :

احندر من عائw الاكتب الكبري ميغال دي رسفانتس ؤاá هنا يف Hمة ٕاجناز مرشوع «
نصحين برضورة االتصال  Pedro De Sevilleصديقمك بيدرو دي سـيفي . حيايت Hم

  ).28ص(»اعديت يف ٕاجناز هذا املرشوعبمك من ٔاجل مس
) رسفانتيس(معلومات عن املواقع اليت مكث هبا جّده ) فسكيس(وقبل سفره، مجع 

وملّا وصل ٕاىل املغارة رفقة . وقّرر ٔان ينفّذ مرشوعه الصحفي Hام اكنت التاكليف
حلالية؛ ، ٔاخرج صورة قدمية لها اكنت (يه، ليقارن بني حالهتا السابقة وحالهتا ا)حسيسن(

َمْعلََمة حضارية وثقافية وقبw  -بفضل جمهودات اجلالية إالسـبانية �جلزائر –فقد اكنت 
ومع مرور السـنني اندثرت اDٓرها، تآلكت مالحمها احنرس جاملها، وُهنبت . سـياحية

، ليعاد بيعها خلسة )اللوح التذاكري لرسفانتيس ومتثاù النصفي(حمتو|هتا ومآثرها النفيسة 
، من جمّرد مزبw ٕاىل منطقة )213ص(فرغة اليت حتّولت يف ظّل غياب ا(وbيف امل

  . لرشعنة الرسقة و¤ختالس وترممي االDٓر املرسوقة ٕالعادة بيعها بأمثان �هضة
حبّجة دخوù ٕاىل ) دون كيشوت(، احتجزت الرشطة )املفرغة(وبُعْيد مغادرة املغارة 

مبساعي حثيثة ٕالبعاد هتمة اجلوسسة وهتديد ) يسنحس (اجلزائر بطريقة غري قانونية، فقام 
ٕاّال ٔانّه عاىن يف سبيل ذ� معاáة مريرة مع . أالمن الوطين اجلزائري عنه وٕاطالق رساحه
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 ،Ãموظفي أالمن ووزارة ا(اخلية ٔاّوال، ّمث مع وزير الثقافة ا�ي وّخبه وقام بطرده من مع
حنيطمك علام بأنه مت طردمك بسبب عدم «: bهيّدد ٔامن ا(و) جاسوس(حبّجة ٔانّه تعامل مع 

bويف أالخري قامت  )237ص.(»الكفاءة يف تسـيري شؤون ¤ختصاص واملس بأمن ا(و
مجموعة من امللثّمني ا�ين ارتأوا من الرضوري ملصلحة الب` وراحته ٔان يبرتوا ذكره ولسانه 

  ).  223ص(حىت يتعملّ 
ما وقع ù ) دون كيشوت(، برسد )املؤطر احمليك(ويتعلّق املسـتوى الرسدي الثاين 

وهو عبارة عن يوميات ). نسخة الكورديلو اليت سلّمها الكبايريو ٕاىل السارد(يف السجن 
. حاول من خاللها ٔان يسـتحرض ما دّونه يف كناشـته اليت جحزهتا منه السلطات اجلزائرية

 traité d'Alger[زائر وقد سعى من خاللها ٔان يقتفي أثر جّده ملّا ٔاراد تأليف كتاب اجل
le[ ماساكريهناس(، وكذ� الربتغايل] (Mascarenhas [ ا�ي ٔالّف كتاب) ٔاسري

 ).اجلزائر
يف يومياته وقائع تتعلّق حبالته النفسـية وأحالمه واستهياماته ) دون كيشوت(ورصد 

حارسة (عن ) حنّا(وحمكيات اجلّدة  Le soleil) الشمس(وتذكّر ما وقع جلّده يف سفينة 
احلّراس وكبايريو امللحق الثقايف للسفارة إالسـبانية (وحماورته لزوار حقيقيني ) الظالل
وملء الفراغات والبياضات اليت ختلّلت ) ما|/عىل حنو ُزريد(ٔاو مفرتضني ) �جلزائر
  .إالطار -احمليك

، يتشّعب احليك لزيحي الغطاء )دون كيشوت(و�ملوازاة مع الرحw ¤سـتكشافية لـ 
هاجس أالمين يف جزائر العرشية السوداء، ويصّور بشاعة واسـتفحال ظاهرة عن ال 

