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  رـر و تقديـشك ةـكلم

  الشكر هللا الذي وفّقني وأعانني

  .والحمد هللا الذي يسر لي أمري، سبحانه نعم المرشد والمعين

  أستاذي المشرف الدكتور كاملي بلحاجإلى 

  جزيل الشكر واالمتنان على حسن التوجيه والنصح

  إلى كّل من مد لي يد العون من أساتذة قسم اللغة العربية وآدابها

  كلية اآلداب واللغات والفنون جامعة سيدي بلعباس

  والشكر موصول لعائلتي الكريمة

  ولكّل من أعانني ولو بكلمة طيبة

  

  

                                                                    

  فريال: الطالبة 
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  :مقدمة

  احلمد هللا رب العاملني و الصالة و السالم على أشرف املرسلني و على آله وصحبه أمجعني

كوا األنسب لتجسيد املراحل تأخذ الرواية مكان الصدارة يف األشكال األدبية عامليا وعربيا     
التارخيية اليت مير ا العامل، كما أنها أداة فنية ميكن بواسطتها رصد وضع اتمع وجتسيد أزماته 

  .العامة من خالل شخصياا

وقد برع الطاهر وطار يف كتابة القصص والروايات منذ االستقالل إىل أن وافته املنية، ويف     
يب جمموعة من الروايات حتكي باختالف أغراضها حقبا من تاريخ اجلزائر رصيده الثقايف واألد

يذكر من ذلك الالز، الزلزال، الشمعة والدهاليز، الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي، الويل 
وقد حظيت روايات الطاهر وطار بدراسات وحبوث عديدة باعتباره  .الطاهر يرفع يديه بالدعاء

نظام (، هلذا جاء اختيار عنصر الشخصية لدراسته فكان عنوان البحث أبو الرواية اجلزائرية
الذي يعاجل كيفية بناء الشخصية يف الروايات .) البناء والداللة-الشخصية يف روايات الطاهر وطار 

  .املذكورة سابقا

ويهدف هذا البحث إىل التركيز على الشخصية وتسليط الضوء عليها، كوا احملور الرئيسي     
إطار العمل السردي، إذ ترتبط أشد االرتباط ببقية العناصر األخرى، وقد سعيت منذ البداية  يف

إىل إثبات أمهية الشخصية، واملوقع اإلستراتيجي الذي تشغله ضمن بنية النص العامة، وحاولت 
  .ئيالتركيز على الطريقة اليت رمست ا مالمح الشخصية الروائية ضمن عامل الطاهر وطار الروا

الذي يعترب أداة إجرائية ومنهجا البنيوي  املنهجانطالقا من ذلك، اعتمد البحث على املزج بني    
من مناهج البحث احلديثة كونه يعمل على مقاربة بنية السرد الروائي من الداخل أي الوقوف على 
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ة والبعيدة، السطحية الذي ينفتح على الدالالت القريب السيميائياملنهج  إضافة إىل الناحية الفنية،
  .والعميقة للنص

ما هي عالقة الشخصية بعناصر  :ومن هذا املسعى كانت الدراسة إجابة عن عدة أسئلة وهي   
الرواية األخرى وخاصة الزمان واملكان؟، كيف قدم الروائي شخصياته وما هي طرق تصنيفها؟ 
أين جتلّت أبعادها الداللية؟، ما طبيعة العالقة اليت تربط أمساء الشخصيات بسماا وسلوكاا 

يت سعت شخصيات الرواية إىل ووظائفها داخل السياق السردي؟، وما هي الوظائف السردية ال
  . تنفيذها؟

يؤكّد هذا كلّه الصعوبات اليت صادفتين يف البحث وهذا راجع لتعدد النظريات واختالف    
طرائق التحليل باإلضافة إىل هذه الصعوبة، قلّة املراجع اليت تناولت هذا العنصر يف الرواية وصعوبة 

  . مرت ا اجلزائر إىل يومنا هذاالروايات باعتبارها شاملة جلميع املراحل اليت

ولتحقّق هذه الدراسة هدفها املرجو استعنت مبا قدمه فيليب هامون يف كتابه سيميولوجية    
الشخصيات الروائية، وكذلك سعيد بنكراد يف كتابه النقدي سيميولوجية الشخصيات السردية، 

أيضا كتاب   نا مينا أمنوذجاعاصفة حلرواية الشراع والالذي اعتمد فيه على حتليل هذا العنصر يف 
لعبد اهللا اخلمار، وجويدة محاش يف كتاا بناء الشخصية يف ) الشخصية(تقنيات الدراسة يف الرواية 

حكاية عبدو واجلماجم واجلبل ملصطفى الفاسي، كذلك حتليل اخلطاب السردي لعبد املالك 
ر النقد األديب حلميد احلمداين، وبنية بنية النص السردي من منظو مرتاض، يضاف إىل ذلك كتاب

  . النص الروائي إلبراهيم خليل

  :وقد جاء البحث موزعا على أربعة فصول عدا املقدمة واملدخل واخلامتة

بعنوان مفهوم الشخصية يف النقد الروائي، حيث تطرقت فيه لتعريف  مبدخليبدأ البحث    
  .شخص، وأمهيتها يف الروايةالشخصية لغة واصطالحا والفرق بينها وبني كلمة 
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أمهية هذان ) عالقة الشخصية الروائية بالزمان واملكان( املوسوم ب  الفصل األولويتناول    
العنصران األخريان يف بناء الشخصية الروائية مبا يف ذلك دالالما النفسية واالجتماعية 

  .واإليديولوجية

تناولت فيه طرق تقدمي الشخصية ) تقدمي الشخصية وتصنيفها( املوسوم ب الفصل الثاينويف    
الذي متّ مبقياسني حددمها فيليب هامون املقياس الكمي الذي يدرس كمية املعلومات املعطاة حول 
الشخصية واملقياس النوعي الذي ينقسم بدوره إىل قسمني التقدمي املباشر والغري املباشر، كما بينت 

يقة الثانية كانت السائدة يف أغلب رواياته؛ وصوال إىل تصنيف الشخصيات كما حددها أنّ الطر
  .هامون إىل مرجعية واصلة ومتكررة

الذي درست فيه األبعاد ) األبعاد الفنية والداللية للشخصية(املعنون ب  الفصل الثالثو   
  .اجلسمية والنفسية واالجتماعية واإليديولوجية للشخصية

فقد متّ تناول دالالت اسم ) الشخصية من حيث االسم والوظيفة( واألخري  الفصل الرابعأما    
العلم يف روايات الطاهر وطار والوظائف السردية للشخصيات أيضا، فمسألة اختيار االسم عند 
وطار مل تكن عشوائية أو اعتباطية بل كانت هادفة، وعلى درجة كبرية من الوعي يف االختيار، 

  .الروائي وظائف مناسبة لصفات شخصياته وأمسائها كما قدم

فقد تضمنت جمموعة من النتائج اليت توصلت إليها بعد هذا اجلهد املتواضع الذي  اخلامتةأما    
خاصة بالتعريف بالروائي الطاهر مبالحق وأتبعت هذه اخلامتة . آمل أن يكون ذا فائدة للجميع

  .وطار، وملخصات عن الروايات املدروسة

وأخريا ال يسعين إالّ أن أشكر كلّ من ساهم يف تقدمي يد املساعدة يل وأخص بالذكر األستاذ    
  .املشرف كاملي بلحاج الذي أمدين بنصحه وتوجيهاته
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وبعد، فإني أعترب هذا البحث عمال متواضعا يف انتظار التثمني والتقييم لتجاوز األخطاء    
  . واهللا ويل التوفيق   . ناقشنيواهلفوات من السادة األساتذة امل

  طيبون فريال

  02/06/2015في  بسيدي بلعباس

  

  

  

  
 مفهوم الشخصية يف النقد الروائي
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تتخذ معظم األجناس األدبية النثرية الشخصية عنصرا هاما وأساسيا يف نصوصها، فلقد عرفت منذ 
أرسطو؛ وهلذا فإنّ املتتبع لتاريخ القدمي حتوالت مذهلة عرب فترات زمنية متعاقبة منذ عهد 

الدراسات اليت كُتبت حول الشخصية وأخص بالذكر الشخصية الروائية، اليت ذهب النقّاد 
مذاهب خمتلفة حول بنيتها وأمهيتها، وخاصة أنها تعترب العمود الفقري الذي تقوم عليه الرواية 

انتباه القارئ حني يطالع أي ة روايةوأكثر العناصر اليت تشد.  

 :مفهوم الشخصية لغة -أ

  :الشخصية يف اللغة العربية*

) ش خ ص(يشري معجم لسان العرب البن منظور إىل داللة لفظة شخصية من خالل مادة     
 .1»مجاعة شخص اإلنسان وغريه، مذكره واجلمع أشخاص وشخوص وشخاص«: وهي تعين 

والشخص سواء اإلنسان رأيته « :شخص قائالأما اخلليل بن أمحد الفراهيدي فيعرف كلمة     
ومن هنا يتبين لنا أنّ الشخصية مل   2»من بعيد، وكلّ شيء رأيت جسمانه فقد رأيت شخصه

 .  تستخدم لغة إالّ مبعىن شخص

 :الشخصية يف القرآن الكرمي*
من مل يرد مصطلح الشخصية يف القرآن الكرمي بل ورد لفظ شخص وهو مبعىن إنسان وذلك     

رهم نما يؤخمون إِلًا عما يعملُ الظَالبن اهللا غَافولَا تحِس ﴿:خالل قوله تعاىل يف سورة إبراهيم
   ليومٍ

                                                             
دار  ، دت،4ط عبد اهللا علي الكبري، حممد أمحد حسب اهللا، هاشم حممد الشاذيل، حتقيق منظور، لسان العرب،ابن    1

  ).ش خ ص(مادة  ،5، مج مجهورية مصر العربية -املعارف، كورنيش النيل، القاهرة
عبد احلميد هنداوي، منشورات حممد علي بيقي، دار الكتب : معجم العني، حتقيق اخلليل بن أمحد الفراهيدي،  2

  123م،ص 2003، 1العلمية،بريوت، ط
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ف صشختار1﴾يه اَألبص                                     

ين صةٌ أَبصار الذي شاخفَإذَا هواقترب الوعد احلَق ﴿:وكذلك يف سورة األنبياء، قال اهللا تعاىل
ا فّا قَد كُنيلَنا ووا يكَفَري غَفلَة ما ظَاملل كُنذَا ب2﴾نين ه

  

ومن هنا يتبين لنا أنّ مصطلح الشخصية حديث النشأة فلم يرد يف املعاجم العربية والقرآن     
يتعلّق به من أفعال وحواس كالرؤية والذي يقصد به اإلنسان أو ما ) شخص(الكرمي سوى بلفظة 

  .  وتشخيص البصر كما جاء يف اآليتني الكرميتني

  :الشخصية يف اللّغة األجنبية*
مل تربز كلمة الشخصية إالّ يف العصر احلديث، حيث جاءت مترمجة عن اللغة الالتينية     

من الالّتينية  )Personnalité(اشتقت كلمة «: وينفريد هوبرواليونانية ويف ذلك يقول 
)Personna(  وتعين أصال)وهو السبب الذي دفع باشتقاق مصطلح ) القناع املسرحي
)Personna(  من اليونانية)Prosôpon ( الذي يعين هو أيضا)3)القناع املسرحي «  

غطاء مشكّل مرسوم يثبت «: والقناع كما عرفه معجم املصطلحات الدرامية واملسرحية هو    
الالّعب ليخفي مالحمه األساسية يف سبيل إعطاء اإلحساس مبالمح أو هيئة أخرى على وجه 

                                                             
                                                                                 42اآلية  سورة ابراهيم،  1

  97سورة األنبياء اآلية   2
احة مصطفى عشوي، ديوان املطبوعات اجلامعية، الس.د:مدخل إىل سيكولوجية الشخصية، ترمجة وينفريد هوبر،  3

     12 ،ص1995 ، دط،املركزية، بن عكنون اجلزائر
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لإلنسان أو حيوان أو طري، وكما حيدد القناع املالمح األساسية للشخصية املؤداة فهو حيدد أيضا 
    1»الطبقة االجتماعية واملزاج ولكن يف وضع ثابت

لنا أنّ كلمة الشخصية مأخودة من كلمة شخص ويعىن من التعريفات الالتينية واليونانية يتبني    
به القناع املسرحي، أي القناع الذي كان يلبسه املمثل أثناء عروضه على خشبة املسرح يف 

 . العصر القدمي اليوناين

متّ تطور مفهومها يف العصر احلديث، واستخدمته حقول علم النفس والفلسفة وهذا ما ذكره     
 )Persona(   وأطلق على القناع املستخدم يف املسرح(...)  «:ربيةمعجم املصطلحات الع

وكان يطلق على القناع الذي يضعه املمثل على وجهه أثناء متثيله للمسرحية، مثّ امتد معناه يف 
    2 »الالّتينية ليشمل أي شخصية من شخصيات املسرحية مث أطلق على أي فرد من اتمع

ومن هنا يتبين لنا أنّ مفهوم الشخصية يف اللغة األجنبية قد تغير يف العصر احلديث فأصبح    
مبعىن آخر فبعد أن كان جمرد قناع يضعه املمثّل على وجهه أثناء أداء الدور املسند إليه على 

ليت متيزه خشبة املسرح أصبح معناه شيئا آخر متمثّال يف مجيع خصائص الفرد اجلسمية والنفسية ا
 .عن غريه

  :الشخصية اصطالحا-ب
أحد األفراد اخلياليني أو الواقعيني الذين «: عرفت الشخصية يف املعاجم االصطالحية على أنها   

3».تدور حوهلم أحداث القصة أو املسرحية
   

                                                             
     212، صفحة ت، دطدار الشعب ، د، معجم املصطلحات الدرامية واملسرحية، ، إبراهيم محادة  1

، ص 1984، 2معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدب، جمدي وهبة وكامل املهندس، مكتبة لبنان، بريوت، ط  2
297   

  208نفسه، ص املرجع   3
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يتضح من خالل تعاريف املعاجم االصطالحية أنّ الشخصية مرتبطة عموما بالقصة أو    
وتعد الشخصية عنصرا هاما يف بناء الرواية، حيث ال ميكن ألي كاتب أن يبين روايته . املسرحيةّ

دون شخصيات تتحدث وتتفاعل مع األحداث، وقد مر مفهوم الشخصية بتحوالت كثرية حيث 
التعاريف حوهلا، بداية من أرسطو يف العصر اليوناين إىل العصر احلديث هلذا فالبد من  اختلفت

الشخصية يف النقد الكالسيكي، والشخصية يف النقد : تقسيم مفهوم الشخصية إىل قسمني
أيضا، وخباصة النقّاد  النقاد الغرب والعربكما أنه البد من األخذ بعني االعتبار آراء احلديث، 

  .املغاربة عامة واجلزائريني خاصة

 لقد مر مفهوم الشخصية بتطورات عديدة  :مفهوم الشخصية وفق النقد الكالسيكي-1
فمن أرسطو يف العصر اليوناين الذي قلّل من أمهّيتها معطيا األولوية للحبكة لكوا حماكاة للفعل 
 جاعال من الشخصيات جمرد ممثّلني قائمني بالفعل، إىل القرن التاسع عشر حيث احتلت 

بل وبلغت درجة  الشخصية مكانا بارزا يف النص الروائي وأصبح هلا وجود مستقلّ عن احلدث
  .تها إىل درجة اعتبارها كائنا حياأمهي

  : الشخصية عند أرسطو* 
احلبكة، : لقد وضع أرسطو يف كتابه فن الشعر عناصر ستة يقوم عليها العمل التراجيدي وهي    

 « :الشخصية، اللّغة، والفكر، واملرئيات املسرحية، والغناء؛ وقد رتب هذه العناصر كما يلي
احلبكة هي األساس األول يف التراجيديا، بل جوهرها وروحها وإجادة صياغتها، دليل على (...) 

مثّ تأيت . أما تصوير الشخصيات، فيأيت يف املرتبة الثانية، يلي ذلك الفكر(...) متيز الشاعر الدرامي
األخريان، فهما الغناء  أما اجلزءان)  (…اللّغة يف املرتبة الرابعة بني أجزاء التراجيديا الكيفية

    1».واملرئيات املسرحية

                                                             
  34،35م، ص 1999، 1ابراهيم محادة، هال للنشر والتوزيع،ط: أرسطو، فن الشعر، ترمجة  1
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يتضح مما سبق أنّ أرسطو جعل من الشخصية ثاين عنصر مهم بعد احلبكة، كما وجب على     
الشاعر الدرامي أن يهتم بكلّ عناصر العمل الدرامي حتى يكون عمله يف موضع جيد وخاصة 

  .اجيدياحلبكة اليت اعتربها أرسطو أساس العمل التر

أعين باحلبكة هنا ترتيب األحداث أو األشياء اليت  «: وكتعريف للشخصية يضيف أرسطو    
تقع يف القصة؛ وأقصد بالشخصية ما نعزوه من خصائص وصفات حتدد نوعية القائمني 

  1».بالفعل

نستخلص من تعريف أرسطو للشخصية  أنه يعتربها جمموعة من الصفات واخلصائص،     
من وجود فعل ولكن م شيئا للمأساة بدون العناصر اخلمسة األخرى، فال بدها لن تستطيع أن تقد

يبدي لنا ما تضمره يف داخلها من أفكار وأحاسيس، هلذا قٌلّل من أمهية الشخصية داخل 
تقوم  التراجيديا ميكن أن «التراجيديا ،وأعطى أرسطو احلبكة املرتبة األوىل معلّال كالمه بأن 

  2».شخصيات، لكن ال لكن ال ميكن أن تكون من دون فعلبدون 

  :الشخصية عند الروائيني التقليديني* 
فإذا كان أرسطو يرى أنّ التراجيديا ميكن أن  تعد الشخصية عنصرا مهما يف بناء الرواية،    

 تقوم دون شخصيات، فإنّ نقّاد القرن التاسع عشر كان هلم رأي آخر حيث نظروا إليها كأهم
عنيت عناية كبرية  «عنصر داخل العمل السردي فالرواية يف القرنني الثامن والتاسع عشر قد 

رها بدقة، فضال عن مرتلتها االجتماعية، بالشخصية السيما مبالحمها اخلارجية، وتصوير مظه
وعالقتها باآلخرين وجعلتها كاإلنسان يف عامل احلياة، والواقع، حتب، وتتزوج، وتنجب، 

3».وتدركها الشيخوخة، فتختلف وتتفق
                

                                                             
  112أرسطو، فن الشعر ، ص    1

  113رجع نفسه، ص  امل  2
    174- 173ص ،م2010-ه1431، 1طلبنان ، -بريوت، إبراهيم خليل، بنية النص الروائي، منشورات االختالف  3
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لقد كانت الشخصية يف الرواية الكالسيكية تعامل على أساس أا كائن حي حتيا ومتوت     
وتشقى، والروائي اجليد هو الذي باستطاعته أن يقدم للقارئ شخصيات مفعمة باحلياة  وتسعد

وآية ذلك أنّ  «مطابقة لنظائرها يف الواقع يستطيع أن يعبر ا عن وجهة نظره يف احلياة واتمع 
 ، أحد)Goriot(الكاتب الفرنسي املعروف مل يشتهر إالّ بشهرة األب غوريو ) Balzac( بلزاك

الكاتب ) Dostoyevsky(ومل يشتهر دستويفسكي . شخصيات الرواية املوسومة بالعنوان نفسه
فالرواية اجليدة  1».الروسي إالّ بشهرة كرامازوف، أحد الشخصيات الرئيسية يف إحدى رواياته

  . وفق النقد التقليدي هي اليت تكون شخصياا مطابقة للحياة احلقيقية

ال غىن  «: يف تقديره للشخصية داخل الرواية  )George Lukacs(يقول جورج لوكاش    
لكلّ عمل أديب كبري عن عرض أشخاصه يف تضافر شامل لعالقات بعضهم مع بعض، ومع 
وجودهم االجتماعي، ومع معضالت هذا الوجود؛ وكلّما كان إدراك هذه العالقات أعمق، 
وكان اجلهد يف أديب كبري عن عرض أشخاصه يف تضافر شامل لعالقات بعضهم مع بعض، ومع 

ومع معضالت هذا الوجود؛ وكلّما كان إدراك هذه العالقات أعمق، وجودهم االجتماعي ،
وكان اجلهد يف إخراج خيوط هذه الوشائج أخصب، كان العمل األديب أكرب قيمة، وبالتايل 

  2».احلياة الفعلي أقرب منهال من غىن

يعترب جورج لوكاش الشخصيات من خالل كتابه دراسات يف الواقعية، تنبين على أساس    
ببعضها البعض، فكلّما كانت هذه العالقات أوضح وأعمق، كلّما كان العمل األديب  القااع

 .جيدا وقريبا من الواقع املعاش

كما برز النقد االجتماعي الذي اعترب الشخصية الروائية شخصا اجتماعيا وعلم النفس أيضا    
الذي حاول تفسري األدب تفسريا نفسيا، فاختلف الباحثون يف ذلك وأكّد علماء النفس نظريام 

                                                             
  173، ص  ، بنية النص الروائيإبراهيم خليل  1

   23.2م، ص 1972، 2نايف بلوز، دمشق، ط.د: ورج لوكاش، دراسات يف الواقعية، ترمجةج2 
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زون على الغرائز والقوى الفطرية اليت تتحكّم يف سلوك الفرد، فيما راح علماء االجتماع يركّ
على اجلوانب االجتماعية والتربية يف تفسري هذا السلوك أيضا، وهذا كلّه كان له تأثري على 

الذين يعتقد بعضهم أنّ البعد (...) انعكس هذا االختالف على كتاب الرواية  «الروائيني حيث 
عرفها النفسي هو األهم حيث أنّ سلوك الفرد حتدده عوامل نفسية معقدة قد ال يفهمها وال ي

كما يركّز آخرون على البعد االجتماعي .ويركّز هؤالء على الدوافع والالشعور. الفرد نفسه
1».والبيئة والتربية مؤكّدين أنّ اإلنسان نتاج جمتمعه

   

ومن هنا يتبين أنّ مفهوم الشخصية يف النقد الكالسيكي كان مرتبطا بتعريفات علمي    
االجتماع والنفس، فكان احملللّون النفسانيون يستعينون بتصرحيات الكتاب وآرائهم الشخصية 

ما وراء النص وحركة الشخصيات داخل العمل الروائي، وكأنّ دراسة : ملعرفة ما يسمى ب
ها ومعرفة حقيقة صاحبها مرتبطة بطريقة توظيفه للشخصيات داخل الرواية فقط، وقد الرواية كلّ

ظلّ هذا االعتقاد قائما حتى بداية القرن العشرين، حيث تغيرت النظرة إىل الشخصية فمن كوا 
  .جوهرا سيكولوجيا إىل وحدة أفعال مينحها هلا الروائي

  :مفهوم الشخصية يف النقد احلديث -2

بعد احلرب العاملية الثانية تغيرت الكثري من املفاهيم اليت تتعلّق بعناصر النص السردي، فظهرت    
الرواية اجلديدة لتكون ثورة على الرواية التقليدية، وتراجع لذلك مفهوم الشخصية واحنصر يف 

دة يف القرن االهتمام الكبري وتلك العناية اليت كانت سائ الرواية اجلديدة، فلم يعد يول هلا ذلك
وأهم ما مييز . التاسع عشر، كما عمل النقاد على التسوية بينها وبني العناصر األخرى للرواية

االتجاه اجلديد يف نقد الشخصية هو االنتقال من داخل الشخصية إىل خارجها أي إىل وظيفتها، 

                                                             
، 1، دار الكتاب العريب للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر،ط)الشخصية(عبد اهللا اخلمار، تقنيات الدراسة يف الرواية   1

  .22ص  1999
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العمل السردي تنحو ألفينا النظرة اجلديدة إىل متثل الشخصية يف  «:واألدوار اليت تقوم ا ف
النظرة اجلديدة إىل الشخصية أمست تنهض على التسوية املطلقة بينها وبني  منحى لغويا، ذلك أنّ

ومن أجل ذلك ربما عدت الشخصية جمرد كائن من . اللّغة، واملشكالت السردية األخرى
   1».ورق

وهكذا اعترب النقاد املعاصرون مكانة الشخصية داخل املنت الروائي أقلّ شأنا، ال يعول عليها     
يف فهم بنية النص و ال يف حتديد ماهيته، ونظر إليها على أنها كيان ال يشكّل مسة مميزة ميكن 

  .االستناد إليها يف مقاربة النص الروائي

  :عاصرينالشخصية عند بعض النقاد الغرب امل - أ

املدارس النقدية، وتباينت وجهات نظر النقاد املعاصرين حول الشخصية الروائية، اختلفت    
ولكنها أكّدت يف جمملها على األفعال ووظائفها على اعتبار الشخصية عنصرا ضعيف الفعالية إالّ 

  . بقدر ارتباطها وعالقتها بالعناصر األخرى للرواية

اردة يف الدراسات املتميزة للنقاد الغرب اليت اشتغلت بشكل مركّز ومن أهم التعريفات الو   
  : على مفهوم الشخصية جند

أحد أعالم االجتاه اجلديد  »فالدميري بروب  «عد ي  :)Vladimir Propp( فالدميري بروب *
األديب، بوصفه الناقد الشكلي الذي لفت االنتباه إىل إمكانية دراسة الشخصية من خالل  النقد يف

حيث اعتمد يف دراسته على البناء الداخلي ) مورفولوجيا احلكاية اخلرافية(الوظائف يف كتابه 
                                             .         مقصيا بذلك السياقات النفسية واالجتماعية اليت قام عليها النقد الكالسيكي للحكاية،

وقد ركّز يف دراسته على األفعال اليت تقوم ا الشخصية يف احلكاية، وقد قلّل من أمهية نوع 
                                                             

، إصدار الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، -حبث يف تقنيات السرد- نظرية الروايةبد امللك مرتاض، يف ع  1
  .93م، ص 1978دط، 
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الشخصية وأوصافها، لكون هذه العناصر متغيرة يف الشخصية أما العناصر الثابتة فهي ما تقوم به 
حول وال يشكل مسة مميزة ميكن االستناد إليها من الشخصية كيان مت «الشخصية من دور ف 

أما الوظيفة فهي عنصر ثابت و قار، ويعد يف (...) أجل القيام بدراسة حمايثة  لنص احلكاية 
التحليل احملايث عنصرا مميزا ميكن االستناد إليه من أجل تقدمي حتليل علمي دقيق يقود إىل حتديد 

1»ماهية احلكاية
  

ظاهرة إرادة الشخصيات ونواياها ال «وهذا الكالم نفسه عبر عليه فالدميري بروب حني قال إنّ   
ميكن أن تعترب شيئا أساسيا لتعريفها، فاملهم ليس ما تريد الشخصيات عمله، وال كيف تشعر، 

  2 ».لكن أفعاهلا مقومة ومعرفة من معانيها للبطل وسري األحداث

أنه انطلق يف دراسته للمنت احلكائي من العالقة اليت تربط بني العناصر  فكالم بروب دليل على   
املكونة للنص، وليس يف املضامني االجتماعية والنفسية، وقد أحصى بروب يف كتابه مورفولوجيا 

وهي ما أدى ) دوائر للفعل(احلكاية اخلرافية واحدا وثالثني وظيفة للشخصية، مثّ اختزهلا إىل سبع 
دائرة ) 2دائرة فعل الشرير،) 1:وهيعدد الشخصيات حتى تتناسب مع هذه الدوائر ل إىل اختزا

دائرة فعل )6دائرة فعل املرسل،)5دائرة فعل األمرية ووالدها،)4دائرة فعل املساعد،)3فعل املانح ،
  .3البطل املزيف

ص احلكائي إالّ على أساس هذه التصنيفات، يتضح أنّ بروب يرى أنّ ال أمهية للشخصية يف الن   
من خالل ما تقوم به من أفعال ووظائف كما أنه اتخذ االجتاه الذي سلكه أرسطو يف قوله أنّ 

.                                       الشخصية حتدد  بالوظيفة اليت تسند إليها وليس بصفاا
                                                             

 ، دار جمدالوي للنشر والتوزيع،)رواية الشراع والعاصفة حلنا مينة منوذجا(سعيد بن كراد، سيميولوجية الشخصيات السردية  1
  22م، ص 2003-ه1،1423، طاألردن-عمان

أبو بكر أمحد باقادر،وأمحد عبد الرحيم نصر، النادي األديب الثقايف، : فالدميري بروب، مورفولوجيا احلكاية اخلرافية، ترمجة2
  .  161م، ص 1989، 1جدة، ط

  159-158فالدميري بروب، مورفولوجيا احلكاية اخلرافية، ص  ينظر3 
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حتوال كبريا يف تاريخ التحليل  »مورفولوجيا احلكاية اخلرافية  «وقد أحدث كتاب فالدميري بروب 
فإنّ دراسة احلكاية اخلرافية فتحت طريقا منهجيا جديدا استفاد منه الروائي، يعتمد  «القصصي 

أساسا على الوصف الدقيق لبنيات احلكي الداخلية وحماولة كشف العالقات التركيبية واملنطقية 
نّ إرهاصات بروب شكّلت قاعدة أساسية يف جمال التحليل البنيوي، إذ ،كما أ1».القائمة بينها

تزايد اهتمام النقّاد والدارسني لبنية النص وعناصره املنسجمة، كما وقفوا على نواته ووحداته 
  .الوظيفية

لقد عرف مفهوم الشخصية الروائية   ):Algirdas Julien Greimas( ج غرمياس. أ* 
، حيث )بروب(الذي اعتمد على التحليل الذي قام به ) غرمياس(تطورا ملحوظا مبجيء 

استقطبت انتباهه دوائر الفعل السبع، فراح يوسع النطاق يف العمل ليقدم بذلك البديل الذي مل 
يتوصل إليه بروب وهو أنّ هذا األخري مل يطبق دراسته إالّ على احلكاية اخلرافية بينما غرمياس 

ستويات السرد األخرى، فاختزل شخصيات النص السردي إىل ستة عوامل جتاوز ذلك إىل بقية م
عند ) النموذج الوظيفي ( على غرار ) النموذج العاملي ( أساسية يف منوذجه الذي يعرف ب 

  .بروب 

يعد استبداال لعامل األفعال، ذلك أنّ السرد يقوم  «) غرمياس(واألمنوذج العاملي كما صوره    
يظلّ امللفوظ السردي .الثبات والتحول يف آن ،ففيما تتغير مضامني األفعال  على التراوح بني

واألمنوذج العاملي هو عبارة عن عوامل ستة تربز الدور الوظيفي لكلّ شخصية من . 2»ثابتا
  .خالل العالقة العاملية اليت تربطها بالشخصية األخرى

  :الشكل البياين اآليت، كما يوضحه )غرمياس(ويتشكّل النظام العاملي عند 

                                                             
 الدار ،املركز الثقايف العريب للطباعة والنشر والتوزيع ،-األديبالنقد  من منظور–بنية النص السردي  حلمداين، محيد  1

    20 ص، م2000، 3،طاملغرب -البيضاء
 46، صم2010،اجلزائر، دط  دار الغرب للنشر والتوزيع مناهج البحث وحتليل اخلطاب، أمحد طالب،  2
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  مرسل                             املوضوع                      مرسل إليه

  

  1مساعد                            الذات                         معارض

يتضح من خالل الشكل السابق أنّ نظام األمنوذج العاملي يتشكّل عن طريق ثنائيات تقابلية 
املعارض ومتثل حمور /املساعدالرغبة، املوضوع ومتثل حمور /الذات: متكونة من ثالث فئات وهي

2التواصلاملتلقي ومتثل حمور /املرسلالقدرة،
 .  

العوامل اليت وضعها غرمياس هي اليت تنتج الفعل وتتفاعل فيما بينها حبكم العالقات اليت تربط     
ألنه ينطبق على الكائنات اإلنسانية أو احليوانية،  «بينها، وقد حلّ لفظ العامل حملّ الشخصية 

3»املوضوعات أو املفاهيم
 لت إىل دور تقوم بتمثيله، ممدة فالشخصية عند غرمياس حتوا جيعلها جمس

يف مزاوجتها بني العامل واملمثل أي الدور املنوط ا واإلطار التمثيلي الذي تقوم من خالله 
، وقد تكون الشخصية إنسانا 4بالظهور على شكل فرد يقوم بأحد العوامل الستة املذكورة سابقا

  .أو حيوانا أو نباتا أو حتى شيئا

يف ) تودوروف(إنّ األسس العلمية اليت انطلق منها  : )T.Todorov(تزفيتان تودوروف * 
تعريفه للشخصية الروائية هي اللّسانيات، فتودوروف جيرد الشخصية من حمتواها الداليل، 

                                                             

1Greimas (A.J)«Sémantique structurale»,Edition Larousse ,Paris,1967 ,P          175  
2  Greimas (A.J)«Sémantique structurale» ,P         178-177-176  

  91م، ص 2011نادية بوشفرة، معامل سيميائية يف مضمون اخلطاب السرد، األمل للطباعة والنشر والتوزيع ،دط،  3

  52-51ص النقد األديب، من منظور–بنية النص السردي  حلمداين، محيد:ينظر  4
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يف العبارة السردية، كما جيعلها من صنع ) الفاعل(ويتوقف عند وظيفتها النحوية فيجعلها مبثابة 
الشخصيات متثّل (...)  «:ويف ذلك يقول. وقد ال يكوناخليال قد يكون هلا مناذج يف الواقع 

1»ولكن وفق صياغات خاصة بالتخيل األشخاص فعال
فالشخصية يف نظر تودوروف تفقد . 

العمل السردي، فتصبح جمرد نتاج لصياغات لغوية ختيلية، فهي تقوم  اخلحضورها البشري د
داخل النص السردي على أساس وظيفتها النحوية وكذلك ما يسمى بالنظام العالئقي الذي 

، إضافة أيضا إىل 2»الرغبة واملشاركة والتواصل «: اختزله تودوروف يف ثالث عالقات وهي
العالقات اليت تقيمها الشخصية مع سائر الشخصيات األخرى داخل  «: نظام التقابالت أي

القصة، حبيث ال ميكننا القول أنّ مسة أو صفة لشخصية ما هامة إالّ إذا دخلت هذه الشخصية يف 
3»هذا النظام من التقابالت مع شخصيات أخرى

   

ملفهوم الشخصية  انطلق كلود برميون يف دراسته   :)Cloud Bremond(كلود برميون  *
حيث الحظ نقصا يف نظريته فخرج عن التصور البسيط ) بروب(من مفهوم الوظيفة عند 

بنية احلكي شديدة التعقيد وقابلة على الدوام لعدد معني من  «للوظيفة عند بروب معتربا 
ع االحتماالت يف مسار تكوا، وهذا ما يسمح له بالفعل أن يعمم دراسة منطق احلكي على أنوا

والوظيفة عند برميون طيعة بيد السارد  4».أكثر تعقيدا من احلكايات العجيبة كالرواية مثال
شبكة من  «يستطيع أن يتصرف فيها حبرية يف اختياره لسريورة األحداث، فنبه إىل وجود 

5».العالقات املمكنة واحملتملة الفتتاح املقطوعة األولية
نتقال إىل هذه املقطوعة األولية تسمح باال ،

                                                             
1 Oswald ducrot et Tzveetan Todorov :dictionnaire encyclopédique des sciences 
du langage ,Editions du seuil, Paris 1972,P :286 
2 Ibid, P :287. 

، اجلزائر بناء الشخصية يف حكاية عبدو واجلماجم واجلبل ملصطفى فاسي، منشورات األوراس، جويدة محاش،  3
       61صم، 2007،دط
                                                40ص  النقد األديب، من منظور–بنية النص السردي  محيد حلمداين،  4

5 Brémond Claud, La logique des possibles narratifs, in communication n=8, Seuil 
2eEd,Paris,1981,P :66-67. 
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مسار شخصية معينة تقودها مصاحلها أو جمرد الرغبة يف «املقطوعة املركبة، واليت يتسبب فيه 
1».وتواصلها حماولة التغيري إىل حتقيق ذلك االنتقال، ما يضمن استمرارية املقطوعات

يرى برميون  
أنّ األدوار اليت تقوم ا الشخصيات هي اليت تضمن استمرارية املقطوعات، وقد عبر على ذلك 

جيب على بنية احملكي أن تقدم بواسطة شبكة من األدوار،  «: فقال) منطق احلكي ( يف كتابه 
2».فيهالكلّ منها سجلّ، يترجم فيه تطور حالة اموعة اليت يتحرك فيها أو احملركة 

      

حول هذه األدوار وعالقتها ) منطق احلكي ( وقد وضع برميون نصف كتابه كلّه     
و ) بروب(بالشخصيات فقسمها إىل ستة مصطلحات تتعلّق باألدوار الرئيسية  على غرار 

منفعل «: التحديدات اليت سبقته، وهذه املصطلحات هي ، ألنه مل خيرج عن)غرمياس(
)Patient(، فاعل(Agent)   ضحمر(Influenceur)،  حامي(Protecteur) حمبط ،

(Frustrateur) ل االستحقاقحمص ،(Acquéreur).«3 

خالل توزيع كلود برميون لألدوار يتبين لنا أنّ مفهوم الشخصية عنده يتمثل أساسا يف   ومن     
أعمال الشخصيات فاملنفعل هو الذي يقع عليه الفعل، والفاعل هو القائم بالفعل، ويعترب احلامي 

تحقاق املساعد يف الفعل، أما احملبط فهو الذي يزيد التوتر والصراع، ويقابله يف ذلك حمصل االس
  .املؤثّر يف الشخصيات  هو الذي يعترب نقيضا له، فيما يبقى احملرض

، أما الرغبة فمجسدة )Agent(إنّ ما حيقّق التغيري يكون من فعل العون  «: تقول نادية بوشفرة  
فيما التحفيز من عمل احملرض، والنتيجة هي لصاحل املكتسب ) Protecteur(يف شخصية احلامي 

  4».يكون مصري احملبط هو العقابواألكيد أن 

                                                             
  72،صاخلطاب السرديميائية يف مضمون نادية بوشفرة، معامل سي 1

2 Brémond Claud, logique du récit, Collection  poétique, Seuil,Paris,1973,p :133.  
  43صفحة ،-النقد األديب من منظور–بنية النص السردي  حلمداين، محيد  3
  73نادية بوشفرة، معامل سيميائية يف مضمون اخلطاب السردي، صفحة  4
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إنّ كلود برميون يقترب كثريا يف ترسيمته ممن سبقوه أمثال بروب وغرمياس واليت اهتمت    
بالوظائف اليت تقوم ا الشخصية، معتربينها عنصرا ضعيف الفاعلية إالّ من خالل ما تقوم به من 

  .أفعال

قد حاول فيليب هامون أن يستفيد  ):Ph.Hamon( حتديد الشخصية عند فيليب هامون* 
من دراسات سابقيه، فاعترب مفهوم الشخصية مرتبطا أساسا بالوظيفة النحوية اليت تقوم ا داخل 

ال تكشف  «النص السردي، فوصفها بكوا داالّ تتخذ عدة صفات تلخص هويتها، والشخصية 
إنها على غرار العالمة . من التأويليعن جمموع دالالا إالّ مع اية الزمن اإلبداعي واية الز

وتعترب ذا جزء من . اللسانية وحدة متمفصلة بشكل مزدوج، وتتجلّى من خالل دال متقطع
كما أنّ مفهوم الشخصية عند فيليب هامون ال يقف عند  1».جذر أصل تقوم اإلرسالية ببنائه
بنشاط القراءة ويف ذلك يقول النص فقط، إنما هي حالة خاصة  التركيب اللغوي الذي يقوم به

إنّ الشخصية هي دائما وليدة مسامهة األثر السياقي ونشاط استذكاري وبناء  «: فيليب هامون
2»يقوم به القارئ

 .                 

إنّ وعي القارئ بالشخصية يتعمق ويتحدد مع كلّ قراءة متنحه دالالت وأبعاد وعالقات    
جديدة حيدد ا طبيعة الشخصية وفعاليتها يف العملية السردية، كما أنّ الشخصية ال يكتمل 

مع  معناها إالّ إذا تتبعنا النص من البداية إىل النهاية، فبناؤها يتزامن مع فعل القراءة ويكتمل
الشخصية عند فيليب هامون عبارة عن دال حييل على مدلول، كما أنها ال                 . ايته

فإنّ  «تدرك إالّ من خالل عالقات تقيمها مع الشخصيات األخرى داخل العمل السردي 
الشخصية ال تتحدد فقط من خالل موقعها داخل العمل السردي ولكن من خالل العالقات اليت 

                                                             
   105، ص -رواية الشراع والعاصفة حلنا مينة منوذجا-سعيد بنكراد، سيميولوجية الشخصيات السردية 1

سعيد بنكراد ،دار كرم اهللا للنشر والتوزيع، اجلزائر، دط، :فيليب هامون، سيميولوجية الشخصيات الروائية، ترمجة  2
  37-36م، ص 2012
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                                                                                              1»ها مع الشخصيات األخرىتنسج
ليست مقولة  «كما ميز فيليب هامون بني الشخصيات اإلنسانية وغريها فيقول أنّ الشخصية 

وكذلك األمر مع البيضة ) (...مؤنسنة دائما، فالفكر يف عمل هيجل ميكن اعتباره شخصية 
كما أنّ . والدقيق والزبدة والغاز، فهذه املواد تشكل شخصيات ال تربز إالّ يف النص املطبخي

2».الفريوس وامليكروب شخصيات يف نص يسرد السريورة التطورية ملرض ما
  

ناء وخالصة القول أنّ فيليب هامون يرفض النقد التقليدي للشخصية فهو يراها عبارة عن ب    
  .يقوم النص بتشييده، وليس معيارا تفرضه سياقات خارجية

  :الشخصية يف النقد العريب املعاصر-ب
تعترب الشخصية نقطة ارتكاز تتمحور كلّ مكونات اخلطاب الروائي، وهذا ما لفت انتباه    

النقاد العرب عامة واملغاربة خاصة لدراستهم عنصر الشخصية يف النص الروائي، مستلهمني 
 :قراءام النقدية عن الغرب مطبقني ذلك يف اخلطابات الروائية العربية، ومن هؤالء النقاد نذكر

  .                                  عبد امللك مرتاض، سعيد بن كراد ،سعيد يقطني، أمحد طالب، نادية بوشفرة

يف  أنّ الشخصية تعترب من أعقد العناصر اليت يستعملها الروائي  عبد امللك مرتاض يرى   
(...) هذا العامل املعقّد الشديد التركيب، املتباين التنوع  !الشخصية «: فيعرفها قائال أعماله؛

تتعدد الشخصيات الروائية بتعدد األهواء واملذاهب واإليديولوجيات والثقافات واحلضارات 
   3».واهلواجس والطبائع البشرية اليت ليس لتنوعها وال الختالفها من حدود

                                                             
  10املرجع نفسه، صفحة  1

  21 ، صفحة سيميولوجية الشخصيات الروائيةفيليب هامون،   2
   83، ص -حبث يف تقنيات السرد-بد امللك مرتاض،يف نظرية الروايةع  3
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يتبين من خالل تعريف مرتاض للشخصية أنه يعطيها دورا أساسيا يف الرواية، فهي ختتلف     
باختالف البشر وتتعدد بتعدد األفكار واألجناس وكأنه بذلك يقول أنّ الروائيني خيتلفون يف 

  .تصويرهم للشخصية باختالف إيديولوجيام

الشخصيات السردية هي كائنات من ورق  «:فقد عرفت الشخصية قائلةنادية بوشفرة أما     
،أو )كليلة ودمنة(تظهر وختتفي، صفاا متغرية،فهي تارة تأخذ صفة احليوان،كما هو احلال يف 

تتجسد تارة أخرى يف صفة خملوق غريب جيمع بني مالمح إنسانية وأخرى إهلية،كما هي يف 
1».سمهاوأحيانا هي خالية من أية صفة أو صورة جت) جلجامش(ملحمة 

                

ويظهر جليا تأثّر بوشفرة بالنقاد الغرب أمثال غرمياس وفيليب هامون الذين ربطا مفهوم     
الشخصية باإلنسان واحليوان أو حتى األشياء، فالشخصية هي يف األول واألخري عبارة عن دور 

  .ووظيفة

من بني  «: دقيق للشخصية فيقول فيجد أنّ من الصعوبة وجود تعريفرشيد بن مالك أما     
املشاكل اليت اعترضت سبيل الباحثني يف حماولتهم احلثيثة لتحديد مفهوم الشخصية يف النص 

2».السردي تلك املتعلقة مبكوناا ومستويات حتليلها
  

النحوي أوال، فالشخصيات  «: الشخصية إىل ثالث مستويات وهي ويف ذلك قسم مكونات   
تنتشر على امتداد النص لتحتل موقعها من خالل األفعال اليت تسند هلا، السردي ثانيا، ألنّ 

  األديب أخريا ،)histoire narrée( الشخصية بوصفها وحدة سردية تسهم يف القصة املروية

                                                             
  98نادية بوشفرة، معامل سيميائية يف مضمون اخلطاب السردي، ص   1
ص  م،2006-ه1،1427ط األردن،-عمان رشيد بن مالك، السيميائيات السردية، دار جمدالوي للنشر والتوزيع،  2

129  
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اخلارجي وذلك انطالقا  يعتمد هذا املستوى اعتمادا كليا على ما يقيمه النص من عالقة بالعامل
1»من االعتقاد السائد بالعالقة الوثيقة املوجودة بني النص والشخصيات احلقيقية

.   

فالشخصيات ختضع لثالث مكونات وهي ما يسند إليها من وظائف وأفعال، مسامهتها يف     
ى أنّ حتديد القصة املروية، وأخريا ارتباط الشخصيات الروائية بالشخصيات احلقيقية، ما يدلّ عل

  .                                   الشخصية و حصر مفهومها يف حد ذاته ال يزال غامضا

الذي اهتم كثريا يف كتاباته بعنصر الشخصية داخل سعيد بن كراد ومن املغرب جند الناقد     
لفيليب هامون إىل اللّغة ) سيميولوجية الشخصيات الروائية(فترجم كتاب ، العمل الروائي

على غرار كتاب هامون ) سيميولوجية الشخصيات السردية(العربية، كما ألّف كتابا آخر أمساه 
حيث قام بدراسة رواية الشراع والعاصفة حلنا مينة والذي قال بشأن الشخصية بأنها ال بد أن 

ال امتداد هلا خارج بنية النص الذي حيتويها، معناه استبعاد كلّ  كوحدة نصية«: تعامل
التصورات اليت جتعل من هذه الشخصية مرادفا لكائن حي ميكن التأكد من وجوده يف بنية أخرى 

   2»غري بنية النص

ويبدو لنا جليا تأثّر بنكراد بآراء فيليب هامون، وخاصة نظرما املتشاة حول الشخصية     
مها يرى أنّ الشخصية ال تفهم دالالا إالّ حني ينتهي زمن الروائي من إبداعه والقارئ من فكال

إنّ الشخصية باعتبارها بناء وليس معطى جاهزا حمددا سلفا، ال  «: تأويله، فيقول يف هذا السياق
مل القول وجم 3».تكشف عن جمموع دالالا إالّ مع اية الزمن اإلبداعي واية الزمن التأويلي

أنّ الشخصية الروائية يف نظر بنكراد هي كائن ورقي ال وجود له إالّ من خالل ما يقوله النص 
  .وما يؤوله القارئ

                                                             
  . 129ص  ، املرجع نفسه  1

  .103، ص -رواية الشراع والعاصفة حلنا مينة- سعيد بنكراد، سيميولوجية الشخصيات السردية  2
  105املرجع نفسه، ص   3
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الذي تناول مفهوم الشخصية يف العديد من  سعيد يقطنيومن الناقد سعيد بنكراد إىل مواطنه     
من الشخصية عنصرا هاما من  ، حيث جعل يقطني)حتليل اخلطاب الروائي(الكتب ومنها كتابه 

ميكننا تلخيص القصة إىل مجل مركزة أو إقامتها من خالل  «: عناصر الرواية ويف ذلك يقول
1»...).مكان -زمان-أحداث-شخصيات(خانات أو خطاطات تضم موادها األساسية 

 

فيما  القصة تتعلّق باألحداث واألشخاص يف فعلهم وتفاعلهم «: ويضيف كذلك يف هذا السياق
2».بينهم مع األحداث اليت جتري

 «الرواية ذات النمط الدرامي ال تقدم فيها سوى  كما يرى أنّ 
أفعال الشخصيات وأقواهلا، أما أفكارها وعواطفها فيمكن تلمسها من خالل األقوال 

كما تكلّم عن عالقات الشخصيات بعضها البعض يف العمل الروائي فهي ذات   3».واألفعال
  .خارجي يف عالقاا مع بعضها البعض، وذات إدراك داخلي يف عالقتها بنفسهاإدراك 

هذه كانت بعض تعريفات النقاد العرب املعاصرين حول مصطلح الشخصية، ولو أنهم اتفقوا    
مجيعهم على أنّ الشخصية جزء هام من النص الروائي، وأنها مرتبطة بالنص فهي تنطلق منه وإليه 

  . ا بالسياقات اخلارجيةوال عالقة هل

  :الفرق بني الشخص والشخصية- 2
قد يلتبس األمر على القراء فال يفرقون بني مفهوم الشخص والشخصية يف العمل الروائي،      

بل حتى نقاد الرواية التقليدية كانوا يساوون بني الشخصية يف العمل الروائي والشخص الواقعي، 
. اوكان الكتاب يصفون شخصيات روايام كما لو كانوا جزءا من اتمع واحلياة اليت يعيشو

  .4»الشخص هو الكائن احلقيق، أما الشخصية فهي الكائن الورقي«ولكن احلقيقة أنّ 
                                                             

الدار  -بريوت ع،الثقايف العريب للطباعة والنشر والتوزي املركز ،)التبئري-السرد-الزمن(حتليل اخلطاب الروائي سعيد يقطني،  1
  50  م، ، ص 1997،  3البيضاء،ط

   169ص  ، ،)التبئري-السرد-الزمن(حتليل اخلطاب الروائي سعيد يقطني،  2
  287ص ،املرجع نفسه  3
    31م، ص 1986مصطفى التوايت، دراسة يف روايات جنيب حمفوظ الذهنية، الدار التونسية للنشر والتوزيع، دط،   4
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ولعلّ الدراسات اليت قام ا النقّاد املعاصرون أزالت الغموض واللبس عن هذين املصطلحني      
فميزت بني الشخص ككائن حي من حلم ودم وبني الشخصية كفاعل ورقي عرب السطور 

وجند ذلك واضحا يف تعاريف النقاد الغرب املعاصرين أمثال بروب، غرمياس، . ةوجمريات الرواي
فيليب هامون وغريهم، الذين ربطوا الشخصية باألدوار اليت تقوم ا يف الرواية، وكذلك عند 
 اء على حدر بذلك مفهوم الشخصية رأسا على عقب واستطاع النقاد والقرالنقاد العرب، فتغي

  . الفروق الشاسعة بني كلمة شخص وشخصية سواء أن مييزوا

إنّ املصطلح الذي نستعمله حنن مقابال (...)  «: يقول عبد امللك مرتاض حول هذا األمر   
وذلك على أساس أنّ املنطق الداليل للغة ) شخصية(هو ) Personnage(للمصطلح الغريب 

ملسجل يف البلدية، والذي له هو الفرد ا) الشخص(العربية الشائعة بني الناس يقتضي أن يكون 
                                                                      1.»حالة مدنية، والذي يولد فعال، وميوت حقا

يبدوا لنا جليا من خالل كالم مرتاض أنّ الشخص هو اإلنسان الذي يولد ويعيش وميوت    
ويسعد ويشقى، هو خملوق من حلم ودم، أما الشخصيات فهي كائنات من ورق قد تكون 

      .                            أمنوذجا إنسانيا أو غري ذلك فقد تكون حيوانا أو شيئا آخر يرمز لداللة معينة

الكائن احلركي الذي ينهض يف العمل  «: ويضيف مرتاض قائال يف هذا الصدد الشخصية هي   
السردي، بوظيفة الشخص دون أن يكونه، وجتمع الشخصية مجعا قياسيا على الشخصيات ال 
على الشخوص الذي هو مجع لشخص، وخيتلف الشخص عن الشخصية بأنه إنسان له صورته 

2».يف األعمال السردية اليت متثلها الشخصية
  

                                                             
  .     85عبد امللك مرتاض، يف نظرية الرواية، ص   1

،ديوان املطبوعات -معاجلة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية زقاق املدق-عبد امللك مرتاض، حتليل اخلطاب السردي  2
  .  12ص  م،1995دط،  اجلزائر،-اجلامعية، بن عكنون
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نستخلص مما سبق أنّ الفرق شاسع بني الشخص والشخصية، فالشخصية هي ما حيمله    
الشخص روائيا كان أم ناقدا أم قارئ من تصورات وختيل عن طبيعة الشخصية اليت هلا دور 

     .ووظيفة وعمل داخل الرواية

  :أمهية الشخصية يف النص الروائي -3
اختلفت نظرة الروائيني للشخصية داخل أعماهلم فمن مكانتها املتميزة يف الروايات    

  .  الكالسيكية إىل ضعفها والتقليل من شأا يف الرواية احلديثة

لقد قلّل النقاد املعاصرون من أمهية الشخصية الروائية، فزال بذلك وجودها الواقعي وأصبح    
نظرة الروائي والقارئ هلا فأصبحت كما مساها فيليب هامون داالّ  جمرد مفهوم ختيلي، يرتكز على

حييل على مدلول، وأصبحت يف رأي تودوروف قضية لسانية ال أكثر وال أقلّ، ولكن مهما قلّل 
  .من شأا يف النقد املعاصر إالّ أا تبقى ذات أمهية كبرية يف العمل الروائي

نية من األمهية بعد احلبكة، فهي بالنسبة له جمرد ظلّ جعل أرسطو الشخصية يف املرتبة الثا   
لألحداث اليت تقوم ا، فجعل املؤلّف اجليد هو الذي يهتم باحلبكة أوال وأساسا متّ خيتار هلا 

مثّ تأيت األخالق أو الشخصية (...)  «:الشخصيات املناسبة هلا ويف ذلك يقول أشرف جنا
يف تكوين املأساة حيث يزدوج فيها جمرى األحداث فتنتهي وجيعلها أرسطو يف املرتبة الثانية 

1».حبلول تتعارض تبعا لشخوصها
      

حينما جعل احلبكة مبثابة الروح ) فن الشعر(وقد ورد هذا الكالم على لسان أرسطو يف كتابه     
كتابه  للجسد أما الشخصية فوضعها يف املقام الثاين، وعبر عن ذلك حبيث أعطانا مثاال من خالل

إنّ التراجيديا ليست  «:بين لنا فيه أنّ الشخصيات ال تعبر عن عواطفها إالّ من خالل أفعاهلا فقال

                                                             
    130مصر، دط، دت، ص -أشرف جنا، النقد اليوناين القدمي، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، االسكندرية  1
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تبعا -حماكاة ألشخاص يف حد ذوام، وإنما حماكاة ألفعال وقد يكون الناس أفضل منا، أو أسوأ
1».ولكنهم يصبحون سعداء أو أشقياء بأفعاهلم–لرتعام األخالقية 

  

هذا عن العصر اليوناين، أما حبلول القرن التاسع عشر، تغير مفهوم الشخصية و بدأت حتتلّ    
مكانا بارزا يف النص الروائي فاستقلّت بدورها عن احلدث، بل أصبحت الركيزة األساسية اليت 

زمن تتمحور بقية املكونات السردية الروائية، فصارت ذات سلطة مطلقة داخل العمل الروائي فال
زمنها واملكان مكاا، و الروائي اجليد هو الذي يستطيع أن يسخر كلّ طاقته من أجل العمل 

  . على إبرازها إبرازا قويا

ارتبطت الشخصية بتعريفات علم االجتماع وعلم النفس باعتبارها «: تقول جويدة محاش      
فسانيني لألدب يستعينون بتصرحيات ذاتا فردية أو جوهرا سيكولوجيا، مما جعل بعض احمللّلني الن

الكتاب وآرائهم الشخصية لتعليل هذا املنظور النفسي يف التعاطي مع الشخصية داخل األعمال 
2»الروائية

لدراسة ما وراء النص  - )الشعور والالّ شعور(- فاستنبط النقّاد نظريات فرويد   
  .واإلحاطة بنفسية املؤلّف

الرواية التقليدية كلّ شيء فيها إنها العنصر املهيمن عليها، هلذا لقد اعتربت الشخصية يف       
كان الروائيون يركّزون على رسم مالحمها بدقّة والتهويل من شأا و ربطها باحلياة االجتماعية 
كما لو كانت إنسانا حقيقيا وفردا من اتمع، ومن أهم األدباء الغرب والعرب الذين اهتموا 

الكاتب الفرنسي بالزاك الذي كتب زهاء تسعني رواية، نشط نصوصها  «ام بالشخصية يف رواي
أكثر من ألفي شخصية، و ماشاه على ذلك مجلة من الكتاب يف األدب الفرنسي نفسه مثل 
هكتور مالو، وإميل زوال وجوستاف فلوبري، وسطاندال، ويف اآلداب األخرى مثل األدب 

، واألدب )كافكا(، واألدب األملاين )طولسطوي(سي ، واألدب الرو)ولتر سكوط(اإلجنليزي 

                                                             
     34ص ابراهيم محادة، : أرسطو، فن الشعر، ترمجة  1

  58ص  جويدة محاش،بناء الشخصية يف حكاية عبدو واجلماجم واجلبل ملصطفى فاسي،  2
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العريب جنيب حمفوظ، الذي جيب أن يعد أكثر الكتاب الروائيني العرب غزارة، وأكثرهم تعدد 
   1».رؤية، وأشدهم تسجيال للحياة االجتماعية والتارخيية املصرية

و كائن حي له مواصفاته و الشخصية يف هذه الفترة على أساس أنها إنسان أ وهكذا عوملت     
و حيويته و انفعاالته فساد بذلك عدا النقد النفسي النقد االجتماعي كذلك، حبيث جعل  مالحمه

من الشخصية شخصا اجتماعيا، فصور الروائيون موقف الربجوازيني، وكفاح العمال املضطهدين 
  . بكلّ ما فيه من تناقضاتوالبؤساء و األغنياء و غريهم، فكانت الشخصية تعكس واقع الروائيني

مع بداية القرن العشرين تغير مفهوم الشخصية الروائية يف النقد األديب ، فحاول النقّاد      
والروائيون التقليل من سلطتها يف األعمال الروائية فظهرت املدارس البنيوية وكذلك السيميائية 

 الثامن والتاسع عشر، وأقصد بذلك النقد لتدحض املعايري النقدية السابقة اليت كانت يف القرين
النفسي واالجتماعي لقد انصب اهتمام أنصار الكتابة اجلديدة داخل اخلطاب السردي بإحداث 
قطيعة مع األساليب النقدية القدمية، فأصبحت الشخصية متيل إىل املنحى اللّغوي يف العمل 

تهى عهد الشخصيات احملددة املالمح لقد ان. السردي فتالشت بذلك مظاهرها اجلسدية والنفسية
اليت تبدو واقعية أكثر منها ورقية،  جنيب حمفوظوهنري جيمس وزوال و بلزاكشخصيات 

وأصبحت الشخصية بال كيان وبال أمساء بل حتى جمرد أرقام، بل وصارت جمرد أداة حتمل 
.                                                                                مدلوالت يركبها القارئ ليعيد ترتيبها بتأويله اخلاص

) André Gide(  )1869-1951(أندري جيد كان لرأي  «:بد امللك مرتاضعيقول    
صدى :حول الشخصية وضرورة احلد من غلوائها، واإلمخاد من توهجها، والتضئيل من عنفواا 

ولعلّ ذلك الرأي هو الذي محل . واسع جمرد انتشاره عام مخسة وعشرين وتسعمائة وألف
نفسه أندريه جيد على أن تردد رأي ) Virginia Woolf) (1882-1941(فريجينيا وولف 

                                                             
  105-104واية، ص عبد امللك مرتاض، يف نظرية الر  1
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أنّ العالقات االجتماعية والطبقية قد تغيرت، فاغتدت غري ما (...) علّلت ذلك  وقد . تقريبا
    1».كانت عليه يف عهد فيكتوريا

ما تقوله فريجينيا وولف أنّ الواقع األوريب قد تغير حبلول القرن العشرين، فقد طرأ عليه تغير     
كبري على املستوى املادي واالقتصادي، فتغير الفكر األوريب احلديث، وأعاد النظر يف  وحتول

مفهوم اإلنسان وقيمه، فظهر ذلك يف الكتابات اإلبداعية والنقدية، وأصبحت الرواية اجلديدة 
ية يف رسم تغيرت بذلك الصورة التقليدف. النوع األديب القادر على التعبري عن التغيري والتجديد

الشخصية وأصبحت بشكل خمالف ومغاير يف الرواية اجلديدة اليت أعلنت القطيعة مع منط 
الشخصيات التقليدية، اليت كان الكاتب يرمسها ويهذب مالحمها حىت تبدو مثل الشخص احلقيقي 
وتقلص حضورها داخل العمل السردي وتالشت مظاهرها اجلسدية والنفسية، وأصبح احلقل 

  .نظر إليها من منظور داخلياألديب ي

ومن الروائيني األوائل الذين نادوا بضرورة التقليل من حجم الشخصية يف العمل الروائي     
، بإطالق )Le procès) (احملاكمة(جيتزئ، يف روايته - أحد املبشرين جبنس روائي جديد كافكا«

؛ )جمرد حرف »القصر«بعد أن كنا رأيناه يطلق على شخصية روايته (جمرد رقم على شخصيته 
2 ».وذلك كي ال حيرمها من العاطفة والتفكري واحلق يف احلياة

                                                                             

يميائيني الذين قلّلوا من أمهية الشخصية وركّزوا على الدور الذي تقوم ومن النقّاد البنيويني والس    
الذي رأى أنّ الشخصية ال تتحدد بصفاا وخصائصها وإنما باألعمال  فالدميري بروببه جند 

بالشخصيات يف   )مورفولوجية احلكاية العجيبة (اليت توظّف من أجلها، فهو مل يهتم يف كتابه 
، كلود برميون، تودوروفر إليها من زاوية الوظائف، تاله يف ذلك كلّ من ذاا، وإنما نظ

وكلّهم أمجعوا وإن اختلفوا يف بعض املسميات على أنّ الشخصية يف  فيليب هامونو غرمياس
                                                             

  .91عبد امللك مرتاض، يف نظرية الرواية، ص   1

  87عبد امللك مرتاض، يف نظرية الرواية ، ص   2
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العمل السردي ليست سوى قضية لسانية لغوية ال ميكن دراستها لوحدها دون عالقتها بالعناصر 
األخرى، يقول فيليب هامون يف هذا الصدد وهو الناقد الذي حاول أن يستفيد من اآلراء املختلفة 