¤سـتخفاف �لثقافة و�لوجه الثقايف ملدينة اجلزائر خالل ت¹ الفرتة؛ اليت مل تأبه بدور 
الثقافة يف تقّدم الشعوب ورقّهيا وال �(ور ا�ي ميثÃّ الوجه الثقايف ملدينة اجلزائر يف 

كام ٔاماطت الرواية اللثام عن ظاهرة بروز فئات اجÚعية . حلضاريةالتعريف بوظيفهتا ا
ٔافرزهتا املرحw؛ بعضها ختّصص يف قتل الرشفاء واملثقّفني والفتك هبم �مس إالسالم 
والبعض االٓخر ختّصص يف رسقة مال الشعب وتصنيع الفضالت والنفا|ت وترممي االDٓر 

هضة، نتيجة تزايد الطلب علهيا من طرف الثقافية املسلوبة ٕالعادة بيعها بأمثان �
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  .البورجوازية الصاعدة
وٕاذا اكنت ٔاّي قراءة للنّص الروايئ تقتيض ¤نطالق من رصٍد مجلw من     - - - - 3

، )25(العنارص املهمينة اليت تؤّطرها ت¹ القراءة وتعتربها خاّصية ممّزية يف النّص املقروء
مثلام هو احلال يف بنية  -نّص الرسدي الرئيس عتقد ٔاّن العنرص املهمين عىل بنية ال أ فٕانّين 

تقدمي و-ة النظر النقيضة ملا هو «ا�ي يسامه عادة يف ؛ ]التعارض[هو عنرص  -العنوان
�د عىل السطح، ويلعب دوًرا غري مبارش يف ٕابراز رؤية العامل (ى املؤلف، ولكن يف 

مسـتوى القّوة  مسـتوى احلدث كام يروى، ولكن عىل عىلخلفية الصورة؛ ٔاي ليس 
وجند ذ� التعارض عىل ٔاكرث من صعيد يف الرواية، ٕاّال ٔاّن املسارات  .)26(»املسـتنتجة

هو املسـتوى أالمثل لتوضيح مساbٔ التعالق بني النّص  -يف اعتقادي –ا(اللية الرسدية 
  :عنوانهو 

        ::::دون كيشوتدون كيشوتدون كيشوتدون كيشوت    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    مسار السلطةمسار السلطةمسار السلطةمسار السلطة    - - - - أ أ أ أ 
، من ٕابراز )دون كيشوت -السلطة(عارض البادي عىل مسار مكّن عنرص الت

دون (التوتّرات القامئة بيهنام كطرفني متعارضني ومعل عىل توضيح قمي ّلك طرف؛ فـ
كيف ٔاكون مناوئا لب` هتمين كثريا عافيته، «: ا�ي قّدم نفسه ٕاىل احملقّق قائال) كيشوت

ك ّرسا | سـيدي ٕاذا قلت � ٕاين ٔاقّل يشء بيين وبينه �رخي عائيل مشرتك؟ ال ٔاخفي
خملوق تصادفونه مرارا يف زوا| . ٔاá بسـيط جدا. ٔاكره السـياسة وكذهبا كدم أالسـنان

املدينة وال تنتهبون ٕاليه وهو ال يطلب اليشء الكثري سوى حقه أالدىن يف امتالك عامله 
ٔاكرب  ، وجد نفسه ٔامام عامل معقّد يسري وفق منطق)196ص(»اخلاص ال ٔاكرث وال ٔاقل

من قدراته العقلية؛ وجد سلطة مل تنتبه ٕاىل ز|رته ٕاّال ملا وصل ٕاىل املفرغة؛ حيهنا رٔات 
وجودك يف ٔاماكن مشـبوهة ال (..) هناك وضعية غامضة(..) املساbٔ ٔاكرث تعقيدا«بأّن 

  ).196ص(»يُسهِّل فهم وضعيتك
رتض عليه ٕاىل اجلزائر ٔامر عادي؛ بدليل ٔاّن السلطة مل تع) دون كيشوت(وز|رة 

فالرجل مّر من امليناء ؤامام امجلارك وجبواز سفر، ٕاّال ٔان التعارض وقع ملا : يف البداية
ة �كرى مرور جّده �جلزائر؛ حيهنا رٔات السلطة  ّ̀ وصل ٕاىل املفرغة ملشاهدة اللوحة ا�
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جنيب؛ ٔاّن الز|رة متّس حساسيهتا وهتّدد قميها املمتثwّ يف ٔامن ا(وb، خاّصة وهو زائر أ 
فت¹ الز|رة سـتعمل عىل كشف بعض أالطراف املتوّرطة يف ٔازمة العرشية السوداء 
ٔامام العامل؛ ويّمت فضح احلقائق املتوارية للمدينة وتعرية و-ها ا�ي ضاعت مالحمه بفعل 

  ). 38ص(نوائب السـنني العجاف
ع لقد اسـتطاعت ت¹ الز|رة ٔان متيط اللثام عن ٔافعال ٔاطراف اسـتغلّت الوض

ا�ي مّرت به اجلزائر خالل املرحw اخلطرية، حبمك ماكنهتا يف ) 190ص(¤سـتثنايئ
. ال ٔادري كيف حدث ذ�«: مبا يشـبه الهذ|ن) دون كيشوت(السلطة؛ حيث قال 

: وجسّل مسـتدراك رجل أالمن). 175ص(»كيف يقبل ب` ٔان ترىم ذاكرته يف مفرغة؟
بعض . فهو Hدد �ٔالمنزي| ومرض النسـيان. لكن ب`ا مثل ب`مك حرام ٔان يضيع هكذا«

فاللعبة مكشوفة         . ممزياته الثقافية تندثر الواحدة بعد أالخرى �ركة ٔاماكهنا للفراغ ا�يف
وتسمية املاكن مفرغة، حيw ال تنطيل عىل ٔاحد ٔاّرص عىل ٔان املفرغة ليست . | سـيدي

يفه والزّج به يف غياهب و�� مل تتوان ت¹ أالطراف عن توق ). 189ص(»مفرغة
لتضمن ت¹  -يف عوامل الضياع والنسـيان) حارسة الظالل(مثلام ُزّج بـ  -السجن 

أالطراف لفضاء املفرغة البقاء وتضمن لعمليات نصهبا ورسقهتا واحتيالها عىل الرتاث 
  .الثقايف واملال العام ¤سـمترارية

: البيع غري املهيلك يف املفرغة وعىل الرمغ من ٔاّن السلطة تتظاهر مبعارضهتا لظاهرة
السلع اليت تصل . هذا املاكن مفرغة حلرق النفا|ت وليس ماكá ٕالعادة تصنيع الفضالت«

ٕاىل هذا املاكن ال وجود رمسي لها ٔالهنا قانوá، يفرتض ٔان تكون قد ٔاحرقت كامدة  
ليت تقوم ، ا)البحاثة البائعون، املسريون(ٕاّال ٔاّن ظهور فئات جديدة ). 69ص(»�لفة

بعزل نفا|ت املفرغة من الشاحنات، وتتكفّل ٕ�عادة تصنيعها وترممي االDٓر املرسوقة ٕالعادة 
بيعها، يكشف حقيقة ظاللها ويبّدد ذ� التظاهر وجيعل عامل املفرغة أشـبه ما يكون 

  ).ص س(»بنظام حممك تسريه الظالل«
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        ::::مسار السلطة ـــــــــــــــــــ حسيسنمسار السلطة ـــــــــــــــــــ حسيسنمسار السلطة ـــــــــــــــــــ حسيسنمسار السلطة ـــــــــــــــــــ حسيسن    - - - - بببب    
حسيسن، فٕانّه يقوم  -السلطة: عارض املشّخص عىل املسار ا(اليل الثايناّما الت

الرشطة، وزير ( ؛ حيث ُجيمع ٔافراد السلطة )دون كيشوت(عىل تضارب موقفهام من 
عىل ٔانه جاسوس، دخل ٕاىل اجلزائر بطريقة غري قانونية لهتديد ) الثقافة وزارة ا(اخلية

فنّد هذه الهتمة ُمربزا ٔانه حصايف كبري يعشق يُ ) حسيسن(يف حني ٔان . ٔامهنا واسـتقرارها
فوق لك هذا فهو رجل طيب وحيب هذا الوطن كثريا وٕاال ملا زاره يف «Hنته �سـÚتة، و

  ). 227ص( »وقت خييل فيه امجليع ٔامكنهتم بسبب إالرهاب
وقد ٔاّدى تضارب املوقفني السابقني ٕاىل ظهور عّدة توتّرات بني الطرفني، ٔا�نت عن 

يبدو ٔانّه ٕانسان مثقّف وكرمي ومضياف، متفان ) حسيسن(قمي ّلك طرف مهنام؛ فـ نوعية
يف معÃ، يعطي وظيفته حقّها وال يقبل املساومة يف قول لكمة احلّق؛ نظرا ٔالخالقه 