  .1» يقوم النص بتشييده، أكثر مما هو معيار مفروض من خارج النص الشخصية بناء «السابقة 

»إنّ القارئ يعيد بناءها، كما يقوم النص بدوره ببنائها«ويضيف كذلك      
2

    

                                                                   فالشخصية يف نظر فيليب هامون ال خترج عن رأي النقّاد السابقني فهو يربط الشخصية مبضمون

  .النص وليس بالسياقات اخلارجية كما أنها تتعلّق بنشاط القراءة وأهلية القارئ

وأيا كان رأي النقاد، فال أحد يستطيع أن ينفي عن الشخصية أمهّيتها داخل العمل الروائي،     
حيث ال ميكن ألي ناقد أو باحث يف فن الرواية جتاوز هذا العنصر املهم وهو الشخصية، كما أنه 

ي أن ينسج ال توجد أي رواية أو قصة يف العامل تبىن من دون شخصيات، كما ال ميكن ألي روائ
                                        .  أحداثا ووقائع داخل الرواية دون شخصيات

   

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .  75سعيد بنكراد، ص : فيليب هامون، سيميولوجية الشخصيات الروائية، ترمجة  1
  .  22فيليب هامون، سيميولوجية الشخصيات الروائية ، ص   2
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  بالزمان واملكان الشخصية الروائيةعالقة 
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 روائي ينهل من بيئته، ومن الواقعتعد الرواية أكثر األجناس األدبية ارتباطا باتمع، فال    
يغوص يف أعماقها ليكشف للقارئ ما ختفيه وراءها  ذات الدالالت االجتماعية اليومية واألحداث 

  .  من خالل الشخصيات الروائية وحركتها، فيخلق بذلك حياة جديدة على الورق

 تعترب الرواية اجلزائرية جزءا من الرواية العربية، للجذور املشتركة بينهما والضاربة يف العمق،      
د الرواية اجلزائرية املكتوبة بالعربية تأخر عن غريها يف املشرق العريب إىل بداية ولكن ميال

لعبد احلميد بن هدوقة، وقد كان لالستعمار الفرنسي أثر كبري يف " ريح اجلنوب"السبعينات مع 
زائر عن بعزل اجل من خالل حماربته اللّغة العربية والتضييق عليها، تأخر الرواية العربية يف اجلزائر،

البلدان العربية األخرى، فطبيعي أن تكون الرواية املكتوبة بالفرنسية أقدم نشأة من املكتوبة 
  .بالعربية

بينما كانت الرواية العربية قد أخذت تقطع أشواطا ملموسة يف املشرق، « :ةيقول إدريس بوديب
ألوىل وسط أجواء ثقافية جند أنها ما تزال يف اجلزائر تبحث عن وجودها وتتلمس خطواا ا

لألديب الشهيد أمحد رضا ) غادة أم القرى(حمافظة، ومل تظهر بوادرها اجلنينية األوىل إالّ مع 
 .1»حوحو

إنّ فترة السبعينات هي املرحلة الفعلية اليت شهدت القفزة احلقيقية للنهوض الروائي الفني يف       
للطاهر وطّار وخاصة هذا " الالّز"ميد بن هدوقة ولعبد احل" ريح اجلنوب"اجلزائر مع رواييت 

، بدأ النقّاد يف اجلزائر واملشرق ينظرون جبدية إىل )الطاهر وطار(أن ظهرت أعمال «األخري، فمنذ 
  2» عناصر التفوق والتفرد اليت طبعت أعمال هذا الروائي اجلديد

ناس األدبية، ونالت الصدارة يف البحوث فهيمنت بذلك الرواية اجلزائرية على غريها من األج     
النقدية، فعبر الروائيون عن واقعهم بكلّ تفاصيله وتعقيداته سواء بالعودة إىل الثورة التحريرية أو 

                                                             

   22 ص 2007بية للجيش، اجلزائر،د ط، والبنية يف روايات الطاهر وطار،سحب الطباعة الشعالرؤية  إدريس بوديبة،1 

  40املرجع نفسه، ص  2  
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احلديث عن التغيريات اليت طرأت على اتمع اجلزائري بعد االستقالل وخاصة احلياة السياسية 
بة الروائية يف منتصف السبعينات، بدأت تتحسس هبوب رياح إنّ الكتا«. االقتصادية والثقافية
  1».األخرية" وطار"كما هو الشأن يف روايات  (...) احلداثة وتندمج فيها

وقد عاجلت روايات الطاهر وطار قضايا اتمع من خالل شخصيات ختتلف اتجاهاا       
قد حاول هذا الروائي أن يطرح مجلة من و؛ ومشارا، وتتفرع جتارا وتتصادم أهواؤها ومواقفها

  .الروائية شخصياتهاإلشكاالت املتعلّقة بواقعه النفسي الفكري واالجتماعي، بواسطة 

فكيف امتزجت احلرفية مع الرباعة يف بناء الشخصية، وكيف تنوعت مدلوالا ورموزها يف 
  .روايات الطاهر وطار ؟
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وال يتأتى  ي عمل سردي آخر هو عبارة عن نقل أحداث وتصوير شخصياتإنّ الرواية أو أ      
املكان يكتسب مالحمه من خالل الشخصيات فهذا إالّ بوجود عنصرين هامني مها الزمان واملكان، 

كما أنّ خالل موقف الشخصيات منه  والزمان ال تتحقّق داللته إالّ من اليت تعيش فيه،
  . الشخصيات تعترب الواسطة اليت تربط بني الزمان واملكان

   :أمهية الزمن يف العمل الروائي-1
يعترب الزمن عنصرا مهما يف تأسيس العمل الروائي، هلذا فقد اكتسب مكانة كبرية يف      

والشهور واأليام والساعات والدقائق أو الدراسات النقدية، وليس املقصود بالزمن هذه السنوات 
مظهر نفسي ال مادي، وجمرد ال حمسوس ويتجسد الوعي به من  « الفصول والليل والنهار بل هو

فهو وعي . خالل ما يتسلط عليه بتأثريه اخلفي غري الظاهر، ال من خالل مظهره يف حد ذاته
1».اسدةخفي؛ لكنه متسلّط؛ وجمرد، لكنه يتمظهر يف األشياء 

  

مبعىن أنّ الزمن ال خيرج عن نطاق املادة املعنوية غري احلسية، فهو جمرد ال مرجع له يف أرض       
  . الواقع، إالّ أنه مرتبط باحلياة، بل بالوجود ككلّ ال يلمس، لكنه يترك أثره يف املوجودات

زمن احلوادث فقط، بل يصنف أيضا هو ال يقتصر تصنيفه على ف، حيدد الزمن طبيعة الرواية و     
كثري من الروايات تبدأ القصة والشخصية شابة،  « تبعا ملوقف الشخصيات منه وتأثرهم به ففي

وتنتهي وهي يف الشيخوخة، فمن الظواهر الالّفتة يف الزمن الروائي تعبري الكاتب عن منو 
. »ىالشخوص، واألفراد، وانتقاهلم من مرحلة يف العمر إىل مرحلة أخر

2
   

فالشخصيات يف العمل الروائي نتاج ملا مير ا من ظروف وجتارب، ووحده الزمن كفيل بأن     
   .يكشف أثر هذه األحداث و الوقائع يف نفوس هذه الشخصيات
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  :أنواع الزمن-2
  :للزمن أنواع خمتلفة كما يصنفها عبد امللك مرتاض

الزمن السرمدي «وهو الزمن الكوين الذي حيدد بطريف البداية والنهاية، إنه  :الزمن املتواصل-أ
  1»املنصرف إىل تكون العامل، وامتداد عمره، وانتهاء مساره حتما إىل الفناء

وجنده يف اللّيل والنهار، األيام واألسابيع والشهور، والفصول األربعة فهذا  :الزمن املتعاقب-ب
أخر، وإنما يدور حول نفسه، يف مساره املتشابه املختلف يف الوقت ذاته، ال يتقدم وال يت«الزمن 

   2»على وجه الدهر

عمر اإلنسان أو فترات احلكم  :ويتضمن مواطنا لالنقطاع والتوقّف مثل :الزمن املنقطع- ج
الذي يتمحض حلي معني، أو حدث معني؛ حىت إذا انتهى إىل غايته انقطع «والفنت، فهو الزمن 

  3».وتوقف

وحني  ،املتصل بأطوار الناس حني ينامون«ويتجسد يف زمن الالّوعي، فهو  :الزمن الغائب-د
   4») الرضيع- اجلنني(يقعون يف غيبوبة، وقبل تكون الوعي بالزمن 

مرتبط باجلانب النفسي للشخصية اليت تعيش زمنا ليس هو زمن الساعات  :الزمن الذّايت-ه
ألنّ الذّايت مناقض «ا لذاا، وقد أطلق عليه الزمن الذايت والدقائق، بل هو زمن ينتجه وعيه

للموضوعي؛ وملا كانت سريته أنه يرى من هذا الزمن على غري ما هو عليه يف حقيقته؛ فقد اقتضى 
   5»أن تكون الذاتية وصفا له حىت يتضاد مع الزمن املوضوعي
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ه يتخطّى األيام والشهور والسنني، وخيتلط فيه املاضي واحلاضر واملستقبل ألن فالزمن النفسي     
، وهو الزمن األكثر أمهية يف الرواية، فاألزمنة تتعدد بتعدد انعكاس ملشاعر وأحاسيس الشخصية

  .الشخصيات اليت تدرك هذا الزمن

ريقة اليت جسد فيها الروائي وللوقوف على العالقة اليت تربط الزمن بالشخصية الروائية والط    
البد من دراسة الزمن النفسي الذي يرتبط مباشرة بالشخصية اليت تعطيه  ،مبرور الزمن إحساسها

صفاته ومعناه وداللته، ومن مثّ االنتقال إىل حتليل حركيت الزمن السردي، املتمثلني يف تقنييت 
  .االسترجاع واالستشراف

  :يات الطاهر وطار الروائيةجتليات الزمن النفسي على شخص -3

يتلون هذا الزمن بتلون احلالة النفسية والشعورية للشخصية، ويتحدد من خالل الذكريات     
    .واألحالم، وكذلك احلوار الباطين

إذا كانت الفترة الزمنية اليت   ؛إنّ زمن رواية الالّز ميثّل فترة الثورة التحريرية :رواية الالّز -أ
م، 1972م إىل سنة 1965كتبت فيها الرواية هي زمن االستقالل حيث متتد هذه املدة من سنة 

م هي تاريخ إصدار 1974سنة "ها تأخذ أحداثها من الثورة التحريرية يف اجلزائر، فرغم أنّ لكن
  .يةإالّ أنّ أحداثها جرت أثناء الثورة التحرير 1"هذه الرواية
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  .85ص م،2007 ،دط اجلزائر،



 

 

أنّ البنية الزمنية، يف جانبها الفني، متتص جتربة األمة وخربات أفرادها « :يقول بشري بوجيرة حممد
وفق مراحل األمل واللّذة اخلاضعني إىل سرعة الزمن وسهولة تدفقه يف حاالت الفرح واليسر، وإىل 

1»تباطئه وصعوبة جتاوز حلظاته يف احلاالت املعاكسة
    

واية الالّز من خالل شخصياا معاناة الشعب اجلزائري وكفاحه ضد املستعمر وقد عكست ر     
الفرنسي، كما ظهرت نفسيات الشخصيات مضطربة حزينة رافضة لواقعها؛ ومن ذلك ما جاء 

وليس لنا من  .. ليس لنا من املاضي إالّ املآسي« :على لسان الشيخ الربيعي يف وصفه لواقعه قائال
2»..نتآكل كاجلراثيم، وليس غري .. وليس لنا من املستقبل إالّ املوت .. ظاراحلاضر إالّ االنت

  

الداخلي، فاملاضي عنده ميثل زمن  احلوارتتبين احلالة النفسية لشخصية الربيعي من خالل هذا      
االستعمار الفرنسي الذي أفقده ابنه الوحيد وزوجته، والذي عاىن بسببه الشعب اجلزائري وجترع 
منه العذاب واألمل، والزمن احلاضر وقوفه رغم شيخوخته يف صف طويل أمام مكتب املنح ليتلقّى 

  .زمن املستقبل فيمثّل له اهول أو املوت احملتماملنحة اليت تقدم للمجاهدين وعائلة الشهداء، أما 

يف الرواية تتشابك األحداث وتتأزم، فهي عبارة عن صراع على األرض والوطن بني      
اجلزائريني والفرنسيني من جهة ،وصراع إيديولوجي بني زيدان الشيوعي وجبهة التحرير الوطين 

هو الالّز  ها ،ونظرة الشخصيات إىل احلياة من جهة أخرى؛ ومن هذا الصراع اختلفت النفسيات
يف السجن الذي حبس فيه وحتديدا يف قاعة التعذيب حياور نفسه قائال عن الضابط  بطل الرواية

كاآلخرين، ككلّ ..  هو أيضا ال يراين جادا فيما أقوم به من عمل« الفرنسي وأهايل القرية 
يعتقدون أنه ال دور جادا ميكن أن أؤديه يف  .. أيب زيدان، وعمي محو. اآلخرين، عدا عمي زيدان
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ال يرى يف ماضيه وحاضره فهو  1»..يرونين دودة زائدة، ال عمل هلا إالّ تنغيص حيام .. احلياة
  .واالحتقار من طرف اجلميع سوى الذلّ واهلوان

     تمع اجلزائري،كما توالذي يبدو  ربز نظرة شخصية زيدان اإليديولوجية نفسيته ونظرته إىل ا
آه،  « :من خالله متحسرا وحزينا من خالل مناجاته لنفسه أو توبيخها حسب رأي الكاتب قائال

 ..تفصلنا عنه مسافات، مسافة جيلني أو ثالثة على األقل .. سابقون لزمننا .. مل حين أواننا بعد
 .. القرون الوسطىوجمتمع أشد ختلفا من جمتمعات  .. قرن وقرابة النصف من االستعمار املباشر

2».جمتمع رعوي ضارب يف التأخر واالنغالق .. جمتمع تطمسه البداوة
  

إنّ زيدان يف مناجاته لنفسه يف هذه الفقرة ، يتبني من خالهلا حزنه وحسرته على األوضاع     
االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية يف اجلزائر، ويرى أن املشكلة يف األساس تعود إىل 
االستعمار الفرنسي وسياسته اتجاه اجلزائريني، إنّ اتمع اجلزائري بالنسبة إليه أشد ختلفا من 

  .اتمع األوريب يف القرون الوسطى

وأفكارها من خالل إدخال القارئ  الشخصيات فاحلوار الباطين هو وسيلة ملعرفة مشاعر      
تدخل الكاتب  فحسب دون ت الشخصيةمباشرة يف احلياة الداخلية للشخصية، حيث يسمع صو

  .عن طريق الشرح والتحليل

وهكذا اختلفت نفسيات شخصيات الالّز واختلفت معها نظرا إىل الزمن، فيتضح من      
خالل قراءة الرواية وكذلك من خالل األمثلة اليت اعتمدت يف الدراسة أنّ الشخصيات مجيعها 

الل الفرنسي، فجاءت الشخصيات حزينة مضطربة تعكس مالمح اتمع اجلزائري إبان االحت
  .متأسفة على أوضاعها وأوضاع جمتمعها
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إذا كانت أحداث رواية الالّز تدور معظمها إبان ثورة التحرير الوطين فإنّ  :رواية الزلزال-ب
ر مرحلة ازدهار االجتاه االشتراكي يف اجلزائر فقد رواية الزلزال كتبت حتت تأثريات سياسية، لتصو

1كما جاء يف الصفحة األخرية من روايته"م 1973"كتب وطار رواية الزلزال عام 
،أي بعد  

م، ليعبر من خالهلا عن جزائر ما 1971سنتني من صدور قانون الثورة الزراعية، الذي ظهر سنة 
  .بعد االستقالل، وعن أهم التحوالت االجتماعية واالقتصادية يف تلك الفترة

وزمن الرواية ال يتجاوز اليوم أو نصف اليوم، هلذا فإنّ الزمن املسيطر على الرواية هو الزمن      
احلوار  من خاللالنفسي املتمثل يف مزاج وحالة بو األرواح النفسية، والذي يتجلّى ذلك 

  .وكذلك االسترجاع الذي سيتطرق إليه الحقا ،الداخلي

متدهورة من خالل حماورته لنفسه، وخاصة يف حلظات تبدو حالة بو األرواح النفسية مأساوية 
تذهل املرضعة ..إنّ زلزلة الساعة شيء عظيم..أنا مريض، مثقل الروح.آه« :تأمله وانفعاله الداخلي
  2».احلوامل، ويسكر الناس بدون مخرعما أرضعت وتسقط 

احلقد والتكبر ويظل إحساس اخلوف واخليبة يالزمه إىل آخر الرواية، إضافة إىل نزعة      
جيمعون بني أبناء األغنياء  (...)« :واالحتقار والكراهية حنو أبناء قسنطينة ومن ذلك هذا الكالم

والفقراء يف ثانوية أو جامعة واحدة ويعطوم معلومات واحدة، إم يناقضون إرادة اهللا ويقفون 
   3».ناعرضة هلا، ويفسحون اال إىل اخلارج ليصدر أفكاره اهلدامة إلي

يتضح أيضا من هذا املونولوج عالقة التعاطف القائمة بني اإلقطاع واالستعمار، كوما      
  .يقومان على حساب املاليني من الكادحني واملقهورين من أبناء الشعب اجلزائري
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الذين لينتهي به املطاف يف آخر الرواية إىل اليأس ، بعد أن فقد األمل يف العثور على أقاربه     
كان يأمل أن ينقذوا أراضيه من استيالء احلكومة عليها، فلم يتبقى له سوى الدعاء لألولياء 

ويل اهللا، قضيت تسع ساعات يف الطريق قادما من  سيدي راشد، يا يا« : الصاحلني ومناجام 
في عنك، العاصمة يف هذا احلر، ألمر يهمين، ويهم مجيع الصاحلني الذين أورثهم اهللا أرضه، ال أخ

جئت أقطع الطريق بني احلكومة وبني أراضي، بتسجيلها على أقاريب،  .فأنت تعلم ما يف النفوس
سيدي راشد يا ويل اهللا، مل أعثر على أحد  شرط أن ال حيوزوها إالّ بعد أن أموت، لكن يا

1».منهم
   

 وانفعاالته واليت ظهرتإنّ احلوار الداخلي، كان وسيلة ترجم ا بو األرواح أحاسيسه      
واضح يف آخر الرواية، حني زلزل كيانه ففقد عقله، فكان بذلك قرار تأميم األراضي  وبشكل

  .الزراعية سببا يف الزلزال الذي أصابه وأصاب الفكر اإلقطاعي

لقد نقلت رواية الشمعة والدهاليز الوقائع اليت تزامنت وأحداث أكتوبر   :زالشمعة والدهالي -ج 
فحاولت أن تبحث عن املسببات واملرجعيات التارخيية اليت أوصلت اجلزائري إىل اتخاذ  م1988

هذا العنف الذي أودى حبياة الشاعر بطل الرواية يف النهاية  العنف كوسيلة للوصول إىل السلطة،
وقائع الشمعة والدهاليز، الروائية جتري قبل انتخابات  «يقول الطاهر وطار حول هذه الرواية 

م اليت خلقت ظروفا أخرى ال تعين الرواية يف هدفها الذي هو التعرف على أسباب األزمة 1992
  2»وليس على وقائعها وإن كنت وظفت بعضها

إنّ الزمن النفسي يف رواية الشمعة والدهاليز، يتمثل يف نظرة البطل حنو زمنه احلاضر املليء      
واالجتماعية واإليديولوجية، واليت كانت تتجلّى مبختلف اهلموم واملساءالت الفكرية والسياسية 

من خالل حواراته الداخلية، اليت عبر من خالهلا عن الواقع اجلزائري كاشفا بذلك عن أسباب 
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بالتأكيد، إنّ زمن ما حيدث حاليا، ابتدأ قبل اآلن ولرمبا قبل « الوضع احلايل املتأزم يف اجلزائر
ثبة طويلة شرع فيها منذ وقت بعيد، وما حيصل هو بلوغ زمن ما جيري يف املدينة، و...الليلة

فما . واملهم، هو زمن الوثوب، وليس زمن الرتول. الطرف اآلخر من اهلوة، إنه وقع قدمي الواثب
1».رادة نفذتإلذاك سوى حمصلة 

  

إنّ ما حيدث يف اجلزائر من اضطرابات حسب رأي بطل الرواية، ليس باألمر اجلديد بل هو     
  .حاصل، إنه وليد ظروف اقتصادية واجتماعية وسياسية معينة كانت سببا يف ذلك حتصيل

ومن مناذج احلوار الداخلي اليت كشفت بصراحة عن بواطن شخصية الشاعر قوله عن اجلماهري     
هؤالء مجاهري، مجاهري كادحة، وسواء أكانت على خطأ أو على « : احملتشدة يف ساحة أول ماي 

ملثقف ثوري مثلي، كرس حياته خلدمة اجلماهري والدفاع عن قضاياها، أن يقف  صواب، هل جيوز
هكذا نزعوا سراويلهم وارتدوا اجلالبيب، وأطلقوا . ضدهم؟ ماذا يفعلون؟ بصدد ماذا هم اآلن؟

  » 2.اللّحى، واستسلموا لسرداب من سراديب املاضي ميتصهم

 جتاهاجيول يف أعماق الشاعر من أفكار ومشاعر هذا احلوار الداخلي الطويل يكشف لنا عما      
ما حيدث حوله يف مكانه احلاضر وحلظته احلاضرة، كما يكشف لنا أيضا الصراع الداخلي النفسي 

عن سبب تواجد  ما دفعه إىل التأمل والتفكري والتساؤل الداخلي لدى الشاعر وإحساسه باحلرية
ضد هذه اجلماهري؟ أم سيكون يف صفّها إن كان سيقف وهؤالء الشبان؟ وماذا يفعلون؟ 

  .ويدعمها؟ حماوال إجياد إجابات مقنعة لتساؤالته لتحديد موقفه

ويف مقطع آخر جند الشاعر يدخل يف حديث داخلي نفسي من خالل التساؤالت بعد مغادرة      
س، حماوال الكشف عما جيول يف خاطره من أفكار وهواج الشخصية اليت أحبها احلافلة زهرية

أهي مريضة، تشتكي وجعا ما؟ أ هي تعاين مشاكل ما؟ قد « : وبصوت خافت ال يكاد يسمع
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! تكون مضطهدة يف مرتهلا، وقد تكون يف حاجة إىل حنان األبوين؟ ربما تستغيث من وحدة ما 
  »  1.العكس، ربما ترجو أن تترك وشأا يف أمن وسالم

دما استرق النظر يف عيين زهرية، حيث قرأ فيهما وقد استغرق الشاعر يف هذه التساؤالت بع    
ذلك النداء االسترحامي اآليت من بعيد، فقام الراوي بكشف ما يدور وخيتلج يف ذهنه وكشف 
مدى إحساسه ببداية التعلق بزهرية واالجنذاب ناحيتها؛ وجاء احلوار الداخلي على شكل 

ذه اللحظة اآلنية من تغريات ذهنية ونفسية وهذا نتيجة ملا تثريه ه ،استفهامات وتساؤالت متالحقة
  .تدفع الشخصية للتأمل وحماورة الذات

أما زهرية فقد اختذها الكاتب أمنوذجا عن الشباب اجلزائري ومعاناته ومشاكله اليومية والذي     
تعبت يا مية تعبت كلّ يوم  « :عبرت عنه الشخصية نفسها من خالل حوارها مع والدا قائلة

اليوم أي املسألة، لكن عندما أهبط املدينة أجد احلياة فيها قطعة كبرية من احلديد أو أقول 
األمسنت املقوى، ال منفذ هلا إطالقا ، ماذا تريدين عند املسؤول ؟ إذا كان األمر يتعلق بالشغل، 

لنوا فحتى إذا ما أع. عندما يتوفر منصب نعلن عنه يف اجلرائد، هم يكذبون، يكذبون. فال شغل
عنها يف اجلرائد، فإم يعطون املنصب باحملسوبية وما تبعها، كلّ من توظف أو منح شغال 

    2»فبالواسطة

من هذا احلوار يتبين بأنّ هذه الشخصية حزينة، ناقمة ساخطة على ما آلت إليه األوضاع يف      
  .حتى أصبحت مناصب العمل ال تقدم سوى بالرشوة والوساطة اجلزائر،

طول الوقت، إالّ أنه كان  - الشاعر وزهرية – ورغم كل هذه املعاناة اليت متر ا الشخصيتان     
فيها بالسعادة ولو لدقائق صغرية، فالزمن النفسي يف رواية الشمعة والدهاليز  تهناك أوقات شعر

للخروج ليس كله هم وتعب وقلق، بل كان هناك أيضا احللم، فأحالم اليقظة كانت تعترب متنفسا 
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عندما حتلّ الساعة العاشرة، أراه « :يف قوهلا زهريةمن الواقع املتأزم واحلزين وهذا ما عبرت عنه 
1».كما حيلو يل أن أراه، إنما أراه على حقيقته

   

، هو هروب من الواقع إىل اخليال بالنسبة للشاعر وكذلك "الساعة العاشرة"إنّ هذا الزمن     
عي والوحيد هلما مادامت الظروف االجتماعية والسياسية ال تسمح بذلك زهرية، هو املتنفس الطبي

  .يف الواقع

إنّ مشاعر البطل يف الرواية كانت مزجيا من اهلم والغم، لقد عجز أن يتفهم الوضع الذي متر به     
بالده، عجز أن جيد حال ملشاكلها، تعب من هؤالء الناس املندفعني حنو سراب فرأى أن تنتهي 

لريتكبوا محاقة إراحيت من . ليقتلوين«  :ته حتى يتخلّص من كلّ هذا العذاب الذي مير بهحيا
    2».ليتموا إرادة اهللا، ليقتلوين، لينجزوا ما حاولت إجنازه قبل أن ألتقي ا . العناء

إنّ الزمن النفسي يف رواية الشمعة والدهاليز، زمن صراع داخلي وتصادم، زمن تضارب     
السياسية والسلطوية يف البالد، زمن االجتاهات اإليديولوجية املتصارعة وزمن املواجهات  املصاحل

الدموية اهول مسارها وايتها؛ وهكذا كانت اية الشاعر راحة له من العناء الذي القاه يف 
افر البحث عن أسباب األزمة اليت متر ا اجلزائر، إنّ الرواية يف جمملها تلخص كيف أنّ التن

  .الفكري و اإليديولوجي كان سببا للعنف وسفك الدماء يف اجلزائر

الويل الطاهر يعود إىل مقامه "تأيت رواية الطاهر وطار  :الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي-د
لتعاجل مرحلة حساسة عاشها اتمع اجلزائري، وهي مرحلة اإلرهاب الذي استغرق فترة " الزكي

  .من خالهلا جرائم كثرية وفظيعة بلغت حد اهلمجية غري قصرية، ارتكبت

م، أي أا استغرقت ست 1999م وصيف 1993فترة مابني  ميثلزمن كتابة الرواية  إنّ    
سنوات، وتأكيدا على ذلك ما جاء يف إحدى رسائل الشاعر عبد اهللا عيسى حليلح اليت أرسلها إىل 
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بعد ست سنوات –صرت اآلن  (...)« :ما يلي م، واليت جاء فيها1999جوان  27أهله بتاريخ
 ؟ ألنه ال يقدر فضيلة التسامح إالّ من كان ضحية احلقد ملاذا... ! أعشق التسامح- من احلرب

  1».27/06/99اجلبل / عبد اهللا عيسى حليلح(...) 

من  أما زمن الرواية فجاء يف أغلبه يف صيغة املاضي، وهذا ما يظهر يف أغلب فقرات الرواية      
الذي متخض عنه مشاركة الويل " الزمن التارخيي"كثرة األفعال املاضية فيها، كما يتجاوز الكاتب 

اقتحام مسجد اخلليل،  معركة اليمامة، معركة أفغانستان،: يف عدة معارك منهابطل الرواية الطاهر 
يتكلم عن وقائع  قضية الشيشان إىل غري ذلك، وعموما فإنّ الزمن يف هذه الرواية غري حمدد، ألنه

  .حدثت وجرت دون أن مييز زمن وقوعها

الداخلي، والذي عكس نفسية  احلوارأما الزمن النفسي يف هذه الرواية فيتضح من خالل      
يا "الويل الطاهر وخاصة حالة اخلوف اليت كان يشعر ا من املستقبل ومن اهول فتكرر عبارة 

أربعة وثالثني خري دليل على ذلك، وقد تكررت يف الرواية حوايل " خايف األلطاف جننا مما خناف
احلالة النفسية للويل الطاهر من مرة، حيث ال تكاد ختلو صفحات الرواية منها، واليت تعكس 

خوف بل ورعب أفرزه ذلك االحنالل يف اتمع الذي أدى يف نظره إىل كوارث اجتماعية ومن 
  :ذلك قوله

لكن الناس مل يعودوا . كاجلرب سرت عدوى الفسق والفجور، واالستخفاف بكل قيم األولني« 
ميألوا بذوام وببنات مسلمات  أولو األمر، بثّوا أجهزة مسوها تلفزات،. حيكون جلودهم

ال . عاريات متربجات، ومبا ميدهم به النصارى أو يصنعونه هم، من أفالم مألى دعارة وفحشا
2».أحد أعلن عن بقائه على إسالمه، وال أحد أعلن عن خروجه منه، وعن ملّته اجلديدة
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ة الوحيدة اليت أملّت بالويل يتضح من خالل هذا الكالم أنّ اخلوف ليس فقط احلالة النفسي    
الطاهر، بل االنزعاج واحلزن ملا آلت إليه األوضاع يف اتمع اجلزائري من نقص الوعي وانعدام 

  . املسؤولية

لقد أراد الويل الطاهر أن يصلح اتمع والذي لن يكون إالّ إذا مجع خرية الشباب املسلمني يف     
ر كانت مزجيا من اخلوف واحلزن والرغبة يف اإلصالح، إنّ مشاعر الويل الطاه ،مقامه الزكي

ولكن ذلك لن يكون إالّ إذا عثر على مقامه الزكي، إنّ حالة اخلوف اليت كانت تنتاب الويل 
الطاهر كان ذلك بسبب خوفه من الضياع وفقدانه ملقامه الزكي إىل األبد ما جعله يشعر أنّ اليوم 

مقامي الزكي يتضاعف، بتوقف امليقات، وال شك أنّ الليل النهار مثل «الواحد يقدر بألف سنة 
  1»سينتظر ألف سنة مما يعدون

الويل الطاهر يرفع "ن الزمن النفسي يف هذه الرواية، فماذا عن روايته األخرية عهذا ما كان      
  .؟"يديه بالدعاء

الشمعة عن ارتباطها بالروايتني السابقتني  الكاتبوقد قال  :الويل الطاهر يرفع يديه بالدعاء-ه
املوضوع واحد، والشخوص هم، بأمسائهم  « :والدهاليز والويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي

لقد استعملت عبارة جزء، بدل عبارة الكتاب الثاين، ومل ال، فقد أكون . وصفام، وخبصوصيام
2»؟...وانا جديدابصدد كتابة رواية واحدة، كلما تعبت وضعت هلا عن

  

بالروايتني السابقتني إالّ " الويل الطاهر يرفع يديه بالدعاء"ولكن على الرغم من ارتباط رواية      
أنّ املتلقي ال حيتاج هلذه املرجعية يف تعامله مع أحداثها قراءة ونقدا، وما سيعرف عن الويل الطاهر 

  .قةيف هذه الرواية ال يلزم بإضافات من املرجعيات الساب
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مع الوضع " الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي"إذا كان الكاتب قد تفاعل يف روايته السابقة      
ه يف هذه الرواية ينفتح على الوضع العريب بتحوالته املتسارعة، ما جعله ينتج رواية يف اجلزائر، فإن

  .تشتغل على احلدث وعلى التداخل الزمين

     م أي بعد 2004أوت  21ده الروائي بتوقيعه يف آخر الرواية هوإنّ زمن كتابة الرواية كما حد
اجتياح أمريكا للعراق، ويف ذلك علّق الروائي نفسه على ذلك يف قوله يف مقدمته اليت جاءت 

فلدي مل أكن إطالقا، أنوي كتابة رواية هذا العام، «  :اليت قال فيهاتأشرية عبور حتت عنوان 
مشاريع قصص قصرية، يالزمين بعضها منذ ما يزيد عن عشر سنوات، باإلضافة إىل إرهاق سنة 
كاملة من اجلهد يف اجلاحظية، لكن ضغط الظروف العاملية، والوضعية يف العراق والعامل العريب 

  1»اإلسالمي، فرض علي رواية، مل أعايشها، سنوات عديدة، كما هو الشأن لباقي أعمايلو

ولعلّ الزمن النفسي يف هذه الرواية يتضح من خالل التداخالت الزمنية تلك التداخالت اليت     
ني احلاضر واملاضي هو جتربة نفسية يعيشها اإلنسان نسان العريب يف فكره، فالتداخل بيعيشها اإل

الويل العريب الذي ال يستطيع التخلص من ماضيه الكامن فيه واملؤثر على حاضره وهذا ما جسده 
مل أشأ أن أوقظ الويل الطاهر  « :الطاهر يف هذه الرواية؛ وهذا ما عبر عنه الطاهر وطار يف قوله

  2».من غيبوبته، اليت يرى فيها ما يرى، فلعلين كمواطن عريب، أعيش أحالم يقظة معه

 «: واحللملقد اختلط الزمن على الويل الطاهر فما عاد يفرق بني املاضي واحلاضر أو احلقيقة      
ذاكرة الويل الطاهر تستعيد صورا وأخيلة، عن وقائع جرت، لكن ال مييز، أو حىت يتصور زمن 
وقوعها، األمس واليوم والسنة املاضية، والقرن املاضي، كلّها، آن، قد يصغر وقد يكرب، قد يطول 

3».وقد يقصر، قد ال يكون سوى ومضة، من ومضات حلم، أو كابوس
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عرف « :ول اليت أصابت الويل الطاهر مل تدم طويال فسرعان ما عرف زمنهولكن حالة الذه  
 فقط ليس ها هنا، يف زمن الوباء الذي عم،.حلظته، أدرك الويل الطاهر الزمن الذي تواجد فيه

العامل العريب، إنما كل العامل اإلسالمي، زمن صار فيه العرب واملسلمون جندا للمسيحيني حيملون 
   1». أسلحتهم، ويلبسون ألبستهم، ويروجون لعقائدهم

إنّ ما يشعر به الويل الطاهر يف هذه اللحظة، هو األمل واحلزن، فالعامل العريب اإلسالمي عامل     
ل له وال قوة، تتقاذفه املصاحل ويفتك به أقوياء العامل؛ إنّ ما يشعر به موبوء منهزم مريض ال حو

الويل الطاهر مزيج بني األمل واألسف على الوطن العريب اإلسالمي، و ما آلت إليه أموره من 
  .مآسي وكوارث

هذا ما جاء أيضا على لسان إحدى شخصيات الرواية، وهي امرأة عراقية عجوز حتدث و    
قويل ما   « :يارة الرئيس صدام حسني هلما، معربة على الوضع العريب الراهن قائلةأختها بعد ز

يكون أمره باألصح، فالزمن الذي حنن فيه، مل يبق أحد على ما كان عليه، العزيز، ذل والذليل، 
    2».والغريب، صار صاحب الدار. عز

يا خايف "اء الذي حتول من وخري دليل على الزمن النفسي يف هذه الرواية أيضا، ذلك الدع    
، وهو دعاء عبر به الويل "يا خايف األلطاف سلّط علينا ما خناف"إىل " األلطاف جننا مما خناف

له للحالة املأساوية اليت يعيشها العرب يف ختبطهم بني أيادي األقوياءالطاهر عن غضبه وعدم تقب.  

ل وحتويل التجربة النفسية و الذهنية اليت يتبني مما سبق مقدرة الطاهر وطار كروائي على نق    
ا عنهيعيشها اإلنسان العريب يف العامل اليوم ليجس دها يف شخصيات من ورق ليعرب.  

    فاكتسب جه إىل داخلها، وحاول سرب أعماقها لقد اهتم الطاهر وطار بالشخصية الروائية، فات
  . معىن جديدا باعتباره نابعا من وجود الشخصية، ومن إدراكها له الزمن بذلك
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إنّ اختيار الروائي لنقطة الصفر اليت يبتدئ ا سرد الرواية هي بداية   :املفارقة الزمنية -4
م ويؤخر ويعيد ترتيب التالعب الزمين الذي تتجلّى فيه طبيعة الزمن الروائي التخيلية، فيقد

عليه رؤيته الفكرية والفنية، وهذا التفاوت يف ترتيب األحداث يسمى  األحداث وفق ما متليه
  .باملفارقة الزمنية

املفارقة الزمنية تكون وفق حركتني أساسيتني حتدثان، إما باستباق واقعة ستحدث الحقا، أو و     
استرجاع وقائع ماضية؛ فظهور أي شخصية جديدة يف النص مثال يتطلب عودة للوراء لكشف 

سعيد بعض العناصر اهلامة عنها، ورمبا االحتفاظ ببعض العناصر لكشفها يف زمن الحق، يقول 
تقسيم زمن النص إىل اجتاهني أساسيني  ميكن« " :حتليل اخلطاب الروائي"كتابه  يفيقطني 
    1». ومن خالهلما النظام الزمين. اإلخبار القبلي واإلخبار البعدي: للتواصل

حتقق للرواية توازا الزمين ويف نفس الوقت ختلّصها من نواقص الرتابة « واملفارقة السردية      
ها يف خمتلف األطوار ومن هنا أمهيتها اليت ال جيب أن ختفى علينا عند حتليل واخلطية اليت تتهدد

  :فاملفارقة الزمنية هي اليت متنح للخطاب الروائي مجاليته، وهي نوعان 2». الزمن يف الرواية

هو أحد طريف املفارقة السردية املشار إليها سابقا، وهو عبارة عن عودة إىل  :زمن االسترجاع-أ
دة إىل ما مضى من أحداث، فالسارد يوقف عجلة السرد املتنامي إىل األمام ليعود إىل الوراء عو

فمن خالله يتم قطع . الوراء يف حركية ارتدادية لسري األحداث، الستذكار ماضي بعيد أو قريب
مللء الفجوات اليت خيلّفها السرد وراءه سواء بإعطائنا معلومات «التسلسل الزمين ألحداث الرواية 
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ول سوابق شخصية جديدة دخلت عامل القصة أو بإطّالعنا على حاضر شخصية اختفت عن ح
   1». مسرح األحداث مثّ عادت للظهور من جديد

  : وهناك أنواع خمتلفة من االسترجاع وهي

ويعود إىل ما قبل بداية الرواية، يلجأ إليه الكاتب ملأل فراغات زمنية  :االسترجاع اخلارجي-1
مسار األحداث، ويتركز عامة يف االفتتاحية أو عند ظهور شخصية جديدة  تساعد على فهم

الذي « :للتعرف على ماضيها وطبيعة عالقاا بالشخصيات األخرى، فاالسترجاع اخلارجي هو
فهو يبقى يف مجيع األحوال وكيفما كان  2»تظل سعته السردية كلّها من خارج احلكاية األوىل

  .سرد مداه خارج النطاق الزمين لل

استرجاعا داخليا،  ىوهو عودة إىل ماضي الحق لبداية الرواية و يسم :االسترجاع الداخلي -2
ومسارها  وهو خيتص باستعادة أحداث هلا عالقة بأحداث الرواية الرئيسية وشخصياا املركزية

ىل أي أنه يسري معها وفق خطّ زمين واحد بالنسبة إ«. الزمين متوحد مع مسار هذه األحداث
3».زمنها الروائي

  

إرجاع خمتلط يكون « ، فهو )الداخلي واخلارجي(وجيمع بني سابقيه  :االسترجاع املختلط -3
يطلق عليه اسم االسترجاع املزجي . 4»فيه املدى سابقا واالتساع الحقا لنقطة بدء احلكي األول

جزء هاما من النص  االسترجاع بأنواعه الثالثة ميثل« وعموما فإنّ . أو االسترجاع املختلط
  5.»الروائي، وله تقنياته اخلاصة ومؤشراته املميزة ووظيفته اليت ختتلف من رواية إىل رواية
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وتسمى الفترة اليت يستغرقها االسترجاع عند ارتداده إىل الوراء تاركا مسار السرد التصاعدي     
والتباعد الكثري أو القليل عن حلظة القص هو الذي حيدد هذا املدى، ، )مدى االسترجاع(ب 

وقد « .مفسحة اال للمفارقة الزمنيةالذي يتم تعيينه انطالقا من اللحظة اليت تتوقف فيها احلكاية 
تظهر املدة واضحة للعيان من خالل اإلعالن عن املدة الزمنية صراحة يف حني ال ميكن كشف 

  . 1»إالّ من خالل مصاحبات اخلطاب كالقرائن اللفظية على هذا املدىزمنية االستذكار 

وميكن القول إنّ العودة إىل املاضي تقدر مدا باستعمال وحدات الزمن املعروفة أيام شهور،       
وسنوات هذا على حمور الرواية، لكن إذا تتبعت هذه احلركة حنو املاضي على حمور اخلطاب 

لقياسها اعتمادا على ما تشغله من املساحة املكتوبة من خالل ما يسمى لوجدت إمكانية ثانية 
خالل املساحة الطباعية اليت «  فالسعة متكّن من قياس االستذكار لكن من. )سعة االستذكار(

   2»يشغلها يف النص الروائي واليت تتفاوت من عدة أسطر إىل عشرات الصفحات

قصرها على نص دون آخر إذ أنه مينح القارئ معلومات  وظائف ال ميكن وحيقّق االسترجاع      
عن ماضي الشخصية، ويسد ثغرات يكون الراوي قد أسقطها عمدا خالل السرد ويساعد 

العودة إىل أحداث سبقت إثارا برسم  «االسترجاع على فهم مسار األحداث وتفسري دالالا أو
بعض األحداث املاضية سواء بإعطاء داللة مل تكن  التكرار الذي يفيد التذكري أو حتى لتغيري داللة

 3».أويل سابق واستبداله بتفسري جديدله داللة أصال أو لسحب ت

يعد االستشراف تقنية زمنية خترب صراحة أو ضمنا عن أحداث أو  :)االستشراف( االستباق -ب
أقوال أو أعمال سيشهدها السرد الروائي يف وقت الحق، والغاية منه هو محل القارئ على توقّع 

كلّ مقطع حكائي يروي أو يثري أحداثا «فهو . حادث ما، أو التكهن مبستقبل إحدى الشخصيات
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فهو توقّع وانتظار ملا سيقع؛ ومنه استباق خارجي يقع  1،»حدوثها سابقة عن أواا أو ميكن توقع
على مقربة من زمن السرد أو الكتابة وهو نادر الوجود، واستباق داخلي أكثر توظيفا يف الرواية 

  . وهو يقع داخل املدى الزمين للرواية

هو  ميكن التوصل إليه وما دام االستباق يعمل على تقدمي معلومات سابقة ألواا، فإنّ أبرز ما    
كون هذه املعلومات بعيدة كلّ البعد عن اليقني، قد تتأكّد بطريقة فعلية وقد ال حيدث ذلك، هذا 
األمر الذي جيعل التعامل مع هذه التقنية والكشف عن طرق اشتغاهلا يف النص من زاويتني، فقد 

ري اإلعداد لسردها من طرف متهيد أو توطئة ألحداث الحقة جي« : يعمل االستباق ليكون مبثابة
الراوي فتكون غايتها يف هذه احلالة هي محل القارئ على توقع حادث ما أو التكهن مبستقبل 

كما أنها قد تأيت على شكل إعالن عما ستؤول إليه مصائر (...) إحدى الشخصيات 
  »2.الشخصيات

 ،هده السرد يف مرحلة الحقةإذا ما متّ اإلخبار بصراحة عما سيش إعالنااالستباق قد يكون ف    
إذا ما أشار إىل أحداث تكون جمرد عالمات ال تكتسي داللتها إالّ الحقا، أي  متهيداويكون 

غري مؤكدة مثل مشاريع وافتراضات الشخصيات اليت يكون حتققها مستقبال « : تكون تطلعات
  . ية مقارنة باالسترجاعيف الروا كون قليالي؛ وعلى العموم فإنّ االستشراف »3.أمرا مشكوكا فيه

   :املفارقة الزمنية يف روايات الطاهر وطار -5

إذا اعترب االسترجاع هو العودة إىل الوراء، واالستباق هو االطالع على ما هو آت فاملفارقة      
ويعد االسترجاع التقنية  ؛الزمنية تكون خارجة عن حلظة احلاضر سواء يف املاضي أو املستقبل

السردية املهيمنة على جممل تقنيات البناء الزمين يف مصادر الدراسة، حيث يتوقف احلدث عند 
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نقطة حمددة من حركة السرد لرواية حدث سابق عليه، إما إلضاءة ماضي شخصية مثّ إدخاهلا 
فترة من الزمن أو حداثيا إىل هذه احلركة أو الستعادة ماضي شخصية غابت عن تلك احلركة ل

  .لسد ثغرة زمنية يف النص

احلركتان الزمنيتان تتناوبان داخل « :يف حركيت االسترجاع واالستشراف أنّأمحد طالب يقول  
الصيغ  الشخصية وخارجها بشكل مضطرد، إذ ينسجم الزمن النفسي، مع الزمن النحوي فتسيطر

ة، على الزمن اآليت التأملي، اليت جتعل زمن والتذكر، والصيغ املضارعد املاضية، على زمن االرتدا
1»السرد حاضرا ومباشرا

فالزمن النحوي يف الرواية البد له أن يندمج مع الزمن النفسي   
للشخصية حىت تتشكل املفارقة الزمنية، وقد امتازت روايات الطاهر وطار ذه اخلاصية حيث 

الزمنية يف املكان املطلوب، وهذا وإن كان استطاع هذا الروائي الكبري أن يوظف تلك احلركات 
اليت تتداخل وتتعدد من دون أن  ،نه من تقنيات الزمنيدلّ على شيء فإنما يدلّ على مهارته ومتكّ

  . خيتل البناء الروائي وهذا ما ملس يف حتليل هته الروايات

ساسه، الشيء الذي لقد اهتم الطاهر وطار بأسلوب االرتداد فبىن روايته كلّها على أ :الالز -أ
دفعه إىل عدم إعطاء أمهية كبرية لعنصر الزمن الذي بدا متداخال تتحكم فيه تعرجات احلالة 

ره رؤية الكاتب اإليديولوجيةالنفسية للشخصية، وتسي.  

يعتمد معظم الروائيني على قراءة احلاضر باالستعانة باملاضي، وهكذا فعل الطاهر وطار فهو     
الزمن الدائري يف هذه الرواية، فعرب نقطة البداية تنتهي الرواية يف التقاء زمنني املاضي بناء « اعتمد 

فإنّ أغلب التحوالت السردية تنتقل من مستوى األفعال (...) بتضحياته، واحلاضر بضحاياه 
2».السلوكية للشخوص، لتتحول إىل حركة وجدانية عمادها احللم والتذكر واالسترجاع

             

                                                             
           102، ص )املقال القصصي والقصة القصرية(أمحد طالب، األدب اجلزائري احلديث   1
   76 ص، والبنية يف روايات الطاهر وطار إدريس بوديبة، الرؤية  2



 

 

تبدأ رواية الالز باسترجاع حيث تعود خميلة الشيخ الربيعي إىل املاضي لتستعيد ذكريات     
تكشف من خالهلا على أحداث الثورة من قبل اندالعها إىل مقتل زيدان، ومن ذلك تذكره لوفاة 

استشهد يف طريقه به ..قدور ابين استشهد معه. الالز املسكني..هذا الالز «رأى الالزابنه حينما 
   1» إىل احلدود

صفحة  إىل احلادية عشرةهذه احلادثة دفعت الشيخ الربيعي السترجاع طويل بدأ من الصفحة     
الشباك، الربيعي مكتب املنح، القابع خلف  أيقظ موظف« حيث )275( مائتني ومخسة وسبعني

2».من سهومه، فناوله بطاقته
   

للهرب خوفا من الفرنسيني الذين ألقوا  وكذلك استرجاع قدور ملاضيه وهو على أهبة االستعداد
3»..وعاد يعيش وقائع مثانية أشهر مرت« : القبض على الالز

وهو استرجاع داخلي ذو مدى  
قصري تزيد سعته على عشر صفحات مكّن القارئ من التعرف على شخصية قدور ومحو وحتى 

  .زيدان

إنه يتذكر جيدا «:ث صديقه محوم، وهو حيد1945أو تذكره لوقائع الثامن من شهر ماي      
يف كلّ مكان، وكيف كان هو .. كيف كانت الطائرات تقذف مئات القنابل تنفجر هنا وهناك

 4»..وكلّ أفراد دواره يتراكضون يف احلصائد كاانني، والنريان تلتهب من حتتهم ومن فوقهم
وهو استرجاع خارجي كون الرواية حتكي سنوات احلرب التحريرية املباركة وليس قبلها وهو ذو 

  .مدى قصري، وسعته عشرة أسطر كان الغرض منه إظهار مهجية وبشاعة االستعمار الفرنسي

وليس هذا فقط بل جند الكثري من االسترجاعات يف صفحات متعددة مثال الصفحة مخسة      
 خيرب زيدان ابنه الالز حبقيقة أبوته له كاشفا بذلك عن قصة قدمية كانت جتمعه حني) 65(وستون 
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(...) « :قائال سنوات طويلةبأمه اليت هي ابنة عمه مرمي فسرد عليه تلك القصة اليت مضى عليها 
هربت . وكانت أمك مرمي، مسكينة ابنة عمي تكربين بعدة سنوات. كان عمري مثاين عشرة سنة

وهو استرجاع  1»..لبثنا شهرا مثّ ألقي القبض علي وجندت للخدمة العسكرية. ىل الغابةوإياها إ
خارجي ذو مدى طويل يعود ألكثر من مخس وعشرين سنة ال تزيد سعته على تسعة أسطر، كان 
الغرض منه إظهار زيدان ألبوته لالز الذي كان جيهل من هو والده وكذلك إلزالة اإلام 

  .الذي يظلّ يبحث عن سر الالز وحقيقة نسبه والغموض عن القارئ

وكوسيلة للتعليل يتخذ الطاهر وطار تقنية االسترجاع يف الكشف عن خلفيات انتخابات      
بينما راح زيدان «  :م، وما اجنر عنها من خالفات سياسية وانقسامات بني اجلزائريني1947

لعلّه  ..  عنقه، ويفكّر يف قضايا أخرىيواصل كالمه يف هدوء مفتعل، كان الشيخ يركّز بصره يف
، ولعله كان يفكر يف مسألة اخلالفات اليت حدثت وأدت 1947كان يرجع بذاكرته إىل انتخابات 

وهو استرجاع خارجي، ذو مدى قصري ال تزيد سعته  2».إىل االصطدامات املسلّحة بني ااهدين
وكذلك ليربز  ،الشيخ مسعود لزيدان عن بضعة أسطر، جاء ليكشف ويوضح للقارئ سر كراهية

  .بني ااهدين إبان الثورة التحريريةببا من أسباب املواجهات املسلحة س

إنّ استرجاع املاضي هو آخر شيء قام به زيدان قبل أن يعدم بعد أن مر أمامه شريط حياته      
انقالب مصر وما أتى به،  وفكّر يف سوزان، ويف موسكو، ويف احلرب العاملية الثانية، ويف(...) « 

ويف الالز، ومريانة، ومحو، وبعطوش الذي ظلّ طيلة الفجر، يفكر فيه، ويتساءل عما إذا كان 
وهو استرجاع مزجي جيمع بني الداخلي  3».ممكنا أن تكون هناك خيانة مطلقة، أو ترد ائي
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 ،عن عقيدته الشيوعية واخلارجي سعته سبعة أسطر، ويظهر من خالله عدم رغبة زيدان يف التخلي
  .كما يظهر من خالله اهتمام زيدان مبصري اجلزائر حتى وهو على مشارف املوت

من إنّ اللجوء إىل استحضار ذكريات يف حياة الشخصيات تعمل على توضيح جوانب خفية     
، هلذا فإنّ صيغة العودة إىل املاضي اليت اعتمدها الروائي وظفت للقيام مبهمتني األوىل حياا

اإلخبار عن تلك الصراعات الفكرية واإليديولوجية اليت سادت الثورة التحريرية واليت أدت إىل 
تصفيات جسدية كما حصل مع زيدان يف اية الرواية، والثانية تتمثل يف احلاضر الذي مل يعد 
يشعر فيه اتمع اجلزائري بالتأقلم واالنسجام، وهذا ما عبر عنه الشيخ الربيعي يف بداية الرواية، 
أما من الناحية الفنية فقد سامهت هته االسترجاعات يف ملء الفجوات اليت يكتنفها الغموض ملنح 

دمة ألفكار إمكانية فهم مسار األحداث، كما أنّ استرجاع زيدان ملاضيه ما كان ذلك إالّ خ
  .الروائي اإليديولوجية ،كما جعلها وسيلة لسرب أغوار هذه الشخصية

  أما االستشراف يف هذه الرواية فيظهر جليا كإعالن من خالل احلوار الذي مجع بني     
ومن ذلك احلوار الذي جرى بني محو أخو زيدان وقدور الذي حاول من خالله أن  ،الشخصيات

يدان مستشرفا بذلك أنّ اجلزائر مهما عانت من ويالت االستعمار يستعرض أفكار أخيه ز
وهذه البالد ليس فيها حق، لكن سيأيت .. الصح هو احلق« : الفرنسي فسوف تنال استقالهلا قائال

  1»يوم، وال يبقى يف الوادي إالّ احلجارة، إالّ الصح، إالّ احلق

جلزائر، وليس هذا فقط، بل وصور كيف وكأنّ محو ذا الكالم كان قد تنبأ باستقالل ا     
خيرج الفرنسيون، يفقر األغنياء وينعدمون، ينام « :سيتغري اتمع اجلزائري بعد االستقالل قائال

مجيع الناس على الشبع، نقرأ كلّنا، نتعلم العربية والرومية، مبا فيها االنكليزية واألملانية والروسية 
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نصري فامهني، نظيفني، ..واخلوجة، والقائد، والشرطي مناالشانبيط، ..يصبح احلاكم من عندنا
1».مجيلني، حمترمني، كالفرنسيس

  

هذا احللم الذي تصوره محو والذي نقله عن أفكار أخيه، سيصبح يف النهاية جزء منه حقيقة،     
  .ألنّ هذا ما سيحدث مستقبال

نه سيغادر املكان آلخر مرة فكان إنّ مغادرة زيدان يف القطار من القرية إىل اجلبل أشعرته بأ    
ولكن اقتراب موعد « :هذا استباقا متهيديا ملا سيحدث مستقبال و ذلك من خالل قول الروائي

2» ..القطار الذي سيقله ويغادر به القرية، ربما للمرة األخرية، دفعه إىل هذه احلركة
  

 ا جزءا يسريا، وقد ساهم عنصرلقد تعددت االستباقات يف رواية الالز، وما ذكر مل يكن إالّ    
يف  احضويف حتديد األبعاد النفسية للشخصيات وموقفها من الواقع، كما  واالسترجاع االستباق

  .البدائل هاية املطاف موقف الكاتب من الوقائع، و طرح

كان «: يلخص الوجع الوطين العام الذي بشري بوجيرةإنّ الزمن يف هذه الرواية كما يقول    
يتعفن بني قطبني وجوديني مأساويني ميثل أحدمها املاضي األليم املتخم بالدماء والضحايا وبتشبث 

3»ثانيهما حباضر أترعت كأسه بتناقضات اجتماعية أفرزها الواقع اجلديد
   

إنّ رواية الالز تتناول يف متنها الشأن اجلزائري وترسم بقلم صاحبها حقبة من حقب الثورة     
  .املباركة، اليت انتصر فيها الشعب اجلزائري على قوى الظلم واالستبداداجلزائرية 

عبد ايد بو "إنّ التغيري الذي طرأ على اتمع اجلزائري بعد االستقالل دفع ب  :الزلزال-ب
إىل إقصاء نفسه من الواقع فاعتمد على ذاكرته يف سرد واسترجاع ماضيه وأجماده، لقد " األرواح
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ملاضي املالذ اآلمن والسعيد له، ضد زمنه احلاضر الذي مل ميثل له سوى الشقاء جعل من الزمن ا
 .واحلزن

لقد اتخذ الكاتب أسلوب االسترجاع كوسيلة يعرف من خالهلا ماضي الشخصية وموقفها     
من احلاضر، ومن ذلك ما جاء على لسان بو األرواح يف قوله عن تغري مدينة قسنطينة عن سابقها 

  :ييف املاض

زمن الفرنسيني كانت هادئة بشكل ملفت . احلق، احلق، املدينة انقلبت رأسا على عقب.ال« 
تدب احلياة فيها مع مطلع النهار، رويدا رويدا، وتزدهر بني العاشرة ومنتصف النهار، مث . للنظر

 ختفت فجأة، حىت الساعة الثالثة، لتستأنف تصاعدها، حىت تشتد بني اخلامسة والتاسعة عندما
يغادر التالميذ املدارس والثانويات واملعاهد، وتتألق األنوار، وتنطلق العطور، من الغادات 

1»األوروبيات واإلسرائيليات الالّئي ميألن الشوارع كاحلوريات، جة وحبورا
وهو استرجاع  

خارجي، ذو مدى طويل يعود لسنوات االحتالل الفرنسي بينما زمن الرواية كما هو معروف هو 
  . ة السبعينات، أما سعته فهي ستة أسطرفتر

من خالل  فهوهنا يبدو جليا حنني الشيخ عبد ايد بو األرواح، أليامه املاضية يف قسنطينة،     
هذا االسترجاع يتأسف على ماضيه اجلميل الذي عاشه يف ظلّ االستعمار الفرنسي مشمئزا من 

ه، إنه غريب عن حاضره ومستقبله الذي جعله الواقع واحلاضر الذي سحب منه كلّ سلطته ونفوذ
يكره الناس ويكره هذا الزمن الذي صار حسب رأيه احلفاة العراة أسيادا بدال عنه وعن غريه من 

  .اإلقطاعيني

مل جيد الشيخ بو األرواح من ملجأ غري العودة إىل املاضي البعيد حينا، والقريب حينا آخر،     
 قرأنا العلم الشريف، وجالسنا العلماء«  :الشخصي حينا فيقولفهو يرتد بذاكرته إىل ماضيه 
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وكافحنا مع الشيخ بن باديس تغمده اهللا برمحته الواسعة، وتفقهنا يف املذاهب األربعة ومل نعثر، 
1».على هذا املنكر

  . وهو استرجاع خارجي، ذو مدى طويل سعته سطرين 

نعطيك : أرسلوا إىل أيب خفية« :وأحيانا إىل ماضي عائلته احلافل باجلرائم واخليانات فيقول     
فتح أيب (...) األرض، نتركك زعيما يف قبيلتك، افتح لنا الباب، ولك األمان أنت وأفراد أسرتك 

وهو أيضا استرجاع خارجي، ذو مدى طويل جدا يعود إىل  2».الباب، دخل الفرنسيون املنطقة
م حلظة دخول فرنسا اجلزائر سعته صفحتني، ربما أراد الطاهر وطار أن يربز من خالله أنّ 1830

وذلك خلوفهم على أراضيهم  ،فرنسا مل تكن لتحتل اجلزائر لوال تواطؤ اجلزائريني اإلقطاعيني معها
  .وممتلكام على حساب بقية الشعب

سائه، وطريقة مقتلهن بني يديه، مرورا يف آخر فصل من الرواية ماضيه مع ن يسترجعمثّ     
بأصدقائه األغنياء وجهاء املدينة أثناء االحتالل، الذين مل يعودوا سوى باعة ودالّلني، ليفقد بعد 

  .فيجن وحياول االنتحارذلك قواه وصربه 

ة بو وهكذا فالزمن يف رواية الزلزال قائم على صراع بني ثنائية املاضي واحلاضر احملتدم يف نفسي    
األرواح الذي تتحطم أمانيه يف األخري، بعد أن فقد موقعه االجتماعي وعجز عن استعادته أو 

  .التكيف مع واقعه اجلديد

هذا عن تقنية االسترجاع أما االستشراف فنكاد ال نلمح إالّ واحدا وهو استباق إعالين متثل     
ابه وغريه من اإلقطاعيني يف النهاية، وليس يف تنبأ الشيخ عبد ايد بو األرواح بالزلزال الذي أص

  .مدينة قسنطينة كما كان يتمىن
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هل إنين مع الزلزال أو ضده؟ أنا مع القضاء على اإلحساس املتواصل « :يقول يف هذا الصدد    
  1»ويتقبل وعديت  غري أن يليب سيدي راشد دعويت. ال يفعل ذلك غري الزلزال احلقيقي. بالزلزال

    تحقق الزلزال ف ميلكه يف املاضيت املدينة سكانا وأخالقا وفقد البطل كلّ ما كان رلقد تغي
دته الثورة الزراعية اليت سحبت من بو النفسي الذي كان خائفا منه، إنّ الزلزال هو ما جس
  .األرواح أراضيه عن طريق التأميم، ومنحتها لعامة الشعب

نبين على مستويني من الزمن، أحدمها سرد ت والدهاليزإنّ رواية الشمعة  :الشمعة والدهاليز- ج
األحداث احلالية احلاضرة اليت حتدث للشاعر، وهو حياول فهم ما جيري يف شوارع مدينة اجلزائر 
العاصمة، وثانيهما سرد لألحداث املاضية اليت يسترجع فيها الشاعر وعمار بن ياسر طفولتهما 

  .وشباما

حركة االسترجاع يف هذه رواية كان البد من االستشهاد بقول الروائي وقبل الولوج يف حتليل     
الزمن ليس زمنا تارخييا متسلسال، أو « : الطاهر وطار حينما تكلم عن الزمن يف هذه الرواية قائال

والتنقل من هذه اللحظة إىل تلكم، ومن هذه  ،زمن التذكرإنه زمن أهل الكهف، . ممنطقا وحمسوبا
ولقد تعمدت حينا واضطررت حينا آخر، إىل طي الزمن، وجعله وقتا حلميا، . كالواقعة إىل تل

يقع يف مناطق مظلمة ومناطق مضاءة، مناطق واعية ومناطق موهومة، اإلحساس ا يغلب طوهلا 
2».أو قصرها

   

  وفيه يستيقظ) زمن األحداث(يبدأ القص يف رواية الشمعة والدهاليز من الزمن احلاضر     
الشاعر على أصوات متزق سكون الليل، تنطلق من ساحة أول ماي بالعاصمة حيث جرت 
مظاهرة سياسية احتجاجية ألنصار احلزب اإلسالمي، فاستفزت فضوله صيحات وهتافات هؤالء 
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ال إله إالّ اهللا، حممد رسول اهللا، عليها حنيا وعليها منوت وعليها "األنصار مرددة شعارات واحدة 
  .، فيغادر البطل مرتله باتجاه ساحة أول ماي ملعرفة ما حيدث"نلقى اهللا

غري أنّ الشاعر سرعان ما يغادر زمن احلاضر ليعود إىل دهاليز املاضي ويسترجع أفكارا     
ترسبت يف ذهنه ونفسيته وشغلت حيزا فسيحا منها، وما تلك العودة إالّ هروبا من مرارة الواقع 

طفولته حيث يكشف جانبا من تاريخ عائلته الثوري ومواقفها جتاه  إىل القرية اليت احتضنت
املستعمر كما هو احلال يف هذا املقطع السردي الذي يصف فيه الشاعر أحد املشاهد الثورية 

كيف علم هؤالء الناس مبا جرى يف الوادي، وقرروا يف هذا الوقت « :البطولية اليت شارك فيها 
ستجري حبثا عين؟ هذه عادم، يتخفون أليام يف الغابات الوعرة،  القصري، أن عملية متشيط كربى

وينتظرون انفراج سحب غضب اجليش الفرنسي، مث يتسللون عائدين عائلة فعائلة، وكثريا ما 
جيدون دورهم وأكواخهم قد أحرقت عن آخرها، فيعيدون كالنمل ملّ شتام، واستئناف 

  1».احلياة

رياته يف أيام الصبا إبان الثورة التحريرية من بني االسترجاعات ويعد استرجاع الشاعر لذك    
اخلارجية بعيدة املدى، حيث تعود لسنوات طويلة مل حيددها الشاعر وقد وصلت سعة هذه املفارقة 
الزمنية حوايل إحدى عشر صفحة تقريبا، قام فيها الشاعر بسرد معاناة اجلزائريني يف عهد 

ة امللقاة عليهم نساء ورجاال من أجل حترير البالد من املستعمر االستعمار، وحجم املسؤولي
  .الفرنسي

اإلسالمية  -ويواصل الشاعر استرجاعه فيتذكر أيام دراسته وكيفية التحاقه بالثانوية الفرنسية     
 :بقسنطينة حيث متكّن من اكتساب ثقافة فرنسية إىل جانب ثقافته العربية اإلسالمية يقول الشاعر

من تلقاء نفسي، أن ألتحق بالثانوية الفرنسية اإلسالمية بقناعة داخلية بضرورة اإلطالل  قررت« 
على دهليز مظلم، يسلّط عليه الفرنسيون الظلمة، وحياول شيوخنا وعجائزنا، دون جدوى، يف 
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وكان أيضا هذا االسترجاع ذو مدى طويل يعود  1».كلّ مرة إيقاد مشعة ما، لالستنارة ا
لة تعود أليام احلرب التحريرية، وقد كانت سعة السرد أيضا كبرية حوايل سبعة عشر لسنوات طوي

  .صفحة

ومن خالل زمن ال حمدود تنطلق الذاكرة من خالل االسترجاعات املتواصلة، فيتذكر البطل     
حفل اختتام السنة الدراسية يف الثانوية وكيف أدى " مرواح اخليل"على أحلان الرقصة الفلكلورية 

« هذه الرقصة التراثية، اليت عمد من خالهلا إىل التعبري عن وطنيته والتأكيد على انتمائه احلضاري 
كان الربنس يتطاير . فقط. إمحى، يف هنيهات قالئل، كلّ من كان هنالك، حتى الزمان واملكان

ل جلام مينة ومشاال، يعلو وينخفض، والرأس املغطى بعمامة بيضاء عليها خيط وبر، وضع يف شك
  . 2».يهتز يف حركات رشيقة

وكان ذلك يف حوايل عشر صفحات؛ ويالحظ أنّ الكاتب يف رواية الشمعة والدهاليز مل يقم     
بتحديد السنوات اليت جرت فيها أحداث السرد بدقة، وإنما اكتفى بتحديد مراحل العمر حيث 

  .الصبا ومرحلة الشباب

ذكار اخلارجي يقف إىل جانب األحداث والشخصيات ليزيد أنّ االست« يشري نور الدين السد     
يف توضيح األخبار األساسية يف القصة، ويف إعطاء معلومات إضافية تتيح للقارئ فرصة جديدة يف 

ذي السعة الكبرية يف تعميق معرفة القارئ  لقد ساهم هذا االسترجاع  3». فهم هذه األخبار
يه، فاتضحت العديد من األمور اليت تعمق الفهم بشخصية الشاعر من خالل التعرف على ماض

هلذا املاضي املكثف مبختلف األحداث اليت عاشتها الشخصية؛  كما أنّ البطل جلأ إىل االسترجاع 
  . رغبة منه يف االنطواء يف داخله حني فقد الطمأنينة واألمان يف حاضره
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يف النص وذلك  ار بن ياسرعمويف شق آخر يالحظ استخدام االسترجاع من خالل إقحام      
إلنارة املاضي من خالل سرده يف الزمن احلاضر، هذه الشخصية اليت متثل الشاب احلامل ألفكار 
جديدة والذي يقف يف مواجهة والده الذي ميثل جيل الثورة الذي قدم الكثري من أجل وطنه من 

يف « ليحصل  ولكن سرعان ما تغري بعد االستقالل فاستسلم لدهاليز املصلحة. معارك وبطوالت
هنا مقهى، هناك مخارة، أو . كلّ مدينة كبرية على حمل أنشأ فيه جتارة وضع فيه شريكا أو أجريا

معمل يف . بني هذه املدينة وتلك، رخصة لنقل املسافرين مع احلافلة. كشك لبيع التبغ واجلرائد
   1». للنسيج أو للحلوىهذه الناحية لصناعة البالط أو الطوب اإلمسنيت ، وآخر يف الناحية األخرى 

ويف مقطع آخر يواصل عمار بن ياسر سرد ماضيه مبختلف أطواره من الطفولة إىل املراهقة      
انسقت بسرعة ألول داعية، وتفرغت هلما معا الدراسة التقنية، « إىل فترة الشباب ودخوله اجلامعة 

األمور إىل نصاا، العودة إىل نقطة  لتكن البداية من البداية الفعلية، إعادة. والتفقه يف الشريعة
  .2».الصفر، مثّ االنطالق

وقد استغرق هذا االسترجاع حوايل ما يقارب أربعة عشر صفحة أي ذو سعة كبرية، ركّز      
واملتأمل لتذكر . فيها السارد على ماضي الشخصية، وقام فيه بتحديد أبرز مالحمها بأسلوب إحيائي

ترجاعات اخلارجية بعيدة املدى كذكره للثورة ومشاركة والده فيها عمار بن ياسر جيد بعض االس
وطفولته فهي هنا متتد لسنوات طويلة، وهناك أيضا استرجاعات خارجية قصرية املدى ومن ذلك 
املقطع األخري الذي حيكي فيه للشاعر كيفية تفقهه للشريعة وحتوله إىل داعية مثّ إىل قيادي يف 

  .حركة دينية متطرفة
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فعمار سرد على الشاعر ماضيه البعيد والقريب أيضا، وأسباب التحاقه باحلركة هو كونه       
يه كان يرى يف أبيه امتدادا للمستعمر، وكأنه مستاء من اجليل السابق، الذي استغل نفوذه وماض

ل إىل جيل مستبدالنضايل ليتحو.  