ويف الطرف املقابل تبدو القوى املعارضة . الفاضw والزتامه �لزناهة وإالخالص للوطن
ازية، جتلس يف ٔاماكن معل ليست ٔاماكهنا يف احلقيقة، اكٔالشـباح تتّرصف بعبثية وانهت

مسهتا الغالبة النفاق واحلقد واحملا�ة والمتلّق، ويه تسـّبق املظاهر عىل املؤهالت العلمية 
 ءهايف تسـيري شؤون ا(وb، وال تتواىن يف حسق ّلك من يعارض ٔاطامعها ٔاو خيالف آرا

  .حىت ولو اكنت خاطئة
والقوى املعارضة لها، ) حارسة الظالل(ض ا�ي حصل بني ومثلام اكن مصري التعار 

الزّج هبا يف عامل اخلوف والعدمية والضياع، واملصري نفسه مع ¤حتفاظ �خلصوصية 
املصري املأساوي ذاته، مع اختالف يف ) حسيسن(يلقى )  دون كيشوت(صادفناه مع 

اجلزائر يف ملتقى ا(رجة والنوعية؛ حيث نُزعت عنه مسؤولية حترير ملف مشاركة 
غرáطة وّمت تلكيف رئيس جامعة اجلزائر املركزية به رمغ ضعف خشصيته وتكوينه، 

وعليه سـميْثل ٔامام . وتوريطه يف هتمة ٕادخال خشص ٔاجنيب هيّدد ٔامن الوزارة والوطن
سلطات ٔامن ا(وb للنظر يف ٔامره، وٕاقالته من منصب معÃ يف وزارة الثقافة ّمث نزع 

وهتديده �لقتل ٕان هو ٔافىش ّرس من قاموا بت¹ أالفعال، ؤاخريا الفرار لسانه وذكره 
  . والعدم والنسـيان والضياع) 241ص(اكلسهم �جتاه الفراغ
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وميكن تقدمي ٔامثw كثرية من النّص الرسدي الرئيس للتدليل عىل همينة عنرص 
سارات الرسدية التعارض املفيض ٕاىل الضياع؛ حيث مل يكتف هذا العنرص �لهمينة عىل امل 

الرئيسة حفسب، وٕانّام همين عىل املسارات الرسدية املتشّعبة عهنا ٔايضا، عىل الرمغ من 
مسار جّد حسيسن ـــــــــــ حمامك . مسار معي خمتارـــــــــــــ يس وهيب: كرثهتا وتنّوعها

. ـــــ بنو لكبونمسار املرتّحش للرئاسة ـــ. مسار إالسالميني ــــــــــــــ أالجانب. التفتيش
مسار رئيس مجعية عّشاق اجلزائرــــــــــ . مسار الشاعر رينيار ـــــــــــ القراصنة

  .إالرهابيني
ؤالّن النّص الروايئ راهن عىل حاكية بشاعة املرحw اخلطرية اليت مّرت هبا اجلزائر 

ٔاخرى يف  يف تسعينيات القرن املايض، فٕانّه ميكن مالمسة عنرص التعارض يف مسـتو|ت
النّص الروايئ وذ� من خالل متابعة وظائف الزمن يف عالقاته مع الشخصيات 
واملواقف واملاكن؛ مفن خاللها ميكن الوقوف عىل عدد معترب من التقابالت الزمنية اليت 
حتمل يف مضموهنا تعارضا بني قّمي يف املايض لها صw �ملرحw املشّخصة روائيا وقمي ٔاخرى 

سه، وتعارضا بني قّمي يف احلارض ؤاخرى يف احلارض نفسه ٕاّال ٔاّهنا ٕالطراف يف املايض نف 
وتساعد متابعة . آخرين يف الرصاع، وتعارضا بني قمي ماضوية ؤاخرى لها صw �حلارض

ت¹ التقابالت عىل مجع جزئيات التعارض ا�ي �ح به العنوان يف البداية وراهن النّص 
  .  الروايئ عىل تشخيصه

ٔايضا، ضد ) مدينة اجلزائر(ا من ٔاّن النّص الرئيس حييك رصاع املاكن وانطالق
وصف وظائف املاكن يف مجموعة من الشخصيات واملواقف عرب الزمن املتعاقب؛ فٕاّن 

عالقته �لشخصيات وخمتلف املواقف والزمن والكشف عن القمي الرمزية املرتبطة بعرضه 
لك كبري يف تشكيل اجلانب احلاكيئ يف وتقدميه يف النّص الروايئ، يسامه بدوره وبش