وعمار بن ياسر أن يضيء لقد حاول الطاهر وطار من خالل استرجاع كلّ من الشاعر      
للقارئ ماضي الثورة التحريرية وكيف استبد بعض الناس بثروات اجلزائر بعد االستقالل حبجة 

كما كان رؤية مقارنة بني تاريخ اجلزائر يف مرحلة الثورة وتارخيها املعاصر اجلهاد وحترير الوطن، 
ة عقود من التحرر السياسي فإنّ بعد مرور أزيد من ثالث« :عرب االستقالل يقول حكيم أومقران

لذا كانت . اجلزائر، مل تتحرر كمجتمع، ومل يرق حتررها إىل مستوى الفعالية التارخيية واحلضارية
، نقطة لتخليص اتمع 1988عملية التحول واالنقالب اليت حدثت يف اخلامس من أكتوبر عام 

إالّ أن هذا . نظام الدولة وسلطتها القمعية من مواجهته املأساوية اليت كانت قائمة بني اتمع وبني
  1». التخليص أرجع اتمع إىل نقطة الصفر

وكأنّ الروائي أراد من خالل  فالزمن املاضي عرب تقنية التذكر يعبر عن تناقضات احلاضر،      
   .الديين يف اجلزائرتقنية االسترجاع أن يقدم األسباب األساسية لظهور التطرف 

أما االستشراف داخل الرواية فقد كان عدده قليال مقارنة باالسترجاعات، ويظهر جليا من      
خالل تنبئ الشاعر بطل الرواية لألحداث املستقبلية اليت يراها عنيفة ودموية يف حال ما إذا واصل 

ذلك ما ورد املتطرفون الدينيون محالم التقتيلية لكلّ من خيالفهم، وهو استشراف إعالين ومن 
الدجل يطغى الفكر يتفكك، أشبه . السطحية تعم. اجلهل يعم« :على لسان بطل الرواية حني قال
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الثورة . ما يكون بكبة اخليط تتدحرج من فوق إىل أسفل، وبشمعة حتترق يف دهليز مغلق مهمل
  .«1دم الثوار، وتريد أن تبين الثورة باخلونة واملضادين

الذي شبهه الشاعر بكبة من اخليط تتدحرج من األعلى إىل األسفل أي  إنه الوضع اجلزائري     
إىل األسوء، هذا ما تنبأ به الشاعر، وهذا ما حصل أصال، وقد كان يتوقع ذلك منذ البداية حينما 

إمنا هذه العقارب بني أيديكم، . كلنا إخوة«: التقى جبماعة من اإلخوان مسلحني وحاورهم قائال
  .2».الّ الزبانيةال حيملها عادة إ

لعلّ الشاعر كان يدرك بأنّ هذه البنادق اليت حيملها اإلخوان لن ينال منها الشعب اجلزائري    
ه كان يتوقع أنّ ايته ستكون بواسطة هذه البنادق، اليت مساها هو سوى املوت والدماء، أو لعلّ

: يف أواخر الرواية يف قولهظهر  ،عقاربا؛ وهذا استشراف إعالين آخر كان يراه اية وشيكة له
لقد حتولت إىل لعب يف أيدي . العقارب اليت يف أيديهم، مل تعد تثريه أو ختيفه. ألف منظرها«

استعد إىل قليل من العذاب   ولقد. وأوشك أن يضحك عندما ملعت يف ذهنه هذه اخلاطرة. لعب
  3».ليستريح من عذاب أكرب، عذاب حتمل تفاهة اللعبة

رواية يدرك بأنّ هؤالء املسلّحني مل يقتحموا بيته إالّ لغرض واحد هو قتله ولكن كان بطل ال    
ه لن ينفعه اهلرب منهم وأنما ألنه كان يدرك بأنقاتلوه، أو رغم ذلك مل خيشاهم، رب هم والبد
  .ربما ألنه فضل املوت على أن يعيش املأساة اليت كان يتصور أن متر ا اجلزائر

    خالل هذا التحليل أنّ تداخل الزمن هو السمة البارزة يف رواية الشمعة والدهاليز،  ضح منيت
االستذكار واالستشراف، وقد حلّ زمن السرد االستشرايف يف شكل إشارات  يتمن خالل تقني
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سريعة بينما شغل املقطع االستذكاري حيزا أكرب يف السرد؛ وهذا ما يعكس تعلق الكاتب بالزمن 
  . لداللة اإليديولوجية اليت ختدم مشروع الرواية الفكري والنظرياملاضي ذي ا

إنّ املتمعن يف رواية الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي  :الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي -د
يدرك أنّ األحداث فيها ال تقدم وفق ترتيب خطي متسلسل حبيث ينطلق فيه من املاضي إىل 

يف اخلطاب الروائي إىل املاضي عرب املفارقات  الوقائعاحلاضر فاملستقبل، بل يتم االنتقال من زمن 
   .االسترجاعية

واية يظهر الويل الطاهر وهو تائه يف صحراء شاسعة باحثا عن مقامه الزكي الذي يف هذه الر     
ذاكرة الويل الطاهر تستعيد صورا وأخيلة، «فقده وفقد معه ذاكرته، واليت بدأ تدرجييا يف استعادا 

عن وقائع جرت، لكن ال مييز، أو حىت يتصور زمن وقوعها، األمس واليوم والسنة املاضية، والقرن 
  1». اضي، كلّها، آن، قد يصغر وقد يكرب، قد يطول وقد يقصرامل

ليجد البطل نفسه يعود إىل املاضي البعيد خالل بدايات العهد اإلسالمي والفتوحات      
و شاهدا على حادثة مقتل مالك بن ومرة أخرى جيد نفسه مشاركا يف حروب الردة ، اإلسالمية

ظلّ زيد بن اخلطاب ينادي، وراية خالد «  :هذا الصدد يقول يفنويرة على يد خالد بن الوليد 
اللهم إني أعتذر إليك من فرار أصحايب ! وأما الرجال فما رجال! أما الرجال فما رجال: بني يديه

حكم بن الطفيلوأبرأ إليك ممكان يتقدم بالراية يف حنر العدو وهو يلهج، . ا جاء به مسيلمة، وم
  2» تل رمحه اهللاويضارب بسيفه ويضارب، حىت قُ

وهي استرجاعات خارجية بعيدة املدى تعود ألكثر من ألف سنة، وسعة هذه االسترجاعات       
  .تتراوح بني الصفحتني أو الثالث، وتقريبا هي موجودة يف كلّ الرواية
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وهناك أيضا استرجاعات ذات مدى قريب، كما هو احلال حينما يصف الويل الطاهر       
احلافلة، تقترب، راكبوها منتشون مبا شاهدوا من «: ري حافلة السياح يقولأحداث مصر وتفج

أطلقت (...) إطالالت ماض، أجنزه أجداد هؤالء الذين صارت رقام اليوم حتت أقدامنا 
. قذفت بقارورة املولوطوف، ارتفع الدوي. وثبت إىل األرض. أطلقت. أطلقت.الرصاص أطلقت

وسعة  1» .غاريد يف البعد، ناحت أبواق سيارات اإلسعافرنت ز. اصاعد الدخان والصيحات
  .هذا االستذكار اخلارجي أربع صفحات

      والذي ) رايس محيدو(وكذلك العودة بالذاكرة إىل استرجاع ماضي قريب وهو جمزرة حي
كل من . املدخل الرئيسي لغموه، واكمنوا حوله« تصور فيه الويل الطاهر نفسه مشاركا فيها 

وال حي يف . املنافذ األخرى للحي، سدوها بكل الوسائل، ال داخل وال خارج. يقدم، أصلوه نارا
  .وهو استرجاع خارجي ذو مدى قريب سعته مثاين صفحات  2».ياحل

لقد جعل الكاتب شخصية الويل الطاهر يف هذه الرواية تعيش حاالت زمنية متداخلة من      
طالقة الروح املقيمة يف كلّ . هالمي يسبح فيه بطالقة «ماض وحاضر ، فزمن الويل الطاهر صويف 

فهي روح تتنقل من زمن إىل زمن ومن ضيق زمن الناس إىل . زةاملتمردة عن األمكنة واألحي. زمان
 .وتلك حياة الروح ال حياة اجلسد الذي تثاقل إىل األرض بسبب خصيصته الطينية. زمن أرحب

«3  

إنّ هذه الرواية عبارة عن ملحمة لكثرة أحداثها وتشابك زمنها، الذي أخذ االسترجاع منه       
حروب :  حظّا وافرا ساهم يف إبراز بعض احلقائق التارخيية، ومتثل ذلك يف بعض األحداث مثل

مي الردة وحادثة قتل خالد بن الوليد ملالك بن نويرة، وذكر شخصيات من التاريخ العريب اإلسال
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زيد بن اخلطاب، حمكم بن الطفيل، بالرة بنت متيم، الناصر بن علناس، : واجلزائري أيضا مثل
وكل هذا يعبر عن إميان الكاتب بأن التاريخ ال يعيد إال نفسه، فما هو مسيلمة، أم متيم وغريهم، 

  .ليس وليد اللحظة، وإمنا هو ضارب يف القدم إرهاب واغتياالتعليه العرب اليوم من 

يف إحدى تطلعات بالرة  يلمسوسعى وطار إىل تضمني روايته بتقنية االستشراف، وهذا ما      
تريد يب «  :ها تعلم بأمور غيبية تصيب الظن ا، تقولوكأن ،الذي يلمح فيه استباقا متهيديا ملا يقع

  1».يزرورقشرا يا موالي، أقرأ ذلك يف كلّ حركاتك وسكناتك، ويف لون وجهك الذي ما فتئ 

هر فبالرة تطلق العنان ملخيلتها لتعانق اهول وتستشرف آفاقه، فهي شعرت بأنّ الويل الطا     
وخاصة أن ذلك بدا هلا واضحا من خالل مالمح وجه الويل الطاهر ؛ يريد ا شرا أو يريد قتلها

 التأكد من أنّ من خالل حركاته وسكناته، وازروراق لون وجهه، كلّ هذه اإلشارات دفعتها إىل
خطرا كبريا سيلحقها من الويل الطاهر، وهذا ما يظهر جبالء على بعد صفحة من مكان هذا 

  :االستشراف، ويف هذا الصدد يقول السارد

. تأوهت متأملة. امتدت يداه معا  فسلّتا قرطني من أذنيها، وسال الدم على عنقها الطويل الرفيع« 
شهقت متأوهة، ختتفي يف ضباب رمادي، إىل أن غابت ظلت حلظات تتأوه مثّ راحت كلما أ

.«2ائيا
  .وقد كان توقع بالرة صائبا ملا ستؤول إليه أحواهلا 

ستتضح املسألة يف « :وما ميكن اعتباره استباقا إعالنيا ما ورد على لسان الويل الطاهر يف قوله    
اية  يشري إىلملقطع سابقة، ألنه إذ ميكن اعتبار هذا ا (...)«3اية هذا التحقيق الذي أجريه 

حدث مستقبلي، وهو معرفة حقيقة ما حيدث عند منتصف كلّ ليلة للطلبة والطالبات؛ فكلّ ما 
  .أتى فيما بعد له صلة قوية ذه السابقة، وقد خلقت حالة انتظار ملا سيسفر عنه هذا التحقيق

                                                             
  78-77 صالطاهر وطار، الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي،   1

  80 صالطاهر وطار، الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي ،   2
  68ص ،  املصدر نفسه  3



 

 

االستباق الذي يعد قليال  وقد طغى أسلوب االسترجاع على األحداث، على عكس أسلوب    
ما ألنّ الروائي أراد أن يشوق القارئ لتتبع مسار األحداث وكيفية مآهلا إىل النهاية، يف الرواية، رب

  . وحىت ال ختمد جذوة الفضول وحب االستطالع واالنتظار للوصول إىل خامتة الرواية

لقد استطاع الطاهر وطار أن ميزج بني األنساق الزمنية يف  :الويل الطاهر يرفع يديه بالدعاء-ه
أو مظهر من مجيع رواياته، فلم يقتصر على حركة دون األخرى، وإمنا تطلبت رواياته كلّ جانب 

الويل الطاهر يرفع يديه بالدعاء  فلكي يعرج الكاتب إىل  روايتهأيضا كانت  وهكذا مظاهر الزمن،
، وانطلق من هذا الثاين ليعرج حنو املستقبل، لقد إىل املاضيتطلب منه ذلك الرجوع  احلاضر

  . تطلب منه أن خيضع أحداث روايته لكل األنساق الزمنية

، من خالل مساحات حاضرة الرواية بوضوح يف األقسام األوىلويربز االسترجاع يف هذه      
ت سعته أربع وقد غطّ" التحديق يف الزمن" تقاس بالفقرات والصفحات، ويبدأ يف القسم األول 

بدأ بعد وصول الويل الطاهر إىل مقامه الزكي حيث بدأ صفحات وهو استرجاع ذو مدى قريب و
  .  يتذكر بالرة وآخر لقاء له ا

هاهي بالرة بنت متيم بن املعز . مناظر تتشكل، وختتفي. وميض. وميض« :ويف ذلك يقول     
  كمجرد رغبة، ظلت تدفعه يف الفَيف  تعاوده، كما خاض املعركة الفاصلة معها، وليس

  1».بل إنه يومض. املاضي، يغرق يف الضباب. سعيا وراء ال شيء

، قد غطّت سعته سبع صفحات، أما القسم "التأرجح املتقاذف" يف حني أن القسم الثاين      
  .وهو استرجاع ذو ماضي بعيد. فقد غطّت سعته صفحتني "العكس أصح"الثالث حتت عنوان 

وقد اعتمد الكاتب على االسترجاع يف القسمني األخريين ليحقق من خالله نوعا من التوازي      
بني املاضي واحلاضر بآنيته، فهناك ذهاب وجميء يف التاريخ العريب واإلسالمي من بداية الدعوة 
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. تروح األرجوحة« :اإلسالمية إىل الزمن العريب احلايل واملتمثل يف سقوط العراق يقول الراوي
شبه دوران للمكان داخل الزمان، وللزمان داخل . ترتفع الكرة. ترتل الكرة. جتيء األرجوحة

املكان، يف دوامة عرضها من ر السنغال إىل دكة، وطوهلا من معركة بدر، إىل مثول صدام 
   1»حسني أمام احملكمة

المي يقول عن طريق استقراء التاريخ اإلس تشخيص احلاضر العريبوكلّ ذلك دف       
استيعاب ما حدث طوال مخسة عشر قرنا، واستيعاب حال . مل يبق سوى االستيعاب« :الراوي

  2».العرب، وحال املسلمني عموما 

يف ومما جيب مالحظته على هذه الرواية، أنّ االسترجاع حضر يف بداية الرواية وخاصة       
ض واجتياح موجة الظالم الدامس ، ويتوقف مبجرد ظهور شاشة العراألقسام الثالثة األوىل

 .للمنطقة العربية

وميكن أن حنصر هذا السرد االسترجاعي يف وظيفتني األوىل مجالية فنية كون االسترجاع       
الذي جاء يف القسم األول من الرواية كان الغرض منه البدء من حيث انتهت روايته السابقة الويل 

فهذه التقنية ختربنا بالتغيري الذي يعود إىل مقامه الزكي، أما بالنسبة للوظيفة الثانية الداللية الطاهر 
سيحصل على مستوى مضمون النص، فبعد ما كان الويل تائها يبحث عن مقامه الزكي، يعود 

 يعيشها يف الرواية األخرية لنجده أمام حدث آخر، وهو معايشته لتلك احلالة املزرية السوداوية اليت
  . العرب

كما وجد االستشراف داخل الرواية ليقوم بوظيفة اإلعالن، حيث خيرب عن جمموعة من     
فيما بعد بسردها يف وقت الحق، ومنه ما جاء على لسان بالرة  الراوياألحداث اليت سيتكلف 

  :يف إحدى حواراا مع الويل حني سأهلا عن موعد نزوهلا
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  ور؟مىت ترتلني يا ابنة الن- « 

عندما يصري القار ماء زالال، وتسود اجلبب والقمصان والعمامات فتنتزع، وختشوشن األيدي،  -
ويكون الدين هللا، . وختضر الفيايف القاحلة، ويصري التراب هو الوطن، واجلار هو القبيلة والعشرية

  .واحلكم للناس

    . إنّ هذا ملخيف يا بالرة-

  1».فادع اهللا أن يسلطه على عباده -

    ا خياف إىل تسليط كلّ ما خياف منه كما يربز تغير دعاء الويل الطاهر من الدعاء بالنجاة مم
مع الفصل  وظهر ذلكبداية لتحقق استشراف، حني استجاب اهللا لدعاء الويل الطاهر فيما بعد 

رق لباس العرب من األبيض إىل األز ، حيث سيتم اإلعالن عن تغيري"ما خناف"اخلامس املعنون ب
  .إىل السواد املائل

وهذا ما جاء على لسان إحدى شخصيات الرواية وهو عبد الرحيم فقراء الذي وصف حال      
منعنا من التصوير، كما منعنا من استعمال اهلاتف، بل وقد منع بعض زمالئنا، « : العرب قائال

ات اجلميع، كان السبب يف ذلك، أنّ جبب وقمصان وكوفي. حىت من النظر، إذ عصبت أعينهم
ولون هنا، إنّ إظهار سكان اململكة، وسكان ؤاكتسبت لونا أزرق، مائال إىل السواد، وقد قال املس

دعونا نغري . أجانب وفدنا نسترزق املشيخات، ذا اللون غري النبيل، جيعلنا نبدو فعلة نفط، أو
   2».قمصاننا، ونغري ما على رؤوسنا، مث صوروا ما طاب لكم أن تصوروا

إنّ السرد هنا يتكلف بتوضيح ما استبقته بالرة، حيث يعلن عن أول تغيري وهو ما جتلى يف     
يقول  .لباس العرب ليأيت الفصل السادس ليعلن عن التغيري الثاين، وهو حتول النفط إىل سائل
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سيدايت ساديت، أوردت منذ حلظة وكالة األنباء األمريكية، نقال عن مصادر يف « :املراسل
اغون أن بترول الشرق األوسط، قد حتول إىل سائل غري معروف حىت اآلن وقد مشل هذا البانت

1».املسخ العجيب كل اآلبار، حىت تلكم اليت دخلت مرحلة االستعمال حديثا
  

ليتطور األمر يف الفصل الثامن ليحوي كلّ التغيريات مبا فيها التأكيد على عدم توفر الشرق     
ما سيجعله يفقد قيمته اإلستراتيجية، وأول ما سيفقد قيمته سيتخلص األوسط على النفط، وهذا 

العرب من التبعات العسكرية، فتنسحب اجليوش األمريكية من العراق فالبترول حسب الطاهر 
وطار هو الذي جلب للعرب املكائد واملصائب، واعتمادهم على الغرب والعمال األجانب هو 

والفراغ، فتكاسلوا عن القيام بالعمل، وهذا كله هو سبب  الذي جعلهم يعيشون حالة من الراحة
  . الداء عندهم

لقد استطاع الكاتب يجري أحداث روايته يف حلظات ليس هلا أي دميومة، كونه الزمن      
بتكسريه حلدود الزمن الطبيعي ونقضه حلركته « الصويف الذي ال ينحصر يف حلظة راهنة بل يتميز 

فهو إذن يرغم هذه احلركة على تغيري مسارها وعكسه، خيلق نظامه الزمين  املطردة يف تتابعها،
فهو يقرأ التاريخ ومضة غري متجزئة أو منفصلة وكأن . » 2.اخلاص، القابل لالستعادة على الدوام

  .األزمنة مستوية

، ويعيش أحالم يقظة مع بالرة، يغادر من زمن احلاضر مثّ "مالك بن نويرة"فهو يتذكر موت      
يعرب إىل زمن آخر ليعيش ويشاهد كلّ ما يقع يف العامل العريب من صراعات، فهو يبصر األحداث 

  .من ماضيها إىل احلاضر إىل مستقبلها، وكلّ هذا يف حلظة واحدة يدركها ويستوعبها
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 الطاهر وطارعتماد على املفارقة الزمنية من أبرز التقنيات اليت نعثر عليها يف نصوص إنّ اال    
جتربة يف التعامل مع الزمن استفاد خالهلا من إجنازات الرواية اجلديدة  الكاتبلقد عرض الروائية، 

دات فجاءت رواياته يف حتركات بنيته الزمنية الداخلية متمردة على نسقيته اليت كانت من العا
 .املألوفة واملقدسة يف الرواية الكالسيكية

وال تتحدد تقنيات بناء الزمن يف الرواية باملظهرين املشار إليهما سابقا فقط، بل مثة مظاهر     
  :سردية أخرى تنتمي إىل هذا اال اثنان منهما يسرعان حركة السرد ومها

زمن القصة أطول من زمن  تقنية زمنية يكون فيها« وهي  : )Sommaire(اخلالصة  -1
اخلطاب يلخص فيها السرد أحداثا تكون استغرقت سنوات، يتخذها الكاتب لتسريع السرد عابرا 
على أحداث يرى أا بذات األمهية، وقد اختصت اخلالصة باألحداث املاضية يف الرواية 

  1».التقليدية

سرد عن طريق إلغاء الزمن يعترب وسيلة منوذجية لتسريع ال« : )Ellipse(احلذف /القطع  -2
   2».امليت يف القصة والقفز باألحداث إىل األمام بأقل إشارة أو بدوا

  :وقد أورد حسن حبراوي نوعني للحذف مها

هو الذي يعلن فيه الكاتب عن الفترة احملذوفة مشريا إىل املدة الزمنية بالتحديد  :احلذف املعلن -أ
  .مرت ثالث أسابيع مثال: كأن يقول

وقد يسكت الكاتب عن املدة احملذوفة، ويكتفي باإلشارة إليها دون  :احلذف الضمين -ب
1».مرت عدة شهور: حتديدها كأن يقول
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، )Pause(االستراحة : كما هناك تقنيتان يستعملهما الكاتب للحد من سرعة السرد ومها    
سابقني يضيف حسن ، ومها يؤديان وظيفة مناقضة لوظيفة املظهرين ال)Scène(واملشهد 
ويقصد  2».أنّ املشهد يقوم أساسا على احلوار اللّغوي الذي يتخلّل املقاطع السردية«  :البحراوي

بوصف مكان ما أو «أو الوقفة فيشتغل فيها الراوي  بذلك خطاب األقوال، أما االستراحة
  3».شخصية روائية، وقد يقوم هو نفسه بذلك أو يسند املهمة إلحدى الشخصيات

ويكاد ال خيلو نص روائي من املظاهر السابقة مجيعها وإن بدا أن مثة تفاوتا يف املكانة اليت       
       حيوزها هذا املظهر أو ذاك بني نص روائي وآخر، أو حىت يف النص الروائي الواحد، وقد 

ا هاما النفسي دورجتلّى ذلك بوضوح تام من خالل دراسة روايات الطاهر وطار فقد لعب الزمن 
يف إبراز األحوال النفسية للشخصيات من فرح أو حزن، كما أن اختيار الزمن النفسي كان 
مناسبا هلذه الدراسة كونه يكشف عن الصدى الداخلي للشخصية اليت تعترب حمور وأساس هذا 
البحث، حيث يلج يف نسيج حياا الداخلية، ويتلون بتلون حالتها النفسية والشعورية، فيطول 

  .قصر تبعا لتلك احلالة فهو يكشف عن جتربتها العاطفية فرحا وحزنا ولوعة وفراقاوي

إضافة إىل تقنييت االسترجاع واالستشراف اللتني تعدا حمورين أساسيني يف روايات الطاهر     
نا ببعض وطار، ففيما يقوم االسترجاع بعرض ماضي الشخصيات يف الرواية، فهو قد ميد

ن الشخصيات داخل الرواية، فيكشف بذلك عن ماضيها من خالل ذكرياا، املعلومات اهلامة ع
وما ستقوم به مستقبال من  فإن االستباق يكون متهيدا أو إعالنا للتغيري الذي سيحدث للشخصيات

  .خالل كالمها أيضا
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 ن عالقة متداخلةاومبا أنّ الرواية هي رحلة يف الزمان واملكان، فإنّ عالقة املكان بالزم    
ويستحيل أن نتناوله مبعزل عن تضمني الزمن، كما يستحيل تناول الزمن يف دراسة تنصب على 
عمل سردي دون أن ال ينشأ عن ذلك مفهوم املكان يف أي مظهر من مظاهره، فكيف تنبين أمهيته 

  .داخل الرواية، وما هو دوره يف بناء الشخصيات وما هي داللته من خالهلا؟

   :الروائي املكان يف اخلطاب -1
يشكل املكان أحد العناصر املهمة اليت يرتكز عليها العمل الروائي، فهو اإلطار الذي تدور فيه     

األحداث وتسري وفقه الشخصيات؛ وقد أوىل الدارسون والنقاد اهتماما كبريا للمكان، واختلفوا 
  .ضاءيف تسميته فمنهم من استعمل مصطلح املكان وهناك املصطلح الشائع وهو الف

يعد مصطلح الفضاء األكثر تداوال يف النقد العريب املعاصر، وهو مصطلح حديث النشأة      
بنية (بعكس املكان، ومن الذين أولوه اهتماما بالغا، الناقد املغريب محيد حلمداين، وذلك يف كتابه 

ما « : ول، حيث يرى أنه مصطلح شاسع بكلّ أبعاده فيق)النص السردي من منظور النقد األديب
دامت األمكنة يف الروايات غالبا ما تكون متعددة، ومتفاوتة، فإنّ فضاء الرواية هو الذي يلفّها 
مجيعا إنه العامل الواسع الذي يشمل جمموع األحداث الروائية، فاملقهى أو املرتل، أو الشارع، أو 

مل هذه األشياء كلّها، فإنها الساحة كلّ واحد منها يعترب مكانا حمددا، ولكن إذا كانت الرواية تش
  1». مجيعا تشكل فضاء الرواية

فالفضاء حسب رأي الدكتور محيد حلمداين أوسع من املكان وأمشل،كونه جمموع األمكنة       
اليت تقوم عليها احلركة الروائية فاملكان حمدود وجزئي ألنه يدخل ضمن الفضاء، ذا املعىن يغدو 

ي يعد العامل الواسع الذي يشمل جمموع األحداث واألماكن، فهو املكان مكونا للفضاء، الذ
  .الروائي بكامله) املسرح(بذلك ميثل 
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أما الدكتور عبد امللك مرتاض فيفضل استخدام مصطلح احليز بدال عن املكان والفضاء       
ث نطلق احليز، إنّ املكان، لدينا، هو كلّ ما عىن حيزا جغرافيا حقيقيا؛ من حي« : ويقول يف ذلك 

كاخلطوط : املكان احملسوس يف حد ذاته، على كلّ فضاء خرايف، أو أسطوري، أو كلّ ما يند عن
واألبعاد، واألحجام، واألثقال، واألشياء اسمة مثل األشجار واألار وما يعتور هذه املظاهر 

     1». احليزية من حركة أو تغير

ووفق ما طرحه الدكتور عبد امللك مرتاض فإنّ احليز يبدو واضح املعامل واملفهوم؛ فهو جيمع       
  .بني املكان كجانب جغرايف، والفضاء الواسع الذي جيمع كلّ األمكنة املوجودة يف الرواية

هو يرتبط املكان بعناصر السرد ارتباطا وثيقا وتتعدد عالقاته معها ف :الشخصية واملكان -2
يرتبط بالزمن كونه توأمه الذي ال يفارقه ويرتبط باحلدث انطالقا من كونه احليز الذي تدور فيه 

كما أنّ عالقة املكان بالشخصيات تبدو جلية وواضحة، فالبناء املكاين ال يتشكل يف . األحداث
  . رهاوأفكا هاله؛ فهو مناخ تعبريي لإلفصاح عن دواخل الشخصياتالنص إالّ من خالل اختراق 

فبإمكان املكان الكشف عن نفسية البطل واملسامهة يف منوه وتطوره، وقد يكون سببا يف تغير « 
حياته ووجهات نظره، مما يساعدنا على فهم تصرفات األبطال وقراءة نفسيام وطريقة حيام 

  2»وكيفية تعاملهم مع بيئتهم وأحداثها

إذن هناك عالقة وثيقة بني املكان والشخصيات، وال ميكن تصور انفصام هذه العالقة حيث      
كلّ له دور اجتاه اآلخر، فاملكان يكشف عن الشخصيات وهذه األخرية تعطي للمكان قيمته من 

فكيف عبرت شخصيات روايات الطاهر وطار باختالف وجهات نظرها . خالل جتربتها فيه
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ة والفكرية عن املكان، وكيف استطاع الروائي أن جيعل من أمكنة رواياته وسيلة ومستوياا الثقافي
  .يستخدمها لسرب حيام الداخلية ؟

  :التشكيالت املكانية ومدى ألفتها ومعاداا مع الشخصيات -3
تتضح العالقة بني املكان والشخصية يف روايات الطاهر وطار من حيث تعايش هذه األخرية      

معه أو رفضه والبحث عن مكان آخر، فهناك أماكن جاذبة تساعد الشخصية على االستقرار 
وأماكن طاردة تشكل نوعا من الضغط الذي جيعل الشخصية تبدو مضطربة على غري عادا، 

  . وف أو احلزن مما جيعلها تستثقل املكان وأحيانا تنفر منهكالشعور بالقلق أو اخل

ملكان يف الرواية نوعان مغلق ومفتوح قد يكون املكان املغلق مصدرا لتعاسة الشخصية كونه وا    
ا جيعلها حتقق لنفسها حمدودا، أو ربما جتعل منه الشخصية وسيلة لالنفتاح على العامل أو مكانا آمن

قد يكون املكان املفتوح وسيلة للتخلص من القيود والشعور باحلرية، أو قد كما  ؛الراحة فيه
فكيف هو األمر مع شخصيات الطاهر وطار وما هي . للشخصية رغم انفتاحه ايكون هو سجن

  .عالقاا باألماكن املغلقة واملفتوحة على حد سواء ؟

ميثّل غالبا احليز الذي حيوي  فهو« وهو املكان الذي يتصف باحملدودية  :األماكن املغلقة -1
  1». حدودا مكانية تعزله عن العامل اخلارجي، ويكون حميطه أضيق بكثري بالنسبة للمكان املفتوح

وقد تكون هذه األماكن خاصة بالشخصية، ومنها ما هو مكان عام تشترك فيه عدة     
الرواية أو العكس ومن وقد تعترب هذه األماكن امللجأ واحلماية بالنسبة لشخصيات  ،شخصيات

  .أهم األماكن املغلقة املوجودة يف روايات الطاهر وطار
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وهو مكان مغلق وحمدود، ويشغل حيزا مهما يف حياة الشخصية الروائية، إذ أنه غالبا  :البيت -أ
ما يكون مصدر راحة وأمن وطمأنينة، فهو حيميها من التشرد والضياع، كما أنها حتقق ذاا من 

إذ يعترب احليز الوحيد الذي تتصرف فيه حبرية دون أن يكون هناك تدخل من الطرف  خالله،
  .الثاين، مما يسمح خبلوا ويطلق العنان ملخيلتها السترجاع ذكريات وأحالم

هو واحد من أهم العوامل اليت تدمج أفكار وذكريات « : فالبيت كما يرى غاستون باشالر     
بدون البيت يصبح اإلنسان كئيبا مفتتا، إنه البيت حيفظه عرب عواصف ف (...) وأحالم اإلنسانية

، يعيش فيه اإلنسان وهو بيت حسب غاستون باشالر مكان أليففال 1».السماء وأهوال األرض
إذا فقد يتداخل فيه املاضي  ،ينعم بدفء احلياة فهو جيمع بني ذكريات املاضي وأحالم املستقبل

  .واحلاضر واملستقبل

يالحظ على روايات الطاهر وطار أنه مل جيعل البيوت اليت تسكنها شخصياته جمرد جدران وما    
نها األثاث، بل جعل منها داللة تنطلق من أركالتكشف عن احلياة الكاملة  اوزواياه اتزي

للشخصيات اليت عاشت فيها، مبا أنّ املكان هو الذي حيمل أحالم الشخصيات وذكريام وليس 
  .ل هندسي ال معىن لهجمرد شك

مرتبط ببيته ارتباطا كبريا فهو املأوى الوحيد الذي  الشاعر" الشمعة والدهاليز"فبطل رواية 
يستطيع أن يوفّر له بعضا من احلرية والدفء وخاصة أنه يسكن ذلك املكان لوحده، يقول 

ريه، ذلك تساءل بصوت عال، رغم وثوقه من أنه ال يوجد سؤال ألي شخص آخر غ« :السارد
أنه وبكل بساطة، ال يشاركه أحد يف سكنه الكبري هذا، وذلك منذ منح له، كسكن وظيفي، من 

   2».طرف املعهد الذي يدرس فيه
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وقد جاء وصف هذا املسكن يف صفحات كثرية من الرواية ليتضح للقارئ يف النهاية بأنه مرتل     
بابني األول خارجي حيوي ثالثة أقفال ويعد املنفذ الوحيد لداره، الذي يرتل منه : يتكون من

بواسطة درج رخامي مغرب يوجد فيه بقايا من إطارات عجالت تركها عنده قريب له، أما الباب 
ثاين فهو املوجود يف احلديقة اليت وصفها الروائي بأنها مهملة من مجيع الوجوه، سياجها سهل ال

ألي إنسان أن يقتحمه، وحديقته هذه ال غرس فيها سوى شجرة واحدة برية، أما أرضها فهي 
بور، باب احلديقة دون قفل يكتفي الشاعر بإغالقه بواسطة سلك فقط، حيوي هذا املسكن على 

ات صاحلة وأخرى غري صاحلة، لكن البطل حيتفظ ا ألنه يرى بأنه قد حيتاجها يوما، قد حمتوي
  *. تكون هذه األشياء أحذية قدمية أو قطع غيار لسيارات أو أقفال مكسورة

حيوي املرتل على لوحة زيتية متثل فرسا :مثّ ينتقل إىل وصف هذا املسكن من الداخل فيقول   
ى يربز فيها حصانان أشهبان، يف املدخل طاولة حتوي على كتب وأقالم اجنليزيا شاخما، واألخر

وأدوات مطبخ، على ميينها بابان واحد يؤدي إىل بيت احلمام والثاين إىل املطبخ الذي حيوي على 
ثالجة قد ال تفتح طول النهار، قبالتها بابان أيضا واحد لغرفة متسعة حتوي جهاز تلفاز وأشياء 

خر لرواق عريض به خزائن جدرانية، أما مشاال فهناك ثالثة أبواب واحد أخرى، والباب اآل
والثالث يكون غرفة  ،البحريةللمرحاض والثاين تتكدس فيه العديد من الكتب والصور واألصداف 

وحتتوي كلّ غرف املرتل على . الشاعر اليت حتوي على سرير ومئات الكتب واالت ومكتب
  *.نوافذ تطل على اخلارج

إنّ شخصية الشاعر تظهر جليا من خالل مسكنه، فمن يدقق النظر يف وصف السارد للبيت     
،يتضح له من خالل تنظيم املرتل وحمتوياته بأنّ صاحبه إنسان مثقف وذلك لكثرة الكتب واالت 

مل اليت حتويها غرف املرتل؛ كذلك رغبته يف الوحدة اليت جعلته يبتعد عن األصدقاء واجلريان الذين 
إنّ ولع الشاعر برسم األضرحة جعلته يتخيل مسكنه ضرحيا له،  تكن جتمعه م أية عالقة،
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والضريح يف رأيه ال يقبل إالّ جثة واحدة وليس أكثر، هلذا كان يرفض أن يلج مسكنه أحد سواء 
له مع أكانوا جريانا أو أصدقاء أو حتى أقرباء، وهذا ما جاء على لسان بطل هذه الرواية يف حوار 

يف الضريح، يف احلاالت العادية، . تعلم أنين أرفض االستقبال يف مرتيل«  :إحدى زمالئه األساتذة 
   1»أعتقد أنّ ذلك لن يتكرر منك. ال نضع جثتني معا

هذا هو بيت شاعر الشمعة والدهاليز كلّ ما فيه يدل على هذه الشخصية، فال عجب أن     
ن حياته، إنه املكان الذي يستطيع أن يضع فيه خمتلف مهومه يكون بيت اإلنسان جزء ال يتجزأ م

يذرع الغرف « :هو الشاعر مرتعا لألفكار ولصفاء الذهن واهلدوء النفسي فهاكما يعترب  وأحزانه،
جيئة ذهابا، واألفكار واألحكام تنساب يف رأسه، كأمنا أعد هلا سلفا سواقي وجماري، أو كأمنا 

2».كان حيفظها عن ظهر قلب
  

إنّ هذا املكان هو الذي يوفّر للشاعر األمان، وهو الذي جيعله يسرح يف آماله وأحالم يقظته،     
قد تعد تلك األوقات اليت قضاها سارحا يف خياله ويف أحالمه الدقائق الوحيدة اليت أخذها من 

ج عمره ليعيش هذه األوقات السعيدة، وهو منفرد بنفسه ومن ذلك ما جاء يف هذا املونولو
  :الداخلي

يف الظلمة يف عزليت، أقهقه هازئا من نفسي، عندما أتصورين بكلّ  أشواك القنفذ اليت صرا، «  
أقهقه يف الظلمة، . أحب شيئا ما فيها، ال أدري ما هو. ألني مع امرأة ال لشيء إالّ ألنين أحبها

فتتحول مطارديت إىل أمحل العصا، وأروح أطاردك من غرفة إىل أخرى، . فتتحول قهقهيت إىل أنت
. إنين، ألول مرة يف حيايت، أشعر بالسعادة وطمأنينة الروح، فشكرا هللا! آه. رقصة مرواح اخليل

3»!.شكرا هللا على نعمه الصغرية والكبرية. شكرا هللا
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ال يظهر يف رواية الشمعة والدهاليز على أنه بناء أجوف حيمل جدرانا وغرفا وأسقفا، فالبيت      
فيصبح يف هذه احلالة  .مرتبط بسلوك الشخصية، حيمل عواطفها ومشاعرها وانفعاالابل هو 
  1» .لفيض من املعاين وقيم األلفة ومظاهر احلياة املختلفة اليت تعيشها الشخصيات«مصدرا 

لقد مسى مرتله ضرحيا، وصار ضرحيا له بعد ذلك، فهذا املسكن الذي مجع أفكاره وذكرياته     
إنه املكان الذي ابتدأت  ،ايته فيه فقتل هناك وكانت. مه صار يف النهاية مقربة لهوآماله وأحال

فيه الرواية واملكان الذي انتهت فيه الرواية وانتهت معها ومعه أحالم الشاعر وآماله وعذابه 
مل يكن قد انتهى من ارتداء جبته، بعد خروجه من احلمام، وال من التساؤل، حىت «: ومهومه
كانوا سبعة ملثمني ال تبدو من وجوههم إال . كسروا الباب، حطموه، ودخلوا. قد دخلواكانوا 
دفعوه إىل غرفة النوم، وأمروه بالوقوف، . يف أيديهم رشاشات ويف أحزمتهم سيوف. أعينهم

   2».حمكمة: وجلسوا هم، وأعلنوا بصوت واحد

ملالذ اآلمن صار حمكمة تضج بأناس إنّ بيت البطل أو ما كان يظن بأنه املكان األمني له وا    
ملثمني جاءوا لغرض واحد فقط وهو قتله؛ وهكذا انتهت حياته يف هذا املكان املغلق الذي محل 

  .بني طياته شخصيته بكلّ ما فيها، والذي ضم نفسه وجسده وانتهت فيه حياته

ا، فمن يقرأ رواية الالّز ال جيد هذا عن رواية الشمعة والدهاليز أما رواية الالّز فاألمر خيتلف متام   
آخر مرتل على «: قائاليف طياا إالّ وصفا ملرتل واحد، وهو مسكن الربيعي الذي وصفه السارد 

  3».اليمني، يف املنعرج
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كان مسكن الربيعي يتكون من حوش مفروش باإلمسنت ومن « :ويصفه يف فقرة أخرى قائال   
ومن كنيف يف أقصى ميني الداخل، قبالة حجرة نوم ثالث حجرات متحاذية، مستقلة األبواب، 

  1».أما املطبخ فإنه يف أقصى اليسار أمام بيت املؤونة. الربيعي

يف هذه الرواية شهد  البيتإنّ وصف الروائي هلذا املسكن مل يكن بدون سبب، إنّ هذا     
قارئ حينما يقال أحداثا مأساوية للشخصيات اليت تسكنه، ولعلّ أهم شخصية تنساب إىل ذهن ال

اقتحم حرمة مرتل عمه الربيعي، قتل  الذيبعطوش،  عميل الفرنسيني هي شخصية مسكن الربيعي
مريانة أم الالز، وحتى احليوانات مل تسلم من جنونه فقتل البقرة اليت كانت على وشك أن تضع 

الفرنسي، والذي مولودها، واألسوء من هذا وذاك ما حصل له مع خالته حيزية بأمر من الضابط 
  .يعد قمة يف الال إنسانية

إنّ مسكن الربيعي مثّ فيه تصوير واستعراض النسالخ القيم وحتريف العادات اإلسالمية وغياب     
ودون تردد، . سارجان بعطوش، أرح الوجود منها« :ومن ذلك هذا املثال ؛صوت العقل واملنطق

صاصات، سقطت مريانة دون أن تلفظ أي نفّذ بعطوش األمر، تقيأت رشاشته سيال من الر
2».صوت، ومتتم الربيعي يتلو آية الكرسي، وظلت حيزية يف مجود التمثال، تتنفس ببطء

  

إنّ  .وهكذا اعترب مسكن الربيعي مكانا ميثل االحنطاط اخللقي، وكسر تعاليم الدين اإلسالمي    
ا جيتمعان يف شيء واحد، فاجلرمية مقارنة بسيطة بني بيت الشاعر وبيت الربيعي يبين بأن كالمه

البشعة اليت حدثت يف بيت بطل رواية الشمعة والدهاليز هي نفسها اليت حدثت يف رواية الالز، 
لكن الفرق بني هذين البيتني هو الفرق بني املرحلتني، مرحلة االستعمار الفرنسي واألخرى 

 قتللبشعة وكذلك يف ارمني، فاألول العشرية السوداء، ولو أنّ املسكنان جيتمعان يف اجلرائم ا
  .والثاين أيضا على يد جزائري خائن لوطنه ،على يد جزائريني متطرفني
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 ومل يقدم الطاهر وطار مثاال فقط عن بيوت اجلزائريني يف عهد االستعمار الفرنسي، إنما    
  .   التعذيب ها قاعةأيضا أماكن مغلقة أخرى رسخت يف ذهنه وذهن الكثري من اجلزائريني إنوصف 

وهي من األماكن املغلقة اليت تنعدم فيها حرية الشخصية، حيس السجني فيه  :قاعة التعذيب -ب
  .بأنّ نفسه قد أهينت وكرامته قد ديست، وبأنه فقد قيمته وكامل إنسانيته

به لقد اعتمد الطاهر وطار يف روايته الالّز على وصف املكان ، هذا الوصف الذي اختصت     
األماكن املغلقة خاصة منها مسكن الربيعي والثكنة اليت كانت حتوي قاعة التعذيب وهنا بيت 
القصيد؛ وقد كان وصفها جافا نابعا من اللغة البسيطة اليت ال حتمل أي شكل من أشكال التنميق 

فكانت هذه األماكن وخاصة قاعة التعذيب تبعث على اخلوف والعذاب  ،والزخرف اللّفظي
انة والقمع الذي متارسه السلطة الفرنسية على أهل القرية والثوار، ومل يأت وصف قاعة واخلي

التعذيب إالّ ليبني رؤية الشخصيات هلا، تلك الرؤية املستمدة من الواقع الذي عايشه الالز وغريه 
 وعندما وجل« :من ثوار القرية هلذا جاءت فكرة الالز عن قاعة التعذيب فكرة مأساوية سوداوية

يف هذه القاعة بداية ..منذ ألقي علي القبض وأنا أشعر بأنين هنا...القاعة، وباغتته الظلمة، فكر
1».واية كلّ شيء

  

، فقاعة التعذيب فقطوصفا دقيقا، بل قدم مالحمها البارزة  بوصفها يقم كما أن الكاتب مل    
بتسليط خمتلف العذاب  ادون فيهمكان مظلم، مرعب، رهيب، وموت معنوي ومادي، يقوم اجللّ

على الثوار وااهدين وهذا ما عبر عنه الالز نفسه وقد انتابه شعور خميف مما سيحدث له يف هذا 
  :املكان من آالم التعذيب قائال

ما إن أنريت األضواء حىت جردوه من الثياب وأوثقوه بأسالك حناسية وقذفوا به فوق منضدة « 
مل أعترف  هذه العملية األوىل إن...لدونهحادة وامكوا جيخشبية ثبتت على سطحها مسامري 

                                                             
      78صالطاهر وطار، الالز،   1



 

 

أثناءها، جاءت  وإن مل أعترف. الغطس يف املاء مع الكهرباء...أثناءها، تلتها مباشرة العملية الثانية
  1».آي..آي: تلوى متأملا، وزأر من أعماقه. اقتالع األظافر..العملية الشاقة

مكان بشع حتمل فيه الثوار وااهدون خمتلف أنواع  هيإنّ قاعة التعذيب يف رواية الالز      
العذاب املسلّط عليهم واحتملوه عن طيب خاطر وصرب عظيم، وهذا ما أكّده الالز يف مناجاته 

التعذيب هنا خيتلف بني واحد وآخر، فمن يشكّون فيه جمرد الشك سرعان ما ييأسون  «:لنفسه
أما من يكونون على يقني من أمره، مثلي، أو مثل من ..جرد انتهاء العمليات الثالثمنه، مب

وغالبا ما يعترف قبل أن ميوت، إالّ ..يأسرونه يف املعركة، فلن ميلّوا تعذيبه، حتى يعترف أو ميوت
  2».القلة النادرة

 سوىالالز  وماملريع، من املؤكد بأن البطل قد عرف اضطرابا وشقاء يف هذا املكان املغلق وا    
  .يف سجون االحتالل الفرنسي الذي فقد كثريا من كرامته وإنسانيته عن اجلزائريأمنوذج 

 وهذا ما أكّده، وال يعترف على رفاق اجلهاد يف حياته فداء للوطن ااهد والثائر قد يفرط إنّ    
أعترف وإن اقتضى مويت حتت ال ال، لن «  : الداخلية وهو يف الزنزانة هيف إحدى حوارات الالز

لن أعترف مهما كان . ال أستطيع ذلك. التعذيب، لن أسلم يف الالز احلقيقي مهما كان الثمن
إيه، إيه، يا الالز املسكني، طوال حياتك وأنت تصارع يف (...) تصميم فعلي. تصميم.األمر

  3».صخب وحدة وشقاوة لتنتهي إىل هذا املصري

ل من خالل الالز اإلحساس النفسي العام للجزائري ار أن يسجوهكذا استطاع الطاهر وط   
إنّ هذا املكان حبكم وقوع البطل فيه أصبح مصدرا للحرمان والعذاب، « داخل هذا املكان املغلق 
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وهذا العذاب ال ينصرف إىل املكان فحسب، وإنما ينصرف إىل اإلنسان املتسلط إنه صورة 
  1». ضطهدةواضحة املعامل لفرنسا الظاملة امل

فكانت هذه الصورة اليت قدمها الكاتب تأكيدا على أنّ االستعمار الفرنسي حاصر هذا     
الشعب ماديا ومعنويا واستخدم كلّ وسائل اإلرهاب والقهر، وقاعة التعذيب جزء من هذه 

  .الوسائل

الزلزال ال خيتلف كثريا  وإذا اعترب هذا املكان املغلق مريعا يف رواية الالز، فإنّ املقهى يف رواية    
  .عن صورة قاعة التعذيب يف نظر بطلها بو األرواح

يعترب املقهى املكان الذي يستطيع من خالله الشخص تأمل الشارع بكلّ ما فيه من  :املقهى - ج
تناقضات، هلذا فقد كان هلذا املكان أمهية كبرية يف العمل الروائي بشكل عام، ويف رواية الزلزال 

فاملقهى يف رواية الزلزال قد أبرز جليا شخصية بو األرواح وأفكاره، ولو أنّ داللته بشكل خاص، 
  .يف هذه الرواية سلبية تشي مبا يعانيه البطل من ضياع وحسرة

إنّ واقعية مكان متخيل ال تعين مشاة أو مطابقة أو استنساخا للمكان بل « :يقول سليمان حسني
  2».سية وروحية واعية لدالالت املكان اجتماعيا ونفسياتعين إىل جانب ذلك خلق موازيات نف

فالعالقة التأثرية بني املقهى وشخصية بو األرواح كانت هي اليت صنعت الداللة النفسية إنّ     
املقهى يف رواية الزلزال كغريه من مباين وجسور وشوارع قسنطينة، قد سامهت بشكل كبري يف 

املكان هو املكان، لكن حاله ..املطعم، فلم يصدق عينيه تأمل مدخل «: صنع مأساة بو األرواح
 3».التفت إىل املقهى املواجه، ألفاه يف موضعه، لكنه متدهور أيضا بشكل فظيع...تغريت كثريا
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أيضا عدم  أنه مثّلكما  ليت كانت مزجيا من اخليبة واليأسحالته النفسية ا هذا املكان عكس فقد
  .االستقرار واإلقامة املؤقتة للبطل

    ا كانت عليه سابقالقد تغيوىلّ منحرا حنو شارع «  ر شكل املقاهي وحتولت بشكل كبري عم
. هنا جيب أن يقام جدار كجدار برلني، ليؤكد شخصية كلّ جهة.. زيروت، وعندما بلغه، فكر

يج الالعبني، ودقات احلجر، ومتتم عندما قرأ قابله مقهى معلق يف الطابق األول، ينبعث منه ضج
فاملقهى يف هذه الرواية رمز  1».صدرا ال شرح اهللا لكم–) مقهى االنشراح(على الفتته عبارة 

  .للمتغري، وشاهد على منط احلياة القدمي يف عهد االحتالل الفرنسي

املنظر بعد هذا  إنّ وصف بو األرواح لألماكن املوجودة يف قسنطينة كان بسبب ارتباكه    
جديد ال أثر فيه املقهى إىل البطل بأن العامل مقبل على عهد  تقد أوحف، اجلديد الذي ظهرت به

جال بصره يف الداخل . قصد املقهى والك على أ ول مقعد صادفه« : ملخالفات املاضي
األكسربيس . ضااجلدران نقية مطلية حديثا أي. املقاعد واملناضد من احلديد مطلية حديثا. واخلارج

طبيعي، . ليس هنا جالس غريي، سوى صاحب املقهى. اإليطالية، خلفت الوجاق القدمي حىت هنا
   2».ما داموا كلهم ميشون ويرقعون األحذية

لقد بدا املقهى شاهدا على مأساة بو األرواح الذاتية، وباتت بالنسبة إليه مصدر إزعاج وقلق،    
اليت وصف فيها بو األرواح مقهى كان قصده يظهر جليا أنّ هذا املكان ال  السابقة ويف الفقرة

  .ميثل لبو األرواح سوى شعور واحد وهو خيبة األمل

يعترب املقهى كمكان مغلق يف رواية الزلزال من العناصر املادية الدالة على احلداثة والتجدد    
ب إحباطا نفسيا لبو الستقالل وهذا ما سبوالتطور الذي أعقب الثورة الزراعية يف اجلزائر بعد ا

مل يبق من احلياة السابقة إال (...) ال حول وال قوة إالّ باهللا «  :األرواح نستنتجه من خالل قوله
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داسوا فوق عنق روح قسنطينة وراحوا يضغطون، وهاهم . هدموا عاملا وأقاموا آخر.. اآلثار
1».يضغطون أكثر فوق صخرا

  

ملأساوية هو ما انتاب بو األرواح يف قسنطينة وزادت املقهى من هذا الشعور إنّ الشعور با    
  . فكانت داللة املقهى يف هذه الرواية سلبية تربز ما يعانيه البطل من ضياع وأمل وإخفاق

إذا اعترب املكان وسيلة ملعرفة طبيعة الشخصية، فإنّ الروائي سيبين املكان الذي  :املقام الزكي -د
األحداث يف روايته وفق مزاج وطبائع شخصياته، وبذلك ينشأ نوع من التأثري ستجرى فيه 

املتبادل ما بني الشخصية واملكان كما قيل سابقا، واستطاع الطاهر وطار أن حيقق هذا املطلب 
الشمعة "الفين من خالل رواياته، فكانت كل شخصية عاكسة ملكاا وهذا ما ملح يف رواية 

طلها الشاعر الذي كان مرتله صورة عنه وعن شخصيته، وهذا ما كان من خالل ب" والدهاليز
والويل ""يل الطاهر يعود إىل مقامه الزكيالو"يف روايتيه األخريتني الويل الطاهر أيضا يف شخصية 

  ".الطاهر يرفع يديه بالدعاء 

الشخصية الصوفية، كان البد للطاهر وطار أن خيلق مكانا مطابقا لشخصية الويل الطاهر هذه     
الطوابق هي هي سبعة، بتمامها « :مكانا هلا والذي وصفه كما يلي" املقام الزكي"فجعل من 

طابق الزوار الذي ينفتح عليه الباب الكبري يف األسفل، جبناحيه جناح الرجال وجناح . وكماهلا
، الطابق الذي يليه حيث يتخذ املقدم مكتبه وموقع االستقبال. النساء، واملقصورة اليت تتوسطهما

الذي يليه . خاص بتعليم القرآن الكرمي، والشريعة، وبعض العلوم، يسع ألربعمائة طالب وطالبة
الطابق الذي فوقه، مرقد للطلبة . يتشكل من جناح واحد، هو املصلّى، به حمراب تغطيه الزرايب

مؤن ونصفه للشيوخ ينامون الذي يليه، نصفه لل. الذي فوقه، مرقد الطالبات واملريدات. واملريدين
  2».الطابق السابع، خلويت وطريقي إىل حبييب. فيه ويعدون دروسهم
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إنّ املقام الزكي بالنسبة للويل الطاهر هو حيز للتسامح والتعايش، مادام هذا املكان يتسع لكلّ     
ه ملجأهم الوحيد وخاصة بعد أن انتشر ما مسبأنه بسبب اه بالوباء، والذي وصفه املؤمنني، إن

د الكافر يف مأكله وملبسه، فصار البد من تأسيس نقص الدين وضعف قلب املؤمن الذي جعله يقلّ
املقام الزكي، وجعله مالذا يهرب إليه املؤمن بدينه بعد أن انتشرت يف اتمع عدوى الفسق 

ذا نقيم يف هذا الفيف، نتضرع للموىل، عساه يفرج الكرب، فيضع حدا هل(...) « والفجور
االكتساح للوباء ألمم اإلسالم، ويف نفس الوقت رِّب ما نقوى عليه من الشبان إناثا وذكورا، 

  1».نلقنهم دينهم، ونزوجهم، ونعمر م الفيف، منشئني أمة حمصنة

إنّ ما صوره الكاتب يف هذه الرواية هو التأكيد على عالقة املكان بالشخصية احملورية وكيف     
  .ملمحا من مالحمها -املقام الزكي–الضائع غدا املكان 

إنّ املقام الزكي يتكون من سبعة طوابق، ولكن أهم مكان بالنسبة للويل الطاهر هو الطابق     
ليجد نفسه يف  ،اقتحم الطابق السابع«  :السابع الذي اختذه مقامه، والذي وصفه السارد قائال

كل . لبصر، امتدت، إن طوال وإن عرضا، وإن علواقاعة ليس ألبعادها حدود، كلما امتد ا. مقامه
ما فيها، هالمي، شبيه بأخيلة النائم، يشعر املرء فيها بأنه، يتواجد يف كل ذرة مما يقع أو وقع عليه 
بصره، كما يشعر مبلئه لكلّ األزمنة، إىل درجة أنه حيس باالنعدام ،كائن وغري كائن، هو هو 

2».لد الغزال، وانطلق يؤدي ركعيت حتية املقام واملالئكةاعتلى سجادا من ج. وليس إطالقا هو
   

إنّ الطابق السابع هو مكان الويل وخلوته، وهذا املكان له داللته فهو يشري إىل االنعزالية عن    
  .الناس والتفرد بعبادة اهللا

الطاهر  الويل"و "الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي"لقد حاول الطاهر وطار من خالل رواييت    
ي وظيفته كاملة غري منقوصة، وكأنه كان يريد أن يقول أن جيعل املكان يؤد" يرفع يديه بالدعاء
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ا ذأن شخصية الويل الطاهر دون مكانه املقام الزكي ال تكون، وال قيمة هلا فهي تسبح يف فراغ، هل
فاحلضور القوي للمكان يف هاتني الروايتني، . غدا املكان يف الروايتني هوية لشخصية الويل الطاهر

هو وسيلة إلثبات الوجود بالنسبة للشخصية احملورية، فهو ال ينفصل عنها حيوي حبيويتها ومعقد 
  .  بتعقيداا

حساس النفسي العام وهكذا استطاع الطاهر وطار أن يسجل من خالل شخصيات رواياته اإل   
فه يف املكان املغلق، لقد عرف الكاتب يف اختياره لألمكنة املغلقة يف خمتلف رواياته كيف يوظّ

مستفيدا من جغرافيته يف الكشف عما حتمله شخصياته من أفكار وكيف اختذته يف البحث عن 
دهاليز والويل الطاهر فإذا كان هناك ألفة بني شاعر الشمعة وال. حل ألزماا النفسية والفكرية

ملكاما املغلق وهو البيت واملقام الزكي، فإنّ معاداة شديدة كانت بني الالز والزنزانة اليت نال 
فيها العذاب وكذلك الشيخ عبد ايد بو األرواح الذي رأى املقهى جزءا ال يتجزأ من التغيري 

، وبني ألفة ومعاداة خيدم مصلحته ناه هو طبعا كونه الالذي أصاب قسنطينة ، والذي مل يكن يتم
  . تشكل املكان املغلق يف روايات الطاهر وطار، فكيف سيكون األمر مع املكان املفتوح؟

منفتحة أو وهي تلك األماكن الواسعة الرحبة اليت غالبا ما تكون طبيعية  :األماكن املفتوحة -2
 خارجي ال حتده حدود ضيقة، املكان املفتوح حيز مكاين« :أوريدة عبوديقول  ،على الطبيعة

   1».رحبا، وغالبا ما يكون لوحة طبيعية يف اهلواء الطلق فضاءيشكل 

وختضع هذه األماكن الختالف يفرضه عليها الزمن املتحكم يف شكلها اهلندسي ويف طبيعتها     
للشخصيات وهذا وأنواعها، فالقرية مثال ختتلف عن املدينة وصورا، لكلّ مميزاته وداللته بالنسبة 

ما سيتبني من خالل دراسة هذا النوع من األمكنة املفتوحة مع مراعاة ما إذا كانت الشخصيات 
ومن األماكن املفتوحة اليت كان هلا دور مهم يف . تألف هذا املكان أو تنظر إليه نظرة معاداة

  . اجلزائر العاصمة القرية، اجلبل، مدينة قسنطينة، شوارع وأحياء   مدينة: روايات الطاهر وطار
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إنّ القرية هي الرمز األكرب « : وهي من األماكن املفتوحة اليت قال عنها أوريدة عبود  :القرية -أ
للطبيعة، والقرية متثل األرض عامل حرية وما متنحه من شعور بالتواصل واالستمرار، والعودة إليها 

  1». واالتصال ا هي عودة إىل أم خالدة

تظهر القرية يف رواية الالز من خالل حركة شخصياا، ومتثل احملطة اليت انطلقت منها يف      
ذكرى طيبة عنه ألنه  شخصياتالمل معظم حتاجتاهها الثوري حنو اجلبل، وتعد أيضا املكان الذي 

   :الطاهر وطار يف بداية روايته قائال هاالذي جيتمع فيه األحباء واخلالن، وقد وصف احليز

 احننت القرية ،كما خلّفها الرومان، تتأمل اجلبال، يف كآبة ما تزال، والظالل تتطاول كلما« 
الشمس إجهادا ووهنا، واملارة والتجار الواقفون أمام دكاكينهم، يتفقدون عقارب ساعام بني 
 الفينة واألخرى، واحلركة تقل شيئا فشيئا، بعد أن مألت عربات اجليش، الطريق الرئيسي عائدة

    2».مغربة دكناء، من ميادين العمليات، وسط تعاليق، تتسرب من هنا وهناك

    ها إنّ معظم أحداث رواية الالز جتري يف قرية جزائرية صغرية مفعمة بالبؤس والشقاء، وكأن
  .كما قال الكاتب عنها ما تزال حتيا كما خلّفها الرومان تتأمل اجلبال يف حزن وكآبة

املكان املفتوح الذي نشأت فيه وترعرعت معظم شخصيات الرواية واليت تربطها  نّ القرية هيإ   
ومل يتممها، مل «  :به عالقة ألفة وحمبة وهذا ما جاء على لسان قدور إحدى شخصيات الرواية

إنه قد يشق عليه، أن يفارق قريته اليت أحبها بكلّ جوارحه، من يوم دخلها كما  ،يشأ أن يتصور
  3»..ن يوم اكتشف فيها زينة، كما يعتقد يف قرارة نفسهيقول الناس، وم
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متتم محو، وهو يفكر يف أيام القرية اهلادئة « :وهاهو محو يف اجلبل يتذكر قريته وأيامها اهلادئة    
اليت مل يكن يظن أبدا أا ستنتهي ذه السرعة، واليت ال خيطر بباله باملرة أن تعود على شكلها يف 

  1»(..).ان بعيدااملستقبل مهما ك

الفرنسي له رأي آخر يف هذه القرية وخاصة  الضابطولكن وإن كان سكّان القرية حيبوا فإن     
وأنّ هذا املكان كان حيوي على أناس سببوا مشاكل عديدة له، وقد أحلقوا خسائر كبرية جبنوده، 

والضجر من قريتكم  لو تدري كم أشعر بالسأم«  :وهذا ما عبر عنه من خالل قوله لبعطوش
يف احلق هي مجيلة، . إا كمجلة أطفال سرعان ما حيفظها املرء، ويظل حيدق يف الفراغ. هذه

هذه اجلبال . أهلها طيبون، كرماء، بناا مجيالت جدا، لكنها ال تليق يف ظروف احلرب باملرء
  2».آه. راحمليطة ا كالقدر، تضغط على اإلنسان، على قلبه، على أعصابه باستمرا

وتبعث يف نفوسهم بأهلها  إنّ القرية يف رواية الالز ترتبط ارتباطا وثيقا بشخصياا فهي تتصل   
اهلدوء والسكينة، وهذا ما يلمح من خالل احلوارات اليت كانت بني شخصياا، أو حىت من 
خالل احلوارات الداخلية، وعلى العكس من ذلك تبعث القرية على السأم والضجر يف نفس 

ن مجيل الضابط الفرنسي رغم إعجابه جبماهلا وطيبة أهلها، إنه تناقض تام حيث أنّ القرية كمكا
  . وهادئ يبعث على الضجر والسأم، ومنه كره القرية وأهلها

    ر البطل مشهد القرية تصويرا طبيعيا ونفس األمر مع رواية الشمعة والدهاليز حيث يصو
مستندا إىل استحضار ذكريات طفولته املمزوجة بني الفرح واحلزن، والفقر الذي عاناه يف صغره 

  .حتت ظلّ االستعمار الفرنسي

                                                             
  102ص ،  الطاهر وطار، الالز  1
  259ص ،  املصدر نفسه  2



 

 

إنّ املكان املرتبط بالتداعي النفسي هو املكان الذي يقبع يف الذاكرة، « :يقول ابن السائح األخضر
ذلك أنّ املكان األليف الذي عشنا فيه بيت الطفولة نبقى دائما نستعيد ذكراه حىت وإن ابتعدنا 

  1».عنه

بؤس والفقر واحلرمان تعترب القرية املكان الذي نشأ فيه الشاعر وترعرع، وهي تغدو رمزا لل    
« :والصرب واملقاومة والشرف وهي شاهد على منط احلياة البائسة على حنو ما يظهر يف املقطع التايل

حذائي : يف مدرسة القرية، كانوا يتساءلون عما ألزمين مبتابعة الدروس، وأنا يف تلكم احلالة املزرية
(...) ت اءللمياه تقتحمه، من حيث شذلك، ال ميانع يف إفساح اال  عمرقع من كل جهة، وم

إنّ بطل الرواية يصف حالته املزرية وهو صغري يف قريته كغريه من سكاا الذين كانوا يعانون  2»
  .الفقر والتجويع اللذان سلطه عليهم املستعمر الفرنسي

د احلاجة، هذا الفقر واحلرمان الذي مل مينع أهايل القرية من التضامن والتعاون فيما بينهم عن    
هاهو بطل الرواية يتذكر كيف قرر سكان القرية أن جيمعوا له املال الالزم لشراء املالبس املناسبة 

قررت القرية والدوار أن جتمع يل « : لدخول الثانوية الفرنسية املوجودة يف مدينة قسنطينة قائال
القرن التاسع عشر، ألوالد  كان واضحا أن تشكيلته أعدت يف. املبلغ الالزم لشراء اجلهاز العجيب

  3».األمراء واإلقطاعيني

لعب املكان دورا بارزا وجليا يف إبراز وإظهار عادة اجتماعية مألوفة لدى اجلزائريني وخاصة      
يف الوسط الريفي أال وهي روح التكافل والتعاون بني أهايل القرية الواحدة، حيث التف كلّ 

وهنا تتخذ ذكريات الطفولة . ن من االلتحاق بالثانويةيتمكّ األهايل جلمع مستلزمات الشاعر حىت

                                                             
اجلزائر، -، منشورات دار األديب، وهران-قراءة يف رواية ذاكرة اجلسد-األخضر ابن السائح ، مجاليات املكان القسنطيين   1

  13 صم، 2007، د ط
  47الطاهر وطار، الشمعة والدهاليز، ص  2
 50ص ، املصدر نفسه  3
  



 

 

بالنسبة للشاعر مشهدا مفعما باملتعة واألمان والدفء، ومتد البطل بالراحة واالسترخاء الذي صار 
  . يفتقده كثريا بسبب األحداث اليت متر ا اجلزائر

للثورة ومصدرا إلشعاعها، وكان لقد كانت القرية يف رواييت الالز والشمعة والدهاليز مهدا     
جماهلا املفتوح املوحي باحلرية، رمزا للهوية الوطنية، واعترب هذا املكان املفتوح وسيلة ميكن من 

ف ورصد الفضاء النفسي لشخصيات الروايتنيخالهلا التعر.  

املكان املفتوح وإذا كانت القرية مهدا للثورة، فإنّ جبال اجلزائر هي اليت فجرا، فكان هذا     
  .سببا أساسيا يف احلصول على احلرية

ميكن تصنيف هذا الفضاء الذي ارتبط مبصري أمة بأكملها ضمن مجلة الفضاءات  :اجلبل -ب
املفتوحة ال على الطبيعة فحسب، بل ألنها تضمن على مستواها االتصال بني الشخصيات الثورية 

عمار والعبودية ألنه إذا قيل جبل فستستحضر مجلة من احلاملة باحلرية، وبغد أفضل بعيدا عن االست
الدالالت السياسية الثورية، فهو املكان الذي احتوى الثورة وكفاح اجلزائريني طيلة تلك الفترة، 

  .لقد كان امللجأ الوحيد للثوار الذين ضاقت م األحوال من كلّ جانب

 ابين جيب أن نغري احلياة يا الالز يا« :ائالهاهو زيدان حيثّ ابنه الالز على االلتحاق باجلبل ق   
 سأتركك بعد قليل، أللتحق.. عليك اآلن أن تعمل يف خط واضح ومن أجل هدف واضح

   1».باجلبل

مجيع سكان القرية وحيثهم على تتبع خطاه، مبينا خطر فرنسا  الالز علمأن ي زيدان أصروبل     
خطرا على املقاومني يف اجلبال فقط، بل وعلى  جيب أن يفهم الناس أنّ فرنسا ليست« : عليهم

  2».وجيب أن ندفع مثن هذا يا الالز، هل فهمت؟. مجيع الناس
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مل يذكر اجلبل يف روايات الطاهر وطار إالّ مرتبطا بالثورة التحريرية، ففي رواية الشمعة     
ه متىن لو أنم الرجال ووالدهاليز، يتذكر بطل الرواية الشاعر اجلبل على أنه املكان الذي قصده معظ

غادر الكبار املنازل، بعضهم يف الليل قاصدين اجلبال «  :يقول السارد، استطاع االلتحاق م
ملتحقني بالثورة، وبعضهم أُخذ عنوة يف النهار، إىل السجون واملنايف واحملتشدات، وبقي النساء 

خلق املرأة عبئا على الرجل، فلوال  فكر يف األول، أنّ اهللا. وكان هو أكرب أطفال الدوار.واألطفال
  1».وجود النساء اللتحق األطفال بدورهم بالثورة، ولكان اجلبل الكبري سكنهم الكبري

لقد ارتبط اجلبل بالثورة اليت ستنتقل باتمع من حالة االنغالق إىل حالة االنفتاح اليت يستعيد     
بل يتحول إىل فضاء مثايل الحتضان املعارك، معها حتما إنسانيته املسلوبة منه، هذا ما جعل اجل

لت لدى اجلزائريني قناعة مفادها أنّ الثورة وميدان خصب لتنفيذ العمليات الثورية بعد أن تشكّ
ة وأنّ كلّ السبل األخرى فشلت يف حلّ مشكلة  ،هي لغة التخاطب اليت يفهمها العدوخاص

  . ولة إزالة معامل املكان وتغيري طبيعتهاالستعمار الذي راح يهدد هوية اجلزائريني مبحا

    ه ورجال هاهو الالز يف قاعة التعذيب، ال يتمنى يف قرارة نفسه سوى االلتحاق بأبيه وعم
ليتك اآلن يف اجلبل متسك رشاشا وتنبطح وراء صخرة كبرية وتضغط بأصبعك « : قريته باجلبل

2».التقدم من موقعكلتلهب النار، حتصد أعداءك الذين حياولون عبثا 
   

اجلبل هو مكان مفتوح محله الكاتب من خالل رؤية الشخصيات مالمح اتصف ا من مجال      
، وقوة وخصب واتساع، تلهب أفكار الثوار وتثري فيهم روح املقاومة والشجاعة ملواجهة املستعمر

نفوس املستعمرين، فهو رمز التفاؤل واخلري يف نفوس اجلزائريني، ورمز القلق والرعب يف « فهو 
  3». بالنسبة للجزائري مكان األنس واأللفة والراحة واحلب
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    م، هو منبع  إنّ اجلبل يف روايات الطاهر وطار هو املكان الذي استمداهدون قومنه ا
  . هو الذي يعيد للناس ثقتهم بقدرامواملقاومة واجلهاد، 

د اختلفت نظرة الشخصيات إليها منها من ألفها ومنها من فق دينةهذا عن القرية واجلبل أما امل   
  .مصدرا للخوف والقلق وحتى األمل بالنسبة إليها كانت

ويتم استحضار هذه املدينة يف الرواية اجلزائرية بطريقتني إما عن طريق  :طينةنمدينة قس - ج
ما حدث مع الشاعر يف وهذا  السرد املباشر والوصف املوضوعي وإما عن طريق احللم واالستذكار

كان يصطحبين قريب من القرية، نطلق عليه اسم « :رواية الشمعة والدهاليز، يقول يف هذا الصدد
بابانا آدم، كلّف، باإلضافة إىل محل احلقيبة العزيزة، بإيصايل إىل بيت قريب آخر لنا يف قسنطينة، 

م صباه ومتدرسه يف الثانوية راح يتذكر أيا حيث 1».املدينة، كما يسميها اجلميع حىت اليوم
  .الفرنسية اإلسالمية يف مدينة قسنطينة

سيدي : هذه املدينة، بفضل أوليائها الصاحلني«  :قائال اهاهو قريب الشاعر يصف له مجاهل     
ورغم أا تقع يف قمة جبل، . راشد، سيدي األخضر وسيدي مسيد، وغريهم كثريين، حمجوبة

تعلم أنين طفت العامل أمجع، . الشاي هللا يا سيدي راشد(...) لهالكنك ال تراها إالّ حني تدخ
وتركت يف كلّ أقطاره زريعة، مع ذلك مل أر أمجل وأى وأسحر من قسنطينة، ومن بناا، ومن 

   2».أكلها، ومن لباسها

إنّ قسنطينة يف نظر الشاعر هي املكان الذي تعلّم فيه وخترج منه، لقد حوت هذه املدينة     
هو الشاعر يسافر عرب الزمن ليعود إىل املاضي ذلك املاضي  ميلة ذكريات طفولته ومتدرسه، هااجل
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كان هناك، . مل يكن هنا يف هذه الغرفة« :، يقول الساردبيب الذي صار جزءا ال يتجزأ منهاحل
  1».هنالك، بعيدا يف الزمان واملكان، يف قسنطينة البهجة، يف الثانوية الفرنسية اإلسالمية

إنّ هذه املدينة اجلميلة كانت بالنسبة للشاعر ذلك املكان املفتوح الذي حيمل عنه ذكريات     
مجيلة، فعالقة الشخصية باملكان يف هذه الرواية عالقة مودة وألفة، عكس رواية الزلزال اليت من 

قرارة نفسه أن لمح نفور كبري بني شخصية عبد ايد بو األرواح وهذه املدينة اليت متىن يف يخالهلا 
رها ويقضي على أهلها، فيتبييد بو يصيبها زلزال عنيف يدمن من خالل هذا أن عالقة عبد ا

  .األرواح باملدينة كانت عالقة بغض ونفور منها

د عن طريق الذي جتسو إخفاق بو األرواحلقد أسهم املكان يف رواية الزلزال يف تشكيل     
مخسمائة ألف . ي سيدي ضاقترب ضاقت املدينة، يا« :يف قولهحساس بالزلزال، وهذا ما جاء اإل

نصف مليون يا ريب سيدي ، نصف مليون  عوض مائة ومخسني ألفا يف عهد االستعمار،. ساكن
تركوا قراهم وبواديهم، واقتحموا املدينة، ميألوا حتى . برمته، بطمه وطميمه فوق هذه الصخرة

   2».ومل يتركوا يف اجلو إالّ رائحة آباطهم. حتى اهلواء امتصوه. ق فيها متنفسمل يب

ى ولقد وظّف الروائي ضيق املدينة واكتظاظها بالسكّان ليوضح جبالء نفسية بو األرواح املأل    
، ما خلق له خوفا من املستقبل الذي أصبح يراه غامضا خميفا وما زاده رهبة قانون مبشاعر اإلحباط

أميم األراضي الزراعية، قسنطينة املكان الذي اعترب بالنسبة لبو األرواح منبته الطبقي ت
واالجتماعي، تلك املدينة العريقة بتارخيها وعائالا األرستقراطية زال عنها كلّ ذلك فأصبحت 

  .الفقراءحتكم من طرف 
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د كما كان أين قسنطينة مل يبق من أهلها أح. زلزلت زلزاهلا. أقول. ة انتهتيقسنطينة احلقيق «
زلزلت زلزاهلا وحل حملها . بالباي وبالفقون وبن جلول وبن تشيكو وبن كرارة؟ زلزلت زلزاهلا

   1»قسنطينة بو فنارة وبو الشعري وبو الفول وبو طمني وبو كل احليوانات والنباتات

ورغبته الشديدة  يظهر جليا من خالل هذا احلوار الداخلي حنق وكره بو األرواح هلذا املكان    
إنّ البطل ضائع وسط الزحام والضغط النفسي يف مدينة « يف زلزال يقضي على قسنطينة وأهلها 

2».مكتظة بالسكان وآهلة باملارة والناس، وهو ال يتصورها إالّ آيلة للسقوط واهلالك
   

د تفاعال إنّ الضغط االجتماعي الذي عاناه البطل من اخلارج والضغط النفسي من الداخل ق    
معا وسببا له ضغطا رهيبا أدى به إىل فقدان توازنه وعدم قدرته على تقبل احلياة اجلديدة يف 

  .املدينة

مدينة قسنطينة بالنسبة للكاتب هي مكان نفسي يعبر عن احلالة النفسية اليت تتصف ا إنّ     
مر مع بطل رواية الشمعة ته، واليت تكون إما مودة حنو هذا املكان كما كان األاشخصيات رواي

فكيف   ،والدهاليز، أو نفور وكره كما هو األمر مع الشيخ عبد ايد بو األرواح يف رواية الزلزال
  ؟بشوارعها وساحاا  العاصمة مدينة اجلزائر هو احلال مع

الشوارع والطرق واألحياء كما عرفها الشريف حبيلة   :شوارع مدينة اجلزائر وأحياؤها -د
أمكنة انفتاح تنفتح على العامل اخلارجي تعيش دوما حركة مستمرة، تؤدي وظيفة مهمة، « :هي

  . 3».فهي سبيل الناس إىل قضاء حوائجهم

د إنّ الشوارع واألحياء هي مكان عام ومفتوح ومألوف من قبل اجلزائريني منذ عهد بعيد فق     
كانت مكان حرب مع املستعمر الفرنسي وكانت أيضا مكانا لتصفية احلسابات مع اخلونة من 
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ر الوضع مع فترة التسعينات، فقد جعلت العشرية السوداء من األحياء أبناء البالد؛ ولكن تغي
والشوارع اجلزائرية مكانا ينفتح على الكالم والتعبري عن املشاعر احلزينة اليت ختاجل صدور 

زائريني، وكذلك مكانا مليئا بالعنف والدموية واإلرهاب كما وصفه الكاتب يف رواييت الشمعة اجل
  .والدهاليز والويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي

 يشار إىل كلمة الشارع أو احلي يف روايات الطاهر وطار من خالل حركة الشخصيات فيها    
عود إىل مقامه الزكي يرمز إىل اجلرمية الكاملة اليت يف رواية الويل الطاهر ي" الرايس محيدو"فحي 

  .كان أبطاهلا جمموعة من املتطرفني

يف إحدى أحياء مدينة اجلزائر، ويف حي الرايس محيدو حيث وقعت جمزرة عظيمة، وجد الويل     
تلك ازرة الرهيبة  الطاهر نفسه يف مواجهة مواطنني أبرياء برفقة متطرفني إرهابيني، فوصف

اختلطت صرخات . صار السقف يهرب ويولّي. صارت اجلدران تتراقص. فار الدم«: ئالقا
. خرجنا حممومني. توقفت احلياة يف هذا املرتل. انطفأ كلّ شيء. اجلميع، املرعبون، واملهامجون

       1».كان احلي كله مرتال واحدا، وكنا نصول وجنول فيه

ن من خالله األحياء األخرى سوى الختاذه أمنوذجا ليبيمل يكن اختيار الروائي هلذا احلي دون     
ها هو يصف املنظر املريع ملا حدث يف هذا  ،حجم املأساة اليت عانتها اجلزائر يف العشرية السوداء

. هوى املرتل بطوابقه الثالثة، وهوت معظم جدران املنازل القريبة منه أو احملاذية له« : احلي قائال
بعضه عاد إىل احلديقة أو إىل الشارع الضيق، بعضه، انتشر . وق، مثّ راح يهويارتفع البنيان إىل ف
والدخان . االستغاثات تتعاىل يف كلّ شرب، من حي الرايس، واالنفجارات تتواىل.ميينا، بعضه مشاال

2».يصاعد مع الغبار، وأنفاس اجلميع تضيق
    

                                                             
  87ص  ، الطاهر وطار، الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي  1
  89ص نفسه ،  املصدر  2



 

 

واليت خلّفت مئات القتلى، مل تكن سوى هذه املعركة الدامية اليت مل ترحم حىت احليوانات،     
  .حصيلة ملدى معاناة اجلزائريني يف هذه الفترة الدموية

كومة من الرؤوس مكدسة، وسط الشارع . ما يزيد عن أربعمائة جثة مسجاة هنا وهنالك« 
الضيق، جمموعة من الفتيات، مقيدات، يقتدن حنو حافلة ترسل نورا خافتا، إىل جانب احلافلة، 

حنات، جيري شحنها بأكياس وصناديق، وتلفزات، ومراوح كهربائية، ودجاجات، بضع شا
يهجمون عليه، يطيحون به، يكربون مثّ يلقون . يلتف أربعة أو مخسة حول البقرة أو الثور. وأبقار

. حاول إيقافه، لكنه فلت منه. اعترضه أحدهم. ارتأى عجل أن يفر .به ككيس فوق الشاحنة
  1».لهوى العج. بببم...مب

مل يذكر الروائي هذه املذحبة يف هذا املكان إالّ ليعلن من خالله عن أزمة يف النسيج االجتماعي    
اجلزائري ، ويشري إىل نتائج هذه األزمة من خالل مذحبة حي الرايس محيدو، هذا املكان الذي ال 

  .يزال لشدة بشاعة ما حدث فيه، مل ميح من ذاكرة أغلبية اجلزائريني

ه احلادثة املأساوية اليت ذكرت يف رواية الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي، كانت هلا هذ    
ساحة أول "يف  للشاعرفي رواية الشمعة والدهاليز يذكر الروائي ماذا حدث ، فبوادر سامهت فيها

يف إحدى شوارع مدينة اجلزائر، وكيف بدأت هذه األزمة اليت خلّفت خالل عشر سنوات " ماي
  .آالف القتلىفقط 

تنازعت  ،جتري أحداث رواية الشمعة والدهاليز يف حيز مكاين هو مدينة اجلزائر العاصمة    
  .فضاءها مجلة من العالقات اإلنسانية املعقدة اليت ختتفي وراءها صراعات فكرية وإيديولوجية

استيقظ الشاعر يف ظالم الليل مرعوبا على أصوات تصدر من خارج بيته، تلك األصوات     
كانت منتشرة من مجيع أحناء مدينة اجلزائر العاصمة، فدفعه فضوله إىل الذهاب باجتاه هذه 
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كان الشارع عامرا بذوي اللحى « :األصوات، فرتل بيته وقطع الطريق قاصدا ساحة أول ماي 
سوات من كل نوع وكل لون وكل زركشة، ومزدانا بأعالم من خمتلف األلوان والقمصان والقلن

تتخلل هذه األعالم املختلفة الفتات عليها عبارات مكتوبة خبط يتراوح بني (...) واألحجام 
اجلودة والرداءة، هي يف احلقيقة، كلها أو جلها بالتعبري األدق، آيات قرآنية، والباقي أحاديث 

نت الساعة، مثل متجيد بعض القادة، أو إدانة احلكام    السابقني واملطالبة نبوية، و شعارات ب
  1».مبحاسبتهم وإدانتهم وصلبهم

إنه تعبري حي عن مشهد متفاعل ومتناغم األطراف زاده املوقع اجلغرايف، وحتديد املسافات    
ركون واملصورون يف األشخاص املتح واقعيةواملعامل املكانية، وأمسائها حركية وحيوية، وزادته 

، جعلت املكان كمسرح للحدث يفوح برائحة األزمة هيئام ومالحمهم وهندامهم صدقا
املستشرية، ومثارا لإلحساس املأساوي الذي يعايشه املكان كبؤرة للتأزم وفقدان األمن يف تلك 

  .املرحلة التارخيية املضطربة

قتها بالشخصيات، فإذا كان هؤالء املتطرفون وال تربز أمهية هذه األماكن إالّ من خالل عال    
يتخذون من ساحات اجلزائر وشوارعها مكانا ليعربوا من خالله على مطالبهم السياسية، فإنّ 
الشاعر كانت تنتابه مشاعر أخرى اجتاه هذا املكان املفتوح، هذه املشاعر كانت مزجيا من الكآبة 

ساحة الدعوة، . صعدت من ساحة أول ماي« :واألمل والقلق واخلوف، وقد عبر عن ذلك قائال
يومها، واهلتافات متأل أذين، ال إله إالّ اهللا، حممد رسول اهللا، عليها حنيا، وعليها منوت، وعليها 

  2».مهموما، مغموما، روحي أثقل من أن حيملها جسدي. نلقى اهللا

عر على حال يف هذا املقطع السردي يكشف الروائي عن ضيق وأسف وحسرة وأمل الشا    
فقد متلكه الرعب واخلوف من . املدينة، وعلى الوضع املأساوي الذي ترزح حتته وإىل ما آلت إليه
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، فاملستقبل تعتريه الضبابية وعدم وضوح شباب اإلسالمي ومحل بعضهم للسالحهدير أصوات ال
  .الرؤية بل هو خميف وجمهول لدى الشاعر

يف جزائر التسعينات تنفجر أملا ودما، حاضنة ملختلف إنّ شوارع املدينة يف العاصمة وغريها « 
أشكال العنف والقهر االجتماعي جاعلة من املثقف شخصا يعيش يف توتر دائم، يالحقه هاجس 
اخلوف وهاجس الكوابيس من جراء عنف املكان وعنف األشخاص الذي جسدته أحداث 

  1».الرواية

إنّ شوارع مدينة اجلزائر وساحاا مل يتخذها الكاتب إلّا أمنوذجا عن آالف الساحات       
والشوارع يف اجلزائر أثناء العشرية السوداء، وال تنظر شخصيات روايات الطاهر وطار إىل هذه 

ا انفتاحه  أصبحت على قدر« فقد  األمكنة إالّ نظرة خالية من األلفة مليئة باخلوف والال أمن
  2». جماال ضيقا تضيق فيه نفوس الشخصيات على امتدادها

إنّ فضاء الشوارع واألحياء يف السياق السردي، قدم لنا مأساة الفرد اجلزائري بأبعادها      
السياسية واالجتماعية، والثقافية من خالل إبرازه بوادر الصراع السياسي واالحنالل اخللقي 

  .تماعي الذي أوحت به الشخصيات املتحركة يف هذا الفضاءوالتدهور احلضاري، والتشتت االج

وخالصة القول أنّ األماكن عند الطاهر وطار نوعان مغلق ومفتوح، ومل يكن املكان املغلق       
شاعر الشمعة والدهاليز كان حيزا يرتاح فيه  فبيتدائما حيزا حيد من حرية الشخصية وتنقالا، 

اليت تربى فيها وتعلّم من  قريتهر حبيبته، أو للعودة إىل املاضي البعيد إىل فيطلق العنان ملخيلته لتذك
مدينة خالهلا معىن احلب واإلخالص واألمان والتعاون عند الضيق، هذا األمر الذي يفتقده يف 

قاعة حيث انتشر املوت والرعب فصارت مدينة اجلزائر رغم اتساعها حيزا يضيق به؛ أما  اجلزائر
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فقد جعلت الالز يصر على عدم البوح بزمالئه ااهدين بل وذهب إىل أبعد من ذلك  التعذيب
يقاتل املستعمر الفرنسي إىل جانب والده زيدان، أما بو األرواح فهو  اجلبلحينما متنى لو كان يف 

اليت تعد  مدينة قسنطينةكمكان حمدود هو جزء من املقهى الشخصية الوحيدة اليت رأت أنّ 
خوف وقلق بالنسبة إليه، كوا صارت ملجأ املتشردين والرعاع من عامة الشعب كما  مصدر

مساهم هو، بدل أن تكون احليز الذي جيمع األسر الغنية واإلقطاعية، وهذا ما زاد الضغط عليه 
  .  ففقد عقله يف النهاية

را إيديولوجية إنّ املكان يف روايات الطاهر وطار بكلّ تصوراته وشخصياته، حيمل أفكا    
فاملكان عند وطار نظم بشكل خيدم بقية العناصر اليت أوالها « مستمدة من فكر يتميز به الكاتب 

  أمهية 

عن مقاصد  فهو منظم بشكل يؤثر ويقوي من نفوذها ويعبر. كالشخصية، والزمان ،كربى
  1.األديب

وعليه ميكننا القول أنّ املكان يف روايات الطاهر وطار عمل على التدخل وتوجيه جمرى       
ل إىل قوة فاعلة أثرت يف الشخصيات الكائنة فيه، حيث المس دواخلها وكان األحداث وحتو

  .ص على تربير ما يعتمل فيها من مشاعر وأحاسيسرشديد احل

وأيضا  والنفسيات ،طباعمن تأثري يف الهلا  ملاإنّ للمكان والزمان عالقة وثيقة بالشخصيات      
ل جمموعة من اللحظات الشخصية تتجول يف عدة أماكن ويف أزمنة متعددة، وهذا ما يشكّ كون

الدرامية لكل شخصية، وقد تستقطب الشخصيات أحداثا يف فترة زمنية ليست بالقصرية ويف حيز 
  .متعدد كما هو األمر يف روايات وطار مكاين
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وقد أدى هذان العنصران بالغ األمهية يف تطوير احلدث، ويف بلورة القيم الفكرية والداللية      
كما  ؛واجلمالية يف روايات الطاهر وطار وقد أسهما معا يف تشكيل املوقف الدرامي للشخصيات

راغ، لذا يعترب الزمان واملكان هوية لكلّ أنّ الشخصية دون مكان وزمان شخصية تسبح يف الف
   .شخصية من شخصيات روايات وطار

  

  

  

  

  

  

  

  تقدمي وتصنيف الشخصية
   

  

  



 

 

  

  

  

  

تعد الشخصية الروائية العنصر الذي تتميز به األعمال السردية عن غريها من أجناس األدب،     
اللغة، وتدير احلوار، وهي وال وجود لرواية بال شخصيات، عظم شأا أم قل؛ فهي اليت تصنع 

اليت تنجز احلدث، وتنهض بالصراع وتعمر املكان، وتتفاعل مع الزمان فتمنحه معىن جديدا، وهذا 
ما ال ميكن أن يقوم به أي مكون من مكونات السرد األخرى؛ غري أنّ اختالف أسسها النظرية 

اختالف بنائها ووظيفتها داخل واملنهجية النابعة من خلفيات فكرية وإيديولوجية، إضافة إىل 
السرد، يفرض على الباحث منذ البداية إجياد طريقة إجرائية حامسة تقربه من التعرف عليها 

فما هي األساليب الفنية اليت يتخذها الطاهر وطار لكي يعرف القارئ . وتسمح له بتصنيفها دالليا
  .بشخصياته؟

I - تقدمي الشخصية:  

      يعمل املؤلف على تقدمي تقنيات متعددة لتقدمي الشخصية، فهناك من الكتاب من يرسم أدق
التفاصيل لشخصياته، وهناك من حيجب عن الشخصية كلّ وصف مظهري، وهناك من يقدم 

  .شخصياته بشكل مباشر، ومنهم من خيتار التقدمي الغري مباشر

فيليب الشخصية من حيث التنوع واالختالف، يقترح  وأمام تعدد املشاكل اليت يطرحها تقدمي    
املقياس الكمي الذي ينظر إىل كمية : مقياسني أساسيني يفيدان يف القيام ذه املهمة هامون

املعلومات املتواترة املعطاة حول الشخصية، واملقياس النوعي الذي ينظر إىل مصدر املعلومات حول 
  .اليت جلأ إليها الطاهر وطار لتقدمي شخصياته إىل القارئ؟ فما هي التقنيات املختلفة. الشخصية



 

 

وحيتوي على املعلومات املعطاة صراحة حول الشخصية، يقول فيليب  :املقياس الكمي -1
سنضطر دائما، من أجل التعرف، ومن أجل تصنيف الشخصيات دالليا، إىل القيام  «: هامون

تواتر معلومة تتعلق بشخصية معطاة بشكل صريح داخل (املعايري الكمية : بعملية تأليف ل
  1»)النص

    مها الكاتب عنها، هلذا يعدإنّ وضوح الشخصية يقاس استنادا إىل كمية املعلومات اليت يقد
  . لكمي إجراء نقديا صاحلا لتحديد نسبة الوضوح يف الشخصية الروائيةاملقياس ا

وبالنظر إىل النصوص موضوع الدراسة على ضوء املقياس الكمي لقياس كمية املعلومات اليت    
تتواتر حول الشخصية، جند الكاتب يعمل على ملء شخصياته بصفات داخلية وخارجية؛ داخلية 

املالمح اجلسدية من : يت تعيشها، وخارجية تتعلّق مبظهرها اخلارجي، مثلتتعلّق باحلالة النفسية ال
مجال وقبح وطول وهيئة، وبطريقة إحصائية ميكن حصر عدد الصفحات اليت ورد فيها ذكر 

  :الشخصية بصفاا ومؤهالا والتحصل على

  :رواية الالز -

  تطبيق املقياس الكمي

  عدد الصفحات  أرقام الصفحات  الشخصيات

- 78- 76- 75-63-52-16-15- 14- 13- 12  الالز
85 -94 -95 -124 -130 -164 -200 -220-

273- 275.  
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- 105- 97-84-69-67-65- 61- 58- 44  زيدان
106-107-109-172-184-204-257 -272  

17  

  08  230-229-191-189-185-129-127- 77  بعطوش

  09 .157 - 70-59-51-46-24- 23- 21- 20  قدور

  08 .261-188-164-131- 128- 104- 82- 74  الضابط

  08 164-104-51-50-49- 47- 28- 26  محو

  04 .159-158-118- 99  رمضان

  03 .129- 93- 88  الشامبيط

  03 205-204-203  سوزان

  03 190-136-135  حيزية

  03 70- 29- 22  زينة

  03 136-135- 10  الربيعي

  02 270-216  مسعود

األخوات 
خوخة، داخية 

  ومباركة

27 -28   

02  

  01 38  سي الفرحي



 

 

  01 13  مريانة

  01 140  بول

  01 163  الناصر

  

شخصييت الالز وزيدان كانتا أكثر حضورا يف املنت : ما يالحظ من نتائج املقياس الكمي أنّ    
الروائي من الشخصيات األخرى، وهذا ما تؤكّده نسبة املعلومات املتواترة عنها، وتقترب باقي 

من خالل نسبة تواترها، إذ ال يعد الفارق بينها كبريا، وهكذا تكتسي الشخصيات من بعضها 
  .شخصييت الالز وزيدان أمهية كبرية يف الرواية

  :رواية الزلزال-

  تطبيق املقياس الكمي

  عدد الصفحات  أرقام الصفحات  الشخصيات

عبد ايد بو 
  األرواح

05 -07 -08 -09-13-14-16-30 -31 -36 -
42 -59 -62 -73-84-123-133-143-152 -

184.  

20  

  05  21-19- 18- 17- 16  بالباي

عبد القدر 
  الغرابلي

46 -47 -131 -132 -133  05  

  03 76- 75- 45  عمار احلالق



 

 

عيسى 
  بواألرواح

50 -95 -96 -97 04  

الطاهر 
  بواألرواح

51 -83 -91 03  

الرزقي 
  الربادعي

50 -165-171  03  

والد 
  بواألرواح

142-145-146 03  

  02 63- 60  العم إيدير

  02 72- 71  نينو

زوجة 
بواألرواح 

  الثانية

147-148 02  

  02 153-152  سارة

زوجته  
  البسكرية

154-183 02  

اخلماس 
وزوجته 

  وابنته

148-149-150 03  



 

 

  01 144  عائشة

  01 146  حنيفة

  02 86- 82  سعدان

  01 42  عمار البناء

احلضري 
  املطربش

15 -184  02  

باستخدام املقياس الكمي يتبني أنّ الشخصية الوحيدة اليت اهتم الروائي بتقدميها هي شخصية      
عبد ايد بو األرواح كونه بطل الرواية، والبقية مل يتم تقدميها إالّ يف صفحات قليلة وبدرجات 

  .متفاوتة ربما كوا مل تكن مهمة جدا يف الرواية

  : رواية الشمعة والدهاليز -

  تطبيق املقياس الكمي

  عدد الصفحات  أرقام الصفحات  الشخصيات

- 55- 49- 30-26-25-24-15- 13- 12- 11  الشاعر
59 -66 -67 -76-107-108 -133 -146 -

165-167-173-192-207.  

23  

- 150-123-120-118-109-108-102- 33  زهرية
151-192-195-209.  

12  

  08  192-95-94-88-80- 30- 29- 28  عمار



 

 

  05 207- 193- 98- 27- 20  املتطرفني

  04 42- 41- 39- 35  العارم

  03 84- 81- 80  امساعيل

  02 126-122  الال وردية

  03  62- 61- 44  خمتار

  01 54  قريب الشاعر

  01  17  جريان الشاعر

  

قدم الطاهر وطار معلومات وافية عن الشاعر وزهرية وعمار بن ياسر؛ مما يعطي اال واسعا    
األخرى يف  لرمسها والوقوف على أبعادها املختلفة، على العكس من ذلك تظهر الشخصيات

  .صفحات قليلة فقط وذلك لقلّة أمهيتها يف الرواية

  :رواية الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي -

  تطبيق املقياس الكمي

  عدد الصفحات  أرقام الصفحات  الشخصيات

  08  .103-101-77-74-57- 19- 14- 13  الويل الطاهر

  07  100-80-78-63- 62- 61- 20  بالرة

  04  117-116-114-113  عيسى حليلح



 

 

  02 16- 15  العضباء

  

رغم قلّة الشخصيات يف هذه الرواية جند الكاتب قد اهتم بتقدميها وإبراز مالحمها، خاصة     
  .شخصية الويل الطاهر وبالرة 

  

  

  :الويل الطاهر يرفع يديه بالدعاء -

  تطبيق املقياس الكمي

  عدد الصفحات  أرقام الصفحات  الشخصيات

  05  17-15- 21- 18- 15  الويل الطاهر

  03  23- 13- 09  بالرة

عبد الرحيم 
  فقراء 

30  01  

  

وقد متّ إبراز أهم التغريات اليت طرأت على شخصييت الويل وبالرة، مع إقحام شخصية جديدة     
هي عبد الرحيم فقراء، والذي مل يتم وصفها إالّ يف صفحة واحدة من الرواية وهي أثناء ظهوره 

  .على الشاشة لينقل ما يشاهده يف العامل



 

 

أنّ الكاتب صور الشخصيات الرئيسية تصويرا كلّيا، حميطا : بناء على ما تقدم يستخلص ما يلي   
جبميع جوانبها، يف حني مل خيص الشخصيات األخرى إالّ بإشارات بسيطة ألفعاهلا ومواقفها، 

  .ألنها شخصيات ثانوية ال تشتغل إالّ أثناء تقاطعها مع الشخصيات الرئيسية

اس الكمي يبقى حمدودا، وال يستطيع وحده إمداد الباحث بكلّ ما حيتاجه لفهم إنّ املقي  
الشخصية وطرق بنائها، فدراسة كمية املعلومات ال تساهم يف رسم صورة متكاملة للشخصية، 
وال بد من الوقوف على مصادر املعلومات املقدمة عنها، وهذا ما يهتم به املقياس النوعي الذي 

أداة مهم فما هو املقصود باملقياس النوعي؟ وما هي الطرق . ة ملعرفة تلك املصادر ونوعيتهايعد
  .األساسية اليت يستند إليها هذا املقياس؟

ويدرس مصدر املعلومات حول الشخصية، هل تقدمها الشخصية عن  :املقياس النوعي -2
نفسها مباشرة أو بطريقة غري مباشرة، عن طريق التعليقات اليت تسوقها الشخصيات األخرى، أو 
الراوي؛ أو فيما إذا كان األمر يتعلّق مبعلومات ضمنية ميكن أن تستخلص من سلوكها وأفعاهلا 

هل هذه املعلومة : الكيفية ومن خالل هذه املعايري سنتساءل واملعايري «: يضيف فيليب هامون
املتعلقة بكينونة الشخصيات معطاة بطريقة مباشرة من طرف الشخصية نفسها، أو بطريقة غري 

، أم أنّ األمر يتعلق مبعلومة )أو من طرف املؤلف(مباشرة ، من خالل تعاليق شخصيات أخرى 
  1».الشخصية ونشاطهاضمنية مثّ احلصول عليها من خالل فعل 

فاملقياس النوعي يبحث يف مصدر املعلومات املتواترة عن شخصية معينة، هل هي مقدمة بطريقة    
مباشرة من طرف الشخصية نفسها، أم بطريقة غري مباشرة من طرف الراوي أو شخصيات 

  . أخرى
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الراوي، خيربنا ويكون مصدر املعلومات عن الشخصية هو  :طريقة التقدمي الغري املباشر - أ
عن طباعها وأوصافها، أو يوكل ذلك إىل شخصية أخرى من شخصيات الرواية؛ يف هذه احلالة 

  . يكون السارد وسيطا بني الشخصية والقارئ، أو تكون إحدى شخصيات الرواية هي الوسيط

  :تقدمي الشخصية عن طريق الراوي -1

حيث يلجأ الروائي إىل رسم شخصياته معتمدا على الراوي العامل بكلّ شيء، مستعمال     
الضمري الغائب فريسم شخصياته من اخلارج، يشرح عواطفها وأفكارها وأحاسيسها، ويعقب على 

تعين أن  «بعض تصرفاا ويفسر بعضها اآلخر، وكثريا ما يعطي رأيه صرحيا دون التواء فهي 
الشخصية من اخلارج، ويرمسها من اخلارج أيضا، ويدرس أفكارها وتطورها  يراقب الروائي

يفسر بعض تصرفاا، ويعطي رأيه يف أفعاهلا، وردود أفعاهلا، ومواقفها على و وبواعث هذا التطور
إذ يتدخل القاص  «مما ينجم عن ذلك شخصيات جاهزة كلّيا أو جزئيا  1».حنو صريح ومباشر

أحيانا بنفسه للتعقيب على بعض تصرفات شخصياته إلبراز كلّ ما مييزها من عواطف وأفكار 
  2».وأحاسيس بأسلوب صريح

وهكذا يتأكد أنّ للراوي صلة وثيقة بالشخصية، حتى وإن كان متواريا يف اخللف، فهو الذي    
وكلّما اقترب الراوي من الشخصية كان  يصف حتركاا وتصرفاا ويبين وجهة نظره من خالهلا،

  .دورها رئيسيا يف األحداث، وكلّما ابتعد عنها مش دورها يف العامل الروائي

: يف رواية الالز اليت تعرضت للثورة التحريرية، يصف الراوي بطلها الذي مسيت بامسه، فيقول   
ختف وطأته، ازداد سعاره، ومنت فيه اللقيط ،كلّما كرب، واعتقد الناس أنه سيهدأ، أو على األقل «

حتى بلغ ..شرور، مل تكن لتتوقع، من السطو على املتاجر ليال، إىل اخلمر، إىل احلشيش، إىل القمار
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وهنا يقدم الراوي الالز على أنه لقيط، وإنسان  1».معدل دخوله السجن، ثالثني مرة يف الشهر
  .ؤس والفقرمنبوذ، فظّ األخالق، عاش وترعرع يف أحضان الب

رد قدور على محو الذي مل يعد حيدثه، كلّما تقابال، إالّ عن  «: أما عن محو عمه فيقول عنه   
واألفواه العشرة اليت .. داخية ومباركة، وخوخة: احلرب واإلخوان، ونسي متاما املصائب الثالث

محو ااهد الذي قدمه هذا هو  2 ». تقتات من أربعني دورو اليت يكسبها من عمله املرهق الشاق
  .الراوي على أنه شاب فقري يعيل عائلته الكبرية مببلغ زهيد 

: كما كان الراوي قريبا جدا من زيدان فقدمه وعلّق على تصرفاته وشرح ما جيول يف داخله   
أرسل زيدان زفرة قوية من أعماقه، وانتفض، انتظر أن يستفسره أحدهم عن رأيه، لكن دون «

واملتمعن يف قراءة الرواية يدرك أنّ السارد قد أحسن  3 ».جدوى، كانوا مجيعهم مستغرقني
  .وصف زيدان حتى يف أدق التفاصيل

مع العصر،  «: م مبالحمه اخلارجيةأما بعطوش فقد ركّز الروائي يف تقدميه نفسيا أكثر مما اهت   
وقف بعطوش أمام الضابط، بعد أن اصطك عقبا حبذائه، مصفر الوجه، حموق العينني بالزرقة 
واجلفاف والذبول، رفع الضابط إليه عينيه، وعندما الحظ أنه ال حيمل شارات رتبته اجلديدة، 

4».ضغط بقدمه على الزر
  .هو رمز للتناقضات الداخلية للسلوك اإلنساين فبعطوش  
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ومن مناذج الشخصيات األنثوية اليت ذكرت يف الرواية جند حيزية، مريانة وزينة، اليت وصفها    
.. هذه الفتاة، الربعة املمتلئة، البيضاء، العذبة، اليت استولت على كلّ  مشاعره «: الراوي كما يلي

  .وقد صور الراوي مالحمها اخلارجية بدقّة كبرية 1 ».وعاىن الكثري قبل استمالة قلبها

رفعت بصرها يف بطء، وما إن حملته حتى وثبت مذعورة  «: مثّ شخصية حيزية خالة بعطوش     
التصقت باجلدار، ورفعت يديها إىل السماء، وظلت ترجتف يف ذعر .. وهي تطلق صرخة قوية

أساة والقهر والضعف الذي تعانيه هذه وقد اكتفى الراوي يف تصوير حجم امل 2 ».ورعب
  .الشخصية

كذلك شخصية املستعمر أو القبطان كما مسي يف الرواية، فقد جاء وصفه يف مواضع كثرية من    
التقت عيناه بعيين الضابط . نطق الالز أخريا، رافعا رأسه يف حتدي متخاذل «: الرواية ومن ذلك 

متداعية تقزز هلا الالز، وود لو كان يف يده مطرقة ليهوي ا الذي ارتسمت على شفتيه ابتسامة 
وأكيد أنّ الراوي قد قدم شخصية الضابط  3 ».على تلك األسنان البيضاء اليت تطلّ من فمه

  .الفرنسي يف أبشع صورة

إنّ االستقرار الدقيق لتقنيات التشخيص يف هذه الرواية، يبين لنا أنّ  «: يقول إدريس بوديبة   
الكاتب قد قدم لنا تنويعات عديدة، يف مستويات التصوير ملالمح الشخصيات اليت مل تكن أبدا 
جمرد نسخ متكررة من بعضها، وهي تقنية حديثة، ولكن باملقابل فإنّ الكاتب ظلّ حاضرا بظلّه، 
حيرك أبطاله إىل ايات مرسومة، وغايات حمدودة، وهو ما يوحي لنا بفكر الكاتب وذاتيته 

  4».املهيمنة، اليت تفرض على الشخصية وعيا آخر، وهذا أحد مظاهر الرواية الكالسيكية
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إنّ األسلوب الغري مباشر يف تقدمي الشخصية هو ما يلمح يف رواية الالز، فقد استطاع الطاهر    
وطار عن طريق الراوي أن يصف أحوال الشخصية وعواطفها وأفكارها، حبيث حدد مالحمها 

م أفعاهلا بأسلوب احلكاية، معلّقا على األحداث وحملّال هلاالعامة وقد.  

يف رواية الزلزال أيضا استطاع الكاتب أن يرسم شخصية بواألرواح من خالل الراوي، وذلك    
من خالل حركتها وفعلها وصراعها مع ذاا أو غريها، راصدا منوها من خالل األحداث 

  .يف حركتها، وجتواهلا، وردود أفعاهلا والوقائع، فقدم بذلك الراوي شخصية حية

تذاوبت املادة السائلة  «: لقد أحسن الراوي تصوير احلالة النفسية لبو األرواح من خالل قوله  
شعر بالثقل يشده إىل األرض وباالنتفاخ يف قلبه، يقطع أنفاسه، ومبطارق ضخمة . فجأة يف داخله

. تنهد من أعماقه. إزرورق، إخضر. صفر وجهها. سال العرق من كامل بدنه. وي على مججمته
« 1

  

إنّ السارد من خالل إيراده هذا املقطع حياول من خالله أن يبين الضغط النفسي الذي يوحي    
بالظروف الصعبة اليت مير ا بو األرواح إضافة إىل حرارة الصيف، وقد اكتفى الراوي بتصوير 

قارئ أكثر من حرصه على تصوير اجلانب اخلارجي هلذه احلالة النفسية لبو األرواح وتقدميها لل
  . الشخصية

سرية بطل مضاد، مشحون باملناكدات النفسية ) الزلزال(تأخذ رواية  «: يقول إدريس بوديبة   
املريرة فرغم امتالكه األرض واملال، فإنّ حلظات السعادة تبدو باهتة يف حياته، وهاهو اآلن يدافع 

الرواية يف أصلها ال  2 ». أنفاسه األخرية أمام التغريات االجتماعية الطارئة اليت هزت طبقتهعن 
حتتاج من القارئ أن يتعرف على بناء هذه الشخصية من اخلارج بقدر ما جيدر به أن يعرف 

  .أمنوذج اإلقطاعي 
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يء، فهو يتنقل بني يف رواية الشمعة والدهاليز ال يقف الراوي حمايدا، بل هو عامل بكلّ ش   
الشخصيات حبرية راصدا أحاسيسها وأفكارها وأقواهلا وأعماهلا، وحركتها يف املكان والزمان 

  . وعالقتها باألحداث الروائية

الشاعر، وقد : قدم الطاهر وطار عن طريق الراوي يف رواية الشمعة والدهاليز ثالث شخصيات   
استيقظ الشاعر مرعوبا، على أصوات متزق سكون  « :حاول الراوي أن يقدمه يف البداية قائال

أصاخ (...) الليل اروح باألنوار املنبثة يف الشوارع، متفاوتة القوة والتقارب من شارع آلخر 
السمع حلظات، مثّ ض وشق النافذة املشرفة على الشارع، وراح يطلّ من الفرجة الصغرية، 

تعود اتباعها كلّما مسع منبه سيارة يتكرر أكثر من مرة،  يستوضح ماذا هناك، بالطريقة نفسها اليت
ما يالحظ يف  1 ».ذلك أنه الوحيد من ضمن اجلريان الذي ال منفذ لداره، سوى الباب اخلارجي

توظيف هذه التقنية أنّ السارد يقدم الشخصية وكأنه يعرفها، ويعرف ما جيول يف داخلها وذهنها، 
 .رجفهو يصفها من الداخل واخلا

يده ما تزال على كتف  «: مثّ يقدم شخصية عمار بن ياسر، القيادي يف احلركة اإلسالمية قائال 
ضغط قليال يدعوه للعودة إىل السيارة، فامتثل، مغتبطا أشد االغتباط يف داخله، قائال . الشاعر

ا الشاب لنفسه، إنه سريضي فضوله، وسيتحقق مباشرة من مجيع فرضياته الكثرية، مثّ إنّ هذ
فهنا يقدم الراوي عمار بن ياسر على أنه  2 ».لطيف، وعلى جانب كبري من الثقافة والرصانة

  .شاب لطيف وهادئ ومثقف مما جعله يثري إعجاب الشاعر به

مثّ شخصية زهرية اليت من خالهلا يطلّ الروائي على عامل املرأة واألسرة اجلزائرية الشعبية يف     
جتلّى وجهها يف املرآة دون مساحيق، أزرق، على عكس باقي  «: ول يف ذلكمدينة اجلزائر، يق

مل (...) بشرا اليت تضرب إىل بياض مؤكد، وبانت بعض خصالت من شعرها املصبوغ باألمحر 
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1 ».يكن الشعر ال بالناعم السلس و ال بالكث األحرش
وقد دقّق الراوي كثريا يف وصف مالحمها  

  .ة من الروايةاخلارجية ويف مواضع كثري

    ثالثة أشخاص، وثالثة أجيال، وثالثة  «:لقد استطاع الطاهر وطار من خالل الراوي أن يقدم
عوامل خمتلفة يف الثقافة والفكر واالجتاه، رجالن وامرأة يف هذه الرواية اليت حتاول أن حتلّل أسباب 

  2».ومسألة اهلوية يف اجلزائراألزمة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والفكرية واللغوية، 

إنّ السارد عندما قدم هذه الشخصيات اعتمد على عدة مستويات منها املستوى االجتماعي    
اإلنساين، األخالقي، وكلّ هذه املستويات تكاثفت عالقتها فيما بينها لتقدم يف بعض األحيان 

  . األفكار اليت تبناها الكاتب ودافع عنها من خالل شخصياته

يف رواييت الطاهر وطار الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي و الويل الطاهر يرفع يديه بالدعاء   
يبدو الراوي مياال إىل أن يكون عاكسا ملا تظهره الشخصيات من أقوال وأعمال، يصف الراوي 

ر، أن فكّ. اعتراه اخلوف، اعتاله الغضب، غمرته الوحشة «:ما جيول يف داخل الويل الطاهر قائال
يويل وجهه شطر املشرق، فيكون آخر الالحقني، إالّ أنّ غليانا وفورانا يف دمه، فرضا عليه أن يظلّ 

3»(...)مرابطا 
  .فالراوي يقدم جليا للقارئ ما متر به الشخصية من اضطرابات وخوف  

النسق ويظهر جليا أنّ التعليل املباشر لسيادة هذا املنحى يف تقدمي الشخصيات هو شيوع   
التقليدي يف عرض الشخصية، فالراوي ميثل وسيلة أو أداة تقنية يستخدمها الروائي ليكشف ا 
عن عامل روايته، فهو جيسد صوت الكاتب اخلفي الذي خيتار األحداث والشخصيات يقول أمحد 

اعتمد الروائي على أسلوب السرد العتيق عن طريق راو ثرثار  «: حممد عطية عن الطاهر وطار
تقليدي، يتدخل نيابة عن الروائي ليديل بتعليقات وآراء مباشرة، وحكم ومواعظ وهو راوي 
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اختفى من الرواية احلديثة، فلم يعد من املعقول اآلن أن نطالع رواية حديثة صادرة يف الربع األخري 
 من القرن العشرين، عمادها راوي روايات القرن التاسع عشر، املطلع على كلّ األمور والذي

  1».يعرف كلّ شيء عن الشخصيات واألحداث

وال ميكن االكتفاء بتقدمي السارد للشخصية، وإنما هناك طريقة أخرى للتقدمي تعتمد على    
شخصيات أخرى، ربما تكون قد عاشت وعايشت الشخصية أو أن تكون على علم ا وهذا من 

  .خالل عالقة التأثر والتأثري اليت جتمع بينهما

  : لشخصية بواسطة شخصيات أخرىتقدمي ا -2

ويتم ذلك عن طريق احلوار، فاحلوار يساهم يف رسم وتقدمي الشخصيات الفنية عند كثري من     
إنّ الشهادة اليت يعطيها الغري عن الشخصية تزودنا  «الروائيني، ويستخدم فيها ضمري املخاطب 

بعنصر مكمل وحيلّ للحدود الضيقة تالزم الصورة الذاتية وملصاعبها، فالشاهد بوصفه متجها إىل 
ال يزودنا بقدر كبري من املعلومات، لكن احلوار قد يتيح تقدمي الشخصية بصورة .. اخلارج
  2 ».موحية

كونه يكشف عن الواقع النفسي والشعوري للشخصيات، والتعبري عن وتربز أمهية احلوار يف    
مستوياا الفكرية، كما حدث مع محو الذي وصف أخاه زيدان يف إحدى حواراته مع صديقه 

  :قائال قدور

  وأخوك زيدان، هل وجد عمال؟ - «

                                                             
م، ص 1977 دط، عطية أمحد حممد، البطل الثوري يف الرواية العربية احلديثة، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دمشق،  1

257.  
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ما هي عجزت عن فهم . كلّ يوم يف مكان.هلكته السياسة . يا ابن عمي، زيدان مريض، ضايع -
فمن خالل هذا احلوار تتضح شخصية زيدان فهو  1 ».السياسة هذه، اليت لك رجال مثل زيدان

  .رجل عاطل عن العمل ال يهمه سوى أفكاره السياسية وكيفية حتقيقها

رواية في وقد أبرز احلوار عموما وضوح الرأي للشخصية الروائية وتعبريه عن أحواهلا املختلفة، ف  
حنيف . راش. هارون الرشيد «: إليها قائلة تصف زهرية ألمها الشاعر وتقدمه اليزالشمعة والده

يرتدي ثياب املتسولني، وحيمل حمفظة مثقلة . رأسه أكرب من صدره، وأنفه أكرب من فمه .هزيل
مل 2».لطيف جدا. أستاذ يقول الشعر، وغري متزوج، ويف األربعني من عمره ولطيف. بالكتب

جل الوسيم بالنسبة للخيزران، فهو حنيل ذو رأس وأنف كبريين، وهو ال يهتم يكن الشاعر بالر
  .ندامه وكبري السن، لكن ما دفعها لالهتمام به هو كونه جد لطيف معها

ومما سبق؛ يستنتج أنّ التقدمي الغري املباشر الذي جلأ إليه وطار يف رواياته ساعده كثريا على    
حتقيق الفنية العالية اليت كان دائم التوق إليها يف أعماله الروائية، فقد استطاع أن حيفّز ذهن القارئ 

يلية ساعدته على من خالل هذا التقدمي على فهم الشخصيات، وتزويد القارئ مبعلومات تفص
  .الوصول إىل حتديد ماهية الشخصية، وما ينتاا من أزمات نفسية

ولكن هيمنة الطريقة الغري املباشرة يف روايات الطاهر وطار مل يكن يعين خلو تلك الروايات من    
طريق الطريقة الثانية، أي طريقة التقدمي املباشر، ويقصد به التقدمي بواسطة الشخصية ذاا إما عن 

  .املونولوج أو احلوار

حيث تظهر الشخصية بنفسها للتعبري عن تفكريها وأخالقها،  :طريقة التقدمي املباشر -ب
 «ويكون ذلك من خالل احلوارات الداخلية أو اخلارجية، ففي هذه الطريقة يتنحى الراوي ويترك 

                                                             
  27-26، ص الطاهر وطار، الالز   1
  133الطاهر وطار، الشمعة والدهاليز، ص   2



 

 

1»الشخصية فيها تعبر عن نفسها بنفسها
احلركة والتعبري مستعملة فالراوي يترك للشخصية حرية   

ضمري املتكلم فتتكشف أبعادها أمام القارئ بصفة تدرجيية، عرب أحاديثها وهي تفصح عن 
ويتم ذلك عن طريق تفكريها وتداعياا . مشاعرها الداخلية ومساا اخللقية وأحاسيسها

  .  ومونولوجاا الداخلية أو عن طريق احلوار

  :املونولوجالتقدمي املباشر عن طريق  -1

 حيث تقوم الشخصية بتقدمي نفسها؛ والتعبري عن إحساسها الداخلي عرب رؤية ذاتية خاصة،    
وقد استخدم الطاهر وطار املونولوج الداخلي استخداما واسعا يف رواياته لتقدمي احلالة النفسية 

وازن املطلوب بني وبالتايل الزمن النفسي للشخصية، فهل وفّق الروائي الطاهر وطار يف حتقيق الت
فكر الشخصية وأحاسيسها، وبني مواقفها املعربة وسلوكها اليومي، وبالتايل هل استطاع احلوار 

  .أن يقدم الشخصية كما جيب؟) املونولوج(الداخلي 

يعترب املونولوج الداخلي وسيلة يتخذها الكاتب لإلطالل على عامل الشخصية الداخلي، يقول     
يف روايات أواخر القرن التاسع (...) شاع استخدام املونولوج الداخلي  وقد «: إبراهيم خليل

ولفت هذا األسلوب نظر القراء، والكتاب، ونقاد الرواية، ملا فيه من . عشر وأوائل العشرين
جتديد، وحترر من قواعد السرد التقليدي، وملا فيه من إطالق حلرية الشخصية، ووعيها الباطين، 

دفق على هيئة تداعيات متثل الشكل الذي تتشكل فيه أفكار اإلنسان، لينفلت من عقاله ويت
2».مسترسلة بال ضوابط

   

إنّ اعتماد املونولوج الداخلي يف تقدمي الشخصية يعد طريقة جديدة جعلت من الشخصية     
السردية أكثر حيوية وإحساسا، مما جيعل تصوير املؤلف هلا أكثر مصداقية كوا تقلّص املسافة 
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و من املزايا اليت تصاحب استخدام املونولوج إضفاء  «ينها وبني القارئ، يضيف إبراهيم اخلليل ب
الطابع الدرامي على الشخصية، فيبدو الكاتب وقد حنّى نفسه جانبا، تاركا للشخصية ذاا أن 

وهي طريقة تذكرنا باملمثل حني . تعبر عما لديها من مشاعر، وأحاسيس، وأفكار، وهواجس
ن اآلخرين، مطلقا لنفسه العنان لتقول ما تشاء، وما يظهر على خشبة املسرح بعيدا عن أي تأثري م

1».ال تشاء، كاشفا عما ختفيه من أسرار، وما تواريه يف ال شعورها من هواجس
  

إنّ املونولوج هو وسيلة تستطيع ا الشخصية التعبري عن نفسيتها وحياا كما هو األمر مع    
وهو حياول أن يقنع صديقه قدور  محو الذي استطاع تلخيص حياته كلّها يف بضعة أسطر،

؟ كلّ ..كلّ واحد يف حاله.. وماذا لو نبقى هكذا «: بضرورة االلتحاق باجلبل يقول يف ذلك
. وزينة.. هو يف متجر أبيه، مع امليزان والتوابل والسكر والقهوة والزيت والشحم..واحد يف حاله

أعرق وأتعب وأشقى حتى ساعة متأخرة  وأنا يف فرن احلمام، من الثالثة، قبل اآلذان األول، وأنا
إرضاء بنات املعلم، ليلة مع داخية، وليلة مع مباركة، وليلة مع ..من الليل ألواصل عمال آخر

مقابل أربعني دورو، .. وحني تنجب إحداهن ولدا مجيال ختنقه، وأقذف به يف الفرن .. خوخة
ة اليت يعيشها هو وغريه من أفراد قريته وقد ذكر محو احلالة املأساوي 2 ».تقتات منها عشرة أفواه

  .مبا فيهم قدور، بل إنّ معاناته جزء من معاناة الشعب اجلزائري كلّه

ومن خالل املونولوج تستطيع الشخصية التعبري عن مشاعر احلب أو الكره، واحلنني ومن ذلك     
إليه، هذا األب اليت حرمتين آه زيدان، أيب املسكني، كم أنا مشتاق  «: اشتياق الالز ألبيه يف قوله

طيلة حيايت وهو يرقبين من بعيد، دون أن جيرؤ على االقتراب مني .. منه احلياة، كما حرمته مني
إنّ الالز داخل الزنزانة يتذكّر والده ويشده احلنني إليه  3 ».آه زيدان أيب، عزيزي أيب، آه(...) 