ا�ي سيسمح برصد مجw من التقاطبات املاكنية اليت  ،]narrativite du lieu[املاكن 
وال يعدم القارئ العثور عىل ٔاماكن . من شأهنا ٔان تنري عنرص التعارض يف النّص الروايئ

من ٕاىل ٔاماكن للتواصل حتّولت بفعل التعارض احلاصل بني القوى املتصارعة عرب الز 
انفصال، ؤاماكن ٔاخرى للتحصيل العلمي حتّولت ٕاىل ٔاماكن للرحب الرسيع ؤاماكن لريم 
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  .... الفضالت حتّولت ٕاىل مصانع ومتاحف ٔاثرية
متكّن العنوان من تقدمي معىن النّص الرسدي الرئيس مثلام متكّن هذا وقد وقد وقد وقد     - - - -     3333    - - - - 3333

: واحدة بتفاصيل وجزئيات خمتلفةأالخري من حيك حميك العنوان؛ ف'هام حيكيان قّصة 
قّصة املأزق اجلزائري القدمي املتجّدد؛ وذ� من خالل تسليط الضوء عىل لعبة رصاع 
القوى املتعارضة فهيا ويه لعبة ٔاحمك الاكتب رمس عبثيهتا وسذاجهتا وال معقوليهتا؛ ٕاىل 

حل البدائية للمجمتع درجة ٔانّه متّكن من ٕاهيامنا بأّن مالحمها العاّمة مل تتغّري منذ املرا
اجلزائري؛ فعىل الرمغ من ¤ختالف يف التفاصيل واجلزئيات بني اللعبة واللعبة من 
حيث نوعية القوى وتباين الفضاءات؛ ٕاّال ٔاّن الرصاع حافظ يف جوهره عىل خطوطه 

: غياب املّربرات، مغوض أالهداف، ّمما ٔاّدى ٕاىل عبثيته وخروجه عن املعقول: الكربى
  .�ٕالنسان والعمل عىل مسخ ذاكرته لتبديد هويته والقضاء عليهالتنكيل 

وقد ٔاسعف التكوين املعريف ٕاىل جانب املوهبة الفنّية، الاكتب لنسج عامل الرصاع 
التسعيين روائيا حيث متكّن من خالل ¤تّاكء عىل جتربته ا�اتية وجزئيات الواقع اليويم 

أالسطورة، أالمثال أالغنية الشعبية، (ر واخلرب و¤حÚء مبخزون ا�اكرة العريق، املطمو 
وهو . ، من مجع جزئيات اخلراب ا�ي حلق جبزائر املرحw اخلطرية...)املعتقدات، النقوش

احÚء ٔافىض يف الهناية ٕاىل بناء عامل روايئ خاّص عىل ٔاعقاب هيلك خرب عىل مجيع 
بناء : ّلك حرب اكتووا بنارهااملسـتو|ت والصعد؛ متاما مثلام فعل اجلزائريون يف ٔاعقاب 

  .بيوهتم وذواهتم داخل هيالك خربة ٔاو خمّربة
وقد ٔا�ح النظر ٕاىل العنوان �عتباره نّصا حامال لّرس امللفوظ الروايئ من مقاربة 

¤خرتاق، إالزاحة ّمث : النّص الرسدي والبحث عن املعىن فيه ٔاو ٕانتاجه عرب عّدة معليات
 مواضعه االٔكرث عمتة والعمل فهيا بتسليط الضوء علهيا اخرتاق العنوان يف: التجاوز

وٕاخضاعها لسلطة امللفوظ الرئيس عرب استنطاق مصهتا ّمث ٕاحداث نوع من إالزاحات سواء 
يف أالمكنة ٔاو الشخصيات ٔاو أالحداث وٕاعادة بناء امللفوظ من جديد، يف ٕاطار إالزاحات 

به ٕاىل فضاء آخر مشرتك بني املكتوب  اليت ّمت ٕاحدا�ا ّمث جتاوز امللفوظ ٔاو التجاوز
 .واملتلقي، ل`خول به ٕاىل آفاق وسـياقات جديدة
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جزء ال يتجزٔا من ٕاسرتاتيجية الكتابة، نظرا لقدرهتا عىل ) العنونةَ (�ا ميكن القول ٕاّن 
يف لعبة القراءة، ويه جزء ال يتجّزٔا عن ٔاّي حماوb تروم فهم     اصطياد القارئ وٕارشاِكه

  .وتأويÃ ٔايضا النّص وتفسريه
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