  . فيتمنى لو كان إىل جانبه
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وج يعترب وسيلة عظيمة للكشف عن خبايا بعض النفوس الدنيئة وتقدميها كنفسية بل إنّ املونول    
جزاء على اخلدمة  - كابورال–وعدت أن أمنح صباح الغد رتبة  «: بعطوش من خالل قوله لنفسه

آه يا بعطوش، يا راعي ..ولكن ها إنين أذلّ يف أعز وأسعد حلظات حيايت.. العظمى اليت قدمتها
آه يا بعطوش ملا . امللتصقة بك يهودية، والعني اليت أصابتك زرقاء ألصهب -عةالتاب-العجول، 

يتضح من خالل هذا احلوار الداخلي البعد النفسي  1 ».ولدت عربيا يف هذا البلد التعيس
  .لشخصية بعطوش وكذلك يتضح مستواه الفكري املتخلف الذي يؤمن بالشعوذة وغري ذلك 

لقد جعل الطاهر وطار من املونولوج التقنية املهيمنة يف رواية الزلزال واليت حاول من خالهلا     
تقدمي شخصية بو األرواح املضطربة واملريضة، وذلك من خالل حنقه وكرهه لآلخرين الذين ال 

راهم تركوا ق «: يرى منهم سوى رغبتهم يف االستيالء على أمالكه وأراضيه، يقول يف هذا الصدد
ماذا يريدهم أن يفعلوا يف القرى والبوادي ؟ أليسطوا على أراضي ..وبواديهم واقتحموا املدينة

املالك وينتزعوها منهم؟ إنهم كساىل مل يعودوا يرضون بالعمل يف األرض ، جاؤوا املدينة، 
 على –من واجب احلكومة أن تبين هلم مصانع وتشغلهم من واجبها . لتعطيهم احلكومة العمل

. ال. أن ترسلهم إىل اخلارج، أن تفتح هلم جمال اخلروج، الذي صار يتعذر يوما بعد يوم - األقل
2».بدل هذا اتجهت أنظارهم إىل املساس بالصاحلني الذين ورثهم اهللا أرضه

  

وللمونولوج دور هام يف الكشف عن خبايا شخصية الشاعر، فلقد استطاع بفضله التعريف عن    
أنا هذا ارم الذي تتمثل جرميته يف فهم الكون على حقيقته، ويف  «:رواية قائالنفسه يف بداية ال

فهم ما جيري حوله قبل حدوثه، أحتول إىل دهليز مظلم متعدد اجلوانب والسراديب واألغوار، ال 
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يقتحمه مقتحم، مهما حاول، وهذا عقاب، جلميع اآلخرين، على تفاهتهم، على تفاهة اللعبة يف 
  1».يد اللعب

وأيا كان األمر، وحتى وإن اعتربت الطريقة الغري مباشرة املهيمنة على روايات الطاهر وطار،    
إالّ أنّ تقنية املونولوج سامهت بشكل كبري يف الكشف عن خبايا الشخصيات الروائية، فاحلوار 
الداخلي بني الشخصية ونفسها يف روايات الطاهر وطار ظهر يف معظمه عند شعور هذه 

لشخصيات بالوحدة والضياع كما هو األمر مع الالز والشاعر ومحو وغريهم، فينطلقون حائرين ا
  .معبرين عما يدور يف أعماقهم وما جيول يف خواطرهم بأسلوب مشحون بالصور الوجدانية

كما يلعب احلوار اخلارجي دورا مهما يف تقدمي الشخصية، وقد ظهر هذا جليا يف الروايات  
  .املدروسة

الشخصيات املشاركة على التعريف بنفسها  حيث قد تقوم :التقدمي املباشر عن طريق احلوار -2
معتمدة بذلك على احلوار وتربز أمهية احلوار باعتباره عنصرا له مكانته يف العمل الروائي، إذ 
 يستدلّ به على وعي الشخصية وتفردها، ومل يغفل كتاب الرواية يف اجلزائر أمهية هذا العنصر املهم

ذي اعتمد عليه يف رسم بعض شخصياته وخاصة املهمة يف بناء روايام، ومنهم الطاهر وطار ال
  . منها

يعد احلوار من أدق وسائل الكاتب وأكثرها أمهية إذ يساعده  «: يقول أمحد طالب عن احلوار    
على رسم الشخصية وحتديد صفاا العقلية املميزة هلا، والكشف عن عواطفها وأبعادها ومواقفها، 

يف تطوير األحداث للسري ا إىل النهاية الطبيعية، كما أنه بواسطته إىل جانب فائدته امللموسة 
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تتصل شخصيات القصة، إنّ القارئ ال ميكنه التعرف على الشخصية حق املعرفة إالّ إذا مسعها 
1».وهي تتكلّم وخاصة إذا كانت هذه الشخصية تتسم بالكمال والوضوح واحليوية

  

وخاصة يف أشكال تقدمي الشخصية قد يتساءل الباحث عن  يف حتليل روايات الطاهر وطار   
طريقة أخرى غري املونولوج لتقدمي الشخصية تقدميا مباشرا، فاإلجابة عن هذا التساؤل يكون 

  .بطريقة احلوار الذي سيؤخذ مناذج عنه من خالل النصوص املدروسة

يكون اتخذه الروائي وسيلة ليقدم ا يف حوار ثنائي بني الالز وأمه مريانة يف بداية الرواية، قد    
هاتان الشخصيتان للقارئ، طبعا إضافة إىل تقدميه هو الغري املباشر والذي يعد غالبا على الرواية 

من هذا احلوار الطويل، نأخذ هذا املقطع بعد سجن الشامبيط لالز تأيت أمه . كما قيل سابقا
شامبيط إطالق سراحه، ولكن الالز له نظرة مريانة جبانب السجن لتبكي ولدها وتطلب من ال

  : أخرى حنو املوضوع تتضح من خالل قوله لوالدته

  .لو أخرج و ال أجد مائة دورو، أحطم رأسك..امسعي يا خرتيرة بنت اخلرتير-  «

2 ».تسعة أشهر وأنا أعاين. ألست أمك؟..ملاذا يا الالز يا ابين، ملاذا -
  

    ضح أليم يتد قراءة هذا من خالل ما تقدى تفاصيل األمر، بل مبجرقارئ ودون معرفة حت
املقطع أنّ الالز ال حيب أمه و ال حيترمها بل ويستغلها ويأخذ منها املال عنوة عن طريق التهديد 
بالضرب وإىل غري ذلك، يف حني أنّ األم قد تفعل املستحيل ألجل إنقاذه وإخراجه من السجن، 

  .شف عن بعض اجلوانب يف شخصية الالز وأمه مريانةفهذا احلوار ساهم يف الك

ومنه أيضا احلوار الذي جرى بني قدور ومحو والذي ساهم يف تقدمي هاتني الشخصيتني     
بطريقة مباشرة، فها هو محو يشكو لصديقه قدور معاناته يف عمله الشاق يف الفرن ووضعه العائلي 
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أربعون دورو يف اليوم، وأربعة عشر فما . هي خببزةيا ابن عمي هذه واهللا ما  «: املزري قائال
والزيت بأربعني، والصابون خبمسة عشر للقالب، وزد، ..الدقيق بعشرين دورو للكيلو. مفتوحة
فهنا استطاع محو أن يكشف عن حياته ويقدمها للقارئ بنفسه  1».كالب واهللا) معيشة(وزد، 

  .مع تدخل الراوي الذي قدم إضافات ملا قاله

: كما استطاع زيدان الكشف عن جوانب خفية من حياته من خالل حواره قائال لولده الالز   
قتل . كنا نسكن أرضا خصبة غناء. كان عرشنا كبريا. كنا يف الدوار. هذه مخس وعشرون سنة«

خرب . خرج العسكر. ، ال أذكر بالضبط سبب موته، هل كان سياسيا، أم ال- قايد–يف دوارنا 
أمك مريانة ابنة عمي، وأنت يا . أنت يا الالز..أنت يا الالز(...) تشردنا هنا وهناك . واركلّ الد

  ..الالز

  2 ».!عندي أب إذن.. أنت..عمي زيدان، أنت أيب؟ أنت -

لقد استطاع هذا احلوار أن يكشف عن حقيقة كبرية يف حياة الالز وهي أبوة زيدان له، وقد    
  .عبر هذا احلوار عن هذه العالقة اجلميلة اليت تربط بني هاتني الشخصيتني بني األب وابنه

ملرة املسؤول الكبري سألين يف ا «: مثّ يقدم زيدان نفسه يف حوار آخر له مع أخيه محو قائال   
أفهمته بأنّ الشيوعية ليست رداء نرتعه يف الوقت الذي نشاء، ..األخرية هل مازلت شيوعيا أمحر

خالل هذا املقطع حياول  ومن 3 »..وإا عقيدة تقوم أول ما تقوم على االقتناع املدرك للحياة
  .زيدان عرض أفكاره وتوجهه السياسي الشيوعي

الالز أنه استطاع بعث روح احليوية يف الشخصية وكان  إنّ من أهم وظائف احلوار يف رواية  
مناسبا وموافقا هلا، فحمو والالز وزيدان وغريهم كلّ واحد له شخصية خمتلفة عن األخرى متمثلة 
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يف مشاعر وأفكار متباينة مل تكن لتظهر إالّ من خالل احلوار الذي جرى بينها، كما استطاعت 
ع أكثر، فكانت أكثر تعبريا عن األفكار واآلراء وأسرع يف التعبري لغة احلوار االقتراب من لغة الواق

  .عما يف ذهن الشخصية من أفكار حيوية

كما استطاع الطاهر وطار يف رواية الزلزال أن يكشف عن خصال بو األرواح من خالل كالمه   
عن أقاربه  وحواراته مع غريه من الشخصيات ، ومن ذلك أنه ملّا عاد من مدينة قسنطينة للبحث

التقى بو األرواح بصديقه بالباي الذي تغريت حياته بعد االستقالل فحدث معهما هذا احلوار 
  :املطول الذي لن يؤخذ منه سوى جزء يسري لالستشهاد

يا ألف مرحبا، يا ألف أهال وسهال، صوتك ال يغرب عن . آه الشيخ عبد ايد بو األرواح - «
  .أذين أبدا

  .سبع سنوات يف تونس، وتسع يف العاصمة. عن قسنطينةاحلق، غبت كثريا  -

  .أنت يف العاصمة؟ وماذا تفعل هنالك؟ البد أنك يف احلكومة يا الشيخ. آه -

1». مدير. أنا يف التعليم. أعوذ باهللا. لعن اهللا حكومة الكفار وامللحدين -
  

يف اجلزائر العاصمة، مل يزر  فمن خالل هذا احلوار يتبني للقارئ بأنّ بو األرواح هو مدير بثانوية
  .قسنطينة منذ زمن طويل، كما يتبني أيضا بأنه يكن كراهية كبرية للحكومة

ساهم احلوار أيضا يف رواية الشمعة والدهاليز يف تقدمي شخصيات الرواية، ومن ذلك لقاء    
آلخر التعارف الذي حصل بني الشاعر واخليزران حيث حاول كلّ واحد منهما تقدمي نفسه ل

  :فنشأ هذا احلوار بينهما
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. أنا أستاذ باجلامعة، وشاعر، وبسبب انشغايل باملطالعة مل أتزوج، ولن أفعل ذلك على ما يبدو - «
يف الرابعة واألربعني من عمري، ويظهر أنّ القطار قد فاتين، . أقول لك احلق، ال أحتقر املرأة كثريا

  (...).الناسوأنّ مهميت يف احلياة ختتلف عن مهمات مجيع 

اختلف عنك متام االختالف، فدراسيت . احلق أقول لك، واحدة من بنات اجلزائر الكثريات -
والدي . أخت لثالثة ذكور وخلمس بنات، أنا أصغرهن(...) توقفت يف السنة التاسعة املتوسطة 

شخصية فهذا احلوار بني الشخصيتني يكفي ملعرفة ال 1 ».تاجر صغري، لكن مستورون واحلمد هللا
  .الروائية فهو جيمع بني املستوى النفسي والثقايف واالجتماعي

شاعر باللغة الفرنسية، ومهندس أدرس  «: كما قدم الشاعر نفسه لصديقه عمار بن ياسر قائال   
2».علم االجتماع وأحب كلّ ما مينت لغيت العربية أما ما عدا ذلك، فال أمهية له

لقد استطاع   
  .شخصيته وثقافته يف فقرة صغرية جداالشاعر أن يلخص 

أنا صاحب هذا املقام الزكي، أنا . أنتم يا من هنا «: وأيضا تعريف الويل الطاهر لنفسه قائال  
لقد كانت كراميت، هذا البناء الشامخ، أمام عجز القوم عن شق الرمل بالعربات، . الويل الطاهر

مني، استغرقت سبعني يوما، كان على إثرها فتعذّر إيصال مواد البناء، فكانت صرخة مدوية 
فمن خالل هذا احلوار يعرف القارئ أنّ املقام الزكي أنشأ بصرخة مدوية  3.»البنيان قائما؟

  .استغرقت أسابيع وهذه بعض كرامات الويل الطاهر بطل الرواية

وايات الطاهر وطار يعترب احلوار جزءا هاما من أسلوب التقدمي املباشر يف الرواية، واملتأمل لر   
يكتشف أنّ احلوار قد بدا حيا مالئما للمواقف كاشفا عن أبعاد الشخصيات، فهو جيعلها تتكلم 
 عواطفها وأحاسيسها؛ ولعلّ الذي أفسد احلوار قليال هو تعليقات الراوي وتعقيباته بعد أي وثبت
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الطاهر وطار يف طريقة جتسيده للحوار وبنائه  «حوار أو كالم لشخصية من الشخصيات ف
الداخلي ال ينفصل أبدا عن شخوصه وقدرام االستيعابية بل خيتلط م حتى يصري واحدا 

   »1.منهم

أما عن لغة احلوار فقد جاء بعضها بالعامية، ولعلّ استخدام الطاهر وطار لبعض املفردات    
الصدق والواقعية حتى تظهر الشخصية بوعيها وتفكريها واجلمل باللغة العامية كان دف حتقيق 

  .وكالمها بنفس الصورة اليت تظهر عليها يف حياا اليومية الواقعية

وهكذا قد عبرت شخصيات الطاهر وطار الروائية عرب حواراا، عن هواجسها ومشكالا    
يزة لكلّ شخصية يف بشكل عفوي واضح؛ لقد استطاع احلوار أن يرسم وحيدد املالمح املم

الرواية، وإلقاء الضوء على عاملها الداخلي، والكشف عن طباعها النفسية، بالقدر الذي ساهم فيه 
  .املونولوج الداخلي

وسواء قد استخدم الطاهر وطار املونولوج أو احلوار، فإنّ طريقة التقدمي الغري املباشر كانت     
تأثري الرواية الواقعية اليت تقوم عادة على اإلخبار،  طاغية على مجيع رواياته، كوا تندرج حتت

فنجد أنّ الروائي الطاهر وطار استعمل الراوي يف تقدمي شخصياته عن طريق وصف مظهرها 
اجلسدي حركاا تصرفاا، وعاداا وسلوكها، وميد القارئ بكمية كبرية من املعلومات عنها مبا 

  .جيعلها واضحة لديه

مكن دراسة تقدمي الشخصية مبنأى عن تصنيفها، كما أنّ تصنيف الشخصية هو ومن غري امل    
الذي حيدد طريقة تقدميها فالشخصيات ختتلف عن بعضها البعض، فكيف إذن صنفت 

  .الشخصيات يف روايات الطاهر وطار، وما هو معيار تصنيفها؟
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II - تصنيف الشخصيات يف روايات الطاهر وطار : 

نيف الشخصيات إشكاالت متعددة، أوال الختالف التصورات حول مفهوم تثري مسألة تص     
وهذا ما يفرض على الباحث اختيار اإلجراء  الشخصية، ثانيا لتعدد واختالف معايري التصنيف،

احلاسم واملالئم لتصنيف الشخصيات من مجلة التحديدات املطروحة، مبا ينسجم ومدلول 
  .الشخصية داخل امللفوظ الروائي

وبالوقوف عند أهم التصنيفات اليت استند إليها الكثري من الباحثني يف جمال دراستهم للشخصية     
  :واليت ترتكز على حتديدات دقيقة، يذكر

تصنيف الشخصية إىل سكونية ثابتة ال تتغري ، ودينامية متتاز بالتغيري الدائم طول السرد، مثّ     
ليب هامون الذي رأى أنّ الشخصية يف احلكي هي شخصية رئيسية وثانوية؛ مثّ جاء تصنيف في

تركيب جديد يقوم به القارئ أكثر مما هي تركيب يقوم به النص، وصنف الشخصيات الروائية 
الشخصية املرجعية، الشخصية الواصلة الناطقة باسم املؤلف، الشخصيات : إىل ثالثة أنواع

  .املتكررة  ذات الوظيفة التنظيمية

وكان النقد يصنف الشخصيات  «) :يف نظرية الرواية(الك مرتاض يف كتابه يقول عبد امل    
حبسب أطوارها عرب العمل الروائي؛ فإذا هناك ضروب من الشخصيات حبيث نصادف الشخصية 

 Personnage(املركزية اليت تصاديها الشخصية الثانوية، اليت تصاديها الشخصية اخلالية من االعتبار 

de comparse(  كما نصادف الشخصية املدورة والشخصية املسطحة؛ كما نصادف يف األعمال
وهو مصطلح أستسمجه وال أتقبله، ويدلّ على ( الروائية الشخصية اإلجيابية والشخصية السلبية 

، كما نصادف الشخصية الثابتة والشخصية ...)الفقر اللّغوي لدى من أطلقه غربيا كان أم شرقيا
  1. »... النامية
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فالشخصية الروائية هلا تصنيفات عديدة، بعضها يتعلّق مبوقع الشخصية من األحداث وقدرا    
على النمو وإدارة حركة الصراع، وبعضها يرتبط بوظيفة الشخصية داخل الرواية؛ وسيحاول هذا 
البحث االعتماد على التصنيف الذي وضعه فيليب هامون يف دراسته للشخصيات الروائية، ألنّ 

  .التصنيف يبدو أكثر وضوحا من غريه هذا

 «: إىل ثالثة أنواع تقول جويدة محاش هاوقد صنف: تصنيف فيليب هامون للشخصية -3
فقد ربط النمذجة الشكلية للشخصيات بثالثة أنواع من الدالئل؛ منها ما حييل  )هامون. ف(أما 

املرجعية ومنها ما حييل على فعل على واقعية العامل اخلارجي أو مفهوم بنيوي، وتسمى الدالئل 
التلفظ، وهي دالئل ذات مضمون، ال يتحدد معناه إالّ من خالل موقعها داخل اخلطاب، ومنها ما 
حييل على دالئل منفصلة من نفس امللفوظ، سواء أكانت قريبة أم بعيدة سابقة أم الحقة، ميكن أن 

   1».تسمى الدالئل املكررة

فيليب هامون يف دراسته اليت وضعها حول القانون السيميولوجي يقترح يف هذا اال      
فئة الشخصيات املرجعية، فئة الشخصيات الواصلة، فئة : للشخصية تصنيفا من ثالث فئات هي

الشخصيات املتواترة أو املتكررة كما قيل سابقا، وهو تصنيف خيتلف عن النماذج اليت كانت 
يليب هامون إىل مالحظة هامة حول هذا التصنيف الثالثي، سائدة يف النقد التقليدي، وقد أشار ف

إذ أنه بإمكان أي شخصية أن تنتمي يف وقت واحد، أو بالتناوب ألكثر من واحدة من هذه 
  .الفئات الثالث

   :وميكن تطبيقها على روايات الطاهر وطار موضوع الدراسة على الشكل التايل

 «: يقول فيليب هامون عن فئة الشخصيات املرجعية هي :الشخصيات املرجعية -1
، شخصيات أسطورية )نابليون الثالث يف ريش ليو عند ألكسندر دوما(تارخيية  شخصيات
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العامل، الفارس، ( ، شخصيات اجتماعية)احلب، الكراهية(شخصيات جمازية ) فينوس، زوس(
ددته ثقافة ما، كما حتيل على أدوار إنّ هذه الشخصيات حتيل على معىن ممتلئ وثابت ح). احملتال

جيب أن (إنّ قراءا مرتبطة بدرجة استيعاب القارئ هلذه الثقافة . وبرامج واستعماالت ثابتة
داخل ملفوظ معني، فإنها ستشتغل أساسا   وباندماج هذه الشخصيات). نتعلمها ونتعرف عليها

  1 ».أو الثقافةشيهات كإرساء مرجعي حييل على النص الكبري لإليديولوجيا والكلي

وتندرج ضمن هذه الشخصيات املرجعية الشخصيات التارخيية، شخصيات سياسية،     
الشخصيات األسطورية، الشخصيات اازية، والشخصيات االجتماعية، وهي كلّها تعود إىل 
 معىن مكثف وثابت حتددها ثقافة معينة، وتتم مقروئيتها مبقدار مدى مشاركة القارئ يف تلك

املعرفة املسبقة لتلك الشخصيات اليت حتيل إليها، واليت يشترط أن تكون معروفة، وبإقحامها 
امللفوظ الروائي تصبح عامال أساسيا يعني على التثبيت املرجعي من خالل اإلحالة على النص 

   .الكبري لإليديولوجيا والثقافة

من التاريخ وردت يف وهي شخصيات تعود إىل أصل  :شخصيات ذات مرجعيات تارخيية -أ
نابليون و فرانكو، بيسمارك، ريتشارد ، مربزة دورا فعاال ووظيفة داللية، مثل شخصية الروايات

؛ وقد ورد ذكر هذه الشخصيات على لسان زيدان حينما أراد أن ينتخب يف رواية الالز الثالث
يها، فكّر يف أول األمر يف رفاقه يف اجلهاد من خيلفه يف رئاسة الوحدة العسكرية اليت كان مشرفا عل

  :أخيه محو ولكنه غير رأيه واختار أن جيري انتخابا مجاعيا

إنّ فرانكو، ونابليون، وبيسمارك، وريتشارد .. احتار زيدان يف املوقف الذي ينبغي اتخاذه « 
الثالث أيضا ال يتورعون عن استعمال املركزية الدميقراطية، ما دام يف وسعهم أن يعلنوا عن عدد 
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 من طرف التارخيية الديكتاتورية وقد جاء استدعاء هذه الشخصيات » 1...األصوات املنتخبة
  .ليحارب من خالهلا كلّ من مل يستعمل الدميقراطية يف حكمه وجاء تعسفا وفرضا زيدان

اليت  مؤسس علم االجتماع ابن خلدونيف رواية الزلزال جند الكاتب يوظف شخصية  كذلك    
: ، يقول بو األرواح يف هذا الصددخاصة الصفحات األوىل ات كثرية من الروايةصفح يف تظهر

. هؤالء ليسوا عربا. وخلّد يف جهنم. كالّ  كذب ابن خلدون. بيد وخيرب بأخرى العريب يبين«
هؤالء إما أن يكونوا روسا سلّطهم اهللا . وليسوا بربرا، وال حتى ونداال أو تتارا أو مغوال أو أقباطا

نا وه  » 2.على البالد ليحطّموا مقوماا، وإما أن يكونوا بال أصل وال فصل وال دين وال ملّة
صورة وواقع قسنطينة اليت آلت إليه واخلراب الذي حلّ  ليصف من خالهلا تذكر هذه الشخصية

  . وما تعيشه من تناقضات اجتماعية وبطالة وأزمة يف السكن ،ا

بدافع العروبة  يوم كنا نعمل «: يف قوله عبد احلميد بن باديسشخصية  يصادف القارئكما     
كنا  احلر، إىل جانب ابن باديس وأهل الفضل والعلم من صحابته وتالميذهوالدين، وبضمري العريب 

نعمر وال خنرب، نعمر األلسنة بلغة الضاد، لغة القرآن الكرمي، نعمر األفئدة بالدين، باحلديث 
ملا متثله من حضور  هذه الشخصية اإلصالحية ويوظف الروائي »3.والسنة وما كان عليه السلف

ومن  ،من العلماء الذين أخذ عنهم بو األرواح العلم ؛ فهوتارخيي يتناسب مع ما ترمي إليه الرواية
   .خالل توظيفه هلذه الشخصية حياول وطار نبش املاضي وكشف حقيقة اإلقطاع

ارون هالكاتب يف رواية الشمعة والدهاليز شخصيات تارخيية عربية مثل شخصية  وظّفكما     
والدته اجلارية الرببرية، وقد ظهر ذلك يف صفحات  اخليزراناخلليفة العباسي وكذلك  الرشيد

ن الكاتب من خالل هذا النموذج من الشخصيات أنّ القتل ألجل احلكم أمر كثرية من الرواية ليبي
. رأس احلكملقد قتلت اخليزران األم الرببرية، ابنا هلا لتويل ابنا آخر على  «معروف منذ القدم 
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وقد استطاع الكاتب  1 ».هارون الرشيد إنما جاء حمموال على ذراعي أمه ملطخة اليدين بالدم
من خالل ذكر هاتني الشخصيتني احلقيقيتني من التاريخ العريب اإلسالمي، أن يعيد القارئ ملئات 

  .يدالسنني إىل اخلالفة العباسية الراشدة وحتديدا عصرها الذهيب، عصر هارون الرش

. نعم. متكنت يف وقت قصري من فرض وجودي، رغم كلّ شيء « مهامتا غانديكما ذكر      
كلّ شيء، بدءا بطريقة حلق شعر رأسي الذي كنت أقرعه باملوسى يف رحبة اجلمال، كلّ ثالثة 

وذلك ما . أشهر حتى ال أضطر إلضاعة الوقت يف مشطه عدة مرات يف اليوم، وإىل قصه باستمرار
 ةوكان ذلك يف طفولة الشاعر حينما التحق بالثانوي » 2.أكسبين من يومها، لقب غاندي

للشبه الكبري بينها وبني  ة، وجاء ذكر هذه الشخصيةناإلسالمية يف مدينة قسنطي - الفرنسية
  . شخصية الشاعر يف شكله وهندامه وحتى تصرفاته

وغريهم ،  جان دارك، غاليليكما جاء ذكر بعض الشخصيات اليت حوكمت ظلما مثل      
ترى : " يقول بطل الرواية الشاعر ألنها شخصيات خلّدها التاريخ ملواقفها العظيمة، اوقد تذكره

مب سيحاكمونين، ومن أكون؟ دوناتوس؟ خالد بن الوليد بعد إمخاد فتنة الردة؟ طارق بن زياد بعد 
قوبلز، أو موسوليين؟ أبوليوس يف  فتح األندلس؟ موسى بن نصري؟ جان دارك؟ نابليون بونابرت؟

" رة؟طرابلس متهما جبماله؟ أبا ذر الغفاري متهما بالسري وحده؟ غاليلي متهما برؤية األرض مكو
فقد اختلفت الشخصيات التارخيية املذكورة سابقا من عربية وأجنبية ولكنها اتفقت يف كوا  3

  .بعضها قدمت الكثري للبشرية، ولو أنّ يد اإلجرام قد طالت

تذكر فالويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي والويل الطاهر يرفع يديه بالدعاء  يتأما رواي     
بالّرة ابنة امللك متيم بن . بالّرة -هل لك اسم يا أمة اهللا؟  - « :األمرية اجلزائرية بالرةشخصية 
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هدية حتى قلعة بين محاد املعز، زوجة الناصر بن علّناس بن محاد الذي سرت إليه يف عسكر من امل
أخذ منها أيب دينارا . تصحبين من احللي واجلهاز ما ال حيد، أمهرين الناصر بأربعني ألف دينار

يف الرواية ملا هلا من قيمة تارخيية كوا أنقذت  توظيفهاجاء  وقد 1." .واحدا وأعاد إليه البقية
  .قومها من حرب وشيكة

، حيث كان لظهورها دور يف املرجعية التارخيية الدينيةكما تذكر بعض الشخصيات ذات      
أم متمم، خالد بن الوليد، مالك حتقيق مقاصد الكاتب حسب السياقات اليت وردت فيها، أمثال 

قتل خالد بن الوليد، ملالك بن  « ، وذلك يف حادثةيف رواية الويل الطاهر يعود إىل مقامه بن نويرة
طاب رضي اهللا عنه،  برجم خالد، وهذا موقف مبدئي يف نويرة ففي حني طالب عمر بن اخل

وخالصته، أنه يشك  ... منتهى الصرامة والقسوة، قال أبو بكر رضي اهللا عنه، لقد اجتهد خالد
والتراجيدي يف مسألة مالك الشاعر الظريف الذي وهبه اهللا مجاال . يف إصابته فله أجر واحد
قه خالد، وهو جعل رأس مالك هذا أتفية، لعنيف الذي حقّيف النذر ا إمنا خارقا، ليست يف موته، 

فكان البد على الكاتب من وقفة صرحية مع الذاكرة من  2».تضع عليها أرملته أم متمم القدر
التارخيي «فالبعد  أجل استنطاق التاريخ ومساءلته للوقوف على أوىل خيوط األزمة العربية؛ وهكذا

   »3.فهم أية ظاهرة مهما بدت تعقيدااوإن كان ليس كافيا فإنه مهم يف 

إنّ توظيف الشخصيات التارخيية يف روايات وطار مل يكن بطريقة اعتباطية إنما كان لذلك      
إنّ وطار خيتار شخصيتني األوىل واقعية  «دالالت كثرية يفهمها الباحث من خالل سياق النص 

فهو يربط بني الشخصية املتخيلة  »4.ا املعروفةمعاصرة له، والثانية تارخيية يستحضرها عرب مواقفه
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اليت ينشئها وبني الشخصيات الواقعية التارخيية كوا شخصيات ذات معاين ممتلئة ومتبلورة يف 
  . ذهن القارئ، ليؤكّد يف النهاية األفكار اليت يود إيصاهلا إىل املتلقي

خصيات ذات مرجعية تضم هذه الفئة عددا من الش :شخصيات ذات مرجعية سياسية -ب
فها الكاتب ألغراض معينة مثل شخصيات الرؤساء واليت تتكرر كثريا يف وظّ وقد سياسية ألمهّيتها،

 صدام حسنيذكر من ذلك شخصية الرئيس العراقي يرواية  الويل الطاهر يرفع يديه بالدعاء 
 هتلرو جورج بوشرمحهما اهللا، ومن الرؤساء األجانب جند  ياسر عرفاتوالرئيس الفلسطيين 

أمريكا  «: ومن ذلك هذا املقطع ،أسامة بالّدنكما جند بعض الشخصيات املتطرفة مثل شخصية 
ال يقابلها يف هذه اللحظات، إالّ اإلرهاب اإلسالمي، (...) وعلى لسان رئيسها املؤمن بوش االبن 

ا مل تكن خمطئة، وشخص بالدن بالذات، ولقد جاء على لسان مستشارة األمن القومي، أنّ أمريك
عندما غزت العراق، فهي تثق يف املعلومات اليت بني يديها عن أسلحة الدمار الشامل اليت أعدها 

و كان الغرض من ذكر هذه الشخصيات هو تبيان حجم الصراع القائم بني   »1.صدام حسني
  .العرب والغرب من جهة وبني العرب أنفسهم من جهة ثانية

التاريخ والسياسة أمران متالزمان إىل حد ما يف احلياة والفكر والفن  «: يؤكّد طه الوادي أنّ     
فالكاتب يلجأ أحيانا إىل إحياء مرحلة أو شخصية تارخيية ليصور من خالهلما ما قد يعجز عن 

ه الشخصيات وهذا ما قام به الطاهر وطار من خالل استدعاء هذ »2.التعبري عنه مباشرة يف الواقع
   .سواء منها التارخيية أو السياسية

ميثّل هذه الفئة أدباء وفالسفة معروفون ورد ذكرهم يف  :شخصيات ذات مرجعية فكرية - ج
الروايات على لسان الشخصيات املثقفة اليت تقرأ هلم وتتبنى أفكارهم ورؤاهم وإيديولوجيام على 

  .ليست بذواا بل باألفكار اليت متثلهااختالفها فالعربة يف استدعاء هذه الشخصيات 
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شخصية األديب الفرنسي  عن طريق زيدان يف رواية الالز الكاتب يستحضر، فمن األدباء     
لو مل : ومرة أخرى تساءل «: صاحب قصة تريز دي كريو يقول يف هذا الصدد فرانسوا مورياك

 1 ».يكتب فرانسوا مورياك ترييز دي كريو، فماذا ميكن أن يكون عوضا عنها يف األدب الفرنسي
اليت كانت تدور أحداثها  ترييز دي كريو ةربط زيدان قص وكان الغرض من هذا التوظيف، هو

   .عن مساوئ البورجوازية الفرنسية ، مبا حيدث يف اجلزائر

 كارل ماركس وفالدميريالشاعر ومها  يف تاريذكر الكاتب شخصيتني هامتني أثّ فالسفةومن ال    
ن ما حيدث هناك من غضب اجلماهري ويقدمان رأيهما افيتخيلهما يف ساحة أول ماي يشاهد لينني

كس، يتخذان موقفا ضد اجلماهري، خوفا على الليربالية رهل تتصور أنّ لينني أو كارل ما «
ه اليت أنفقت ماليني الدوالرات، كي ال تكون الدميقراطية يف التشيلي، وقتلت مثانية هذ. الغربية

وهنا يظهر تشبع الشخصية  2 ».فاشية؟ندونيسيا دفاعا عن الديكتاتورية والإماليني شخص يف 
  .بالقيم واملبادئ االشتراكية وذلك من خالل االستشهاد بزعمائها

وقد استطاعت هذه الشخصيات ذات املرجعية الفكرية أن ختدم النص يف عدة جوانب،      
متمردة على القوانني والعادات والتقاليد، تنادي بالتجديد والتغيري يف األوضاع : وذلك بكوا

  .السياسية واالجتماعية واالقتصادية، وهي أيضا عالمة على توجه الكاتب الشيوعي

األولياء الصاحلني اليت كانت تلقى إميانا وجتسدت يف  :مرجعية أسطورية شخصيات ذات -د
كثريا يف ذي تكرر ذكره ال بولزمان سيدي مثلشخصيات بعض الوتقديسا كبريين من طرف 

بولزمان، حفيد رسول اهللا  إنه جدك سيدي"  رواية الشمعة والدهاليز على لسان زهرية ووالدا
زامن السيد البوخاري والسيد عبد القادر اجلياليل وصلّى باألولياء . عليه الصالة والسالم

يتحدث عنه نسله . ال أحد يعرف مدفنه و ال تاريخ موته، و ال إذا كان ميتا فعال. الصاحلنيو
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 يبخل يف الظهور، إالّ أنه ومع أنه ال. جيال إثر جيل، احلديث نفسه وينتظرون جتليه من جيل آلخر
فقد ورد يف النص أنّ  1." انال يظهر إالّ ملن أحبهم اهللا من ذريته، و ال يظهر إالّ على حافة الزم

  .الويل سيدي بولزمان يرعى أمور الناس، يعلم الغيب يبعث التفاؤل يف النفوس

هو  «: ع يديه بالدعاءيقول الطاهر وطار عن شخصية بو لزمان يف روايته الويل الطاهر يرف    
العقل الباطن لإلنسان املسلم املعاصر، يف جتلّياته العديدة، اليت تتمثل يف احلركات اإلسالمية 

كما هو الشأن يف ردود األفعال . بشكليها الفردي أو اجلماعي، يف احلركية أو السكونية
الشخصيات الدينية وهنا يبدو واضحا أسباب توظيف مثل هذه  »2.التشنجية، أو الرافضة سلبا

املقدسة عند بعض الناس ذوي الثقافة احملدودة، فهذه الشخصيات ولو كانت تبدو أسطورية إالّ 
أنها تعد تعبريا عن باطن العريب، خاصة يف ما يتعلّق مبا حيدث يف شوارع اجلزائر من مظاهرات 

 معقولة وبأيدي وحركات تطرفية فلم يكن أمام بعض الشخصيات سوى أن تربطها بأسباب غري
  . خفية ممثلة يف سيدي بولزمان، الذي ال يظهر إالّ على حافة الزمان

مناذج أو صفات  « وهي شخصيات حتيل على  :شخصيات ذات مرجعية اجتماعية -ه
وهذه الشخصيات مل توجد فعال خارج القصة، وإنما هي ممكنة . اجتماعية، أو على فئات مهنية

الوجود باعتبار أنّ بعض مساا ومالحمها وأفعاهلا مستقاة من جمتمع ذي وجود حقيقي، فهي يف 
  3».بعض جوانبها حميلة عليه ومترتلة فيه بعد ترتّهلا يف القصة

مت روايات الطاهر وطار صورة شاسعة وبانورامية للمجتمع اجلزائري، وفضاءات دوقد ق     
متعددة حتركت فيها شخوص خمتلفة، تنتمي إىل عوامل وطبقات متغايرة، أغلب هذه الشخصيات 
مرنة مبكانتها االجتماعية ووظيفتها و عملها، لذلك كانت أقرب إىل النماذج املعربة عن طبقة 

  .ما
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يف بداية الرواية الستالم منحة ابنه قدور الشهيد ومن  الشيخ الربيعييف رواية الالز يظهر       
خالله يطرح الكاتب أفكاره للنقاش، فعن طريق االرتداد يعود به إىل تذكّر املاضي النضايل 

ال  واإلشارة إىل تناقضاته، فريى كيف حتول الشهداء إىل جمرد دنانري توضع يف جيوم فهم
إنهم كعادم، كلّما جتمعوا يف الصف الطويل، أمام مكتب  «يتذكروم إالّ أمام مكتب املنح 

املنح، ال يتحدثون إالّ عن شهدائهم، واحلق أنه ليست هناك غري هذه الفرصة لتذكرهم، والترحم 
  . »1..على أرواحهم، والتغين مبفاخرهم

ه الشخصية أن يلقي الضوء على فترة ما بعد االستقالل لقد حاول الطاهر وطار من خالل هذ     
بتناقضاا املختلفة، وأن يركّز اهتمامه على ضحايا االستعمار الفرنسي الذي يعد الشيخ الربيعي 

  .واحدا منهم

الربيعي يف بداية الرواية يطرح كأهم املنافذ، اليت يرتلق من خالهلا وطار إليصال أفكاره، أو  «
على األقل طرحها للنقاش من خالل تذكره لكلّ املاضي النضايل، بكلّ أفراحه وآالمه، يعين بكلّ 

على طبيعة التناقضات اليت فرضتها املرحلة، وهذا يسمح للكاتب بأن يضع عالمات استفهام كبرية 
وأن . تعاملنا احلايل مع شهدائنا الذين يفترض أن يكونوا أهم ما نعتز به يف تراثنا الوطين والثوري

نتذكرهم يف كلّ املناسبات العزيزة ونقدرهم كما يقدر الشهداء يف مجيع البلدان اليت خاضت 
  » 2.طبقات احملرومةثورات من أجل حترر اإلنسان وبناء االشتراكية، املثل األعلى لكلّ ال

بطل الرواية ملخص حكايته تكمن يف كونه جمهول النسب عاش  وترعرع يف  الالزأما     
أحضان الفقر والبؤس، ربطته عالقة شاذة بضابط فرنسي حيتلّ القرية مع جنوده، ولكن الالز مع 

لون على رفاقه وأقربائه محو وقدور وزيدان ينخرطون بشكل سري يف صفوف الثوار، ويعم
ريب ااهدين اجلزائريني من الثكنة الفرنسية، لاللتحاق بإخوام يف اجلبل، إىل أن يتم الوشي به 
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. جماهد، جماهد«من طرف بعطوش فيصرخ بأعلى صوته فاضحا نفسه أمام الضابط الفرنسي 
ن من الفرار فيساق إىل التعذيب، مثّ يتمكّ ».1فالق، خدعتك أيها املأفون القذر. مسبل، مناضل

  .مبساعدة الكابران رمضان ورفاقه ليلتحق بأبيه زيدان يف اجلبل

فيك  « رمز إىل الشعب اجلزائري وانتفاضته ضد الظلم واالستعماري يف هذه الروايةفالالز      
الشعب املطلق، .. نك الشعب برمتهإ. ال.. كالبحر.. بذور كلّ احلياة.. الالز بذور كلّ هؤالء يا

الفىت اللقيط، ميثل الفئة االجتماعية املنبوذة من طرف اجلميع والذي  الالزإنّ  2 »...املفاهيمبكلّ 
  .استطاع التغلب على العار الذي يف داخله واخنرط يف الثورة

إنه  «لقد عكست هذه الشخصية بقوة و عنف االنفعاالت والرغبات اإلنسانية املقهورة      
إنه الصورة . ية التحتية اليت تعاين حمنة االضطهاد والقهر االجتماعيمنوذج لكلّ الفئات اجلماهري

فشخصية الالز متثل كلّ الشعب البسيط الذي دفع دماءه مثنا  »3.الكلّية املصغرة للشعب اجلزائري
  .هلذه الثورة

الذي ميثّل فئة األغنياء والذي طرح بورجوازيته جانبا وانضم إىل الثوار  قدوركذلك      
ويعترب من الشخصيات اليت سامهت بشكل  شهد يف إحدى معاركه مع املستعمر الفرنسي،واست

  .كبري يف تطور األحداث، ملا قدمته من مساعدة حلمو وزيدان والالز نفسه

عندما تستيقظ يا الالز أروي لك كلّ التفاصيل، وستحدثين بدورك عن تفاصيل . إيه. إيه «
  4 ».استشهاد قدور ابين
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إنّ قدور هو مثال عن الربجوازي الذي سرعان ما يغادر الواقع الطبقي وخيرج منه، لينضم إىل     
  .اجلبهة نتيجة لتغير الكثري من املفاهيم عنده وبإقناع من صديقه محو

قدور صورة للربجوازي الصغري، بكلّ ما تتصف به هذه الطبقة من زئبقية يف اآلراء واملواقف،  «
ية حمتارا يف عملية اخليار بني االلتحاق للثورة أو الوقوف على احلياد، على أنه مل وقف يف البدا

ميلك يف اية املطاف غري خيار الثورة بعد حلظات من الذهول غاص فيها عقله وتاه عن أرض 
  »1.الواقع على عامل اإلغفاءات والغياب عن النفس

الرجل الفقري الذي ميثل الطبقة العاملة الكادحة فقد كان يقوم بتسخني ماء احلمام  محوكذلك     
مببلغ زهيد، لكنه مل يلبث أن ختلّى عن هذه احلياة التعيسة بكلّ ضنكها وآالمها والتحق بأخيه 
زيدان إىل صفوف الثورة، فعمل مسبال يشتري األدوية واأللبسة واألحذية جليش التحرير مثّ انتقل 
إىل مجع االشتراكات والتربعات، فازداد نشاطه بعد ذلك وصار يبثّ يف نفوس املواطنني ويدعوهم 
لالنضمام إىل الثورة والكفاح ضد العدو الغاصب، وارتقى  إىل منصب رئيس املسبلني، مثّ أصبح 

  . بعد ذلك قائدا إلحدى الفرق الفدائية

مبشرا .. ها، يروجها بني املعارف والثقاتجيمع أخبار.. وانغمس منذ شهر يف احلرب(...)  «
بتغيري الوضع وتبدل حال بأخرى، ال يدري كنهها، ولو أنه حبس بدائي جدا، وبغريزة غامضة 

لقد كانت معاناة محو الكبرية وحاجته دافعا له لالنتفاضة   2»..يتصورها أفضل وكفى.. كثريا
  .مثّل محو العامل الفقري يف اجلزائر على وضعه املزري فقرر االنضمام إىل الثوار، وقد
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وتغير الثورة محو تغيرا جذريا (...)  «: يقول الدكتور إبراهيم عباس عن هذه الشخصية   
فتصبح أيامه املاضية شحنة قوية لتدفعه إىل األمام، للبحث عن االنتصار على الذات وعلى الواقع 

1».بكلّ مفارقاته
  

لثوري الذي قدم الكثري ألجل وطنه، والذي ضحى بكلّ شيء ولكن ولألسف فحمو الرجل ا     
الستقالل اجلزائر، يتحول بعد االستقالل إىل رجل عاطل يطرق باب خائن مثل بعطوش لكي 

  .يطلب منه عمال

الذي مترد هو اآلخر على اجليش  عريف رمضانكذلك من الثوار املذكورين يف الرواية     
الفنان السفاح الذي قتل سبع أنفس يف ليلة  سي ناصريف اجلبال، الفرنسي والتحق بااهدين 

واحدة وبيد واحدة وقد كان تاجرا متجوال يف األسواق ينتقل من مكان إىل آخر عرب السكك 
 سي الفرحياحلديدية، وحني انضم إىل صفوف الثورة رقي إىل رتبة قائد وحدة عسكرية، 

ها عشرات ااهدين دون أن يكشف العدو سرها، صاحب البغلة الشهرية اليت محلت على ظهر
صاحب اإلسطبل الذي يأوي املناضلني الذين جييء دورهم لاللتحاق باجلبل؛ فكلّهم  آمحزي

  .شاركوا يف حترير الوطن باختالف أوضاعهم االجتماعية وثقافام

شارك فيها اجلميع وكأنّ الطاهر وطار أراد من خالل الشخصيات السابقة أن يقول أنّ الثورة     
  .اللقيط والغين والفقري ومل تكن حكرا على طبقة اجتماعية معينة

فقد رمزا خلونة الوطن الذين سامهوا يف وجود فرنسا يف  الشامبيط والشايب السبيتأما     
  .اجلزائر حيث خدموا االستعمار أكثر من الفرنسيني أنفسهم
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ولكنه استطاع أن  الذي ينحدر من جذور اجتماعية فقرية، بعطوشكذلك هو األمر مع    
هذا الشاب  «: يتحول من راعي عجول إىل جمند يف الثكنة، وقد وصفه الضابط الفرنسي قائال

باألمس قدم خدمة كربى لوطين، وصباح ..القروي الذي تلفّه البدلة العسكرية الفرنسية الشريفة
االنتهازي القذر، ال يدرك متاما . لو كان واعيا للبث مع إخوانهالقذر، .. اليوم أمضيت قرار ترقيته

هذا هو  1».أنه ليس فرنسيا، ومع ذلك يأيت أعماال ال يأتيها إالّ فرنسي خملص اخلائن القذر
بعطوش الذي قام خبيانة الثورة وكشف أسرارها للعدو، ومل يتوان عن ارتكاب أية جرمية سعيا 

  .وراء مآربه الدنيئة

نظرا خليانته قررت الثورة إعدامه، وأتيحت الفرص للقضاء عليه لكنه جنى من املوت، ويف و    
آخر الرواية يقوم بتغيري جمرى حياته، فيقدم على القيام بعمليات بطولية ضد الثكنة، وذلك 

  .بتهريب كلّ املساجني وااللتحاق بالثورة ليكفّر عن ذنوبه وشروره القدمية

لو خرج هذا املساء من الثكنة الستقرت .. طوش، وأطال النظر إىل صدره وفكّرتأمل املسبل بع «
مثّ تقدم منه، وتناوله بني .. راهنت على قتلك برصاصة واحدة. رصاصة من مسدسي هناك

وبعد االستقالل يصبح بعطوش من كبار  » 2.أحضانه وغمره بالقبل، والدموع تنهمر من عينيه
  .املسؤولني، حيتلّ أعلى املناصب يف أجهزة الدولة

الكاتب أراد أن يعيد هذه الشخصية إىل األصل وجعله يأخذ موقعه االجتماعي  ولعلّ    
كمجاهد وطين؛ أو ربما أراد أن يرمز من خالله إىل اخلونة الذين استولوا على مناصب عليا يف 

د خروج فرنسا من اجلزائر، واليت كانت من حق من ضحوا بالنفس والنفيس ألجل احلكم بع
  .الوطن أمثال محو والالز
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يف النص على  همتحور دور الذي بالضابط الفرنسيأما اآلخر فيمثله الطاهر وطار يف الرواية     
قد ف ،بعطوشإصدار األوامر دون العمل املباشر، إذ كان يسيطر على القرية من خالل شخصية 

ة العصبيةالتزمت هذه الشخصية حالة واحدة واتسمت بالضعف والظلم وشد .  

 ،استوى الضابط على املقعد «: تظهر هذه الشخصية ألول مرة يف الرواية على هذا الشكل    
خلف مكتبه احلديدي، مثّ أمر رئيس الدورية بفك السلسلة من ساعدي الالز، وتقدمي مقعد له 

  1 ».املكتبومغادرة 

الالز يف  الشخصية فنكتشف بأنه كان يستغلّ على هذه لنتعرف بعد ذلك مثّ تتواىل األحداث    
كما أنه هو الذي أمر بعطوش مبضاجعة خالته  أمام زوجها الربيعي وكلّ إشباع رغباته الشاذة، 

هيا . هنا أمامي. سارجان بعطوش، أريد أن تضع جنينا يف بطن هذه املرأة « الفرقة العسكرية
؛ ومتثل هذه الشخصية األجنبية املستعمر الفرنسي وقد جاءت ايته على يد بعطوش »2.أسرع

  . ، احملتقر للجزائريني)فرنسا(احملب لوطنه 

يقة غري شرعية أثناء هروا مع الذي أجنبته بطرأم الالز  مريانةأما شخصية املرأة فتجسدت يف     
هذه  ةوتنتهي حيا ؛من سكان القرية ومن ابنها سوى االحتقار ينلهاوالذي مل  ،ابن عمها زيدان

تركها مستلقية،  «اليت اغتصبها وقتلها بطريقة بشعة  حيزيةأة على يد بعطوش مثلها مثل خالته املر
مل تطلق أية . ة على رأسها فتطايرهوى مباشر. وسارع حنو املطبخ، محل الفأس وعاد يلهث

  3».صرخة، مل تئن ومل تتأمل

اغتصبها قومي ومحلت حيث رمت بنفسها يف البئر بعد أن حبيبة قدور فقد انتحرت  زينةأما     
اللوايت مثّلن املرأة اجلزائرية األمية التابعة لرغباا  داخية وخوخة ومباركةمرورا باألخوات   منه
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خينقن أوالدهن  ، وبعد إجنان كنكن جيربن محو على إقامة عالقة معهنالنفسية، حيث وشهواا 
  .ليتولّى محو رميهم يف الناربكلّ برود أعصاب 

والذي سلمته إىل رفقاء زيدان لذحبه وقد علّلت ذلك  زوجة الرجل اخلائنكذلك األمر مع     
رجان احلركية مبضاجعتها، ويسأهلا، ح لساويسم...تسبب يف إعدام ابن عمها، وخاهلا « بكونه

1».ب ولدا أم بنتا ؟هل تنج
  

وقد مجعت هذه الشخصيات األنثوية بني الضعف والقهر واألمية اليت سلّطها عليها االستعمار     
من جهة والسلطة الذكورية من جهة أخرى، وهذا يؤكّد القول أنّ املرأة اجلزائرية عند الطاهر 

 فهي »2.تداول بني الرجال ال قيمة هلا وال معىن للشرف والعفاف عندهاجمرد سلعة ت« وطار
اإلنسان الضعيف الذي ال حول له وال قوة واملسرية من  إنها ،همشة يف كلّ رواياتهشخصية م

  .طرف الرجل

 الفتاة الفرنسية اليت التقاها زيدان عندما هاجر إىل فرنسا وتزوجها بعد ذلك، سوزان أما    
التغلب على  زيدان من غياهب الظالم، فبمساعدا استطاع هفكانت مبثابة النور الذي أخرج

اإليديولوجية حيث يعود إليها الفضل يف سفره إىل موسكو ته أميته، كما لعبت دورا بارزا يف حيا
  .ومل يتوقف األمر عند هذا احلد بل قامت بتنمية فكره الشيوعي املاركسي

 - : وليلة احتفالنا بتخرجي من اجلامعة الشعبية، مهست سوزان يف أذين «: يقول يف ذلك    
فسوزان املرأة الفرنسية تظهر يف  3».سنرحل إىل موسكو، للدخول إىل مدرسة القيادة الوطنية

  . الرواية على قدر كبري من القوة والذكاء والعلم وقد كانت سببا يف تغير تفكري زيدان ويف تعليمه
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يف الرواية كشخصية متطرفة أقامت احلد على  املنطقة اخلامسة مسؤول شيخ مسعودالويظهر     
فبعد أن طلبت جبهة التحرير حلّ  زيدان وقامت بإعدامه ذحبا مع رفاقه نتيجة لتوجههم الشيوعي،

كلّ األحزاب واالنضمام إىل حزب جيش التحرير الوطين، رفض زيدان هذا الطلب رفضا قاطعا 
غمز الشيخ أحد نوابه،  «واعتربه عمال تعسفيا وإرهابيا مما جعل الثورة تنفذ فيه حكم اإلعدام 

أن تشكّل من بعيد شبه أهلّة من اجلنود فأبعد الالز والكابران رمضان يف احلني وأخلى املكان، بعد 
   1».للحراسة ولتهديد زيدان واألوروبيني اخلمسة 

بتهمة خيانة   اخلمسةنياألوربي إنّ الشيخ مسعود يعترب املقابل لزيدان الذي يقوم بقتله مع رفاقه    
نه يف ركسي؛ هذا هو يف الظاهر موقف الشيخ مسعود من الشيوعية لكنتيجة توجههم املاالثورة 

احلقيقة يذهب يف معارضته أبعد من الذريعة الدينية واحلزبية، ذلك أنّ وجود عنصر ماركسي 
  .داخل الثورة يهدد مصاحل الشيخ قبل االستقالل وبعده

.. إنّ زيدان يهدد مستقبل الشيخ الذي حيلم بالقيادة وبتكوين عقارات وأمالك، وفيالت ووو «
ومن هنا، فإنّ شخصية زيدان واستماتته تعين بكلّ بساطة، أنها االبن الشرعي واحلقيقي هلذه 

  » 2.الثورة

محو وقدور فزيدان ووهكذا اختلفت الشخصيات ذات املرجعيات االجتماعية يف رواية الالز     
اجلماهري  «كون  شخصية ااهد والثوري الذي يضحي بالغايل والنفيس لتحرير وطنه متثل والالز

الشعبية داخل الوطن هي اليت احتضنت الثورة والثوار، وعززت صفوف الثوار وااهدين 
انه هم الذين واألنصار بصفة عامة، فاألفراد العاديون امللتصقون بواقع الشعب واملنبثقون من أحض
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مل تقد الثورة مجاعة بورجوازية أو خنبية، ذات مستوى . فجروا الثورة، وكانوا قادا وجنودها
  »1.اقتصادي واجتماعي، أو ثقايف خيتلف من مستوى عموم الشعب

الصورة النموذجية عن بعض مسؤويل الثورة الذين يعمدون  الشيخ مسعودبينما متثل شخصية  
 األمر مع كذلك هو الشيوعيني الثوريني خوفا على مصاحلهم وليس خوفا على الثورة،إىل تصفية 

الذي ال يتواىن عن ارتكاب الكبائر يف سبيل شارة  الشامبيط والشايب السبيت، وبعطوشاخلونة 
أما املرأة اجلزائرية فلم تكن سوى شخصية تافهة مسلوبة اإلرادة ختضع  .تافهة تعلق على صدره

  .احليوانية فقطلرغباا 

ثل مت وعائلته ورفاقه نينو وبلباي هذه الشخصيات اليت بو األرواحيف رواية الزلزال يواجهنا      
  .، شأا يف ذلك شأن الشيخ مسعود يف رواية الالزفئة الربجوازيني واالنتهازيني

ا لكلّ شخصية ناقمة على اتمع جامعة لكلّ صفات الطمع والبخل ناكر «: فبو األرواح هو
  »2.تطور اجتماعي، ال يريد للفقراء أن يتحسن حاهلم وتتغير وضعيتهم االجتماعية

مل يقدم الطاهر وطار أية معلومات مسبقة عن شخصية بو األرواح اليت اختريت لروايته ومل     
ت يفصح عن هوية هذا البطل وال عن انتمائه أو أهدافه، إنما ترك كلّ شيء لألحداث اليت جعل

مالمح هذه الشخصية تتبين إىل أن زالت عنها كلّ األقنعة، فظهرت على حقيقتها كشخصية 
  .متوحشة ناقمة على الوضع املستجد املؤازر لطبقة العمال والفالحني

لقد كان جميء بو األرواح لقسنطينة للبحث عن ورثته ألنه مل يكن مرتاحا على مصري أراضيه     
فقريين  اصار، اللذين  بالباي ونينوككلّ اإلقطاعيني، ويف طريق حبثه يلتقي بصديقيه الربجوازيني 
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 العثور على جدا، ما سبب لبو األرواح حالة من الذهول واحلزن، وما زاد الطني بلّة هو فشله يف
راح يركض إىل فوق وهو ينادي . لفته املادة السائلة واللون الداكن. شعر بالذعر «أفراد عائلته 
 »1.الزلزال. الزلزال. يا آل بو األرواح. الزلزال. الزلزال. يا سكان مدينة قسنطينة: بأعلى صوته

  .قلهوهنا خييب أمل الشيخ يف احلفاظ على أرضه ويزيد الضغط عليه فيفقد ع

بو األرواح طبعا، هو منوذج اإلقطاعي املؤطر مكانيا «: يقول واسيين األعرج عن هذه الشخصية
ووريث األخالقيات التقليدية اليت ما ) قبل تطبيق ميثاق الثورة الزراعية بقليل(وزمنيا ) قسنطينة(

ن الفترة فهو ابن أحد أكرب مالك األراضي يف املنطقة إبا. تزال متارس حضورها حتى اآلن
االستعمارية وبواسطة عمالته للربجوازية الفرنسية، ومقايضة الفالحني يف أراضيهم، استطاع أن 

بو فمن خالل شخصية  2».يكون لنفسه ولعائلته ملكية واسعة جدا من األراضي الصاحلة للزراعة
ابت اجلزائر بعد قدم الطاهر وطار أمنوذج اإلقطاعي يف ظلّ التغريات والتحوالت اليت أص األرواح

  .االستقالل

الذي كان رئيس قبيلته وزعيم  جدهكذلك هو األمر مع عائلته اليت استمد منها فكره وأخالقه،    
الذي ورث عنه بو األرواح األراضي  والدهوقومه وكان ممن سامهوا يف دخول فرنسا إىل اجلزائر، 

الذي كان منخرطا يف جيش االستعمار  األخ األكربوالنياشني وكذلك حب اإلجرام، كذلك 
  .الفرنسي

كان أيب شديد احلساسية جلزائريته، مع أنه كان ال يرى باقي اجلزائريني، إالّ  «: يقول بو األرواح
   »3.خدما وعبيدا، وأحجار واد ال تصلح إالّ أن منر فوقها
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اخليانة  سوى دهاإلقطاعيني، فبو األرواح مل يرث عن أجدا خبث هذه الشخصيات ومتثل    
  .على حساب الشعب الفقري املضطهدوحب السلطة واملال 

رت حبيث أصبحت هلم وجد يف النهاية أنّ حيام قد تغي فقد ،ه الذين حبث عنهمؤأقربا أما   
انبعث اهلتاف من مدخلي اجلسر، التفت ميينا، التفت «رتب سامية يف الدولة اليت ال يكره غريها 

ون، الطاهر بو األرواح معهم، عبد القادر بو األرواح معهم، عمار أيضا، عيسى إم مسلح .مشاال
   1».حيمل الفتتهم، الرزقي الربادعي يصلّي م إنهم يهجمون، إم يتقدمون

وهو صهر بو األرواح وأخو زوجته الوحيد جاء إليه ليستقرض منه  عمار احلالّقفإنّ كالّ من    
ي ا لوازم احلالقة، فطرده مربرا ذلك أنه من غري املعقول أن يعيله مبلغ عشرة أالف فرنك ليشتر

وهو ابن  القادر الغرابلي عبدو. ويعيل أخته أيضا، وقد استشهد يف إحدى معاركه مع االستعمار
عم بو األرواح وكان يناديه بعمه، طلب منه أن يقرضه مائة ومخسني ألفا لشراء متجر الغرابيل 

ولكن بو األرواح طلب منه أن يرهن أرضه كلّها مقابل . مقابل تسديد نصف حمصول األرض
من ذلك املبلغ، وصادف أن كانت السنة عجفاء يف كامل البالد، فطرده واستوىل على مائة هكتار 

وهو ممن حفظوا الستني يف  عيسى ابن خالة بو األرواح. أرضه، وقد أصبح بعد االستقالل أستاذا
مثّ انزوى بعد ذلك يعلّم القرآن ويكتب الرقى . الرابعة عشرة ومن املتتبعني للطريقة الشاذلية

باء بو وهو أيضا من أقر الرزقي الربادعي. ويتلقّى الزيارات، ليصبح فيما بعد نقابيا شيوعيا
األرواح، فهو يعترب ابن عم أبيه وهو شخص مييل إىل اخلمر والغلمان، تزوج أخت بو األرواح 

 الطاهر بو األرواح النشال. وطلّقها بعد ثالث سنوات، ليصبح بعد االستقالل إماما باملسجد
وثالث وهو ابن أخ بو األرواح الذي تشرد بعد موت أبيه، قضى أربع سنوات يف اجليش الفرنسي 

باع لبو األرواح نصيب أبيه من األراضي وامك . أخرى يف السجن مثّ بعد خروجه اشتغل نشاال
يف الزواج والطالق والسكر والسرقة والدخول إىل السجن، هذا ما كان يبدو منه ولكنه يف 
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مل  ميثّل هؤالء عامة الشعب الذين. احلقيقة كان جماهدا وقد أصبح بعد االستقالل ضابط سام
  . يبخلوا على وطنهم بأمواهلم وأنفسهم يف سبيل حتريره

بعة ألهوائها وطار مسلوبة اإلرادة والكلمة، تا أما املرأة اجلزائرية فوظفت كعادا يف روايات    
وهي زوجة بو األرواح ذات التسع سنوات يقتلها  عائشة ، يذكر من ذلكفقطاملكبوتة ورغباا 

ذات الستة عشر سنة راودت بو األرواح  الصغرى زوجة أبيه. اغتصااوالده خبنق أنفاسها بعد 
. اليت قتلها بعد موت زوجها زوجة أخيه. عن نفسه فانساق هلا، مثّ قتلها مثلما قتل والده عائشة

صربت  بعد عائشة زوجته الثانية. كانت تكرهه هربت خوفا منه بعد وفاة أمه الثانية زوجة أبيه
 الزوجتني االثنتني. على عدم إجناا وملّا يئست من ذلك هربت مع ابن عمها ووالد ابنها احلقيقي

وكان يقيم معها  زوجة اخلماس .وقد أساء بو األرواح معاملتهما فهربتا من املرتل وطلبتا الطالق
  . ومع ابنتها عالقة غري شرعية قتلهما بو األرواح بعد أن شك يف خيانتهما له

. كانوا صفّا طويال خلفه، رهم رجل، فولّوا هاربني. فتح عينيه، تأمل األطفال «: يقول الراوي
يا بو . يا عبد القادر، يا الطاهر يا عيسى يا الرزقي. يا عمار -: بقوا يف مدخل اجلسر يهتفون

  .األرواح

  أيف حلم أنا أم يف يقظة؟ -

  .رآهم ميألون مدخل اجلسر. أبصرهم -

أبناء مليون إمرأة . ء أبناء عائشة، أبناء سارة، أبناء حنيفة، أبناء زوجة اخلماس، أبناء ابنتهاهؤال -
فقد استغلّت املرأة وسلبت كرامتها وإنسانيتها من طرف بو األرواح  » 1.وعشرة ماليني رجل

  .ومن خلفه طبقته البورجوازية اليت مل جتعل من املرأة سوى وسيلة للمتعة فقط 
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كانت املرأة مضطهدة، وكانت تعامل  «:فقودة صاحل عن املرأة إبان االحتالل الفرنسييقول م   
أشبه ما تكون بالسلعة، وقد يكون لفترة االستعمار تلك، أثرها السليب على معاملة الرجال 
للنساء، ذلك أنّ االستعمار الفرنسي عرف بقسوته على األهايل وهؤالء ينقلون املعاملة نفسها إىل 

ومل حياول الكاتب سوى أن  »1.ائالمبيوم، وحياولون أن يثبتوا وجودهم من خالل أسرهم وع
يقدم أحوال املرأة اجلزائرية يف تلك الفترة اليت كانت تعيش حتت ظالم األمية واالستغالل بكافّة 

  .  أنواعه

عاقر مثله، سافرا  وهياملرأة اليهودية زوجة بو األرواح  سارةأما املرأة األجنبية فقد متثلت يف     
 «بين طفل ولكنهما اختلفا يف ديانته، مما جعلها تغادر املرتل وتطلقه معا إىل فرنسا، حاوال ت

ثارت يفّ نعرة . كانت جمنونة. كنت جمنونا. غادرت املرتل وطلّقتين. صفعتين وخرجت. صفعتها
وهي كما صورها الكاتب شخصية قوية ال . »2.خسرت خبسراا، ثروة، وجتربة. ال داعي هلا

  .ااتتنازل عن مبادئها وقرار

    تمعمثّ خمتلف سكان قسنطينة اللذين مل يوظفهم الكاتب إالّ ليعبر من خالهلم عن أحوال ا 
، يف تلك الفترة الزمنية أمثال عمار البناء الذي دفعه شدة الفقر إىل املتاجرة بعرضه قسنطيينال

وكذلك عمل األطفال  الذين كانوا يعترضون طريق بو األرواح يف كلّ مكان قد يقصده املتسولون
كماسحي أحذية، أبناء عمال ماشا، عمال السكك احلديدية، عمال جامع األمري عبد القادر، أبناء 

  .السويقة سيدي مسيد، عوينة الفول، ومزبلة بولفرايس، وغريهم
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(...)  خطف حمفظيت وهرب، أمسكوا اللص. اللص أمسكوا اللص «كذلك كثرة اللصوص     
ومل تكن جتمعهم  1».أمسكوا اللص. أخوكم تيب الشهري ومثن خبز أطفايل، أنامخسمائة دينار، را

  . ببو األرواح سوى عالقة احلقد والكراهية

يف  حتيل شخصية الشاعر على شخصية املثقف اجلزائري خصوصا يف رواية الشمعة والدهاليز    
  . فهو يغتال لعلمه فتغتال احلقيقة والثقافة معه سنوات التسعينات،

تبدأ رواية الشمعة والدهاليز باستيقاظ الشاعر على أصوات مجوع من البشر، سيكتشف أنّ    
 هم أقاموا مجهورية إسالمية يف البالد، ويضطرعون أنجلّهم من الشباب، يرفعون شعارات ويد
الشاعر من خالل أحد املواقف للتعامل مع هؤالء الشبان، وخاصة مع أحد قادم صاحب االسم 

ركي  عمار بن ياسر، ليسترجع كلّ منهما بعد ذلك ماضيه ليكتشف من خالله األسباب احل
  .األساسية اليت أحالت احلاضر اجلزائري إىل هذا الواقع احلايل املتأزم

هنا عندنا، وهنالك يف بولونيا، يف بلغاريا، يف االحتاد السوفيايت حيث يباع اهللا بدوالر ويباع  «
وحببة علك أمريكية، ويباع الوطن والعامل أمجع بسروال . الورقة اخلضراءلينني وماركس وأنغلز ب

2».جيرت، أو بعلبة مساحيق زينة مصنوعة يف الغرب
   

أيها الشاعر  !أيها الشهيد: " وتنتهي الرواية مبحاكمة الشاعر بتهم كثرية وإىل قرار بإعدامه   
كان عمار بن . أيها الشهيد األول يف تاريخ اجلمهورية اإلسالمية !أيها الوزير الشهيد !الشهيد

(...) ياسر جيلجل حانقا، ال يدري أية عبارات يستعمل، وأي موقف يتخذ، وأية جهة يتهم 

                                                             
  51، ص  املصدر نفسه  1

  160الطاهر وطار، الشمعة والدهاليز، ص   2



 

 

وهاهو مسجى جثّة هامدة، ممزقا باخلناجر وبالرصاص، وسط مجوع وحشود متأل املقربة، وتف، 
   1."رسول اهللا عليها حنيا وعليها منوت وعليها نلقى اهللا ال إله إالّ اهللا حممد

فهو مثقف منتم إلحدى التنظيمات اإلسالمية، يلتقي به الشاعر أثناء  عمار بن ياسرأما     
خروجه من مرتله باتجاه إحدى املسريات اليت كانت تنظم يف اجلزائر العاصمة واليت كان منطلقها 

م حوار طويل أن يكون صداقة وألفة بينهما، وخاصة وأنهما كانا من ساحة أول ماي، وقد ساه
  .  جيمعان على فكرة واحدة وهي كيفية إنشاء الدولة اإلسالمية يف اجلزائر

من املغرب األوسط، كما تقول، من . ستوقد مشعة اخلالفة إن شاء اهللا رب العاملني، من هنا «
2».نيجزائرنا احلبيبة ليعم نورها العامل

.  

من هذا املنطلق تتجلّى شخصية املثقف اإلسالمي عمار بن ياسر ممثال عن اإليديولوجيا الدينية     
السلفية املعارضة للسلطة، الذي يكون صداقة مع الشاعر األستاذ اجلامعي املمثل لإليديولوجيا 

واملاركسية هو  التربير املوضوعي الذي يقدمه الكاتب هلذا التزاوج بني السلفية «املاركسية، و 
كوما يلتقيان يف مهمة تارخيية واحدة وهي الدفاع عن الطبقات الفقرية والكادحة، فكالمها 

فالشاعر وعمار بن ياسر مها أمنوذج  »3.يسعيان إىل إقامة العدل والدميقراطية واملساواة يف اتمع
  .الشاب املثقف الغري متطرف

فتاة يف الثانية والعشرين يلتقي ا الشاعر يف حمطّة احلافلة  فهي زهريةشخصية اخليزران  أما    
يعجب ا، وتتكرر اللقاءات بينهما لتصبح مشعة يف أيامه املظلمة بعد أن مألت قلبه وحياته سعادة 
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لقد اخترق الضريح، وتكشفت  «فصار يراها يف كلّ مكان بل صارت ال تفارق خياله وتفكريه 
  1 ».ولقد اتقدت مشعة، نورها كنور الشمس. االختراقدهاليزه، إنها بداية 

 اجلزائريات اللوايت وقد حاول الكاتب من خالهلا أن يلقي الضوء على هذه الفئة من البنات    
لقد سبق أن دخل يب املسجد يف هيأة شاب  «باألولياء الصاحلني  فهي تؤمنظالم اجلهل،  يعانني

ما أنت . ال أثق يف كلّ ما قلته، من أنك أستاذ وشاعر، ووو أقول لك احلق،. يف الرابعة والعشرين
العنوسة، وصعوبة املعيشة  كما تعاين. »2.إالّ سيدي بولزمان، قطعت املسافات وجئت ألمر ما

  .وقلّة العمل اليت كانت دائما تشتكي منه ألمها

ليكتشف يف األخري وأثناء حماكمة الشاعر أنّ هذه الفتاة كانت مستغلة من طرف أجهزة     
التهمة األوىل واألساسية هي، أنك برزت هلا يف هيئة شاب وسيم، وطلبت منها أن  «املخابرات 

تصلّي العصر ومن يومها سكنتها بوصفك سيدها بولزمان، ومن يومها انقطعت عن دار الصحافة 
  »3.د نعرف ما نفعل مع املعربني، كيف نقمعهم، كيف نغريهم، كيف نرهبهم أو نرغبهمفلم نع

اليت متثل شخصية املرأة اجلزائرية اليت عاشت يف ظلّ  اللّة وردية كذلك شخصية أم زهرية    
قريبة الشاعر  ن باخلرافات وباألولياء وتتربك م؛االستعمار الفرنسي فنجدها ال زالت ساذجة تؤم

 ،جبماهلا وقوة شخصيتها فقد كانت تعمل إىل جانب الثوارواليت كان معجبا جدا ا  عارمال
اليت ختلّى عنها زوجها وتركها  والدة عمار بن ياسرومتكنت من أسر ضابط فرنسي، كذلك 

  . للفقر والعوز وتزوج بأخرى

آالف أرامل  يف أشهر قليلة، عرفت البالد آالف املطلقات، أضفن إىل. ضاع كلّ شيء «
مل يبق سوى حقدهن الذي رحن يزرعنه يف أفئدة أبنائهم وبنام، وسخريتهن من . الشهداء
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فهي متثل املرأة  »1.البطوالت الزائفة اليت مل تستدع الصمود يف وجه إغراءات بنات األغنياء اخلونة
حلرب التحريرية ورغم اجلزائرية اليت متّ التخلّي عنها بعد االستقالل، رغم كلّ ما قدمته يف ا

  .مساندا لزوجها 

الستة الذين يقتحمون مرتل البطل، يقودونه إىل غرفة نومه حييطون به  امللثمنيجند  كما   
القضاء عليك . أنت جرثومة. أنت فريوس « ويوجهون إليه ما ليحكموا عليه باملوت واإلعدام

لورقة وقدام اهللا وعباده، باملوت فريضة على كلّ مسلم ومسلمة، وقد حكم عليك، يف هذه ا
  . املتطرفني أو اإلرهابيني الذين طاملا قتلوا مشوع العلم واألدب يف اجلزائر وهم ميثّلون »2.ذحبا

عن فئات اتمع  تعبر تيف روايات الطاهر وطار واليت كانكما تظهر بعض الشخصيات    
بأمره قليال، يف أول  اهتموا، بدورهمهم  « جريان الشاعرنواعه، ومن ذلك اجلزائري مبختلف أ

األمر، مثّ حموه من قائمة املوجودين يف املنطقة، فلم يدعوه مرة لعرس أو حفل، ومل يقدموا له طبق 
ولوال ما يثور . حلوى يف عيد من األعياد اليت حيلو له أن يقضيها يف الداخل والنوافذ مجيعها مغلقة

فهم مل  »3.كان لوجوده بينهم أي وجود يف نفوسهم من حسد، أو باألصح من متن مشروع، ملا
  .تكن تربطهم بالشاعر أية عالقة، ومل يكونوا يضمرون له سوى الكراهية واحلسد

والذي كان من كبار الفدائيني  املختار عم الشاعرتربز شخصية ااهد والثائر من خالل  كما  
وهو يقارب  قريب الشاعرأثناء احلرب التحريرية، و الذي كان الشاعر متأثرا كثريا به، أيضا 

السبعني يفهم اللغة الفرنسية خاض عدة حروب إضافة إىل احلرب العاملية الكربى وحرب الفيتنام 
ة نياشني، تزوج يف أماكن كثرية يف اليت فقد فيها ذراعه اليسرى، ومنح بدهلا راتبا شهريا وعد

كان  «: املغرب وتونس وأملانيا وحلب وله يف كلّ بلد من هذه البلدان أبناء وقد قال عنه الشاعر
اخليط الرابط بني كثري من حلقات الثورة يف املنطقة، وأحيانا يكلّف باالتصال مبناطق نائية، فيغيب 
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ن كان، يقول إنه كان عند زوجته الشاوية يف باتنة، أو أياما أو أسابيع، وعندما يعود ويسأل أي
  »1.القبائلية يف تيزي وزو

هو أيضا أحد قادة الثورة املسلحة خاض معارك و إمساعيل والد عمار بن ياسر كما يظهر    
عديدة وقام ببطوالت مشهودة، وبلغ رتبة عسكرية عالية، وهو صديق أيضا للشهيد مصطفى بن 

انكب على مشاكله وقضاياه اخلاصة  «د االستقالل تغير وضعه وازداد ثراؤه بولعيد، ولكن بع
يلعن احلاضر، ويتغنى باملاضي، . واحتفظ بلقاءات دورية مع بعض قادة الثورة شبه املهمشني

ماضيه الشخصي ليس غري، ويتشاءم من املستقبل الذي يراه مدهلم الظالم، ال لشيء إالّ لكونه 
فهو يف هذه الرواية ميثل فئة ااهدين الذين انتهبوا ثروات الوطن  »2.ليا أو سفرياليس وزيرا أو وا

  .بعد االستقالل حبجة اجلهاد

الويل الطاهر يرفع يديه بالدعاء   الطاهر يعود إىل مقامه الزكي وأما بالعودة إىل رواييت  الويل    
الذي كان يسعى هلدف واحد هو إنشاء  املبارك، الرجل الصويف الويل الطاهرفتظهر شخصية  

   .بعد أن انتشر الكفر والفساد يف العامل ،نسل جديد يقوم على عبادة اهللا وحده

عندما يسقط الويل الطاهر مغميا عليه، يف حضرة طيبة، ال حد ال ملكانه وال لزمانه، وحماولة  «
3».معرفة ذلك إفساد للحالة، إنّ اهللا يريدنا كما يريد

   

لويل الطاهر شخصية مرجعية استمدت من التراث الصويف، وهي يف الرواية سلطة رمزية فا    
على العقول واألفئدة، فالويل مستودع القيم والفضائل وأساس الصالح للعامل العريب املوبوء، وهو 
مستجاب الدعاء، فقد جعل الكاتب من روايتيه شهادة واقعية، تدلّ على نقمته على هذا العصر، 

  .ر الشخصية اليت تعبر عن ذلكواختا
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يف رواية الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي ليمثل األستاذ اجلامعي  عيسى حليلحكما يظهر     
لقد حاولوا قتلي عدة مرات : سيدي الكرمي «الذي ختلّى عن عمله ليلتحق باجلبل وميارس القتل 

ن أموت ولكن اهللا سلم، فله الشكر كان البد أ... وجنوت أربع مرات من املوت بلطف اهللا
لست أدري ملاذا صارت حيايت ثقيلة عليهم، ووجودي حمرجا هلم، ... واحلمد من قبل ومن بعد

فمن خالله يرمز الكاتب إىل فئة الشخصيات املثقفة  »1.ولست أدري ملاذا صار ظلّي يضايقهم
  .اليت اختارت القتل كحلّ وحيد

أمرها برتع النقاب عن وجهها، (...) «فتمثل املرأة اجلزائرية األمازيغية الفاتنة  بالرةأما     
 »  2.ترددت قليال مثّ مدت يدا يف بياض الشمس، وكشفت عن روعة اهتز هلا كيان الويل الطاهر

وقد عرفت حضورا قويا يف الروايتني ومشاركة فعالة سامهت يف تغيري وتنامي أحداث الرواية 
  .إياها إىل ذروا موصلة 

شخصية بالرة سايرت شخصية الويل الطاهر إىل آخر الرواية، لكنها غري ثابتة، وليس هلا صورة  «
حمددة، إنها كلّ نساء العامل، إنها اجلزائر، إنها العضباء، إنها شيء ال ندركه أبدا، لكنه مجيل يف 

  »3.شكله

احمللّل السياسي  حرتليقةعاء تظهر شخصيتان مها يف رواية الويل الطاهر يرفع يديه بالد     
  .وهو باحث عريب وضرططوخ اإلسرائيلي اليت تسميه الواليات املتحدة األمريكية بالعامل اجلليل؛

ولو أنّ العامل اإلسرائيلي الدكتور ضرططوخ، تصدى آلراء الدكتور حرتليقة  «: يقول الراوي
باحلجج التالية، لو أنّ أمريكا وحلفائها أرادوا حماربة اإلرهاب ذه الصفة الستعملوا القنابل 
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وكالمها  »1.النووية ذات اال احملدود، وال أحد كان ميكن أن يتفطّن إليهم أو يعترض سبيلهم
   .السياسيني بتفاهام اليت ال تسمن وال تغين عن جوعميثالن 

الذي . الطابق الذي فوقه، مرقد للطلبة واملريدين(...)  « املريدين واملريدات والشيوخكذلك    
الذي يليه، نصفه للمؤن ونصفه للشيوخ ينامون فيه ويعدون . فوقه، مرقد للطالبات واملريدات

املقام الزكي مهمتهم عبادة اهللا سبحانه، وتنفيذ أوامر وهم ذكور وإناث يقطنون  »2.دروسهم
  . الويل الطاهر

وهكذا فقد انطلق الطاهر وطار يف عملية ابتكاره لشخصياته من اتمع، وأضاف عليها من    
  . خياله مثّ جعلها تتفاعل مع بعضها البعض من خالل عالقاا وكذلك من خالل األحداث

كلّ شخصية يف أي نص روائي بصفات ومالمح جسدية ومعنوية  تميزت :الشخصية اازية -و
ألنّ السارد يعتمد على التصوير  اجلسدية يستطيع القارئ بسهولة اكتشاف الصفات األوىل

إالّ من خالل اخلارجي القائم على املالحظة، أما الصفات املعنوية فإنه ال يتسىن للقارئ اكتشافها 
بينها، أو من خالل أقواهلا وأفعاهلا اليت تتضمن صفة أو عدة  استجالء عالقات الشخصيات فيما

صفات معنوية تشكّل يف جمموعها شخصية جمازية قد تكون إجيابية مثل احلب والعدل واخلري 
  .والعلم أو سلبية مثل الكراهية والبؤس واجلهل والظلم واالضطهاد وغريها

مستوى الرواية فهناك الكراهية اليت كان  يف رواية الالز نصادف عدة شخصيات جمازية على    
 «يكنها املستعمر الفرنسي للشعب اجلزائري ومن ذلك هذه احلادثة اليت يقتل فيها جمند فرنسي 

غري .. قرر أن ميتثل(...) فالقة داخل القرية .. وفكّر.. جتاهل بول األمر، وراح جييل بصره فيهما
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قد تسبقهما . وما أروع أن تقتل فالقا قبل أن متوت.. ةأنه فاجأته خاطرة، إنه ميت ال حمال
  . وكأنّ قتل جزائري قبل املوت أمر مقدس عند الفرنسيني »1.فترديهما وتنجو بنفسك

لقد سعى االستعمار إىل إبادة السكّان األصليني،  «:يقول حكيم أومقران عن املستعمر الفرنسي 
فأنكر واقعهم، وسحق : وعندما عجز عن ذلك حاول مسخهم، وحمق كلّ مقومام ووجودهم

ويستطيع قارئ رواية الالز أن يكتشف حجم هذه الكراهية يف نفوس  »2.تراثهم، وشوه دينهم
ن خالل ضابطها الفرنسي الذي مل يتواىن الفرنسيني اتجاه الشعب اجلزائري، ويبدو هذا جليا م

  .عن فعل أي شيء يف سبيل متعته وشذوذه

 كذلك الصراع والكراهية بني اجلزائريني أنفسهم وحتديدا بني اإلقطاعية اليت ميثّلها سي مسعود و
يا رفاق، إنّ احلزب الشيوعي اجلزائري مستهدف، وحنن مستهدفون  «اليت ميثّلها زيدان  الشيوعية

  »3.من أجل عدم اتخاذ أي موقف منه من ناحية، ولكوننا شيوعيني من ناحية ثانية

إنّ االختالف الغائب بني صفوف  «:يضيف حكيم أومقران حول هذا الصراع اجلزائري 
رين للثورة، مل يكن االختالف أو باألحرى الشعب، برز عند السياسيني ورؤساء األحزاب، واملسي

اخلالف عن الكيفية املتبعة إلخراج املستعمر، بل خالف عن املستقبل اجلزائري ما بعد 
فقد حاولت اإلقطاعية كما قيل سابقا فرض نفسها وإجياد مكان هلا يف جزائر ما  » 4.االستقالل

هب الشيوعي كونه الند الوحيد هلا، والذي بعد االستقالل، وذلك ال يتأتى إالّ إذا قضت على املذ
  .يقف ضدها

و يتواصل هذا الصراع يف روايته الزلزال، ولكن هذه املرة مع بو األرواح والسلطة يقول يف هذا 
لتقم هلم دولتهم امللحدة، أربعة أو مخسة مالجئ يف قسنطينة من هذا النوع، لريوا ما  «: الصدد
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بل اليت يطبقون الكثري منها دون أن . ليت يسريون إليها دون أن يدروامعىن االشتراكية والشيوعية، ا
فالسلطة يف الرواية تتمثل يف قرار تأميم األراضي الزراعية وبالتايل االشتراكية، بينما ميثّل  »1.يعلموا

  .بو األرواح الطبقة اإلقطاعية

ا إيديولوجيا وفكريا وثقافيا، سبيال مل جتد الدولة اجلزائرية بدا يف اختيار املنهج االشتراكي نظام «
هلذا فالدولة  . » 2.لتحقيق مشروع بناء جمتمع متحضر وعصري، فاالشتراكية تليق ذا الشعب

كانت على مدار الرواية حمط سخط وغضب بو األرواح الذي يعتربها ملحدة رد أا فكرت يف 
  .اجلزائريالشعب  الفالحني من على توزيع األراضي الزراعية

وعدتك كبرية يا  «ومن جهة أخرى هناك عالقة احلب اليت جتمع بني بو األرواح واالستعمار     
اقض على احلكومة . نار فتنة آكلة، أو زلزال مهول. خري الرب عاجله. فعجل، عجل. سيدي راشد

ى حنن، السادة وعلى الفقراء والعمال والطلبة والنقابيني، أعد بعث أمة جديدة، ليس فيها سو
   »3.واألشراف

إنّ بو األرواح ومن خلفه عائلته، مل ميلكوا األراضي الشاسعة واألمالك إالّ من خالل تعاوم     
منوذج لصورة اإلقطاعي الذي  «مع االستعمار الفرنسي كوشاة وخونة وبالتايل فبو األرواح هو 

  »4.ستعماريةال نستطيع عزل تارخيه الفردي، عن امتدادات املرحلة اال

عبد ايد بو األرواح يف حزب، : لقد وضع الطاهر وطار شخصياته الروائية يف حزبني خمتلفني   
والشعب والسلطة يف حزب آخر، لقد أعطى الروائي شخصية بو األرواح مسات اإلقطاعي الذي 

خرى أعطاه يربر لنفسه كلّ املمنوعات اإلنسانية من أجل الوصول لغايته املنشودة، ومن جهة أ
الثقافة الدينية التقليدية كوسيلة قوية إلخضاع الناس ومقابل هذه السلطة االجتماعية والدينية جند 
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شعبا متزقه اآلفات خاضعا مستسلما يف أغلبه ال يبدي حراكا أو مقاومة إالّ بعض الشخصيات اليت 
ل يف كلّ الرواية، حمكومة والعالقة بني هاتني الشخصيتني هي عالقة صدام وتقاب. حققت االستثناء

اإلحساس إما  :عند بو األرواح باإلحساس بالتفوق، يف حني جندها عند الشعب حمكومة مبنطقني
   .وهو ما جنده عند أقرباء بو األرواح ،التحدي وحتقيق الذاتأو  بالدونية

لشاعر وزهرية كما جيد القارئ من الشخصيات اازية يف رواية الشمعة والدهاليز احلب بني ا    
كان يف نظرته تفاجؤ من يعرفها أو من هو قريب . رآها يف الطريق تستحث السري فاخنطف ا«

  .فزهرية هي الشمعة اليت أنارت دهاليز الشاعر املظلمة   »1.منها وصادفها بعد غياب طويل

 وهكذا ميكن استنتاج شخصييت احلب والكراهية يف روايات الطاهر وطار من خالل عالقة
الشخصية البطلة بالشخصيات األخرى يف الرواية، اليت قد جتمعها عالقة ود وحمبة، أو قد تكن هلا 

  . حقدا وكراهية وصراع فتمقتها وتعارضها يف أفعاهلا، وقد يتعدى ذلك إىل ممارسة العنف اتجاهها

: ملعنوية مثلأما على مستوى اجلملة ومن خالل أقوال الشخصية وأفعاهلا فتظهر بعض الصفات ا
انسكبت من  «واحلرمان الذي كان محو يشعر به ويعبر عنه لصديقه قدور  الفقراحلزن الناتج عن 

  »2.خبزة مرة والعياذ باهللا -: عينيه دمعتان مل يلحظهما قدور يف الظلمة، وغمغم

هذه هي حقيقة اإلنسان  «مل يكن محو إالّ واحدا من أولئك املضطهدين الكادحني ورمزا هلم  
معيشة : اجلزائري أيام االستعمار، حقيقة أوهلا وآخرها علقم، ومرارة وموت وحياة شبيهة ب

فحمو هو منوذج عن الشعب اجلزائري الذي كان يعاين الفقر  »3.الكالب على حد تعبري محو
  .والعوز الذي سلّطه عليهم املستعمر الفرنسي
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اللعني حيسن القيام  «: يت امتاز ا الضابط الفرنسي املخنثال الشذوذكذلك يالحظ صفة   
 .وهنا يظهر االستغالل يف أمتّ معانيه » 1.بدوره يشرب كثريا، وال تعتريه ذرة خجل

كان يف صدري منجم من مادة  «الذي مل يفارق بو األرواح طول الرواية  اليأس واإلحباط   
أتلمس . أوقد النور فال أبصر شيئا. لسائل، ويغمرينيفيض ا. سائلة، تذوب كلّما شعرت باحلرارة

  .وكان هذا تعبريا عن سقوطه وايته الوشيكة » 2.فال أعثر على شيء

الصفة املعنوية املالزمة للشاعر واليت ينبثق معناها من التناقض والتعارض املوجود بني  اخليبة وهي 
يفتقد إىل معطيات العدل واحلب واملساواة، رؤى البطل باعتباره مثقفا وبني واقع جمتمعه الذي 

حيث اتسعت اهلوة بينه وبني أبناء بلده لتتحول أحزانه وآالمه إىل اغتراب وعزلة ويأس، فهو حيلم 
مبجتمع نزيه، خال من أشكال الزيف والظلم، ال يفصل بني املاضي واحلاضر واملستقبل، غري أنه 

م على النفاق واخلداع، وانعدام احلرية والعدالة االجتماعية، اصطدم بالواقع احلقيقي للمجتمع القائ
  .حيث سبب له هذا الواقع خيبة أمل كبرية، أدت به يف النهاية إىل اليأس

كلّهم حتولوا إىل جتّار . ال صدر اليوم، يا سيدي الطبيب، يضع عليه الشعب رأسه ويبكي «
. وا طليعة، وقضوا على كلّ طليعة أخرىورجال أعمال ومضاربني، إىل شعب عادي بعد أن كان

  . » 3.إنين ألريد أن أبكي، أريد أن أقيم مناحة يشترك فيها كلّ من بقيت له ذرة من العقل

رواية الشمعة والدهاليز تبحث يف األساس على أسباب األزمة اليت حلّت  كذلك اجلهل كون   
دة فيها، فاجلهل يعد سببا فاعال يف باجلزائر، ويظهر ذلك من خالل الشخصيات الروائية الوار

استفحال األزمة، ومما ال شك فيه أنه منتشر يف أوساط اتمع مبختلف أشكاله، سواء كان اجلهل 
مل نضح كلّ هذه التضحيات من أجل جمرد  «، أو اجلهل بالدين والتاريخ )األمية(مبعناه العام 
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وامك يورد آيات وأحاديث حمرفة ... الرسولال ميثاق، ال دستور، قال اهللا قال . مجهورية
مكسورة، مكثرا من عبارة إن شاء اهللا، ومن الصالة والسالم على الرسول، غري منتظر التأييد 

  »1.والدعم ال من زمالئه الثالثة اآلخرين، وال عمار بن ياسر، وال منتظرا رد أو تعليق الشاعر

تدينني تقنعوا باللحى والعمامات، واختذوها وسائل اشتد تذمر الشاعر حني علم أنّ معظم امل   
توصل إىل أنّ أقواهلم وأفعاهلم هي الدين عينه، وهذا ما يدلّ على جهلهم بدينهم وتعاليمه 

  .الصحيحة

تكشف رواية الشمعة والدهاليز عن الواقع الثقايف اجلزائري املريض  «: يقول حكيم أومقران    
كما . رة اختلطت واهتزت فيها كلّ موازين وقوى اتمع اجلزائريوحتدد مسببات املرض، يف فت

 ،ال وحيتأمل الرواية من خالل صاحبها إىل عودة املثقف اجلزائري لتأدية دوره كعنصر فع
ومتحرك وحمرك داخل اتمع الذي عزل فيه املثقف، ومهّش وقمع، وأجرب إما على العمل والسري 

تضعه السلطة السياسية احلاكمة، وإما مبراقبته والتشويش على نشاطاته يف فكره وفق القالب الذي 
فاملثقف اجلزائري منبوذ  »2.اإلبداعية والفكرية، وبالتايل تغييبه مما يؤدي به إىل املوت موتا بطيئا

  .حمتقر من اتمع والسلطة على حد سواء فال عجب أن ميارس العنف اتجاهه وأن يغتال

ومتثله  أهم صفة قد يستنتجها القارئ هي التسامحالويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي يف رواية     
يشهد اهللا أنين كنت أحب  «شخصية عيسى حليلح يف رواية الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي 

... !و صرت اآلن بعد ست سنوات من احلرب أعشق التسامح(...) التسامح وأمارسه من قبل 
فالتسامح هو احللّ الوحيد . »3(...)ألنه ال يقدر فضيلة التسامح إالّ من كان ضحية احلقد ملاذا؟ 

  .واألكيد للخروج من األزمة اليت متر ا اجلزائر
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الذي متثّله الدول العربية  أما يف رواية الويل الطاهر يرفع يديه بالدعاء فيقابلنا التخاذل والضعف   
ا احمليط واخلليج، تعرض مناظر الصبايا العراقيات، يغازلن العلوج يصعد، فتقابله شاشة عرضه«

. األمريكان، يف حني يساءل هؤالء عن إمكانية احلصول على كمية من احلشيش، أو من أي خمدر
حياول أن ينام يف أحد الفنادق بإحدى مدن اخلليج، فيمنعه أزيز الطائرات األمريكية، اليت حتوم 

  .» 1.حتت حاجز الصوت

تشمل حالة الطوارئ إغالق  «وعلى رأسهم أمريكا  وميثلها الغرب ويف املقابل القوة والسيطرة   
احلدود األمريكية، ضد كلّ عريب، أو قادم من املنطقة العربية، واعتبار املنطقة العربية واإلسالمية، 

وأيضا . قة، وما جاورهامنطقة موبوءة يتوجب عزهلا ائيا، إىل أن تتأكّد الوضعية الصحية يف املنط
فرض إقامة جربية مشددة على كلّ من هو من أصل عريب أو إسالمي، يعيش يف أمريكا، وهناك 
إشارة غري واضحة، إىل إمكانية إقامة مراكز جتميع وحشد هلم، إلجراء التحقيقات والفحوصات 

الل وحتى إذالل الشعوب وهنا تتأكّد السيطرة الغربية وتتعداها إىل االستغ »2.الدقيقة والنهائية
  .العربية

وكتحليل للشخصيات اازية متّ االعتماد على امللفوظات اليت تنطق ا للتعبري عن حالتها     
ومشاعرها ومواقفها من جهة والعالقات اليت تربطها مع بعضها البعض من جهة أخرى، وأهم ما 

  . ويأس وحزنيالحظ أنها قد اختلفت وتعددت من خيبة وحزن وحب وكره 

 «هي متثل دليل حضور املؤلف والقارئ و :الشخصيات الواصلة الناطقة عن املؤلف -2
شخصيات ناطقة بامسه، جوقة التراجيديا القدمية، احملدثون : أو ما ينوب عنهما يف النص

أحيانا اإلمساك ذه  ويكون من الصعب(...) شاهم  نالسقراطيون شخصيات عابرة، رواة وم
، تتسرب آثار تشويشية )النصوص املكتوبة(هنا أيضا، وألنّ اإلبالغ ميكن تعليقه و . الشخصيات
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( خمتلفة، أو عمليات متويهية، لتخل بإمكانيات فك مباشر لرموز  معىن يعود إىل شخصية معينة 
حاضرا بشكل قبلي  من الضروري أن نكون على علم باملفترضات وبالسياق، فالكاتب قد يكون

). بنفس الدرجة وراء هو و أنا ، وراء شخصية أقلّ متيزا، أو وراء شخصية مميزة بشكل كبري
   1».واملشكل يف العمق هو مشكل البطل

وال حتيل هذه الشخصيات على ما هو من أمر الثقافة، وإنما هي مؤشرة على حضور الكاتب     
خ وال تكون عادة متصلة باملعارف املوجودة بني أيدي وهي ال تكون ذات هوية مذكورة يف التاري

القراء، وإنما تكون حميلة بدرجات خمتلفة من اخلفاء على ذات منشئها وعلى جوانب معينة من 
  .حياته ومزاجه

فإن كانت شخصيات الطاهر وطار ورقية متخيلة فهذا ال يعين أنها مجيعا من حمض اخليال     
لواقع قد يوحي العديد من الشخوص احلقيقيني إىل الروائي برسم واإلبداع اخلالص، ففي ا

شخصيات روائية على منواهلا مظهرا أو خمربا أو كالمها معا، واألكيد أنها ليست شخوصا عادية 
متماثلة، بل األصل أن تشمل هذه الشخصيات على مواصفات وخصوصيات جتعلها متميزة عن 

مع قدرة الروائي على التعديل والتغيري عند إعادة بنائها من غريها فتصبح جديرة بالكتابة الفنية 
  .جديد

تظهر يف رواية الالز شخصية الراوي املتكلم نيابة عن الكاتب إضافة إىل شخصية زيدان الذي     
أدرك أنّ حالة البالد سيئة جدا نظرا ملا تعانيه حتت وطأة االستعمار، لذلك أعلن مع سائر الثوار 

تعمار واعتربه مرضا خطريا جيب استئصاله فانضم إىل الثورة التحريرية، وما لبث سخطه على االس
أن أصبح قائدا لثالث فرق عسكرية وأظهر حنكة سياسية وخربة عسكرية وختطيطا حمكما دقيقا، 
األمر الذي جعل الضابط الفرنسي يصيح قلقا متذمرا من الضربات املوجعة اليت يوجهها الثوار 

على كلّ حال، إنهم يدركون .. لقد برهنوا عن حكمتهم وعمق ختطيطهم «ن خاصة عامة وزيدا
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تدرب يف صفوفنا وتثقف يف .. يقني أنّ األمحر اللعني هو الذي خيطّط هلم.. جيدا ما يريدون
  1 ».مدارسنا وسبقتنا إليه موسكو

حبا مع رفاقه وألنّ الثورة حرمت االخنراط يف صفوف احلزب الشيوعي، يعدم زيدان ذ    
  :الشيوعيني األوروبيني مثنا النتمائه احلزيب، يقول بشري بوجيرة حممد عن هذه الشخصية

احملورية يف الرواية، بصفته منوذجا تكفّل بطرح اتجاه ) زيدان(من خالل كلّ ذلك، تظهر أمهية  «
سياسي هام، ال ينكر دوره يف احلركة الوطنية اجلزائرية اليت أرست تقاليد ثورية، أصبحت تشكّل 

    2». واقعا ال مفر من معايشته والتجاوب معه

صديقه سعيد  الطاهر وطار، وحتديدا هي نفسها وزيدان هو شخصية مستوحاة من حياة    
  :ولقد ذكر ذلك يف مذكراته حني قال الشيوعي الصيفي

كما مل خيامرين يف السعيد صيفي، الذي ال أدري كيف وجدته يكتسب ثقيت، ويصبح صديقا  «
ا عن محيما يل، بل، رفيقا عزيزا، ومعلما بارعا، يدرسين مبادىء، االقتصاد السياسي، وحيدثين كثري

والقيمة وفائض القيمة، ويقوم بالتحليالت ملا جيري يف العامل . إنتاج اإلنتاج، وإنتاج وسائل اإلنتاج
مل يكن عمي السعيد حيسن العربية، ولكنه يعرب عن أفكاره وآرائه (...)  وبالتنبؤات، ملا سيجري

 مدرسة اإلطارات كان من العمال املهاجرين يف فرنسا، تعلم يف...جيدا وبصفاء خارق للعادة
العليا للحزب الشيوعي الفرنسي، وتزوج من كاثوليكية متعصبة، سرق منها ولديهما اجلميلني، 

ظلّ عمي السعيد، يصنع الدمى، من (...) وهرب إىل تونس ليهبهما للثورة، وحيمل هو السالح
ا من حياته يف وقد وظفت جزءا كبري. (بقايا قماش اخلياطني وجلد اإلسكافيني، وجنارة النجارين

  3 ».شخصية زيدان يف رواية الالز
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مل يكن يهدف زيدان من خالل عمله النضايل إىل حتقيق االستقالل فحسب، بل خيطّط أيضا     
صورة  « من أجل القضاء على املستغلّني وحتقيق العدالة االجتماعية يف اجلزائر، فهو بذلك مثّل

املثقف الذي آمن بقضيته ونبلها وحتمية انتصارها، كما مثّل شخصية املؤمن بأفكاره و 
وطبعا هي نفس قضية ومبادئ الكاتب، هلذا ميكن إدراج زيدان كشخصية واصلة  »1.معتقداته

  .ناطقة عن املؤلف

من خالل  كشف الطاهر وطار يف رواية الشمعة والدهاليز عن قذارة الظلم والقهر والنفاق   
تنقل رواية الشمعة والدهاليز اليت تزامنت مع  «شخصية بطل الرواية، يقول حكيم أو مقران 

م، ذلك الواقع اجلديد بكلّ 1988أكتوبر  05االنقالب السياسي الذي عرفه اتمع اجلزائري بعد 
أوصلت اإلنسان حتاول الرواية البحث عن املسببات واملرجعيات التارخيية اليت . تناقضاته اجلديدة

  2 ».اجلزائري املتحول باستمرار، إىل اتخاذ القتل وسيلة للوصول إىل السلطة

لقد حاول الطاهر وطار من خالل شخصية الشاعر أن يسقط ذاتيته وإيديولوجيته وثقافته على     
  :لغة وإيديولوجية وأفكار هذه الشخصية

دم الشهداء ذهب . تحسرون على االستعمارهنا عندنا، حتى الذين استفادوا من االستقالل، ي «
. تضحيات ااهدين صارت عملة صعبة ترتفع أسعارها يف بورصة املضاربات كلّ يوم. هدرا

الشعبية الثورية اليت سادت يف اخلمسينات، حجمت ووضعت يف قمقم، وخلّفها احلذاء اخلشن، 
  » 3.والقبعة ذات اخليوط املذهبة وبعض نياشني يف الصدر
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فهو . فالشاعر عبارة عن متفرج وحملّل للمجتمع اجلزائري منذ االستقالل إىل العشرية السوداء    
مل يكن سوى وسيلة أراد الكاتب من خالله تبليغ رسالة للشعب يبين فيها رأيه مبا حيدث يف 

  .ساحات اجلزائر ومدا، ذاكرا بذلك أسباب األزمة السياسية يف الوطن

والدهاليز هو نفسه املرحوم يوسف السبيت الذي اغتيل يف ظروف غامضة  شاعر الشمعةو    
مه كما هو أصال، وكما هو يف حقيقة مبدينة اجلزائر، ولكن هذا النص السردي مل يشأ أن يقد

سلوكه وتفكريه واعتقاده وإمنا استوحى من أخالقه وتفكريه وطبيعة ثقافته وحبه الشديد للقراءة، 
وحنسب أنه كان من العسري بناء شخصية  ؛عليم وكلفه بالكتابة واحملاضرةوانقطاعه للعلم والت

روائية مثل هذا البناء احملكم لشخصية الشاعر لو مل يعمد النص إىل استلهام شخصية األستاذ 
 املرحوم يوسف السبيت بكلّ ما يف شخصية املثقف من تناقضات وعقد وتردد وحرية وقلق وشك

  »1.يوسف سبيت الذي كان يتنبأ بكلّ ما جيري قبل حدوثه إىل روح الشاعر والباحث «

استغرق  «مثّ نشاهد بعد ذلك تفاقم األوضاع املؤدية اليار القيم اليت كان يؤمن ويعتقد ا     
التهبت احلرارة يف صدره، وصعدت بسرعة إىل حلقه، وتشنجت عضالت وجهه، مثّ . يف البكاء

ال يذكر  أنه بكى بالدموع وناح . الدموع تنهمر بغزارة حارقة. تولّت عيناه مهمة إطفاء احلرائق
  2».قبل اليوم. مبثل هذا الصوت، قبل اآلن

اعر الشهيد بعد أن اقتحم بيته سبعة ملثمني وأصدروا ليسرد يف األخري تفاصيل مشهد نعي الش    
فأعمال وطار ترتل إىل  «يف حقّه حكما باإلعدام متنوع األداءات مبتكر اإلجراءات، وهكذا 

، وتسافر عرب التاريخ لتلتقط ما يالئمها ويالئم نظرا وفلسفتها )واقع يوسف السبيت(الواقع 
  »3.لتزم اللحياة مثّ حتاورها وفق مبادئها اليت ت
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أما يف رواية الويل الطاهر يرفع يديه بالدعاء جاءت الشخصية الواصلة ممثلة بعبد الرحيم فقراء     
واليت أثبتت  اجلزيرة قناة مستوحاة من شخصية حقيقية وهي عبد الرحيم فقراء مراسلوهي 

ا جعلها أكثر وجودها يف الرواية عن طريق الكاتب الذي أطلق هلا العنان يف سرد األحداث مم
  واقعية 

  .ومصداقية

ما أن  «ومن ذلك هذا املقطع الذي يبدو فيه واضحا أنّ الشخصية تعبر عن موقف الروائي     
علمت النكبة اإلنسانية العظمى يف الشرق األوسط ومشال إفريقيا، حتى تنادى أعضاء مجيع هيئات 

استغرقت مباشرة يف اجتماع سري، ننتظر الوحدة األوروبية، وكذلك قيادة احللف األطلسي، اليت 
سيكون أوهلا، وأمهّها دون شك أو ريب، استنفار كلّ الوحدات . أن تصدر عنه مقررات هامة

احللف الربية واجلوية، والبحرية، والسماوية، يليها تشكيل خاليا حبث ورصد للظاهرة، تعمل قدر 
  »1.اجلزائر وإسرائيل ومصراإلمكان بالتعاون مع اجليوش الصديقة للحلف، مثل 

فطبيعة الروايات ذات الطابع السياسي أملت على الكاتب منطا معينا من الشخصيات بإمكانه     
التعبري عن اخلطاب اإليديولوجي الذي حيقّق وظيفة الرواية مما أدى إىل بروز الشخصية 

لبارز الذي يقدم لنا اخلطاب املعلم ا «اإليديولوجية بروزا واضحا على اعتبار أنّ الشخصية هي 
     »2.اإليديولوجي ألنها العنصر األكثر أمهية

ويظهر حضور الكاتب عن طريق الشخصية من خالل أقواهلا وأفعاهلا، أو عن طريق صوت    
فالشخصيات الواصلة هي شخصيات تكون السارد من خالل التعليقات والتعقيبات والتفسريات؛ 

 دورا هاما يف اليت لعبت ، وميكن أن متثل هلا بشخصية الراويلكاتبامبثابة عالمات على حضور 
  .أو يف تعقيد احلبكة الروائية عض األفكارتوضيح وتفسري ب
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  :وكأمثلة من الروايات يذكر ما يلي

ذهن  «يعبر الكاتب يف رواية الالز من خالل الراوي عن رأيه يف قدور املمثل للطبقة البورجوازية 
فتفكري  1 »..أفق ضيق جدا، كأفق الفأر. التاجر ال يبتعد عن مصاحله وخواصه أو احملاسبة

البورجوازيني يف نظر كاتب رواية الالز حبجم تفكري فأر، وهنا يبدو احتقار هذه الطبقة واضحا 
  .من خالل هذا التشبيه الساخر

الشخصية اإلقطاعية من خالل بو أما يف رواية الزلزال فقد أحسن الراوي وصف أحوال     
شعر الشيخ عبد ايد بو األرواح، أنّ املادة السائلة طفحت من فمه وأنفه وعينيه، «: األرواح

إنها بداية اية  2.».وأنها تغمره، وأنّ الدكن حول كل شيء يف الداخل واخلارج إىل ال مرئي
  .احاإلقطاعية اليت أحسن الراوي وصفها من خالل بو األرو

 «:كما عبر الكاتب من خالل الراوي عن رأيه يف اجلزائر منذ عهد االحتالل إىل استقالهلا    
دهر كامل من احلرمان والشقاء، وسبع سنوات من احلرب الضروس، يكفي ليلتفت الناس إىل 
 شؤوم وشؤون أهليهم، والشعب اجلزائري، لو أراد ذات يوم أن يلتفت إىل الوراء، للزمه توقّف

كامل، فهذا الوراء جبال وكتل من اآلالم واجلراح واملتاعب، من البطوالت واالخنذاالت 
وال أحد  3 ».واالنكسارات، تبلغ أحيانا كثرية حدا ال يصدق اإلنسان أنّ طاقة بشرية ما تتحمله

ميكنه أن يتجاهل أنّ الطاهر وطار فرض وجوده من خالل شخصية الراوي إىل جانب الشاعر يف 
  .روايةال

الحظ الشيخ  «: أفعال شخصيته الويل الطاهر وخاصة يف غيبوبته الصوفيةيعلق على  هكما جند   
إزروراقا يكسو لون الويل الطاهر، فأدرك أنه يف حالة إنسية صاحية، قد تتدرج إىل حالة غضب 
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صرفاته يف فقد رافق الراوي الويل الطاهر وعلّق وعقّب على كلّ ت 1 ». صويف، ال تعلم عقباه
  .روايتيه معا

كما استطاع الراوي من خالل رواية الويل الطاهر يرفع يديه بالدعاء أن يعيد القارئ إىل قرون     
مضت وحتديدا سقوط األندلس ليربز من خالهلا أنّ ضعف العرب وخوفهم وتفرقهم هو الذي 

ما يلتفت إىل جنبه، ال جيد يصمد يف قلعة غرناطة، يوما فيومني، فأياما، وعند «:أفقدهم األندلس
البعض مل جيد مربرا للبقاء يف أرض ليست . البعض باع. البعض جنب. هربوا مجيعا وتركوه. أحدا

وقد تولّى الراوي   »2.أرضه، ويف وطن ومهي، صنع بالغواين وباملوسيقى وباخلمور وامللذات
  . حيم فقراء املهمة بعد ذلكالسرد نيابة عن الكاتب يف الصفحات األوىل فقط، ليتولّى عبد الر

خيلص من كلّ هذا إىل أنّ صوت السارد من ناحية وصوت الشخصية احملورية من ناحية أخرى   
استطاعا إىل حد بعيد إثبات حضور الكاتب بقضاياه اليت أراد معاجلتها، ومبواقفه اإليديولوجية اليت 

  .قرر متريرها إىل القارئ

فاملؤلف حيضر بصيغة املتكلم كشخصية يف الرواية كما هو األمر مع زيدان، الشاعر، بو     
األرواح وعبد الرحيم فقراء، أو عن طريق السارد باستعمال ضمري الغائب؛ وهدف الكاتب من 

الشخصيات مل  «وراء هذا التنقل املستمر مبختلف الضمائر هو التأكيد على أفكاره ومواقفه ف
كوا حامال أيديولوجيا، وظّفت بطريقة جتعل النص يبوح، بل يكتشف عن انتمائه  خترج عن

األيديولوجي مع تطور األحداث من خالل حركات هذه الشخصيات وأفعاهلا وكثريا ما يكون 
ذلك نابعا من أقواهلا مباشرة، وهي يف كلّ ذلك ختضع ملقولة اخلطاب الذي يريد األديب إيصاله 

 »3.كتب له، وحتديد موقفه من قضايا عصره وظروف جمتمعه احلياتية والتارخييةللمجتمع الذي ي
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وقد جنح الطاهر وطار يف مشاركة شخصياته ونقل صراعاا ورغباا يف الروايات املدروسة رغم 
  .اختالف مستوياا الثقافية واالجتماعية

 ري أو تنذر يف حلم،وهي اليت تبشر خب: الشخصيات املتكررة ذات الوظيفة التنظيمية -3
ذه الفئة، فإنّ مرجعية  «أيضا الشخصيات االستذكارية يضيف فيليب هامون  ىوتسم فيما يتعلق

فهذه الشخصيات تقوم داخل امللفوظ بنسج . هويتها لتحديدالنسق اخلاص بالعمل وحدها كافية 
من اجلملة، كلمة كجزء (شبكة من التداعيات والتذكري، بأجزاء ملفوظية ذات أحجام متفاوتة 

إنها . إنها عالمات تنشط ذاكرة القارئ. ووظيفتها من طبيعة تنظيمية وترابطية باألساس) فقرة
االعتراف  إنّ احللم التحذيري، مشهد. شخصيات للتبشري، فهي تقوم ببذر أو تأويل األمارات اخل

شروع، حتديد والتمين، التكهن، الذكرى، االسترجاع، االستشهاد باألسالف، الصحو، امل
برنامج، كلّ هذه العناصر تعد أفضل الصفات، وأفضل الصور هلذا النوع من الشخصيات، ومن 

  1».خالهلا يقوم العمل باإلحالة على نفسه ويبىن كتوتولوجية

وميكن التمييز بني نوعني من الشخصيات، شخصيات تنهض بوظيفة االستذكار أو     
  :ملستقبلاالسترجاع وشخصيات تقوم باستشراف ا

عرفت حضورا واسعا يف روايات وطار،  :شخصيات هلا القدرة على التذكّر واالسترجاع -أ
عندما صعد مجيع  «وتأيت يف مقدمة هذه الشخصيات شخصية الشاعر الذي راح يسترجع طفولته 

الرجال القادرين على محل السالح، أو الذين ميكن أن يلقى عليهم القبض، وبقيت رجل القرية 
أبوك وعمك . ولد احلادية عشرة، عرضت على أمي االنقطاع عن املدرسة، فرفضت رفضا قاطعا

أول قايد يف  االستقالل آت، وعليك أن تعد نفسك لتكون. خمتار، يلحان على أن تواصل القراءة
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وقد اختذ االسترجاع كوسيلة للهروب من الواقع، وقد كان هذا املاضي يبعث على  »1.عرشنا
  .اخلري والسعادة، واحلب واالطمئنان

أما عمار بن ياسر صديقه فقد راح يتذكّر حواره مع والده إمساعيل أحد أبطال الثورة الذي تغير 
ونين واألوالد ال يسمونين إالّ باسم أمي، ولد الطاوس أو املعلمون حيتقر «: كثريا بعد االستقالل

ال أحد يسمعين عندما . ولد اهلجالة، وأنا دافعت، خاصمت، مثّ غلبت على أمري واستسلمت
بإمكانك، أن تنضم إىل إخوتك اآلخرين يف . أقول هلم، إنك حي، وإنك بطل من أبطال الثورة

أتعلم أنين يف التاسعة من عمري، وأنين ألول مرة  !س يا أيبقلبك قا. وأترك أمي وحدها - .املدينة
أمك . أنت وقح يا ولد. وما تريدين أن أفعل؟ مل خيربوين -.أتعرف عليك؟ مل حتضر حتى خلتانيت

ضتك عليوكان استرجاعه  يبعث على األسى واحلزن والكآبة واليأس ». 2هي اليت حر.  

لشيخ الربيعي يف رواية الالز الذي تبىن هذه الرواية كلّها على شخصية ا أيضاومن هذا النوع      
مثّ استند إىل اجلدار، وأطلق (...) " الز مارا جبانبه بعد أن فقد عقله ال رؤيتهحني وابتدأ  استرجاعه

  3.."وشيء نتخيله.. وشيء مسعناه..شيء عشناه..العنان ملخيلته، تتحسس اجلرح

فالطاهر وطار من خالل هذه الشخصيات املتكررة يؤكّد على ضرورة العودة إىل املاضي من     
أجل استلهام العرب وحفظ الدروس، حيث أصبح الكثري يعتقد أنّ املاضي صفحة جيب طيها 
ووضعها يف خانة النسيان، وإحداث قطيعة بينها وبني احلاضر؛ مما أحدث صراعا بني األجيال 

  .ائر مثنه غاليا أثناء العشرية السوداءدفعت اجلز
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تنهض هذه الشخصيات بوظيفة التعليق على وضع الشخصية  :شخصيات استشرافية -ب
 تكان ، اليتشخصية الشيخ احلضري يف رواية الزلزال هو األمر معكما احملورية والتنبؤ مبستقبلها، 
  :تفيختبأ بزلزال مثّ تنتالرواية ل أحيانا يفظهر ت تكانفقد من الشخصيات املتكررة 

ومبنكرهم  حركها م. يا صاحب الربهان، يا سيدي راشد، احضر، وقل فيها القول الفصل «
لقد صربت أكثر مما ينبغي يا . حان. ن حتضر يا سيدي راشدأ كوفسقهم وفجورهم، حان ل

 حتى قابله، شيخ حضري بطربوشه األمحر الطويل، ،حبث عن صاحب الصوت. صاحب الربهان
  1 ».يقف يف مدخل مقهى النجمة، ويرفع كفيه إىل السماء، متضرعا

مل يكد « أراد بو األرواح أن يكلمه اختفى ويف ختام الرواية حني ،ليظهر طول الرواية ذا الشكل
ينهي اجلملة، حتى كان الشيخ احلضري قد اختفى، ساقه التيار أمامه، دفعه شاب، وأحاطت به 

لقد كان الشيخ احلضري مبثابة الشخصية املتنبئة بسقوط اإلقطاعية  2 ».عجائز، وضاع أثره
  .وانتهائها

كذلك بالرة يف رواييت الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي ورواية الويل الطاهر يرفع يديه    
متوت ألف ميتة وميتة، ويسقي دمك، كلّ صقع رفع فيه اآلذان، ويف كلّ عودة (...) «بالدعاء 

  3 ».بلوى البحث عني من جديد دون أن تدري عم تبحثلك تعاودك 

 ين أهلث . آه. بالرة «: ؤها ومن ذلك قول الويل الطاهر بعد أن أتعبه البحث عنهاوقد صدق تنبإن
كيف يا بالرة . حبثا عنك يف الفيف منذ رميتين من داخل املقام الزكي، إىل تيه بين إسرائيل هذا

   4».م وتظلّ بعيدة عن ذاا، وكيف تستطيع أن تتجرد من نفسهاالعزيزة، تستطيع نفس أن تنفص

                                                             
  .09، ص الطاهر وطار، الزلزال  1
  .167، ص  الطاهر وطار، الزلزال  2
  79الطاهر وطار، الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي، ص   3
  101املصدر نفسه ، ص   4



 

 

وجفاف آبار حني تنبأت بتغري حال العرب  يديه بالدعاء يف رواية الويل يرفع استشرفتكما 
  .البترول وحلول الظالم يف الوطن العريب، وهذا ما حدث فعال يف الفصل األخري من الرواية

تكررة، يف روايات وطار حضورا قويا وهذا راجع إىل وقد حضر هذا الصنف من الشخصيات امل
  .طبيعة رواياته اليت تسرد أحداثا كثرية، تتداخل فيها أزمنة عديدة

ويف النهاية خيلص بعد دراسة تقدمي وتصنيف الشخصية يف روايات وطار إىل أنّ الكاتب قد    
مه أحيانا يف ختيل هذه متكّن من تقدمي شخصيات رواياته مراعيا يف ذلك إشراك القارئ وإقحا

الشخصيات وسد الثغرات، حيث يتصور الشخصية داخل النص ويزداد معرفة هلا من خالل 
أفعاهلا وما تتلفظه من أقوال وحوار؛ إضافة إىل تدخل الكاتب الذي يقف وراء السارد الذي يعبر 

وذا فإنّ تعدد  «ردي عن مرجعيته الفكرية والثقافية اليت يصبو إىل حتقيقها من خالل منجزه الس
شخصيات الرواية يتطابق عدديا تقريبا مع األفكار اليت يريد الكاتب أن يوصلها للقارئ وبالتايل 

الشخصية  فإنّ الشخوص تربز بربوز فكرة مستقلة عن سابقتها، وهذا دليل آخر على ارتباط بنية
   1».بالرؤية الفكرية للمنظور السردي يف الرواية

 هواقعية متثل أناسا قابلهم أو قرأ عنهم، كما أنّ جلّ شخصيات الطاهر وطار شخصيات كما أنّ    
وجناحات الطاهر «: واسيين األعرج يقول. ، وتعبر عن موقف الكاتب منه أيضاتعيش حاضرا مؤملا

وطار الكبرية، ليست يف األحداث أو الشخوص، فهي ستبقى جافة وجمرد هياكل، ما مل ينفذ 
صيل، إىل ما ورائها من حياة، وتربز هذه احلياة وتكتسب قوا واهتمامها بالعناية الروائي، األ

فالواقع يبين الشخوص  (...)تصرف وسلوك  اخلاصة باحلاالت النفسية وإبراز ما يترتب عليها من
  2 ».والشخوص حيركون الواقع، ويغريونه

                                                             
  .87 ص إدريس بوديبة، الرؤية والبنية يف روايات الطاهر وطار،  1
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ببؤسها  حلياة االجتماعيةالشخصيات هي وسيلة يصور ا الكاتب افوخالصة القول،       
وحاجتها وثورا على الظلم، فيشعرون بشعوره ويتفاعلون معه سلبا وإجيابا، إم أفراد تتمثل 

هذه هي يف األخري  ؛فيهم طبائع اتمع خبريه وشره، بارتباطه باملاضي وتطلعه إىل املستقبل
مشاعر املواطن و مشاعرهالكاتب  الشخصية يف روايات الطاهر وطار، إنه شخص عادي محله

  .اجلزائري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 األبعاد الفنية والداللية للشخصية

 

  

  

  

  

  

تعد الشخصية إحدى أهم الركائز األساسية يف البناء السردي فهي حمور األفكار واآلراء،     
وترتكز عليها باقي العناصر، فالزمان زماا واملكان هو احليز الذي تتصارع فيه، واحلدث هو كلّ 

املعامل ما يصدر عنها من فعل وقول، وقد راعى الروائي التقليدي على أن يقدم شخصياته واضحة 
واألبعاد وحرص على إعطائها امسا وهوية، وبيئة وأجدادا ووطنا، وأوصافا جسمية واجتماعية 

  ونفسية، فكيف رسم الطاهر وطار شخصياته من خالل رواياته؟

وتبدأ  ؛يعترب فيليب هامون الشخصية دال، فهي تتخذ عدة أمساء وصفات تلخص هويتها    
عملية حتديد صفات الشخصية من بداية النص السردي إىل آخر نقطة فيه، فال جتمع للباحث كلّ 
الصفات إالّ بانتهاء املنت، فالشخصية الروائية صفات ووظائف، أدوار اسم، عالقات، وضع ما، 

  . تصرفات طبائع وسلوك



 

 

ليست ساكنة، ومعطاة بشكل  إن السمة الداللية للشخصية «: يقول فيليب هامون يف هذا الصدد
قبلي، يتعين علينا فقط أن نتعرف عليها، ولكنها بناء يتم اطرادا، زمن القراءة وزمن املغامرة 

  1.».الصفات وأاألفعال (اخليالية إنها شكل فارغ تقوم احملموالت املختلفة مبلئها 

ادها ومدلوالا إالّ بعد فال ميكن أن تكون الشخصية يف ذهن القارئ جاهزة ومكتملة يف أبع   
قراءة النص، ومشاركة القارئ وحتفيز ذهنه يف الكشف عن أبعاد الشخصية، ففليب هامون مل 

يف الكشف على  مشاركتهينس يف تصوره أن يشري إىل دور القارئ يف النص، فهو يؤكد على 
  .يت حتتاج إىل قراءة دقيقة وفاحصةأبعاد الشخصية وإحياءاا ال

ىت يبين شخصياته وحيدد مدلوهلا ال بد له من فتح ملف لكلّ شخصية يصفها فيه الكاتب حو  
 وصفا دقيقا وكأا شخصية حقيقية، ويضع هلا سرية وتارخيا ونسبا وال يفوته شيء من الوصفني
 اخلارجي والداخلي مبا يف ذلك البيئة اليت عاشت فيها واملدارس اليت تلقت فيها تعليمها، واألمراض

  .صابتها يف صغرها والقصص اليت عاشتها قبل أحداث الروايةاليت أ

أحدمها دال واآلخر مدلول فدال من : إنّ الشخصية دليل ذو وجهني «تضيف جويدة محاش 
أما الشخصية كمدلول فهي جمموعة من . حيث أنها تتخذ عدة أمساء أو صفات تلخص هويتها

باملعلومات املعبر عنها بوضوح يف النص، ويتم استنتاجها  املعاين املنتشرة يف النص؛ منها ما يتصل
   2».مسبقة يدعو إليها النص) valeur(من خالل معطيات روائية أو من خالل قيمة 

إنّ الشخصية الروائية هي وسيلة الكاتب لتجسيد رؤيته، والتعبري عن إحساسه بواقعه، فهي     
  .اليت حترك الواقع من حوله ركيزة الروائي األساسية يف الكشف عن القوى

                                                             
  36ص  فيليب هامون، سيميولوجية الشخصيات الروائية،  1
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I - األبعاد الفنية والداللية للشخصية الروائية:  
إنّ أول ما يفكّر فيه املؤلف قبل البدء يف نسج خيوط رواياته هو الشخصيات فيتخيلها ويرسم     

هلا صورا يف ذهنه، ولعلّ املصدر الذي يستقي منه املؤلف شخصياته هو احمليط االجتماعي الذي 
ه، فبذلك تكون هذه الشخصيات مالئمة ملوضوعه وخادمة لفكرته، وحتى يصل املؤلف يعيش في

هلدفه عليه أن يهتم بإبراز بعض ميزات وعيوب الشخصيات وأبعادها اجلسمية والنفسية 
وهذا ما يلتمس من خالل قراءة روايات الطاهر وطار الذي حاول  ؛واالجتماعية واإليديولوجية
  .بكلّ جوانبها بغرض إيصال الفكرة اليت يريدها إىل ذهن القارئ رسم شخصياته وتصويرها

البعد املادي، البعد االجتماعي : ويكاد النقاد أن جيمعوا على أربعة أبعاد للشخصية الروائية هي    
 ؛والبعد النفسي والبعد اإليديولوجي، يتمكن القارئ من حتديدها حينما ينتهي من قراءة الرواية

بعاد األربعة تؤثر يف بعضها البعض، وليس بالضرورة أن تظهر هذه األبعاد يف منت والشك أنّ األ
  .الرواية لكلّ شخصية، لكن ال يوجد شخصية دون األبعاد السابقة

  : البعد اجلسمي -1
البعد اجلسمي هو تلك الصفات واملالمح اليت حتملها كلّ شخصية فتختلف الواحدة ا عن     

واملظهر، فهذا البعد يتمحور على املظاهر اخلارجية للجسم، أي كيف هو شكل األخرى كالقامة 
  .هذا الشخص؟

    يف هذا البعد برسم شخصياته، من حيث طوهلا وقصرها وحنافتها وبدانتها، ولون  الروائي يهتم
بشرا، واملالمح األخرى املميزة كالسن ولون الشعر ولون العينني واجللد، األناقة والصحة 

  .واملرض، وما إىل ذلك كلّه مما يتصل حبالة اإلنسان العضوية

هو شكل اإلنسان وطوله أو قصره وحسنه ووسامته أو دمامته، واستدارة  «: يقول عبد اهللا مخّار
وجهه أو استطالته وبروز أنفه أو صغره وطول عنقه أو قصرها، وبدانته أو حنافته، ولون بشرته 

فته أو قذارته، ورائحته الطيبة أو الكريهة، ونعومة بشرته أو وعينيه وشعره وأسنانه، ونظا



 

 

خشونتها، وعذوبة صوته أو قبحه ونوع ثيابه وجدا أو رثاثتها وبني هذا أو ذاك يكون أواسط 
   1».الناس أجساما

فالبعد اجلسمي يرسم أوصاف الشخصية من اخلارج، طوال أو قصرا بدانة أو حنافة،كما يصف     
  . مالمح الوجه وما إىل ذلك من خصائص خلقية مميزةلون البشرة و

  :البعد النفسي -2
البعد النفسي هو ذلك البعد الذي يقوم فيه الكاتب بوصف الشخصية مبنظار نفسي، فيبين    

طريقة تفكري الشخصية وتصوير عواطفها إضافة إىل األحاسيس واالنفعاالت اليت تعترب أكثر 
بتصوير الشخصية من  «فالروائي يهتم من خالل هذا البعد ؛ وغموضاالنفسية تعقيدا  اجلوانب

   2».حيث مشاعرها وعواطفها وطبائعها، وسلوكها، ومواقفها من القضايا احمليطة ا

فالبعد الوجداين أو النفسي هو كلّ ما يؤثر على الشخصية من مكنون نفسها، كالرغبة واملزاج    
  .لة النفسية والفكرية والسلوك الناتج عنهماواملشاعر املختلفة، فهو يشمل احلا

  :البعد االجتماعي -3
يقوم البعد االجتماعي على دراسة الطبقة االجتماعية ونوع العمل والتعليم واحلياة املرتلية،     

والدين واهليئة االجتماعية اليت تعيش فيها الشخصية والنشاط السياسي الذي متارسه، وألوان 
  .إخل...والعاداتالتسلية واهلوايات 
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يهتم بتصوير الشخصية، من حيث مركزها  «: يقول شريبط أمحد شريبط عن البعد االجتماعي
  1».االجتماعي، وثقافتها، وميوهلا والوسط الذي تتحرك فيه

فالشخصية مرتبطة بوسط اجتماعي معين تصارع فيه لتكسب الرفعة والتفوق، فاإلنسان يف     
متخلق، ضعيف، (ن يتالءم وظروفه وفق طبيعته يعيش يف جمتمع معي أصله كائن اجتماعي بطبعه،

  .).فقري منغلق

من خالل تصرفات  -عاداته وتقاليده–قد يعطينا كاتب حملة عن جمتمع : " يقول خالد عدنان علي
أبطال رواياته، وسلوكهم داخل هذا اتمع فحينا يعطينا كاتب صورة تمع ممزق متنافر يف رقعة 

ض حني تتكالب عليه احملن واألمراض واحلروب، يف حني يعطينا كاتب آخر صورة نقيضة من األر
والعمل على  -صورة تمع متمرد ولديه القدرة على تطوير وسائله وخمططاته -هلذه الصورة

حتقيق العدالة بشىت الوسائل، وكلّ ذلك ال يستطيع حتقيقه إالّ من خالل شخوصه االجتماعية اليت 
  2."تكون يف الغالب عادية على غرار مزارع أو بقال أو عامل متثل احلياة العادية اليوميةينبغي أن 

فالبعد االجتماعي عموما هو كلّ ما يرتبط بالشخصية من حميطها اخلارجي، ويشمل اجلوانب     
  .الثقافية واملكانة االجتماعية والعالقات املختلفة

  :البعد اإليديولوجي -4
اإليديولوجي هو االنتماء الفكري للشخصية أو عقيدة الشخصية الدينية، ماركسية، البعد     

د وعيها ومواقفها من قضايا وهو ما يؤثر يف سلوكها ورؤيتها، كما قد حيد ؛إخل...ليربالية قومية
  . 3» ونلمس هذه الداللة يف آراء الشخصيات الروائية ومواقفها «:تقول غنية بوضيافعديدة، 
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تطبع ثقافة ما، أفراد جمتمع ما، مبجموعة من خصائص وعادات ومفاهيم وأفكار وأمناط فقد     
من السلوك، تغاير خصائص وعادات ومفاهيم وأمناط من السلوك تكونت يف ثقافة أخرى، 

  .فتشكل بذلك جمموعة من اإليديولوجيات املختلفة يعبر عنها الروائي من خالل شخصياته

  :الداللية للشخصية يف روايات الطاهر وطار نية والف املالمح واألبعاد* 
ليصل الروائي إىل الفكرة اليت يعمل على إيصاهلا يف الرواية، البد عليه من تسليط الضوء على    

والنفسية ويهيئها  الشكليةكل اجلوانب املكونة للشخصية فيسعى إىل مدها جبملة من املواصفات 
فهل قام  .لتكون هلا القدرة على تقدمي الدور، الذي ينسب إليها والفكرة اليت وضعت ألجلها

  مهما كان دورها يف النص؟ الطاهر وطار برسم املالمح اخلارجية والداخلية للشخصيات

  :الداللية للشخصية يف رواية الالز الفنية األبعاد -1
على رسم املالمح املادية للشخصيات، إضافة إىل أنه  الالز رواية لقد عمل الطاهر وطار يف    

  .غاص يف أعماقها ليصف مالحمها الداخلية بقصد الوقوف على عاملها

  :البعد اجلسمي -أ
إنّ الطاهر وطار يف هذه الرواية يرسم املالمح اخلارجية لبعض الشخصيات فقط أما البقية فكان 

  .الرئيسيةالكالم عنها مقتصرا على دورها يف بناء األحداث أو الشخصيات 

  :يف قوله زيدان  ومن الشخصيات اليت وصفت هيئتها من طرف الكاتب جند

إنه ينحين حتى ال يالمس . هو هو، بطوله الفارع.. همل يتغير سوى لباس..وحدق فيه جيدا" 
هو هو بوجهه األمسر املائل إىل الزرقة، وذقنه الطويلة، وجبهته العريضة املخددة، وأنفه ..السقف



 

 

الطويل احلاد، وفمه املستطيل وكأنه بدون شفتني، وعينيه السوداوين العميقتني، اجلادتني، 
  1."وماين هزم بعناده الدهرالرهيبتني، كأنهما سجن أو سور ر

من خالل وصف الراوي يتضح أنه، طويل القامة، ذو جسم قوي، أمسر البشرة، أما عن مالمح 
وجهه فهي عادية كونه عريض اجلبهة، طويل األنف ومستطيل الفم، وقد ركّز كثريا على عينيه 

يبني من خالهلما مدى السوداوين وشكلهما ومدلوهلما فشبههما بسور روماين لقوما وكذلك ل
وكذلك حجم املعاناة واهلم واخلوف اليت تشعر ا حنو  ،نوائب الدهر  صمود هذه الشخصية أمام

  . وطنها وأبنائه

رد زيدان، وابتسامة خفيفة تطلّ من شفتيه مثّ ختتفي، بينما عيناه ظلّتا  «: ومن ذلك أيضا   
فمن هذا الوصف املادي أيضا يظهر زيدان مبظهر الشخص  2».تشعان اجلدية والرهبة والوقار

الوقور الذي يفرض احترامه على اجلميع، وقد ركّز الكاتب كثريا على العينني ملا هلما من دور 
  .كبري يف إبراز الشخصية والكشف عما ختفيه من طباع وصفات إجيابية كانت أم سلبية

جهه مستدير مييل إىل البيوضة، أنفه عريض قصري، و «: فأوصافه كانت كما يلي الالزأما عن     
يشبه .. شفتاه غليظتان، عيناه بنيتان واسعتان تزينهما أهداب سوداء طويلة وحاجبان متالصقان

هذه اخلدوش املتقاطعة يف وجهه مل يلتئم بعضها بعد، ال .. أمه، وليس فيه من مالحمي سوى الدم
ر شخصية الالز اخلارجية على لسان زيدان والده حني تأمل فاملؤلف قد صو 3»..شك أنها تؤمله 

يتضح للقارئ بأنه وسيم الوجه وأنه  البنهمالحمه بعد سنني طويلة من الفراق، ومن وصف زيدان 
يف سجن الفرنسيني إثر  تعذيبالض هلا نتيجة والدته، لوال بعض اخلدوش يف وجهه واليت تعر  يشبه

  .وشي بعطوش به
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 .وضع اجلندي صينية القهوة وانصرف:" أو اآلخر فقد وصف كما يلي الضابط الفرنسيأما     
حنيف .. أبيض البشرة..متوسط القامة.. يف حدود األربعني.. وظلّ بعطوش يدقّق النظر يف الضابط

يف عنقه صليب ذهيب ..مالحمه نسوية..على عينيه الزرقاوين نظارات مجيلة يف إطار ذهيب..اجلسم
   1"كيف تسنى له أن حيصل على هذه الرتبة؟. أنامله جد قصرية..سلسلة رفيعة يتدلّى من

من خالل هذه املالمح الناعمة اليت تليق بالنساء أكثر تؤكد أنّ الضابط غري مؤهل لكي يكون 
ضابطا، مثّ بعد االضطالع على األبعاد النفسية واالجتماعية واإليديولوجية سيتأكد للقارئ أنه 

اآلداب وأنه خمنث، فهنا يظهر كم أنّ املالمح اجلسمية ميكن أن تكون لديها دالالت خريج كلية 
نفسية واجتماعية وغريها، وكأنّ املالمح اخلارجية حتيل بالضرورة على املالمح الداخلية 

  .للشخصية

إننا، كما عرفنا  «: الذي يقول عن نفسه الشيخ الربيعيومن الشخصيات اليت وصفت هيئتها    
أنفسنا، منذ خلقنا، الشيشان على رؤوسنا تكاد تقطر وسخا، الربانس مهلهلة، رثة، متداعية، 

  2»..واألحذية جمرد قطع من اجللد أو املطاط، تشدها أسالك صدئة، واألوجه زرقاء جافة

د مالبس رثة يصف الربيعي هيئته اليت مل تكن ختتلف عن هيئة بقية اجلزائريني يف ذلك العه    
ممزقة مرقعة تقطر وسخا، أحذية مربوطة بأسالك صدئة، أما الوجه الذي يدلّ على هيئة الشخص 
فقد متيز باجلفاف وزرقة اللون الذي دلّ على عدة معاين منها البؤس والشقاء واألمل، فما القاه 

تيل والتهجري، فهناك اجلزائريون يف عهد االستعمار ليس قليال فإضافة إىل سياسة التجويع والتق
أيضا احلرب النفسية اليت كانت تسلّطها فرنسا على أهايل القرى اجلزائريني، وما مالبس الربيعي 

  .ووجهه إالّ عنوان ملا مر به الشعب اجلزائري
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هذا الشامبيط اهلرم الذي يعلّق (...)  «:الشامبيط يف الرواية شخصيةوممن جاء وصفهم أيضا     
  1.»ما أضخم بطنه، وما أغلظ شفتيه، وما أذلّ عينيه.. نياشني فخريةعلى صدره عدة 

بالنسبة لشخصية الشامبيط فضخامة جسمه وبطنه دليل على كثرة ماله الذي كان يتقاضاه     
جراء عمله مع الفرنسيني كعميل هلم وخائن لوطنه، مثّ خيتم الضابط الفرنسي وصف الشامبيط 

للداللة على شخصيته الضعيفة فهو قد باع أخالقه ومروءته ووطنه بوصف عينيه بالذليلتني وذلك 
ألجل بعض النياشني اليت يعلّقها على صدره، إنه شخصية بال روح بال أمل وبال ضمري أو حتى 

يل الذلّ يف عينيه؛ وكمقارنة صغرية بني شخصية الشامبيط وزيدان خماهدف فال عجب أن ترى 
بالوقورتني داللة على قوة شخصيته فهو ميثل ااهد الشجاع  جند أنّ الكاتب وصف عيين زيدان

الذي يضحي بنفسه ألجل وطنه، أما الشامبيط فيمثل الذلّ واخليانة كونه رضي ببيع بالده وأهله 
  .  لترضى عليه فرنسا املستعمرة

حب .. وتروق الصورة لقدور «: كما جاء وصف بعض الشخصيات األنثوية يف الرواية كزينة   
مل جيد الكاتب  2»..زينة.. مثينة لذيذة.. ممتلئة.. بيضاء.. محراء. يا له من تشبيه رائع... امللوك

  .أمجل من فاكهة الكرز حتى يشبه ا زينة وحتى جيعل القارئ يتصورها يف خميلته أيضا

بعني ما تزال حتتفظ بشباا، وجهها املرأة يف سن األر «: وعن حيزية أم قدور قال الراوي   
ال شك أنها . مستدير مجيل، رغم الومشات اليت تشوهه، الدموع تنهمر من عينيها الكبريتني غزيرة

فحيزية رغم كرب سنها إالّ أنها مجيلة وتلفت النظر وكان هذا جمرد تقدمي ملا  3 ».تبكي بقرا
اجلمال  متثالن فزينة وحيزية. اة كانت يف انتظارهاسيأيت بعد ذلك  وما دموعها سوى مقدمة ملأس

  .   اجلزائري الطبيعي الذي كان فتنة وعرضة النتهاكات املستعمر وبعض اخلونة
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مل تكن مجيلة وال  «: بعض الشيء ااملادي مقتضب فقد كان وصفهاسوزان زوجة زيدان  أما   
وز العشرين من عمرها، أنفها ووجنتاها ال تتجا..قبيحة، كانت فتاة عادية، أشبه ما تكون براهبة

لقد كشفت مالمح سوزان عن سر زواج زيدان ا،  1 ».فقط تشبه أنف ووجنيت مرمي ابنة عمي
  .فهو مل يرتبط ا إالّ لكوا تشبه ابنة عمه مرمي أم الالز

محو وقدور مثل  ماديا رغم أمهيتهاالشخصيات  بعض مل يعمد لوصف أنّ الكاتب ماك   
، ربما ألنه اهتم باجلوانب النفسية وخاصة اإليديولوجية أكثر من اهتمامه باجلانب عطوشوب

  .املادي وهذه خاصية متيز ا الطاهر وطار عن سواه من األدباء 

  :البعد النفسي -ب
يهتم البعد النفسي باملزاج والطباع وما يصدر عن الشخصية من عواطف وانفعاالت ودوافع     

بطل الرواية قد  الالزوبالعودة إىل رواية الالز، إذا طبق هذا البعد على شخصياا سيجد القارئ 
صفات كثرية متناقضة، هذا الشاب الذي رغم عناده ومشاكسته كما قال  داخلهاجتمعت يف 

مكابر، معاند، وقح متعنت، ال ينهزم يف (...) برز إىل احلياة حيمل كلّ الشرور  « :الراوي
أنه مل يقدم على خيانة وطنه، حتى يف غرفة التعذيب  إال 2»(...).معركة، وإن استمرت عدة أيام 

ن من قتل حارسه رغم توقعات قدور بأنه لن يصرب على العذاب، استطاع الالز أن يصمد ومتكّ
  .خارج الثكنة العسكريةوهرب 

ولعلّ السبب الرئيسي الذي جعل الالز يقدم على األعمال الفدائية هو رغبته يف إبراز ذاته    
والتخلّص من كونه جمرد لقيط منبوذ من طرف اجلميع، وهذا ما عبر عنه الالز بنفسه حني طلب 

                                                             
  .204-203، ص  نفسه  1
  12الطاهر وطار، رواية الالز، ص   2



 

 

هل يريدون موت القبطان؟ إذا كنت تعرفهم اسأهلم  «: يساعده لينضم إىل الثوار أن من والده
  1».أريد أن أختلص من الالز ولد مريانة(...) وهل يقبلونين معهم إذا ما قتلته؟ 

والدافع الثاين كان حبه لوالده وتأثّره به ما جعله يقبل على العمل الفدائي دون خوف أو تردد،    
  .إىل أن فقد عقله يف اية الرواية بعد أن ذُبح والده زيدان أمامه

إنّ شخصية الالز، منفردة، تشكّل اهلم املشترك لكلّ  «: يقول واسيين األعرج عن هذه الشخصية
شخوص الرواية وهي ذا جتسد الطموحات الشعبية بكلّ عفويتها وطيشها وحسن نيتها، 

  2.» وأخطائها وتعطّشها إىل احلرية

 ،أخرى من نقيض إىل نقيضلقد هيأ الطاهر وطار بطل روايته لينتقل من حالة إىل حالة     
فشخصية الالز كانت شريرة تعتمد على السطو والسرقة والتهور واالندفاع واالعتداء على الغري 
وكانت بداية ثورة الالز على النفس وعلى اآلخرين هي الطريق املؤدي إىل الذات، وقد وظّف 

  .املؤلف هذه الشخصية لترمز للشعب اجلزائري بكلّ شرائحه وطبقاته

ذلك الفالح الذي مل  قدورومن الشخصيات أيضا اليت برز بعدها النفسي بوضوح يف الرواية    
الفالحون، وأبناء الريف، والقرى الصغرية، كلهم  «:ره، يقول الراويتتغري طباعه أبدا رغم حتض

وهم ال يهضمون، أو يتقبلون جديدا، إالّ بعد (...) حذرون، وأشباه ذئاب يف نظرم للحياة 
ال يطمئنون إالّ ألنفسهم وخططهم وكلّ ما عدا ذلك ال خيلو من اخلداع .. زهم عن مقاومتهعج

  3».واالخنداع

وكأنّ الطاهر وطار جعل من قدور أمنوذجا عن الفالح اجلزائري بصفة عامة، فوصفه باحلذر    
طلق الطاهر واالنغالق عن كلّ جديد، وأنه ال يثق إالّ بنفسه، كما وصفه باملخادع أيضا؛ وقد أ
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وطار هذه الصفات مجيعها على قدور كونه مل يثق بقدرة الالز على الصرب يف قاعة التعذيب 
  . وخشي أن يشي به فهرب

قدور مثل الالز متاما تغريت حياته بعد انضمامه للثورة، فنسي زينة وكره املال الذي ظن يف و   
ر من قبل، أنّ الثورة، إنّ هذا العمل الذي وفهم أكث(...)  « يوم من األيام أنه سر سعادة املرء

يقوم به محو، وزيدان، وكلّ الفقراء، وحتى هو أخريا، عمل جاد عظيم، البد أن يغري األوضاع 
 1».أكثر من ذلك، شعر باحتقار املال الذي كان يظن بأنه سر احلياة. فعال، كما يقول محو

المه وآماله وطموحاته، وتطوى بذلك صفحة ليستشهد هذا البطل يف النهاية، وتنتهي كلّ أح
  .قدور الذي كان حيمل يف نفسه احلب ألهايل قريته ولزينة

يف خنقه ألوالده  صديقه فقد عاش أتعس منه بكثري فقد كان فقره الكبري سببا محوأما     
مثّ أطرق يفكر يف رعب، يف قضية مل يشأ أن يصارح ا قدور، (...)  «وحرقهم وهم رضع 

خوخة أجنبت منه ولدا مجيال، خنقت أنفاسه، وأرسلته له مع داخية، قبله حبرارة، مثّ قذف به إىل 
    2».النار

هذه الشخصية اليت عانت كثريا يف حياا كونه كان فقريا جدا يعمل يف احلمام ويتقاضى أجرا    
دا ال يكفيه مع عائلته العشرة، فرفض الرضوخ لواقعه التعيس واخنرط يف الثورة التحريرية إىل زهي

  .جانب أخيه زيدان، وسرعان ما أقنع صديقه قدور بضرورة االنضمام إليهم

حني رأى محو الفقري البئيس، خيرج املاليني من جيبه، بينما عائلته تتضور  - قدور–وكم ذهل  «
زق رث كالعادة، بل وعمله الشاق مل يتغري، وشعر بعطف واحترام، هلذا الصديق جوعا، ولباسه مم
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تغير محو وغير صديقه قدور معه، هذا األخري الذي اكتشف يف محو صفات لقد  1».العجيب
  .مجيلة كثرية من نبل وكرم وإخالص للوطن والثورة

د أنّ هناك شخصية واحدة وإن شاء القارئ أن يعرف سبب تغير قدور ومحو والالز، فسيج   
فقط استطاعت أن تؤثر يف شباب القرية وتقنعهم بااللتحاق باجلبل والعمل إىل جانب الثوار، 

مالذه اآلمن، والسبيل الوحيد للتخلص  )السيجارة(الذي اتخذ من  زيدانوهذه الشخصية هي 
  .من كلّ القلق والكبت الذي كان بداخله

تلمس جيوبه حبثا عن الوقود، وملا مل (...) ووضعها بني شفتيه مثّ فتل سيغارة بدقة وإمعان،  «
   2.».جيده، امتص نفسا من السيغارة املنطفئة، وأغمض عينيه

هو يف  لقد كان زيدان يكن حبا كبريا لولده الوحيد الالز، وقد عبر عن مشاعره جهرا ، وها    
ال تتصور يا ابن أمي مبلغ حبي  «ك أحد املقاطع اليت كانت بينه وبني أخيه محو يعترف له بذل

كان شبحه من يوم علمت بوجوده خينقين، ويدفعين إىل . إنه مثرة حب اندلع يف غمار مأساة.. له
وكأنما بدوره كان يدرك أنه روحي احلقيقية، فراح يعبر عن كلّ ما يف . التعمق يف إدراك احلياة

يقى الصاخبة اليت أعزفها يف ضمريي منذ تفتح كان دمي يغلي، وكان املوس. قليب من حقد ومترد
لزيدان ابنه فقط بل خليفته بعد موته، هذا  ةمل يكن الالز بالنسب  3».وعيي ووقفت على احلقيقة

  .الولد الذي رآه حيمل صفاته كلّها من حقد ومترد، وهذا ما حتتاجه الثورة
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زيدان  «: وها بأخالقه العاليةزيدان هذا القائد العسكري الذي وصفه أخوه محو قائال من     
يفرق بني الناس، وينظر إليهم نظرات خمتلفة، ويعاملهم معامالت خاصة، ولكن ال يؤذي وال 

  1».يسيء ألحد، بل هو أكثر الناس اتقاء جلرح العواطف

ولربما كان سبب احترام زيدان لزمالئه، وجتنبه إليذاء مشاعرهم كونه كان يريد أن يكون    
  .ل أن يذبح على أن يتنازل عن مبادئهبِورة القائد الثوري الشيوعي احلقيقي، الذي قَلديهم ص

وبشكل عام فإنّ الروائي قدم لنا زيدان كبطل  «: يقول إدريس بوذيبة عن شخصية زيدان
مأساوي، انتهى به املصري إىل مقصلة الذبح، مع ما يرافق هذا الفعل املثري إنسانيا، من صور 

  2»...الشجاعة، التضحية، الثبات، اخل: امتة املؤكدة على بعض القيم مثلالبطولة الص

   ة أيضا يف الرواية واليت ال جيب أن يالضابط غفل دراسة بعدها النفسي ومن الشخصيات املهم
، الذي يظهر ألول مرة يف الصفحة الرابعة والسبعني، حني قُبض على الالز، فراح يكلّمه الفرنسي

كال، الالز لن أستغين .كال(...)  «يكن وراءه نوايا خبيثة ودنيئة  حببه الذي كانويعترف له 
إنه ... لقد أوجب الطبيب.. لست خمنثا.. إنين مريض كما أفهمتك قبال(...) ال أستطيع .. عنك

  3».الالز، ألفتك، وكلّ الشروط تتوفر فيك... إنه عالج ال غري.. شيء ضروري حليايت

خريج كلية اآلداب، الذي مل يتصور يوما أن يكون ضابطا، ولكنه أرغم على أن  هذا الضابط   
 يتعامل مع اجلزائريني الذين يكرههم، فهذه الشخصية املريضة الشاذة كغريها من الفرنسيني تكن
كرها كبريا للجزائريني، حتى الذين خدموا فرنسا من العمالء واخلونة، هاهو الضابط يتمنى لو 

  :رةالقضاء على الشامبيط وبعطوش  رغم كلّ ما فعاله ألجل فرنسا املستعم بإمكانه
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أخمر هذا الصدر املدبج . أطلق النار يا هاملت، اضغط على الزناد، يا طالب كلية اآلداب «
صدع هذه اجلبهة البليدة هلذا . بالنياشني الفرنسية، أيها القبطان الفرنسي احملارب يف أخطر منطقة

  1». يا هاملت هيا يا هاملت..املهان. يفي العريب، أيها الفرنسي املخدوعالشاب الر

وبالتدقيق يف هذه الفقرة سيالحظ القارئ بأنّ هذه الشخصية حتمل معاين كثرية فهي تعبر عن    
تصور الرواية الضابط رجال شاذا خمنثا ال يتورع عن  «:املستعمر الفرنسي الغاشم بصفة عامة

. ويف هذا اختيار موفق من قبل الروائي؛ للتنديد بال أخالقية االستعمار واحنطاطهممارسة شذوذه، 
وإذا ما مارس هذا الرجل شذوذه مع الالز، فإنّ كلّ شرور هذا األخري انقلبت رأسا على عقب، 
إذ حتول بني عشية وضحاها إىل فدائي عظيم نغص على الضابط حياته إثر فترة اعتقاله، فكون 

  2».إجيابية للرجل اجلزائري املتفاين الذي استجاب لنداء الثورة الكامن بداخله أساسا بذلك صورة

إنّ الضابط الفرنسي الذي جتاوز كلّ احلدود فلم يكتف بتقتيل اجلزائريني وممارسة الفاحشة، بل 
  .خنقا على يدي بعطوشكذلك أجرب بعطوش على مضاجعة خالته، لتنتهي حياته 

أما بناؤها الفني، فكان ذو وجهني؛ األول تظهر به  «: د عن هذه الشخصيةيقول بشري بوجيرة حمم
شخصية متحركة وحمركة لألحداث، كما كانت سريعة الغضب والرضى، وثانيهما تبدو به شاذة 
جنسيا، حبيث كانت تفرض على الالز أن ميارس معها اجلنس، ويف كال احلالني، كانت شخصية 

  3». مواقفها، ومستغلّة، يف رغباا الشاذةمهزوزة عاطفيا وفكريا، يف

لقد حاول الضابط أن يتفوق على نقطة ضعفه كونه كان خمنثا فراح يرتكب اازر، ويقوم    
بتقتيل األهايل وأكرب دليل على مرضه النفسي هو قتله لبقرة حيزية، مثّ إجبار ابن أختها على 

 .مضاجعتها

                                                             
  .131 ، ص الطاهر وطار، رواية الالز  1
  71 ز للطاهر وطار، جملة املخرب، صنصرية زوزو، الشخصيات الثورية يف رواية الال  2
  .186 شخصية يف الرواية اجلزائرية، صبشري بوجيرة حممد، بنية ال  3



 

 

هذا الشاب اليتيم الفقري، الذي نشأ وهو  بعطوشوغري بعيد عن دناءة الضابط الفرنسي، يظهر    
لقد صرت . آه يا بعطوش راعي العجول «حيمل يف قلبه كلّ معاين الكراهية ألهايل قريته 

بعد غد .. غدا مالزم.. اليوم سارجان.. اهللا يبقي الستر.. إنك أصبحت سيدا معتربا.. شخصية
فهو مل يتواىن مرة واحدة يف خيانة وطنه  1».!آه يا بعطوش راعي العجول، آه.. ريضابط كب

لتحقيق طموحاته الكريهة، فوشى بالالز وقدور وقتل مريانة أم الالز، وضاجع خالته حيزية ألجل 
  .رتبة السارجان اليت كان سعيدا ا

جند سببا واحدا موضوعيا، جعل ولعلّنا ال نكاد  «: يقول بشري بوجيرة حممد عن هذه الشخصية
هذه الشخصية على ما هي عليه، غري إحساسها العميق بوضاعتها، الذي تكون لديها من طبيعة 

  2».الطبقة واجلنس والرقعة اجلغرافية اليت كانت تنتمي إليهم

لقد كره بعطوش كونه عربيا وراعي عجول، كما أبدى إعجابا كبريا بفرنسا املستعمرة ملا    
تبديه من حتضر مزيف، فراح ميني نفسه برتبة كبرية يف اجليش الفرنسي وذلك بأي مثن كانت 

  .مهما كان، وهذا دليل على احنطاط هذه الشخصية كما أمجع النقاد على وصفها

العنيفة املتوحشة يف سلوك بعطوش، ) السادية(وكأنّ هذه  «: يضيف إدريس بوذيبة عن بعطوش
اليت دفعته ملضاجعته خالته، ويفسر هذا الفعل الشعور بالال أمن الناتج  هي) األودييب(ذات الرتوع 

عن اخليانة، واإلحساس باالضطهاد من طرف اآلخرين، واالفتقاد أيضا إىل التقدير واالحترام، ممن 
  3».يعرفه يف القرية، فهو يف نظر الناس خائن

بعد ذلك إىل اجلبل ويلتحق  ربويهلكن يف النهاية يستيقظ ضمريه النائم، فيقتل الضابط،    
كان يف البدء عميال للجيش الفرنسي، لتحدث له إحدى نوبات جنون  «فبعطوش ان ورفاقه، بزيد
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(...) وزلزال داخلي عنيف، قتل على إثره القبطان وأى بذلك صراعا داخليا كان يتأجج بصدره
ثكنة، ويف هذا تفجري للصراع لقد قتل بعطوش القبطان وأشعل فيما بعد براميل البرتين وفجر ال

املرير الذي عاشه قبيل حلظات من إقدامه على هذا الفعل، كما حيمل قتال للفرنسي يف عقر داره، 
  1».وانتصارا واضحا للثورة وجناحا عظيما ألبطاهلا ومفجريها

هذه بعض نفسيات الشخصيات اليت متّ دراستها يف رواية الالز، واليت متتزج فيها دناءة     
الفرنسيني والعمالء مع شجاعة وشهامة أبطال الثورة، وهي مزيج بني احلب والكراهية واخلري 

  .والشر والظلم والعدل

  :البعد االجتماعي -د
يقصد بالبعد االجتماعي املستوى االجتماعي من فقر وغىن، وموقع الشخصية الوظيفي    

تصوير حياة ااهدين الذين فضلوا املوت يتجلّى البعد االجتماعي يف  يف رواية الالز .والطبقي
لوا بذلك الطبقة الفقرية الثائرة على املستعمر واالستشهاد على حياة العبودية والظلم، فمثّ

  .الفرنسي

يتجلّى البعد االجتماعي يف تصوير حياة هؤالء الناس وهؤالء املناضلني  « :يقول الركايب جودت
طبقة اجتماعية فقرية، حزهم الفقر بنابه حتى وصل إىل أعماق اجلزائريني، فهم كلّهم قد نبتوا من 

أجسامهم، ولكنه مل يستطع أن جيمد فيهم الثورة واإلباء والتطلّع إىل اخلالص بل لعلّ هذا الوضع 
  2».االجتماعي، كان دافعا من دوافع التطلع إىل اخلالص

ريته، ملا كان يبديه من طيش وسفه، نشأ لقيطا حمتقرا من طرف أهايل ق الالزفبطل هذه الرواية    
ردد الالز  « ولكنه يف احلقيقة كان خيفي مروءة وشهامة مل يصدقها حتى أقرب املقربني إليه
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مثّ قال يف هلجة جادة، كما لو أنه مل يذق قطرة مخر، . ما يبقى يف الوادي غري حجاره - :هذيانه
من حلظات حياته، إنما األخ املناضل، املكلف بل كما لو أنه ليس هو الالز ومل يكنه يف حلظة 

. السلعة جاهزة، غدا على الساعة اخلامسة، ثالثة - : بعملية ريب اجلنود اجلزائريني من الثكنة
  1»..اقرأ حساب محولتهم الثقيلة

فالالز يرمز إىل الثورة والشعب لذلك جيده القارئ اختار طريق التمرد دون تأثري خارجي من    
إنّ الالز يف هذه  «بكلّ تطلعاته وطموحاته  ن ميثل التعبري الصحيح للشعب اجلزائريأحد وكا

إنه اجلزائر الثائرة يف وجه ...إنه الوطن. الرواية ميثل الشعب الذي طحنه البؤس والقهر والشقاء
  2».االستعمار

حيمل هذا  الالز هو الشعب اجلزائري بكلّ ما « :يضيف عبد الرزاق عيد حول هذه الشخصية   
الشعب من شرايني مرهقة وممزقة ولكنها شرايني تنتهي إىل هيكل عظمي واحد إنه، الشعب 
اجلزائري بكلّ جريانه الالهب من أجل البحث عن الذات الضائعة املضروب عليها ستار صفيق 

  3».من خواء العدل االستعماري

الذي كان يعاين وضعا اجتماعيا مزريا فقد كان غالبا ما يبدأ احلديث مع صديقه  محوكذلك    
 ،بالتشكي من وضعه العائلي، ومن عمله املرهق، يف كهف ضيق، وسط الزبل واألدخنة «قدور 

لكنه ليس كالشايب السبيت أو الشامبيط وبعطوش مل يفكّر   4».يصارع الفرن ليسخن ماء احلمام
  . طنهيوما يف خيانة و

وقد اختلفت حياته بعد انضمامه إىل جانب أخيه يف صفوف الثورة ناسيا بذلك احلمام    
وصاحبه، وكأنه وجد أخريا طريقه وموقعه االجتماعي، وآن له أن يرفض الطبقية املوجودة يف 
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و اتمع، فال ميكنه أن يعيش فقريا جدا وغريه جد غين، ال بد أن تتغري األوضاع؛ ومل يكتف مح
باالنضمام بنفسه إىل الثورة بل راح يشجع شباب قريته أيضا الذين كان يراهم صورة عنه، عن 

  .كلّ شاب يعاين الفقر والبؤس فال بد أن يتكاثفوا ليضعوا حدا حلياة الذل واملهانة

اشتد محاس محو، والحظ قدور أنه مل يعد يتصل به هو فقط، بل جبميع الشبان، وكلّ من يراه  «
ق على هذه عه، ال متر أيام قالئل حتى خيتفي، والغريب حقًا يف األمر أنّ محو مل يكن يعلّم

  1».الضيم يهيج كل الناس: االختفاءات إّآل ببعض كلمات

مثّ يصبح محو رئيسا للمسبلني، بعد أن وجد فيه أخوه زيدان كلّ املؤهالت ليشغل هذا    
قام ا مل يتغير وضعه االجتماعي بعد االستقالل، بل  املنصب، لكن محو بعد كلّ البطوالت اليت

  .صار جمرد بطال يتمنى أن يشفق عليه بعطوش ويقدم له عمال

تلك هي شخصية محو اليت تعلمت األشياء بكل تعقداا من  «: يقول واسيين األعرج عن محو
كيف تطرح تذبذب  خالل حاستها الطبقية، اليت شحذا التجربة احلياتية القاسية، وتعلمت،

  2».ببساطة كبرية ولكن أيضا بعلمية البورجوازية الصغرية قدور

ويرمز الطاهر وطار لشخصية محو إىل ذلك النموذج من الناس الذين خدموا الثورة بإخالص    
موا أقصى ما ميلكون من جهد وعرق وبذلوا كلّ ما يف وسعهم إلجناح الثورة التحريرية، وقد

فقره وتضور أهله باجلوع مل متتد يداه إىل أموال الثورة مفضال اجلوع والعرق وتعب، فرغم شدة 
على السرقة واالختالس، واستمر يف النضال واجلهاد حمافظا على املكاسب الثورية حتى نالت 
اجلزائر حريتها واستقالهلا، حينئذ وجد محو نفسه يف وضعية مزرية أسوأ مما كانت عليه قبل 

  .ت كلّ أحالمه وتالشت كلّ أمانيه وأصبح يعيش عالة على اتمعالثورة، فتبخر

                                                             
  .47 ، ص الطاهر وطار، رواية الالز  1
  47-46 ، ص)دراسة نقدية(واية أمنوذجا واسيين األعرج، الطاهر وطار، جتربة الكتابة الواقعية الر  2



 

 

فكانت حياته مغايرة متاما رغم أنه كان ميسور احلال كونه تاجرا، إالّ  قدورهذا عن محو أما    
أنه اخنرط يف صفوف الثورة ربما ألنه أراد أن يكون حاله أفضل مما هو عليه ، لقد كان طموح 

ر االنضمام إىل محو وزيدان، وكلّه أمل يف حتقيق أحالمهقدور كبريا فقد قر .  

 ..نعم نعم، جيب أن ال أرجع إىل القرية، أريد أن ألتحق باجلبل معكم، أريد أن أكون جنديا «
ببندقييت أقتل العسكر، وأقوم بعمليات، وأدافع عن نفسي، لقد انتهى كل أمل يف القرية، وجيب أن 

ولكن قدور ميوت ويستشهد قبل حتقيق أحالمه، اليت حصل غريه عليها من  1».ال أعود إليها
  . خونة الوطن مثل بعطوش

. والذي وقى قدور من املوت السريع، هو خروجه عن واقعه الطبقي أوال:" واسيين األعرج يقول
إضافة إىل الروح الثورية اليت جسدها بانضمامه إىل اجلبهة، حيث تغريت الكثري من مفاهيمه 

لسابقة عن احلياة، األمر الذي أدى به إىل االستشهاد من أجل القضية الوطنية، بدون أي تردد بل ا
  2."بكل قناعة

    روا أن يهجروا طبقتهم الفقرية بأيم الطاهر وطار فئة أخرى وهم اخلونة، وهؤالء قركما قد
ات ن يقدم خدمالذي كان راعي عجول قبل أ بعطوشوسيلة حتى لو كانت خيانة الوطن مثل 

  :سارجان بعطوش ويصبحلينال حظوة  بعد ذلك كبرية للضابط الفرنسي، 

  ما بك يا سارجان بعطوش؟ أتقول شيئا؟ - « 

كان اجلندي قد عاد بعلبة صغرية، حيا ووضعها على املكتب، مثّ انصرف لينهض الضابط  -
  .ويتقدم إىل بعطوش
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 1».سم االحتفاليف املساء نقيم مرا. سأتوىل تعليقها بنفسي -

بعطوش، ال نعرف له أبا و أما، وجنهل الكثري من  «:يقول بشري بوجيرة عن هذه الشخصية   
ماضيه إذ كلّ ما نعرفه عنه أنه شاب، كان يرعى العجول، وأنه كان مكروها من سكّان القرية ملا 

بعملية فدائية يف  ولكن بعطوش يستيقظ ضمريه يف النهاية، ويقوم 2».ارتكبه يف حقّهم من بشائع
 .الثكنة ليصبح بعد االستقالل ذا مركز مرموق

لقد استطاع الطاهر وطار حبق أن يرينا صورة مجيلة عن إحدى القرى اجلزائرية اليت صمدت يف    
وجه االحتالل الفرنسي وشهدت اشتعال فتيل الثورة ايدة، بفضل أوالدها الطيبني والثائرين يف 

الذلّ والقهر واالستعباد، فهذا الالز الشاب اللقيط العربيد صارا مناضال  الوقت نفسه على حياة
كان يعرف غري احلمام الذي كان يعمل على  مل رة، وهذا محو العامل األمي الذيعنيدا ووفيا للثو

تسخني املاء فيه وبنات املعلم الثالث، صار حيمل شعلة الثورة بيده ويوقدها يف روح شباب كلّ 
هلم قدور الذي ما كان يعىن بأمور السياسة والثورة، ولكن محو استطاع التأثري عليه القرية، أو

لقد قدم الكاتب شخصيات عبر من خالهلا  .ليصبح بعد ذلك جماهدا قدم حياته مثنا لتحرير الوطن
عن صور املقاومة والنضال، فرسم من جهة حياة بعضهم اليت يغمرها العوز والفاقة، ومن جهة 

  . قدم مشاهد عن البطولة والتضحية يف أمسى معانيهاأخرى 

  :البعد اإليديولوجي -د
يقوم البعد اإليديولوجي بدور الوسيط بني الواقع، وانفعال الذات، فيقارب بينهما ويربز    

  .كما يكشف البعد اإليديولوجي مستوى الشخصية وثقافتها واهتمامها ؛اخليارات واملواقف
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فهذا البعد مرتبط ذه الشخصية،  زيداناإليديولوجي يف رواية الالز سيقال إذا ما قيل البعد    
وال يظهر زيدان يف هذه الرواية إالّ  كفكر  ،وهذه الشخصية مرتبطة بالروائي الطاهر وطار

 .إيديولوجي قبل أن يكون شخصية عادية كغريه مثل محو وقدور والالز

شخصية زيدان وظهر ذلك جليا يف عدة فقرات يف  وقد أسقط الطاهر وطار إيديولوجيته على    
أنّ األغنياء، مثلهم مثل املستعمرين، أعداء اليوم، وسيظلون أعداء ما  « :الرواية ومن ذلك قوله

داموا موجودين، وحتى إذا ما قُهروا، وأحنوا رؤوسهم للعاصفة، فإنهم سرعان ما يسترجعون 
بة لزيدان مثل املستعمر ال فرق بينهما، فكالمها يقومان فاألغنياء بالنس 1».ويسيطرون على الوضع

  .على دماء الفقراء والشعوب املستضعفة

ن ر ؟ املوت دون حتقيق شيء يذكر، مسكة لفظها فيضا.املوت « :ويف موضع آخر أيضا
الشيوعي والشمعة ال دور هلما إال الذوبان االنتهاء، ..فتخبطت وختبطت،واستسلمت

وهنا يبدو جليا أنّ الشيوعية هدفها خدمة املصلحة العامة، فالشيوعي مثل  2».هكذا.والذوبان
  .الشمعة يفضل الذوبان واالنتهاء يف سبيل نشر النور وحماربة الظالم

مل «: فضل الذبح على ذلكبل و ،رفض زيدان التخلّي عن توجهه اإليديولوجي الشيوعي لقد    
فقد شاء املؤلف أن  3».تخلي عنها، وبالتايل عن عقيدتنانأت بأمساء أحزابنا، ولكن ال نستطيع ال

  .حتاكي احلركة الشيوعية العاملية يف شخص زيدان وزمالئه من األوربيني

يرمز إىل الشيوعي الذي يفضل املوت على االنسالخ عن مبادئه اليت يؤمن ا، وذا  «: فزيدان
عذاب، ومن خالل هذا التصوير يكون رمزا للتضحية والتمسك بالرأي رغم ما تعرض له من 
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الذي خص به الكاتب هذه الشخصية نشعر وكأنه يعبر عن آرائه ومبادئه هو ذاته، ومن هنا نقتنع 
  1».أنّ الكاتب ذو آراء شيوعية دون منازع، وزيدان رمز لإلنسان الثوري امللتزم واملرتبط بقضيته

وغري بعيد عن زيدان يربز أخوه محو الذي مثّل طبقة العمال الكادحني الذين كان يدافع عنهم    
أمنوذج الرجل العفوي والواعي يف الوقت نفسه، وإن مل تظهر له مالمح واضحة يف  «زيدان فهو 

تخرجا من العمل الروائي؛ انطالقا من أنه كان بوقا لكالم أخيه زيدان، إالّ أنه ميثل حبق مركبا مس
التربة اجلماهريية بكل ما ختتزنه من استالب وظمأ إنساين وتوق إىل احلرية ورفض لكلّ أنواع 

   2».الفقر واالضطهاد والضياع

أنّ الوضع  «:ها هو يعبر عن أفكاره بكلّ شجاعة وجرأة مستشهدا بأقوال زيدان وآرائه فريى    
، ومرض، وظلم، وجور، جيربهم على الذي أصبح عليه الناس من فقر، وبؤس، وعري، وجهل

وهذا العمل ليس سوى الثورة، ليس سوى التمرد على األسياد، . العمل من أجل التخلص منه
مل يفهموا، وال يريدون أن  - كما يقول أخوه زيدان –على كل شيء، على هؤالء األسياد الذين 

بل .. مصاحل مجيع الناسمصلحتهم اليت تتعارض مع .. يفهموا إالّ أمرا واحدا، هو مصلحتهم
  3»...تقتضي أن ال يكون ألي أحد عداهم، مصلحة ما

. األمحر.. أيب املسكني «:ه والده، وظهر ذلك جليا يف كالمهتأثر بفكر وتوج الالزكذلك    
رغم عدم .. ترى ملاذا هو أمحر؟ أألنه يشتغل بالسياسة وحيقد على األغنياء، إذن فأنا بدوري أمحر

لو كنت أحسن القراءة مثل أيب، لكنت . آه(...) ة، فإنين أبغض األغنياء وأبنائهم معرفيت للسياس
  4.»أمحر حبق
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عاش الالز الثورة حسيا ومعنويا، وقد أسف كثريا لكونه أميا ال يعرف القراءة والكتابة وحرم    
ول اعتناق من نعمة العلم منذ صغره كما حرم رعاية والده، لذلك هو يكره البورجوازية وهلذا حا

  .الشيوعية مذهبا وعقيدة

لقد كان البعد اإليديولوجي طاغيا على بقية األبعاد األخرى يف رواية الالز وذلك ألنّ الطاهر    
وطار حاول مترير آرائه وأفكاره اإليديولوجية الشيوعية من خالل شخصياته، فجعل من زيدان 

بادئه املاركسية، وجعل بقية الشخصيات بطله الشيوعي واختار له أن ميوت على أن يتخلّى عن م
مثل الالز ومحو وحتى قدور الربجوازي خيضعون حلكم زيدان وينحنون لعظمته وهذا كلّه كان 

  .من باب متجيد الشيوعية واملاركسية اليت كان الطاهر وطار يؤمن ا

لوجية وال غرابة فزيدان هو الشخصية الوحيدة اليت اهتم املؤلف بذكر أصوهلا الفكرية واإليديو «
يف هذا الصنيع ما دام زيدان هو الشخصية األوىل املمثلة للعقيدة الشيوعية، وما دام املؤلف يريد أن 
جيعل من هذه الشخصية منوذجا لوضوح الرؤيا اإليديولوجيا، ومثاال للصمود والتضحية 

  1».واإلخالص

الفكر الديين املتطرف الذي يؤدي إىل إعدام مسلم ينطق  الشيخ مسعود ليف حني مثّ   
لكم أن تفكّروا .. قررت أن أمنحكم مهلة أربع وعشرين ساعة « بالشهادتني ألنّ توجهه مغاير

غدا يف مثل هذا الوقت أريد قراركم، إن . كما تشاؤون، وأن تناقشوا القضية من مجيع وجوهها
فيما خيصك أنت يا زيدان، .. تدين احلزب الشيوعي اجلزائري كنتم من الثورة، فاعلموا أنّ اجلبهة

  2».أريد أن تعلم أنين أتأسف لك كثريا، وآمل أن ال تركب رأسك
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مل يقتنع الشيخ بآراء زيدان املختلفة عنه والغريبة عن حزب جبهة التحرير الوطين فقرر إعدامه   
. ة من رأسه إىل أفراد وحدة حراستهعلى زيدان، وأشار حبرك الشيخرد  «: دون رمحة أو شفقة

  1».فانربوا يوثقون الستة، وسرعان ما حضر الذباح

الشيخ، الشخصية الرديئة تارخييا، بكل وقاره  «: يقول واسيين األعرج عن شخصية الشيخ مسعود
. املفتعل، منوذج اإلنسان الوطين لكنه مع ذلك يظل ميثل اجلناح الرجعي، داخل احلركة الوطنية

هذا األخري على نصب كمني لزيدان ورفاقه، ويذحبهم كاخلرفان واحدا، واحدا، وعلى  يقدم
وخيانة طروحات . مرأى من الالز، عندما رفضوا التخلي عن معتقدهم األيديولوجي احليايت

فنماذج مثل الشيخ، يف مرحلة تارخيية ما، تصبح (...)  احلزب الشيوعي الذي كانوا ينتمون له
فقد فعل ما مل يستطع . ورجوازية والتجار، ومن هنا تأيت خطورة أعماهلاالطعم السهل للب

   2».االستعمار فعله، حني أقدم على ذبح زيدان ورفاقه

 ،فت خلدمة آراء الكاتب السياسية واإليديولوجيةوعموما فمعظم شخصيات رواية الالز وظّ   
الرواية أن يكشف عن فترة فكانت تتكلم على لسان كاتبها، وقد أراد الكاتب من خالل هذه 

االستعمار الفرنسي وعن االنقسامات اليت كانت موجودة بني أفراد ااهدين واليت أدت إىل إعدام 
  .الكثري منهم بتهمة اخليانة ولو أنّ بعضهم كانوا أبرياء من التهم املنسوبة إليهم

للطاهر ) الالز(ونعتقد، أنّ رواية  «: يقول بشري بوجيرة عن البعد اإليديولوجي يف هذه الرواية   
وطار، هي الرواية الوحيدة اليت تعرضت للثورة اجلزائرية من وجهة نظر أيديولوجية حبتة، مجع فيها 

وبني األيديولوجية الوطنية اليت ميثلها حزب ) زيدان(الروائي بني األيديولوجية الشيوعية املمثلة يف 
لوائه كلّ االجتاهات واألحزاب اليت كانت موجودة جبهة التحرير الوطين، الذي انضوت حتت 
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م وذلك يف حماولة من الكاتب للكشف عن مرحلة مهمة من حياتنا النضالية شهدت 1954
  1».صراعات أيديولوجية معقدة

فكلّ ملم باملذهب الشيوعي وما أثري من مشاكل يف تلك احلقبة من تاريخ اجلزائر، يدرك أنّ    
صبها كلّها يف شخصيات جعلها ، بآرائه وأفكاره وأحالمه املستقبلية ومعتقداتهالرواية هي الكاتب 

  .دمى متحركة ال متلك لنفسها سوى األمساء إنها طوع إرادته حيركها كما يشاء

لقد اختار الطاهر وطار شخصياته بتمعن كبري فجعل لكلّ منها أبعادا تناسبها، فاختار أن     
وفقرية وذلك ليبين حجم املأساة اليت مر ا الشعب اجلزائري، كما  تكون شخصياته العربية أمية

إىل مراتب  باجلزائر من هذه احملنة ولكي تصلاختار احلزب الشيوعي كأحسن وسيلة للخروج 
األمم املتطورة فاختار زيدان ليمثل هذا الفكر وجعل من باقي الشخصيات مثل محو والالز وقدور 

ن الشيخ مسعود اليمني املتطرف الذي كان يريد إعادة اجلزائر إىل سابق تابعني له، يف حني جعل م
عهدها غارقة يف ظالم اجلهل والعبودية؛ فمثلت هذه الشخصية بذلك الفكر الرجعي الذي رأى 

أما الالز فقد مثّل اجلزائر املغتصبة املستغلة، كون . الكاتب بأنه ميثل خطرا كبريا على اجلزائر
لقيطا مستغال جنسيا من طرف الضابط الذي كان بدوره يرمز للمستعمر الكاتب جعل منه 

الفرنسي الذي ال يتواىن عن فعل أي فاحشة يف سبيل تسلية نفسه وإذالل اجلزائريني، أما خونة 
الوطن من العمالء فقد جسدها كلّ من الشامبيط الضخم الذي وصفه الالز بأنه كيس منتفخ 

ي كان حمتقرا لنفسه وألهله وأراد أن يصبح ذا شأن مهم يف قريته باحلرام، وكذلك بعطوش الذ
  .ولو كان الثمن خيانة وطنه

إنّ رواية الالز متثل اتمع اجلزائري بكلّ فئاته وأصنافه وبتعدد نفسياته وإيديولوجياته، ولو أنّ    
مثل بعطوش  والشيخ  تلوا ليأخذ اخلونةالكاتب كان يف قرارة نفسه متحسرا على ااهدين الذين قُ

مسعود مناصبا مهمة بعد االستقالل، فيما يصبح من ضحوا بأنفسهم من أجل اجلزائر خونة مثل 
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زيدان أو بطالني مثل محو، أو جمرد ذكرى ال تؤمل إالّ أقرب الناس إليهم وجمرد بطاقات منح ال 
  . غري مثل قدور

  :لاألبعاد الفنية الداللية للشخصية يف رواية الزلزا -2
تعترب رواية الزلزال ثاين إصدار للطاهر وطار بعد الالز، وقد حاول وطار من خالل هذه     

الرواية أن يصف اآلثار اليت خلّفتها حرب التحرير يف مدينة قسنطينة وأن يوحي من خالل هذا 
يؤمن ا الوصف امللمح العميق للحياة االجتماعية باحللّ الذي يرتئيه، يف إطار اإليديولوجية اليت 

وهي اإليديولوجية االشتراكية، واختار لذلك شخصيات كثرية وعلى رأسها عبد ايد بو األرواح 
  . فراح يصف أبعادها اجلسمية، النفسية، االجتماعية واإليديولوجية

  :البعد اجلسمي -أ
اجلسمي يف رواية الزلزال مقتضبا ألنّ الطاهر وطار ركّز على البعد  البعدلقد جاء     

اإليديولوجي أكثر من األبعاد األخرى، فجاء البعد اجلسمي هلدف واحد وهو خدمة البعد 
اإليديولوجي فقط وجاء الوصف املادي لبو األرواح يف بضع فقرات ال غري، ومن ذلك وصفه 

أسند ظهره إىل جدار  « :من املسجد يقول الراوي جلسمه بعد أن انتهى من الصالة وخرج
املسجد، وراح حيتضن بطنه املنتفخة بذراعيه، وهو حياول انتعال احلذاء، والعرق يتصبب من 
وجهه، وعيناه الكبريتان البارزتان، تتسعان أكثر فأكثر، بينما شفتاه تتمتمان بتالوة دعاء، 

   1».وعضالت وجهه، تتقلص، وترختي

د أن القارئ جيدا يف هذا الوصف املادي لشخصية بو األرواح، سيجد أنّ الكاتب تعم إذا متعن   
يسقط عليه هذه املالمح، كأن جيعل بطنه منتفخة وعيناه بارزتان فهذا دليل على البشاعة واجلشع 

  .يف آن واحد، كما يرمز البطن املنتفخ إىل الربا واملال احلرام أيضا
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 «:ه ومن ذلك ما جاء يف هذه الفقرةته دليال على اضطرابه وخوفكما كانت مالحمه وتصرفا   
تدافع حيرك قدميه يف خطوط متقاطعة، وصدره وعجزه يف حركة لولبية، ورأسه يرسم تارة نصف 

    1».دائرة، وأخرى دائرة كاملة، بينما ذراعاه تطوقان بطنه

ة حتريك قدميه ورأسه دليل هذا كان مشهدا من مشاهد بو األرواح يف مدينة قسنطينة، وطريق   
على اخلوف من احلياة اجلديدة اليت وجدها يف قسنطينة واليت كانت تؤكّد ايته، لقد كان ضائعا 
متعجبا لتبدل احلياة يف هذه املدينة الكبرية اليت كانت يف القدمي ملكا ألبيه وأجداده ومن ورائهم 

  : لته فيقول املستعمر الفرنسي، هاهو بو األرواح يتذكر أجماد عائ

. مامة حريرية، ويأيت يب إىل قسنطينةعكان أيب، يلبسين جبة بيضاء، وشاشية تونسية عليها  «
 ،حبصان أبيض، ونروح نطوف، مثّ نأيت املقهى الوسطي يف الساحة الكربى) كاليشا(نركب 

    2».وجنلس متقابلني

يف إحدى صفحات الرواية، وذلك حني دعاه صديقه بالباي لشرب  هقد جاء وصفأما هندامه ف   
أيقظه الصوت، الذي وجه له دعوة  « القهوة فكانت هيئته ومالبسه دليال على ثرائه وبرجوازيته

متخاذلة، غري واثقة من أنّ هذا الشيخ الوقور، صاحب البذلة الصيفية واحلذاء األسود اللماع، 
م رف زنكي، وإىل جانب هؤالء املتسخني، من باعة مثر يتفضل، وجيلس على مصطبة أما

  3».الصبار

كما جعل الطاهر وطار من شخصيته عقيمة، ولذلك داللة عظيمة على عدة أمور من بينها    
اإلحالة على البعد النفسي، حتى يتبني للقارئ سبب كره هذه الشخصية لسكان قسنطينة عامة 

لشخصية حييل على عقم الطبقة اليت ينتمي إليها بو األرواح، ولألطفال خاصة، وثانيا أنّ عقم ا
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أنت . إرادتك يا بو األرواح مل تتعلق بالعقم « :وهي الطبقة اإلقطاعية الربجوازية وايتها احملتومة
   1».أنت عقيم. إرادتك يا بو األرواح ال تنفذ يف متديد روحك. عقيم

ذه الشخصية، كونه ثريا كان ذا أجماد يف املاضي هذا ما ميكن استنتاجه من البعد اجلسمي هل   
ولكنه فقدها، وهو اآلن تائه يف مدينة قسنطينة اليت تغريت من حوله فاختلفت عما كانت عليه يف 

  . املاضي

وقد كان الغرض من ذلك إبراز  بلباي،و نينومثل  األخرىكما جاء وصف بعض الشخصيات    
إىل أناس فقراء عاديني يف داللة على انتهاء عهد ر أحوال الشخصيات من برجوازيني تغي

  .اإلقطاعيني بعد خروج املستعمر الفرنسي وبعد قرار تأميم األراضي الزراعية

تأمل صاحب الدعوة املترددة، فألفاه شيخا بلحية كثة، ونظارات صغرية شفافة، وعراقية بيضاء  «
كي يف عجزه، وبلغة مهترئة متسخة على رأسه، وقميص ممزق مرقع على صدره، وسروال حو

  .قامته قصرية، ورأسه كبري، وصدره ضيق. قدمية

  2».بالباي، بدمه وحلمه، غري أنّ سواد الشعر خلفه البياض، وامتالء البدن خلفه نتوء العظام -

لقد تفاجأ بو األرواح حينما شاهد الوضع املأساوي الذي آل إليه صديقه بالباي الذي كان    
 فندق يف قسنطينة ال يزوره إالّ األثرياء وكبار الضباط الفرنسيني، صار اآلن يعترب صاحب أكرب

جمرد رجل فقري ميتلك مطعما حقريا يبيع فيه البيض و اللنب املغشوش وغريه من األطعمة الرخيصة، 
ويكفي وصف هندام بالباي ليدرك القارئ أنّ أوضاعه صارت مزرية،  فلباسه صار رثّا متسخا 

ه املمتلئ صار ناتئ العظام، يف داللة على الفقر واحلاجة واهلموم أيضا، وملا ال وقد ممزقا وقوام
  .ولّت أيام بالباي وانتهت إىل األبد بانتهاء الفرنسيني وخروجهم من اجلزائر
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وما حصل مع بالباي ينطبق كذلك على نينو الذي تغريت حياته، فبعد أن كان رجل أعمال     
  :ار جمرد دالل يف شوارع قسنطينة يقول الراوييبيع القضايا ويكسبها ص

قدم عجوز يف غبارية ت لوا األسود، على رأسه طربوش نصفه األعلى أمحر، ونصفه  «
األسفل، مزيج بني اللونني األسود واألمحر، يف ذراعه برنس صويف، وجبة قمرة، ويف يده اليسرى، 

. هو بلحمه ودمه. نسيته. نينو فعال. مذياع، بينما تلعب أصابع يده اليمىن بسلسلة ذهبية رقيقة
نينو عميل الفرنسيني والذي كان سببا يف استشهاد ابنه وقريب بو  1» (...) أنّ حاله تردت غري

األرواح، هذه الشخصية الثرية تردى حاهلا كثريا بعد االستقالل، فلم يبق أمامها سوى تذكر 
  . املاضي والبكاء على األطالل

ع بناء الشخصيات الداخلي، وهكذا استطاع الطاهر وطار أن جيعل الرسم اخلارجي يتالءم م   
وقد جعل من تغير هيئة وهندام بالباي ونينو واالضطراب الذي كان عليه بو األرواح داللة صرحية 
على أنّ التغيري البد منه يف اتمع وأنّ دوام احلال من احملال، وأنّ املستبد ولو طال الزمان به 

  .فسوف يأيت يوم يفقد فيه قوته وجربوته

  :النفسيالبعد  -ب
يعترب البعد النفسي اللوحة النفسية للشخصية، أي ما يدور يف أعماقها من مشاعر وانفعاالت أو    

ما يدور يف عقلها الباطن وحركة الالوعي، والروائي ينفرد عن غريه بتصوير هذه األعماق ماذا 
  .يدور فيها؟ وماذا ختفيه هذه النفس يف باطنها؟

ية ختتلف مشاعره وتتعدد من حزن وأمل وكره وحقد وخيبة، ولكنها إنّ بو األرواح بطل الروا   
يف النهاية تصب يف قالب واحد وهو الشعور بالضياع واملأساة، فهو مل يستطع أن يقتنع بقرار 
تأميم األراضي الزراعية، فصار ساخطا على احلكومة اليت اختذت هذا القرار وعلى املستفيدين منه 

  .فقراء، فراح يلعنهم وظهر حقده عليهم يف فقرات كثرية من الروايةمن عامة الشعب ومن ال
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الفتنة، والزلزال، والوباء، وال تذر . يا ريب. يا سيدي راشد. عليهم اللعنة(...) «: ومن ذلك قوله
  1».هلم باقية، واغفر يل وآلل بو األرواح

زائري وخاصة الفقراء لقد كانت هناك عدة دوافع جعلت بو األرواح يكن كرها للشعب اجل   
منهم ومن أمهّها شعوره بالعظمة ونرجسيته الزائدة اليت جعلته يتخيل نفسه الوحيد الذي حيق له 
امتالك ثروات الوطن، فقط ألنه ينتمي لعائلة بو األرواح ايدة، وكونه الوحيد الذي استطاع أن 

هو عقمه وعجزه عن عالجه ما جعله جيمع بني املال والعلم والدين، والدافع الثاين وهذا مهم 
يصبح عدوانيا مع أقرب الناس إليه، فقتل نساءه ونساء عائلته رغبة منه يف إخفاء احلقيقة، 

  .والتخلّص من هذه العقدة اليت جعلت حياته جحيما ال يطاق

ذاب السائل يف . التهبت النار حويل « :وقد وصف بو األرواح طريقة قتله للنساء قائال   
تراءت يل . تراءت يل زوج أخي. تراءت يل عائشة. برز السائل إىل اخلارج وغمرين.. صدري
. يف الصباح وجدا مزرورقة ويف عنقها آثار أصابع -  .غمرتين الظلمة. زاغ بصري. حنيفة
  2».دفناها

عائلة ميشي اإلجرام يف دمها، فوالد عبد ايد فبحكم الوراثة أن تكون عائلة بو األرواح مجيعها    
بو األرواح قتل زوجة ابنه ففعل ابنه مثله، إنه حب اإلجرام هو ما تتميز به هذه العائلة املصابة 

كنت عائشة يف . يا حنيفة، يا زوجة أيب وزوجيت، كنت هي «ر أبا عن جد مبرض نفسي متجذ
زرورق، مثلما ارتسمت أصابع يدي أيب على عنق كل شيء، ملاذا ارتسمت أصابعي على عنقك امل

   3».عائشة؟
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 ،عائشة الزوجة املقتولة أيضا القتل عند بو األرواح حالة مرضية تتخفى يف الالشعور تبعثهاف   
اليت تكون مبثابة الزناد الذي يوقد نار التذكر، ومتارس ذكرى عائشة سلطتها القهرية على 

  .جناز فعل القتلالشخصية الروائية وتوعز إليها إ

ورثها كلها عن أبيه . إن طبع أيب األرواح، وتصرفاته اإلنسانية هذه «: يقول بشري بوجيرة   
وجده، حيث كان أبوه، أيضا زير نساء، وال يتورع عن ارتكاب أية معصية أو جرمية، مثل 

بح والتنكيل، مضاجعة زوجة االبن، وخيانة أبناء الوطن ببيعهم لالستعمار، الذي أعمل فيهم الذّ
  1».حتى كانت ايته القتل مث الرمي يف أحد شوارع قسنطينة

كما أنّ فشله يف العثور على أقاربه ليوزع عليهم أراضيه، وتأكّده بأنّ عصره قد ولّى وأنه فقد    
كلّ شيء، جعله عدوانيا مع اجلميع يكن الكراهية للكل، إىل أن اشتد عليه األمر ففقد عقله يف 

إذا . عشرون مليونا. بيين وبني األسفل مليون ميل « اية وقرر أن يرمي بنفسه من فوق اجلسرالنه
لن أدعهم يرمون يب، سأقذف بنفسي إن اضطررت، . ما هويت، لن أموت، ولن أصل إىل هنالك

  2».أنا أقوى منهم. ولن أدعهم يقذفون هم يب

اضيه فاملوت أهون لديه من أن يرى أرلقد فضل بو األرواح االنتحار على تقبل اخلسارة،    
وهكذا فإن وطار قد  «لذين كانوا يف السابق عبيدا عنده الفالحني اتسحب منه لتوزع على 

  3».أعطى أبعادا هلذه الشخصية ليعكس تشوهاا النفسية، وشذوذها اجلنسي واإلجرامي

يعد يستطيع العيش فيها، كما مل مل تعد لبو األرواح القدرة على التكيف مع املدينة اجلديدة، مل    
 .يعد صاحلا هلذا الزمن الذي ليس فيه مكان لألفكار القدمية الدينية الرجعية والرأمسالية
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فيجن أبو األرواح فوق جسر قسنطينة العتيق، وكأنّ الكاتب  «: يضيف بشري بوجيرة حممد   
للعزلة املفتعلة اليت فرضتها على  يرمز بذلك إىل االندثار القريب الذي ستشهده هذه الطبقة، نتيجة

نفسها، خالل افتها على الوسائل واحليل اليت متكنها من محاية مصاحلها، فأوصلها هذا التهافت 
إىل اجلسر، املقابل املوضوعي لعامل البورجوازية البعيدة عن املصلحة العامة كما يبعد اجلسر عن 

   1».األرض

احلياة كاملاء اجلاري تتغري، وقوة الزلزال اليت كان ينادي به  لقد رفض بو األرواح أن يدرك أنّ    
مل تأيت على قسنطينة بل أتت عليه فتركته يصرخ بأعلى صوته فاضحا جنونه، إنه املنطق العكسي 

وهو املنطق الذي برر به وطار  ،الذي تتخذه احلياة يف وجه من يرفض جدل التاريخ وتغريه
  .ألراضي الزراعيةمشروعية التأميم االشتراكي ل

  :البعد االجتماعي - ج
ويقصد به انتماء الشخصية إىل فئة أو طبقة اجتماعية أو انتماؤها إىل الريف أو املدينة أو     

فمالمح وهيئة عامل يف املصنع ختتلف عن مظهر وهيئة مسؤول كبري،  ،األحياء الشعبية أو الثرية
على هيئتها وحركاا ولغتها وسلوكها فاالنتماء االجتماعي للشخصية الروائية ينعكس 

  .وطموحها

أن بطل رواية الزلزال إىل فئة رجال الدين وأصحاب األراضي، فهو استطاع  بو األرواحينتمي    
عم . أنا عبد ايد بو األرواح « :وقد عرف عن نفسه قائال أيضاجيمع بني املال والعلم والدين، 

أمل تسمع يب قبل . وعامل يف الدين والنحو والصرف. العاصمةمدير ثانوية باجلزائر . الطاهر صهرك
    2».!اليوم؟
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من مسات شخصيته االجتماعية كذلك ادعاؤه أنه حضري يتصف بالسلوك املدين الراقي، فهو    
يرتفع ويرتّه نفسه عما يراه من سلوك اجتماعي وأخالقي منحط، ال يصدر إالّ عن هؤالء الرعاع 

ما بالك ال تذكر إال الباشغوات  «ينة وشوارعها وساحاا وميادينها دور قسنط الذين امتألت م
  1.»؟أنسيت رجال العلم، والصاحلني وباقي األعيان.. اآلغاوات، وعمالء فرنساو

وبو األرواح رجل متدين؛ ولكنه التدين الذي ال ينفصل عن العادات واألعراف وما تواتر عن    
ايل التدين املمزوج باخلرافات؛ فبو األرواح هو الرجل الذي يريد اآلباء واألجداد، وهو بالت

توظيف الدين على طريقته للحفاظ على مصاحله الطبقية وعلى امتيازاته االجتماعية، يف وجه 
وقد ورث حب املال واجلاه عن عائلته اليت كانت ختدم  ،غالبية الشعب املنتج للخريات املادية

  .االستعمار الفرنسي

قتلوا كل قادر على محل السالح، وحبلوا النساء، وعلقوا أليب . الفرنسيون املنطقة دخل «
  2».كل األرض .وأعطوه أرضا كبرية. وأعلنوه زعيما. النياشني

إنّ بو األرواح هو الناطق باسم البورجوازية واإلقطاع يف هذه الرواية، فهو مالك ألراضي    
  .وورث معها ماض متراكم من اخليانات العائلية للوطن واسعة مبدينة قسنطينة ورثها أبا عن جد،

نوعية هذا االنتماء، هي اليت جعلت أبا األرواح وعائلته  ولعلّ «: يقول بشري بوجيرة حممد   
مان اتمع إىل طبقات عرقية، وشيعا دينية، يف الوقت الذي حنن يف حاجة إىل التماسك يقسِّ

العصبية اليت كان االستعمار يزرعها داخل اتمع، حتى تسهل  فنجده ال يتكلم إال ليثري: والتوحد
  3».السيطرة عليه
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رجوازية يف عهد االستعمار الفرنسي، واليت وأيضا الطبقة الب بلبايو نينول صديقاه كما ميثّ   
  .حتولت بعد خروج الفرنسيني من اجلزائر إىل طبقة كادحة

من قصده نينو يعرض عليه بيع قضيته ومل (...) كان رجل أعمال يبيع ويشتري قضايا احملاكم  «
هاهو املسكني يدلّل يف . والقضية اليت يشتريها نينو تكون مربوحة مهما كانت. يبعها له، خسرها

و السباط بربنس قدمي، وجبة ملبوسة ومذياع صغري وسلسلة ذهبية رقيقة، يقني أن احلنني فقط، ه
، بل صار غنيااملكان هو املكان ولكن أحوال نينو تغريت فلم يعد  1».الذي يشده إىل هذا املكان

  .جمرد فقري يرتدي مالبس رثّة تنم عن شخص فقد كل ما يربطه حبياته املاضية البورجوازية

كذلك بالباي صاحب الفندق الثري الذي مل يتبقى له سوى صورة علّق عليها بو األرواح    
ته وعظمته حماطا جبماعة من كبار والية قسنطينة الكربى، باشاغاوات بالباي يف أيام عز «: ئالقا

أنوار ثرية ضخمة تتألأل، منعكسة على مالعق الفضة، .. وآغاوات وقياد، ونواب وموظفني سامني
  2».وكؤوس البلور، ومزهريات النحاس

ن من األعيان المتالكه فندقا ضخما أيام فقد كا ،بالباي ينتمي إىل ماضي الشيخ بو األرواح   
االستعمار، يرتاده اآلغاوات والباشاوات واملشايخ وذوي األمر والنهي يف قسنطينة، لكن حاله 
تقهقرت وتردت إىل األسفل بعد االستقالل، وبدل تقدميه لألكالت الفاخرة اكتفى بتقدمي البيض 

  . املسلوق والفول واللنب

واح فقد حدث معهم العكس فبعد أن كانوا فقراء يستغلهم بو األرواح كما أما أقرباء بو األر   
يريد صاروا بعد االستقالل أصحاب مناصب عليا يف احلكومة، وهذا ما أثار غضبه وسبب له 

  .حزنا كبريا أدى به إىل اجلنون
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عبد  -أين عبد القادر الغرابلي ابن عمي؟. عمار احلالق شهيد - أين عمار احلالق، صهري؟  «
الطاهر بو األرواح النشال  - أين الطاهر بو األرواح النشال؟ -.القادر بو األرواح الغرابلي أستاذ

عيسى بو األرواح  -أين عيسى بو األرواح ابن خاليت مقدم الزاوية؟ . ضابط سام حيل ويربط
إمام يف . والرزقي الربادعي ابن عم أيب؟ الرزقي الربادعي –. مقدم الزاوية شيوعي يف احلياة السرية

   1.»اجلامع

يهول الشيخ بو األرواح كلّ هذه التغريات اليت حلّت بذويه بعد االستقالل، فينتابه شعور    
فهو تبعا للمعطيات اجلديدة، لن يتمكّن مرة أخرى من بسط سلطته على  ؛باخلوف من املستقبل

لقد ارتقوا إىل مراكز اجتماعية عالية وصاروا يف غىن عن ماله وأمالكه،  ؛مأقاربه واستغالل ضعفه
وليس مثّة ما جيربهم على جماراته، ال سيما أنّ بعضهم يكن له من العداوة ما يكفي لرد أية رغبة 

  .له، كما أنّ مبادئ بعضهم العقائدية تعارض مبادئه متاما

أميم الزراعي، خيرج اإلقطاعي من بدلة مدير الثانوية فعندما تناهى إىل مسامع الشيخ خرب الت   
مسارعا إىل قسنطينة، لكي يكتب جزءا من أراضيه ألقاربه، ويتنقل بني حمطات املدينة املختلفة 
هلذه الغاية، ويلح يف السؤال كلّ مرة أين هي قسنطينة الباشا واآلغا والشيخ؟ ويأتيه اجلواب 

  .!زمانك أيها الشيخ، لقد ولّى وانتهىلقد ولّى : صرحيا موجعا كلّ مرة

يف األخري، بفعل التغريات اجلديدة، ألنه ) بو األرواح(وتتحطم حياة  « يضيف إدريس بوذيبة   
قد فقد موقعه االجتماعي، ونفوذه عرب التطورات الزمنية اليت عجز عن التكيف معها، أو التحايل 

  2.»عليها ومواكبتها

املأساوي هنا نابع عن إحساسه الطبقي القوي املتجذر يف وعيه وال إنّ إحساس بو األرواح    
وعيه فهو يؤمن باملفاصلة بني طبقات اتمع؛ فالطبقة املالكة والغنية والثرية هي احلاكمة والطبقة 
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فال ينبغي أن يكون هناك تداخل أو تقارب، فبو األرواح . الفقرية الكادحة هي املسودة واملسخرة
س مبدأ الثبات والدميومة، وإن  ر عنالذي يعبفكر الطبقة الربجوازية ال يؤمن بسنة التطور فهو يكر

، فملكية األرض ينبغي أن تكون حمصورة )وراثيا(كان البد من التطور فينبغي أن يكون تسلسليا 
يف املالكني األوائل وأحفادهم فقط، وال ينبغي أن تنتقل بأي حال من األحوال إىل غريهم، لذا 

فيناه يلهث حبثا عن أقاربه ليوزع عليهم أراضيه صوريا كي ال تؤممها احلكومة، ولكن مهمته أل
  .فشلت

  :البعد اإليديولوجي -د
إنّ الرؤية اليت يتأسس عليها العمل اإلبداعي تشمل يف مكوناا التركيبية، البعد اإليديولوجي    

يف الفن الروائي باعتبارها مكونا فنيا  ااإليديولوجيل أحد أبعادها البانية، والبد من حضور الذي ميثّ
  .مجاليا، كوا تتحول يف يد الكاتب إىل وسيلة لصياغة عامله اخلاص

ومن بني كتاب الرواية العربية يف اجلزائر الذين يصنفون ضمن كتاب الرؤية أو املوقف    
ته ال يعدم أن يقف على منحى اإليديولوجي الكاتب الروائي الطاهر وطار، إذ أن القارئ لكتابا

عام مييزه عن غريه من الكتاب، ويسلكه يف سياق من الكتابة الروائية اخلاصة، ذلكم هو املوقف 
  .اإليديولوجي الذي يربز بشكل جاد، ورمبا بشكل عنيف يف جلّ ما كتب هذا الروائي

رصد مرحلة تارخيية واجتماعية من إنّ املتأمل يف عالقة رواية الزلزال بالواقع ، جيد أنّ الرواية ت   
اجلزائر، ولكن عرب بنية شخصية بو األرواح اليت مجعت اإليديولوجية واإليديولوجية  مراحل

النقيض، فجسدت هذه الشخصية املفارقة الطبقية اليت قامت عليها الرواية فكرة ومضمونا ورؤية 
ندما جلأ الكاتب إىل أسلوب واقعا وفنا؛ وقد جتلت مسة التناقض يف شخصية بو األرواح ع

التعارض وسيلة لسرب أعماق هذه الشخصية داخليا وخارجيا نفسيا واجتماعيا، ليتمكن يف اية 
املطاف من حتديد اإلطار الطبقي الذي يتموقع فيه بو األرواح، وهو الطبقة البورجوازية اليت 

  . يف اتمع اجلزائرييعتربها الروائي عقبة كأداء يف وجه أي تغيري إجيايب قد حيصل 



 

 

بو األرواح أنه إقطاعي بورجوازي وهو ال يعد بورجوازيا؛ ألنه من كبار  من مسات شخصية   
مالك األراضي، بل ألنه يصدر يف موقفه ذاك عن معرفة وعلم، فهو رجل علم وتربية، كونه مدير 

  .ثانوية بالعاصمة

ألنه كان متأكّدا أنّ  نينو وبلبايلت إليه أوضاع لقد تألّم عبد ايد بو األرواح كثريا ملا آ   
  :الدور آت عليه وأنّ عصره قد انتهى، هاهو صديقه البورجوازي نينو يشاطره آراءه وأفكاره

أنا شخصيا كنت أؤمن إميانا جازما، بأن إرادة فرنسا أقوى من . من كان يظن أن هذا حيصل «
إلرادة تنكسر ذات يوم، وتذل فرنسا، وخترج منهزمة ما كان خيطر ببايل قط، أن هذه ا. إرادة اهللا

  1».ونبقى فيها حنن

لقد أدرك بو األرواح كما أدرك صديقه نينو يف النهاية أنّ مستقبله ضاع وانتهى بانتهاء    
لقد حتطّم مستقبل نينو، بل، ومستقبل فرنسا وأوروبا  « :تعمر الفرنسي وخروجه من اجلزائراملس

  2»..حتطم مستقبل استعماري كبري. وإفريقيا كلها

من هنا جند مربرات كثرية وتارخيية، الرتباط الفكر اإلقطاعي، بالبىن  «: يقول واسيين األعرج  
يضة اليت ميارس فيها الفوقية لالستعمار الفرنسي باجلزائر، وحللمه الواسع بتكوين اإلقطاعيات العر

   3».استغالله البشع، ومتنيه الكبري بعودة الزمن الكولونيايل الضائع

لو  بقي  « إنّ عدوانية بو األرواح وإيديولوجيته الغريبة جعلته يكن الود لليهود بدل العرب   
إىل ما احندر اليهود يف املدينة، ما كان بلباي يتردى إىل ما تردى إليه، وما كان السباطب ينحدر 

إليه، وال ساحة األبريشا تصري مثلما صارت، سوقا، ورحبة، يلعب فيها حىت الدومينو، ولظلت 
احلديقة، مأوى العشاق واحملبني ال باعة الشاي، بكوانينهم الفحمية، وباعة التمر احلامض أو 
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فبو  1».نوا غري يهودكا. كانوا أغىب يهود العامل. يهود اجلزائر، مل يكونوا أذكياء. احلمص املتعفن
  .اعية واحلفاظ على بورجوازيته فقطال يهمه الديانة إنما ما يهمه خدمة مصاحله اإلقط األرواح

   الزلزال  «: ى بو األرواح وختيل زلزاال عظيما يضرب قسنطينة وميحيها عن بكرة أبيهالقد متن
تضع كل ذات . ضعتتذهل كل مرضعة عما أر. شيء عظيم. هنا سيكون أبشع زلزال عرف

وتعلوا . تنفجر قوارير الغاز. وي البنايات إىل القعر مثقلة. يسكر الناس دون سكر. محل محلها
لكن الزلزال الذي كان يريده بو األرواح قد أصابه هو شخصيا وأصاب طبقته،  2».ألسنة النار

  .فأفقده مكانته وأفقده عقله

اليت هي يف األساس إيديولوجية الكاتب، تطرح االشتراكية إنّ اإليديولوجية اليت يتبناها النص، و   
تمع اجلزائري وتنميته وتقدومن  ؛مه، وترفض غريها من الوسائل والبدائل يف احللولوسيلة لبناء ا

رمزا ) بو األرواح(وهكذا يصبح  « متثل هذه الرؤية اإليديولوجية مثة فإنّ النص كان صارما يف
ار على األقل أثناء زمن كتابة النص، الذي بشر مبوت إيديولوجيا لطبقة مضادة بصدد االحتض

  3».اإلقطاع الزراعي يف اجلزائر

وخالصة القول يف هذه الرواية أنّ عبد ايد بو األرواح وأصحابه من اخلونة واإلقطاعيني     
ذا سوى انتصار والبورجوازيني قد نالوا عقام فأصبحوا يف الدرك األسفل من الذلّ واملهانة وما ه

إرادة الشعب والدميقراطية االشتراكية على اإلقطاعية البورجوازية، والطاهر وطار كعادته مل يركّز 
كثريا على البعد املادي، فلم تذكر مالمح شخصياته بالتفصيل إالّ لبعض الربجوازيني مثل نينو 

ناصبهم، بعد خروج فرنسا وبلباي وهؤالء الذين بين الكاتب أن هيئام تغريت بعد أن فقدوا م
 أما البعد النفسي ؛من اجلزائر فصاروا ضعاف اجلسم وحنيلني يف كناية عن فقرهم وسوء أحواهلم

فيتجلّى يف وضع الفرق بني نفسية عائلة بو األرواح أبا عن جد فهم خدموا فرنسا طلبا ملصاحلهم 
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فيما كان الرزقي الربادعي وعبد وارتكبوا كلّ الفواحش واحملرمات لتحقيق أهدافهم وطموحام 
أما  ؛القادر وغريهم من فقراء اجلزائر يضحون بأمواهلم وأراضيهم وأنفسهم يف سبيل حترير اجلزائر

فكان واضحا من خالل صراع طبقتني األوىل هي الطبقة البورجوازية اإلقطاعية االجتماعي البعد 
ة املهمشة الكادحة وهي طبقة الشعب واليت بقيادة بو األرواح ونينو وبلباي والثانية وهي الطبق

  .انتصرت يف النهاية رغم كلّ حماوالت اإلقطاعيني اليائسة

  :األبعاد الفنية الداللية لشخصيات رواية الشمعة والدهاليز -د
دالالت خمتلفة وإحياءات متعددة ظهرت بشكل ز لقد محلت شخصيات رواية الشمعة والدهالي

  .واضح من خالل أبعادها

  :البعد اجلسمي -أ
يقصد بالبناء اخلارجي للشخصية مالحمها اخلارجية، وهنا ليس املقصود جمرد وصف هلذه    

املالمح إنما ما ميكن أن نستنبطه من دالالت منها، وما ميكن أن تشري إليه من معان ضمنية يريد 
  . الكاتب أن يوصلها إىل القارئ

ة والدهاليز بتفصيل دقيق على غري عادة الطاهر لقد جاء وصف شخصية البطل يف رواية الشمع   
كان حنيفا، طويل الوجه، بارز الوجنتني، غائر العينني، قاسي املالمح جاف النظرة،  «وطار 

  1.».يرتدي جاكيطة بنية بال بطانة، وسروال جني، يتسع الثنني مثله

جيد بأنها تعكس دالالت كثرية فنحول اجلسم وبروز الوجنتني  الشاعراملتأمل ملالمح إنّ   
والعينني الغائرتني حتمل عدة دالالت من أمهّها أنّ صاحب هذه املالمح يعاين مهوما كبرية سامهت 

قاسي (يف إتعابه وحنول جسمه، كما تدلّ أيضا على قلّة اهتمامه بصحته، مثّ يضيف الكاتب قائال 
ليؤكّد ما متّ استنتاجه سابقا، فهذه املالمح تدل على شخص حزين كما ) املالمح جاف النظرة
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تعطي داللة أخرى وهي أنه ال يأمتن ألحد و جيد نفسه غريبا عن هذا اتمع فال عجب أن تكون 
  . مالحمه قاسية

استلقى يف  «: ومل يأيت وصف مالمح وقامة الشاعر فقط بل هيئته ومالبسه أيضا يقول الراوي    
باجلوربني املمزقني اللذين . رير، بسروال اجلني اخلشن الذي يسع عدة أجسام من مثل جسمهالس

يستوجبان عمليات عديدة أقلها الغسل والرتق، باجلاكيطة ذات اللون البين الفاتح، عدمية البطانة 
اليت محلها حبافظة النقود اليت يف جيبه، بكلّ اهلموم املختلفة . بالقميص الصيين األزرق عدمي الرقبة

فهيئته تؤكّد ما سبق استنتاجه بأنه شخص غري مهتم مبنظره اخلارجي  1».بكلّ صرب وجلد وعناد
ه يعاين مهوما كثرية جعلته يى األمور املهمة يف وهندامه رغم كونه أستاذ جامعي، وأنهمل حت

  .حياته مثل صحته ومنظره

كانت  «: عمار بن ياسرضا يف الرواية ومن الشخصيات اليت جاء وصف مالحمها وهيئتها أي    
مالمح الشاب، تتميز، حتت النور شيئا فشيئا، لونه مييل إىل السمرة، عيناه سوداوان مشعتان، أنفه 
بني القصر والطول، مييل قليال إىل الفلطحة، بينما خنابتاه ممتلئتان بشكل بارز، مما يدل على بقايا 

قامته طويلة، منكباه . از الذي يطبع الشفتنيمن خالسية بعيدة، يعزز ذلك بعض االكتن
   2».عريضان

  3(...)"يف الثالثني، مهندس يف النفط، قيادي يف احلركة : " ويف موضع آخر

عمار بن ياسر يف هذه الرواية الشاب املثقف اجلزائري املتحمس الذي كان يدعو إىل ميثّل    
فكلمة ) عيناه سوداوان مشعتان(ذلك يف قوله تطبيق الشريعة اإلسالمية يف اجلزائر، يؤكد الكاتب 
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مشعتان حتوي على دالالت كثرية من أمهّها الشجاعة واإلصرار واألمل يف حتقيق حلمه وهو 
  .    تشكيل اخلالفة اإلسالمية يف البالد

ظفوا يف الرواية ليمثلوا اجلانب اآلخر املظلم من الشعب ن، الذين وواإلرهابين واملتطرفأما    
  :فقد جاء وصفهم  ليكشف خبثهم ونفاقهم من خالل هيئام وتصرفام ومن ذلك ،زائرياجل

كانوا يف ساحة أول ماي، اليت أطلقوا عليها اسم ساحة الدعوة، آالفا مؤلفة، يرتدون قمصانا  «
بيضاء، ويضعون على رؤوسهم قلنسوات بيضاء متساوية األحجام، مثلما هم متساووا السن 

واللحى املتدلية، ال يدري املرء إن كانت اصطناعية أم طبيعية، يتشبثون مبواقعهم أمام والقامات، 
  1».الغزو املتتايل لقوات الشرطة اليت تقذفهم بقنابل الغاز املسيل للدموع

شعر بالضيق الكبري، خاصة من منظر البنادق، اليت مل يكن يتمىن أبدا، أن تكون بني  «: وأيضا
سيماهم يف : " أيدي أمثال هؤالء الشبان الذين ترتسم على جباههم زبيبات قال فيها تعاىل

  2».كالعقارب بني أيديهم." وجوههم من أثر السجود

مني حيملون بنادق الغرض منها قتل استنكر الشاعر من خالل هذه الفقرة، رؤية رجال مسل   
الناس وإيذائهم، وقد جاء هذا الوصف ليربز حجم النفاق الذي كان عليه بعض الناس الذين 

  .اتخذوا من الدين وسيلة لتحقيق مآرم السياسية

   ا اجلانب النسوي فقد متثل يف وصف شخصية امرأتني مها العارم وزهرية، وربما اقتصر أم
على هاتني الشخصيتني وإبراز مجاهلما ملا هلما من أمهية يف حياة بطل الرواية وصف الكاتب 

مثلت صورة املرأة القوية اليت استعملت كلّ وسائلها لإلطاحة وأسر الضابط  فالعارم؛ الشاعر
  :الفرنسي
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  1».كانت مجيلة، بضة، محراء، مكتملة، يف العشرين من عمرها «

يت كانت حاسرة الرأس، إذ فضلت أن تنتزع منديلها وحتتزم به، التفت حنو العارم، ال « :وأيضا   
كان شعرها يتدىل طويال أمحرا على صدرها، العرق . على أن تظلّ تسري كالنفساء، كما قالت

بشرة وجهها احلمراء علتها صفرة . ب من  جبينها، أنفها ينفتح وينغلق كلما تنفستيتصب
قدمت إىل األمام صاعدة، ينم إىل جانب ركبتيها شحوب خفيفة، صدرها يعلو وينخفض، كلما ت

  2» .القويتني على اإلصرار

أطلت، يف  «: فتعترب املرأة اليت أحبها الشاعر واليت مل تغادر خميلته حتى قبل املوت زهريةأما    
أنفها رقيق بفطسة تتناسب (...) خميلته، بوجهها الغالمي، ذي العينني املنتصبتني يف طريف وجهها 

خنابتامها . متام التناسب مع شكل الوجه الطويل، منخاراه صغريان يروحان يهتزان كلما تنفست
ر شفاه وردي ممتلئان بعض الشيء فوق فم صغري رقيق الشفتني، حيلو هلا دائما أن تصبغه بأمح

باهت خافت، ذقنها الدقيق، تزينه فلجة رقيقة تكرب وتصغر حسب حالتها الصحية، يتراوح لوا 
  3».بني بياض ومسرة وزرقة، وذلك ما جيعلها تبدو، يف الوقت الواحد آسيوية إفريقية

 تكن مل. بانت أسناا « :وقد ركّز الطاهر وطار كثريا على شكل زهرية حتى أدق تفاصيلها   
  4».كانت صغرية، مسوسة، لكن منسجمة مع فمها، ومع لثتها ولثغتها القصرية احملمرة. بيضاء

وهكذا جاء وصف الشخصيات ماديا ذه الطريقة العميقة لإلحالة على األبعاد األخرى،    
  . وخاصة شخصية الشاعر اليت ركّز الكاتب عليها كثريا ملا هلا من أمهية كبرية يف الرواية
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  :البعد النفسي -ب
إنّ السمات النفسية هي املالمح اليت متيز شخصية ما عن باقي الشخصيات األخرى     

إخل، وتظهر هذه املالمح من ...كالشجاعة واجلنب والذكاء والغباء والتمرد واحلقد واالنتهازية
وبقدر ما يكون الروائي قادرا على تصوير الشخصية  ،خالل املواقف اليت توضع فيها الشخصيات

من الناحيتني الفكرية والنفسية، تزداد قدرته على إجياد اإلشكاليات اليت تصنع مواقفا نلمحها يف 
  .أنفسنا، أو يف أناس حنس م

 ،متزقاتو وعامل اجتماع هو مزيج من هواجس وتساؤالت، عشق، عزلة شاعرالبطل إنسان    
طالبا كان يعشق الفلكلور والعزف على الناي، اغتنم فرصة حفل اية السنة الدراسية عندما كان 

د على اخلشبة ليقدر أن جيسرقصة (م نشاطا خمتلفا متاما عن احلفل ذي الطابع الفرنسي، لقد قر
  .بربنسه األبيض) العريب/الفارس الرببري(، رقصة الفارس املغوار )مرواح اخليل

كلّ ذلك حسب . نس بيدي، أرفع أحيانا اليمىن قليال، وأحيانا اليسرىأمسك جناحي الرب «
  1».حركات الركبتني والصدر الذي يعلو وينخفض، والكتفني الذين يتقدمان ويتأخران بالتناوب

   ها رقصة تلخسنوات  مرور ت تسكنه طيلة حياته، بعدص تارخيا بأكمله وهي الرقصة اليت ظلّإن
، يف غمرة التحوالت ومظاهرات املدينة ويف )مرواح اخليل(ده احلنني إىل من ذلك احلفل ش طويلة

ل على شريط كاسيت عزلته مبرتله خيرج الربنس من حقيبته العتيقة، وعلى إيقاع فلكلوري مسج
  .ينخرط يف رقصة صوفية جمنونة

وقع مغمى عليه، ومل يدر ما . اجلزائري ابن اجلزائرية .اجلنون ابن اجلنون .اللحن ابن اللحن «
. حتي اجلزائر حرة مستقلة: الذي حدث بعد ذلك، مل يسمع اهلتافات اليت انفجرت يف القاعة
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محلوه إىل سريره فاقد الوعي، . مل يسمعها. ترددت األصوات، من أركان خمتلفة، باللغة الفرنسية
 1».كما هو شأنه اآلن

 الرواية تقاسيم الثنائية الضدية على مستوى الرغبات اليت تتنازع وتتضارب يف كما تتجلّى يف   
  :داخل الشاعر، ومن ذلك ما يلي

إنها طقوس الشاعر، تكاد تتحول، إىل  «أنّ نفس الشاعر تأىب اقتحام اآلخرين خللوا املقدسة    
ذاته تتحقق من خالهلا،  .حركات تعبدية، يستلذ ويستطيب أداءها، ويشعر بالزهو، وهو يؤديها

ولوج  زهريةلكنه رغم ما قاله عن نفسه إالّ أنه مسح لعمار بن ياسر و 2».وضمريه يستريح ويتطهر
  .عامله اخلاص املظلم، ليضاء بنور مشعة احلب والصداقة

كما أنّ الشاعر كان يأىب االختالط مع اجلريان، فهو ال يعرف أمساءهم وال عدد أفراد أسرهم،    
لقد اعتربهم من أول يوم، ممن ينبغي أن  «وال يرد على حتية أحدهم ، ماذا يفعلون يف حياموال 

  3».جتاهلهم .يشملهم العقاب، بالتدهلز التام

ورغم ذلك متىن لو استطاع الدخول يف وسط اآلالف املؤلفة املتعالية أصوام ليندمج يف     
أعاد إغالق النافذة، وقرر أن يرتل إىل  «ه أن يتنور يف أعماق جذبتهم مفسحا اال للدهليز املظلم

فاملسألة . ماذا جيري بالضبط. املدينة، أو باألحرى أن يتتبع مصدر األصوات، ليعرف ماذا هناك
مهما كان األمر، تعنيه، منذ قرر أن ينغمر، وخيوض مع اخلائضني، بسببها، حبيبة الروح، مشعة 

ق نورها يف دهليزه، واليت يتمىن أن ال تنطفئ، واليت وثق أن دهليزه، الشمعة الوحيدة، اليت انبث
 4».نورها أقوى من مجيع األنوار، ذلك، أا من نوره هو، نور السموات واألرض
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نزوع سياسي، تقب حزب أو التظلّل حتت أي ل توزيره كما أنّ الشاعر كان يرفض االخنراط يف أي
لى أعضاء جملس احلركة اإلسالمية العلمية وعمق ثقافته ععلى الفالحة بعد أن استعرضت كفاءته 

أيها الشهيد األول يف تاريخ اجلمهورية  !أيها الوزير الشهيد !أيها الشاعر الشهيد !أيها الشهيد«
   1».اإلسالمية

والبعد النفسي عموما لشخصية الشاعر يبني عن كم هائل من التناقضات اليت  ،نفسية الشاعر   
 . هات احلرية والتردد والقلقزجت به يف متا

هو شجاع القلب والرأي مزهو بتفوقه العلمي، مييل  «:يقول عبد اهللا اخلمار عن هذه الشخصية   
أما انفعاالته . إىل العزلة ويقضي جل وقته يف املطالعة بالعربية والفرنسية ويف التحليل واملناقشة

دون أن يكون هناك من يسمعه، فكانت انفعاالت شاعر، فهو يتكلم أحيانا بصوت عال 
رقصة مرواح (ويضحك من أعماقه، ويبكي بالدموع وينوح، ويرقص تعبريا عن حبه للجزائر 

وكانت عواطفه حنو زهرية املرأة اليت أحبها وحاصرته عيناها السوداوان صوفية ). اخليل
 2».الحسية

والصفات وقد وصفه الكاتب فاألمر خمتلف معه، فهو غري متناقض السلوك  عمار بن ياسرأما    
  :قائال

وهو جد . يناصر العقل واالعتدال، ويبغض اجلهل والتطرف، امسه احلركي عمار بن ياسر(...)  «
هذه  3.»(...)بعض ببعضهما د العالقة بينهما، ويستعينان مسرور مبالقاته للشاعر ويتمىن لو تتوط

الشاعر ويتمىن  ه ضد التطرف فهو حيبأنها عدا أهم مميزات عمار بن ياسر النفسية، ولعلّ أمهّ
  .صداقته
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فكانت كغريها من بنات اجلزائر حتلم بوظيفة وأيضا باالستقرار، وهذا ما جعلها تقيم  زهريةأما    
رمبا، ال أختلص . ال أحبه «تدرك حقيقة مشاعرها حنوه بالضبط  عالقة مع الشاعر ولو أنها مل تكن

هو الشيء املفتقد يف احلياة، . هو اليسار. هو اليمني. هو اخللف. امهو القد. هو أنا. هو هنا. منه
   1».والذي ظهر فجأة

لت يف جمملها الشباب اجلزائري هذه هي نفسيات شخصيات رواية الشمعة والدهاليز لقد مثّ   
 .مبختلف أنواعه وصفاته وأخالقه

 :البعد االجتماعي - ج
الرواية يربز تفاوتا طبقيا يف الواقع املعرب عنه فيها املتبلور يف إنّ املكون االجتماعي املتوافر يف    

عملية انتقاء الروائي للشخصيات املؤدية للوظائف، املرتبط وجودها أساسا بالطبقة الشعبية الفقرية 
  .الساخطة على الوضع السائد يف البالد

ناء العامل الغريب عنه متاما، أبناء فالشاعر كان الفقري الوحيد املتابع للدروس يف مدرسة تضم أب   
مدرستنا، ليس فيها فقري  « جتار القرية وكبار فالحيها، وأبناء املوظفني يف اإلدارة الفرنسية

كلهم أبناء موظفني يف اإلدارة الفرنسية، مبختلف فروعها، من السكك احلديدية، إىل الربيد، .غريي
  2».إىل الشرطة؛ ومن جتار القرية، وكبار فالحيها

قلت أليب، إنك  « البد له من بسط السواعد والتشمري عنهاكان وألجل املواصلة واالستمرار 
وال ميكنك، أن . عامل جد غريب. تقحمين يف عامل غريب عنا متاما، فقال حبماسة قوية، نعم

ما دام املدير قبلك على . تستمر فيه، إالّ إذا مشرت ملهمتك، وأغمضت عينيك على كل ما حولك
تقتات كامل النهار . أنت عليه، وما دام املدرسون ال يرفضونك من القسم، فال يهمك الباقي ما

الدنيا . بدورو مترا، ويف الليل إذا أعطتك الولية ابنة خالة أيب رمحه اهللا عشاء، أكلته، وإال فال
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ات داللة كما أنّ إقامته يف مدينة اجلزائر ذ 1».حرب، واملعيشة وعرة، وينبغي أن ال حنرج أحدا
  .شي الطّاغي الراهن ألوضاع البالدرمزية قوية وصادقة، صادحة بالتفاوت املعي

وانسياقه مع التيار  عمار بن ياسروكذا بروز التوجه السياسي املرتبط بالدعامة الدينية لدى    
اإلسالمي إثر تدهور اجتماعي أملّ به وبأمه وأخواته، بعد أن قام األب جرهم ألهداف ومطامع 

 .شخصية مرادها الغىن والترف والرفاهية الزائدة

كان التيار قويا فانساق يف الدهاليز املظلمة، . مل يتمكن أيب من أن يكون سوى واحد منهم «
دشن حياته التواطؤية بتطليق أمي، بعد أن وضعين (...) فه لسرداب آخرميتصه سرداب مثّ يقذ

أخواي الكبريان، أحدمها استشهد رمحه اهللا، والثاين التحق باجليش، (...) جنينا يف أحشائها 
وبقيت أمي مع ثالث بنات، تعاين العزلة واملرارة وضيق ذات اليد، فما كان يدفعه هلا قليل جدا، 

 2».انا عدة أشهروكثريا ما كان ينس

 ،زهريةد تركيز الروائي على هذا اجلانب خالل عملية وصفية للمحيط الذي حتيا فيه ويتأكّ   
املكون من ستة بنات يكد ألجلهن والد جيوب احلارات واألحياء بعربة خضار، ينادي حتت 

 .شرفات املنازل غري مبال بالطّقس وحالته

وابعد عنه يف بيعه وشرائه يف . ال تسق إليه إال من خيافك .اللهم احفظ أبا العيال من كل سوء «
  3».اللهم ارزقه مبا يسترنا أمام عبادك أمجعني. غدوه ورواحه، كل أمحق وكل شرير

فقد أراد الكاتب أن يربز املظاهر االجتماعية اليت حيكمها الفقر واحلرمان واحلاجة، وذلك من    
  .ساة االجتماعيةخالل إدخال شخصيات يف حميط يعاين املأ
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يعود بعدها إىل النصبة، يغسل اخلضر . خيرج يف الساعة الثالثة صباحا قاصدا سوق اجلملة «
بعضهم يطلب . ويسويها مربزا حماسنا مصارعا الزبائن، كلّ زبون يريد أمجل ما عندي ناسيا غريه

ف ينفجر يصرب، إال أنه ال يدري كي. يصرب املرء. وبعضهم حياول فرضه بعنف ذلك بلطف،
  1».وخيرج عن طوقه

إنّ األزمة اليت عصفت باتمع اجلزائري خالل السنوات املاضية، واليت مست كلّ طبقات    
فاتخذت من املأساة  ،اتمع جعلت الرواية تأخذ منعرجا آخر عاجل موضوع األزمة وآثارها

 ؛تتشكل خمتلف عناصر سردها اجلزائرية مدارا هلا منها تتولد أسئلة متنها احلكائي، ويف أحضاا
والروائي الطاهر وطار حاول من خالل هذه الرواية إبراز أسباب اندالع األزمة السياسية يف البالد 
والذي كان من أهم أسباا الفقر الذي كان يعاين منه الشعب اجلزائري واهلوة الكبرية اليت كانت 

  . رها بعض الناس بعد االستقاللتفصل بني الطبقة الفقرية والطبقة الغنية اليت احتك

الروائي العظيم هو الذي يستطيع أن يصور شخصيات فنية مقنعة بطبيعة  « :يقول طه وادي   
 2».الدور الذي تؤديه حبيث تتعدى إطار الشخص إىل الشخصية ومنط الفرد إىل منوذج اإلنسان

التفاوت بني طبقات اتمع، كان لقد استطاع الطاهر وطار أن يربز من خالل هذه الرواية أنّ 
  .أهم سبب يف اندالع املأساة اجلزائرية يف فترة التسعينات واليت خلفت آالف الضحايا

  :البعد اإليديولوجي -د
لقد جاءت رواية الشمعة والدهاليز تفجريا للذاكرة يف إطار البحث عن وقائع املاضي من أجل    

والوقوف على خيوط األزمة اجلزائرية عندما انضم التيار  صريورة األحداث اليت ميوج ا احلاضر،
  .الديين السلفي إىل الكتلة السياسية يف اجلزائر
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إنّ عملية البناء اهليكلي لشخصيات رواية الشمعة والدهاليز ذات فاعلية يف تصوير املشاهد    
 عمار بن ياسر، فشخصية ةاملتنافر الروائية املتنوعة املصرحة باملواقف ذات التوجهات اإليديولوجية

ره الروائي كشخصية إسالمية تناصر العقل واالعتدال وتبغض اجلهل والتطرف، وعلى الذي صو
له يف الطرف املعاكس اجلماعة اليت ينتمي إليها، املتطرفة يف جانب كبري من الثقافة والرصانة ميثّ

  .أفكارها ومضامينها ومناهجها ومواقفها

الدولة عوضت العبارتني السابقتني، اجلمهورية واخلالفة، وأن ذلك كان  الحظ الشاعر أنّ كلمة «
متعمدا، فرغم مرتلة هذا األمري عمار بن ياسر، فإنه تفادى اخلالف مع هذا الشاب، الذي ال يعلم 

احلركة ليست تنظيما موحدا، وإمنا هي عدة فصائل، ورمبا هؤالء الشبان من . إال اهللا من يكون
  1».هاته إحدى إشكاليات احلركة الداخلية. املسلحالفصيل املتطرف 

تعاجل الرواية يف جوهرها موضوعا واحدا، يتجسد يف وضع قائمة تفسريات للحال الذي آل    
إليه الوطن، وميكن استقراء التوجهات اإليديولوجية املتضاربة واملتضادة يف رواية الشمعة والدهاليز 

، إذ يلخص هذا املشهد الشاعرعلى ما ورد يف اجلملة اخلتامية، املتضمنة ملشهد مقتل اعتمادا 
جمموع اإليديولوجيات املتوافرة يف النص، الظاهرة يف التهم املوجهة إليه، النابعة من حقد 
إيديولوجي مصدره اختالفه وإياهم يف نزوع فكري رافض للسلطة احلاكمة ونافر من اجلماعة 

الرواية حيمل يف ثناياه أثرا إيديولوجيا بارزا، يظهر يف  ح كفئة متطرفة أصولية، فنصاحلاملة للسال
  .موقف الشاعر املعادي ملبادئ احلركة اإلسالمية

كل حزب يتأسس، حياول انتزاع البساط . االنتهازيون يركبون موجة الدين. إم شيع وأحزاب «
املهمشون يف احلياة يظنون أنّ حجة . إسالمهااألجهزة تنشئ أحزاا وتستعمل . من حتت اآلخرين

  2».وجبة وحلية وإن شاء اهللا والسالم عليكم، تصنع مسلما شريفا، وختلق اعتبارا اجتماعيا
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  :ويرتسم اختالف هذه اجلماعات املتطرفة يف تنوع التهم املنسوبة للضحية ومن ذلك

ين للوصول إىل أغراضهم السياسية دف االتصال باألشرار الذين يتوسلون الد :التهمة األوىل «-
  .ضرب النظام الدميقراطي

ممارسة السحر والشعوذة على فتاة يف زهرة العمر، أفسد عليها مهمتها األساسية :التهمة الثانية -
  .احملددة يف التجسس على الصحفيني لصاحل املخابرات

ليس من عامة الناس، اقتحم عامل تتعلق بنشاطه الفكري كباحث وأستاذ جامعي  :التهمة الثالثة -
  عمار بن ياسر، شوش فكره وأوقعه يف شباك كمينه

  .الزندقة، لكونه معتزيل معاد للمذهب السني :التهمة الرابعة -

تشكيل خطر على فرنسا واجلزائر واإلسالم واحللف األطلسي وجملس التعاون  :التهمة اخلامسة -
  .ناقشة الطلبة بغري اللغة الفرنسيةاخلليجي والعروبة أيضا، ومة قبوله م

تقزمي دور اإلسالم، جبعله مشعة يف دهليز العصر، وهو كان ومازال نور : التهمة السادسة -
  1».السماوات واألرض

تتباين التهم لتشكل يف جمموعها مة واحدة، تتمثل يف عدم توافقه معهم واختالف رؤاه عن   
  .الفكرية اخلاصةقناعام، الظاهرة يف توجهام 

لقد رمى الروائي، من توظيف هذه التنويعة اإليديولوجية، إىل تفسري سبب اندالع جحيم    
فتصادم اإليديولوجيات انتهى باغتيال الشاعر املثقف  ؛الدموية يف البالد، املتعلقة بفلسفة االختالف

غم موقفه احليادي الغالب جتاه فر ،باعتباره الفرد احملتكم للعقل كعتبة معيقة البد من التخلص منها
األحداث املتنامية أطرافها على كلّ املستويات واألصعدة، مل يسلم من بطش األيادي املتطاولة 
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على حريات اآلخرين، فمشهد الرواية األخري يفسر جبدارة علّة تدفق وايار سيول الدماء من 
  .راعات اإليديولوجية املأزومةجديد بعد مرور زمن االستعمار، إثر حتول اجلزائر ألرض الص

رواية سياسية تلعب فيها األفكار السياسية الدور الغالب  «يرى طه الوادي الشمعة والدهاليز   
والتحكمي حيث تصل تلك األفكار إىل ال شعور الشخصيات بكل مظاهرها العميقة واملثرية 
للمشاكل لدرجة أا تالحظ عرب تصرفام، وهذه الشخصيات نفسها واعية بانتمائها 

اة اتمع وتفعل ذلك باسم وحتت اإليديولوجي السياسي وهي تفكر على أساس تأييد أو جم
  1».إحلاح اإليديولوجيا

كما أنّ داللة املوت اليت جاءت ا اية الرواية مل تكن تعكس مشاهد العنف والقتل اليت    
شهدها اتمع اجلزائري خالل األزمة الوطنية، وعاشها املثقف اجلزائري بصفة خاصة فقط، بل 

ي على أبعاد عميقة، فالشاعر يف احلقيقة قتل من طرف اجلميع محلت داللة جمازية أيضا تنطو
التخلف واجلهل واالستعمار والتطرف والسلطة ألنه ببساطة الطرف الذي يهدد مصاحل اجلميع، 

  .وهذا هو املغزى العام من هذه الرواية 

 من البعد الزمين هذا ومن خالل ما رأيت وعشت، أعلم أنه يصعب على أي «: يقول الشاعر
. ولد البحر والرب. ولد مجيع الشياطني ومجيع املالئكة ومجيع اجلن. كائن آخر أن يكون جزائريا

األبيض، . الرببري، العريب، الفينيقي، الروماين، الوندايل. ولد الساحل والسهل والتل والصحراء
جلرح واجلريح ا. املقتول. القاتل. ولد الوطنية واخليانة. ولد احلماقة واحلكمة. الزجني، األصفر
  2».والسيف اجلارح

لقد حاول الطاهر وطار من خالل رواية الشمعة والدهاليز أن يربز االختالف املوجود يف    
اتمع اجلزائري، فهو ليس اختالفا يف العرق فقط بل هو اختالف يف األفكار واإليديولوجيات 
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وبالتايل انشقاق اتمع إىل فئات  ،اليت سامهت بشكل كبري يف بروز اهلوة الوطنية وظهور الطبقية
  .  متطرفة مسلحة كان هدفها الوحيد تدمري كلّ من حياول بناء الوطن 

  :األبعاد الفنية الداللية لشخصيات رواية الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي -ه
لقد صور الطاهر وطار من خالل رواية الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي كيف عاشت    

فعكس بذلك يوميات اجلزائري يف زمن الال إنسانية، حني  ،جلزائر اإلرهاب يف أصعب حاالاا
يتحدى املوت الذي خيطف األرواح يف أبشع صورة؛ وعلى هذا النحو تشكلت شخصيات هذه 

  .الرواية وأبعادها

  :البعد املادي -أ
 ،للشخصيات كالقسمات واهليئة العامةيعتين الكاتب يف البعد املادي بوصف املالمح اخلارجية    

  : الرواية كما سيتضح ذلك من خالل النماذج التالية املأخوذة عن 

  :بطل الرواية يف فقرات كثرية ومن ذلك للويل الطاهرلقد جاء الوصف اجلسمي 

أمسر اللون، مستطيل الوجه، مقوس األنف، مكترت الشفتني، كث احلاجبني، ماضي العينني  «
يته يتراوح لوا بني محرة وسواد، عريض املنكبني، ينسدل على كتفيه شعر رأسه أكحلهما، حل

  1».األسود الغزير، طويل مستقيم القوام

ألقت عليه نظرة، فبان هلا شابا يافعا، على رأسه مشاغ أبيض وعقال أسود،  «: ويف موضع آخر   
الراءان يلتقيان عند . مقلوبة حليته تنحدر من اليمني كحرف راء، ومن اليسار كراء أيضا لكنها
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عليه بذلة إفرجنية، . أنفه معقوف، وحاجباه كعينيه يشعان بالسواد. نقطة كبرية يف حجم الذقن
  1».داكنة اللون ويف قدميه حذاء يشع بالسواد بدوره

ا الويل الطاهر أنّ منظره يوحي بالوقار واهلدوء موصف فيه تنيلال الفقرتنيسيالحظ من خالل     
أحد أولياء اهللا  يقدمانه على أنهكله وهندامه يناسبان دوره يف الرواية، فشكل حليته ومالبسه وش

  .الصاحلني

الشخصية اليت سحرت الويل الطاهر جبماهلا، واليت أحلقت به لعنة مضت معه إىل آخر  بالرةأما    
فقد جاء وصفها كما يلي ،بت له ضياعا وفقدانا للذاكرةالرواية وسب:   

بيضاء مستديرة الوجه، عيناها كبريتان شديدتا السواد، هدبامها ينفرشان بساطا أسود على  «
هذه هي  2».خديها، فمها صغري مستدير مكترت ، أنفها يضفي على مالحمها مسحة هرة أو لبؤة

مالمح شخصية بالرة اجلميلة اليت أحبها الويل الطاهر، وسامهت كثريا يف بناء أحداث الرواية ويف 
  .  غيري مصري الويل الطاهرت

وهي  ،كما يوجد شخصية أخرى كان هلا دور عظيم يف الكشف عن جانب آخر من الرواية    
  :عيسى حليلحشخصية املتطرف اإلرهايب 

فيها صورة لشاب تغطي وجهه املربع حلية سوداء، وتلمع عيناه السوداوان، مان . فتح امللصقة «
  .اإلفصاح عن شيء يثقل صدر صاحبه

ارم اخلطري املدعو عيسى حليلح، يكافأ من يأيت به حيا أو ميتا، مبليون : صاحب هذه الصورة
  3».دينار
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    ضح تطرفه، فشكل حليته وعيناه اللتان تنمان عن قول شيء مهم وكأنه مل فمن خالل مالحمه يت
أجوبة، وكأنّ هذه املالمح يصل بعد إىل ما يريد أو أنّ أسئلة كثرية كانت حتوم يف ذهنه مل جيد هلا 

هي نفسها مالمح املتطرفني الذين غالبا ما يظهرون على شاشات التلفزيون حلية كثيفة وعينان 
غريبتان خميفتان؛ وإذا كانت اللحية تدلّ دائما على الشخص املتدين، فإنّ الفرق بني حلية الويل 

لطاهر ميثل اإلنسان الذي يريد الطاهر وعيسى حليلح تظهر االختالف بني الشخصيتني، فالويل ا
 يلجأ إىل القتل إنقاذ اإلسالم من وباء الكفر والفسق، يف حني ميثل عيسى حليلح اإلرهايب الذي

  .نفسه محاية حبجة

  :البعد النفسي -ب
بني صفات  تتعدد األبعاد النفسية للشخصيات يف رواية الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي    

  :ميتاز بأخالق عالية وصفات إنسانية رائعة ومن ذلك  ية، فالويل الطاهر مثال إجيابية وأخرى سلب

آخرها . مل يغضب الويل الطاهر يف حياته سوى مرات قالئل «: ومن ذلك احللم وقلة الغضب* 
  1».يوم وجد املائيت بنت وبنت يبكني. كانت، صباح العودة من احلضرة عند الزيتونة

كان يتحاشى النظر إليها، وكانت تتأمله  «: قول الراوي ويتضح ذلك من خالل العفة* 
  2».متلهفة

  3».خفض بصره، لعن الشيطان الرجيم. اهتز قلب الويل الطاهر. ابتسمت «: وأيضا

مل يفهم الطالب أنّ الويل الطاهر يستنكر هذا التعظيم الذي  «: يف قول السارد التواضع* 
   1.»(...)استعمله يف حضرته 
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قررت  «: يف إحدى املعارك اليت كان خيوضها والشجاعة واإلصرار وعدم االنسحابالقوة * 
فالذين انسحبوا، مل يفكروا يف انتشال جثث موتاهم، وأكيد . أن ال أنسحب حىت تنجلي املعركة

  2».سيعودون أم

اية هذه هي معظم الصفات اليت تربز نفسية الويل الطاهر بوضوح، أما بالرة فتتجلى يف الرو   
  :السفور والوقاحة وعدم احلياءباتصافها خبصال وصفات متناقضة فمرة مقيتة مثل 

لكن متضغ علكة، يف وقاحة . بالسفور وال باجللوس، كانت هي هيال مل تنتظر أن يؤذن هلا  «
   3».بينة

  :للويل الطاهر حبها الصادقوأحيانا بصفة مجيلة مثل 

هذا الفَيف، ليس سوى حالة، عشتها، فأنزلتين من السماء، وال مهرب . موالي احلبيب. حبييب «
  4».نعمره باجلوهر وبالعرض. هذا الفَيف. لك من أن تعمره

فهي بالتايل تثري يف نفس القارئ شعور االمشئزاز حني تظهر ألول مرة يف الرواية وحتاول إغراء     
شعور الشفقة وخاصة بعد أن استل الويل الطاهر القرط من أذنيها الويل الطاهر، مثّ قد تثري 

فتحولت إىل أثان عضباء؛ ليعرف يف النهاية أنّ غرضها كان إجيابيا وأنها حاولت أن تساعد الويل 
الطاهر يف إجناب النسل اجلديد الذي كان يطمح إليه من خالل إنشائه للمقام الزكي، وهذا ما 

  .لطاهر يف آخر الروايةأثار حزن وندم الويل ا
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أما الشخصية الثالثة يف هذه الرواية فهي عيسى حليلح املضطرب نفسيا كغريه من اإلرهابيني،     
وهو مثل بالرة جتلت يف شخصيته صفات كثرية متناقضة فمرة يثري يف نفس القارئ الشفقة ومرة 

  .البغض والكراهية

مة اخلبز وجرعة املاء ونسمة اهلواء، وأن أعمر أن أقتسم مع عدوي لق - يا سيدي -أنا مستعد  «
معه فضاًءا مشتركا من احلرية، أحب فيه الناس كما أحب، وأكتب فيه الشعر واألدب كما 

إن كنت تعرف واحدا مستعدا هلذا، فدلين . كما أحب؟ –إن استطعت  –أحب، وأموت فيه 
  1».عليه ألجعله صديقا

ل هذه الشخصية أن يكشف أنّ بعض املتطرفني أُجربوا على ربما أراد الطاهر وطار من خال    
وا ؤمحل السالح والقتل ربما ألنهم تعرضوا للظلم مثل عيسى حليلح األستاذ اجلامعي أو لعلّهم جل

للقتل دفاعا عن أنفسهم فقط فهم يقتلون حتى ال يقتلون، فعيسى حليلح مستعد لوضع السالح 
اجلامعة إن وجد من يساحمه، ولعلّ الطاهر وطار حاول من خالل هذا جانبا والعودة إىل مدرجات 

 .كلّه أن يربز أن املصاحلة الوطنية واملساحمة هي احللّ الوحيد حتى تتجاوز اجلزائر أزمتها

  :البعد االجتماعي - ج
يتم حتديد هوية الشخصيات وبعدها االجتماعي عن طريق القارئ الذي يكون بالتدريج عرب    
اءة صورة عنها كما هو احلال يف هذه الرواية، فهو ميلئ الفراغات والفجوات وجيمع خمتلف القر

الصفات املتعلقة ذه الشخصيات املشتتة عرب فضاء السرد من أجل إعادة بنائها يف إطار حركية 
  .النص، كون الشخصية يف الرواية هي تركيب جديد يقوم به القارئ 

، فهو النواة اليت جتيء وتذهب منها وإليها مقامهاهر الذي يبحث عن بطل الرواية هو الويل الط   
األحداث، وقد قدم املؤلف شخصية الويل الطاهر على أا شخصية رئيسية، وقد مجع فيها كلّ 
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التناقضات، فهي شخصية متعددة الوجوه، فمرة بطل صويف، ومرة إنسان مسلم تائه، ومرة حاكم 
ومن الوجوه املتعددة  ،ه هذا اقتضته مرتلته يف الرواية إذ هو البطلمتسلط وإرهايب، وتعدد الوجو

  :للويل الطاهر

فهو يعيش خارج احلضارة يف شطحات صوفية سلبية يف الوقت الذي حققت : البطل الصويف* 
  .فيه الشعوب األخرى الرفاهية عن طريق استثمار العلوم؛ فهو يركب عضباء يف عز غزو الفضاء

الشمس يف . قابلته العضباء تلتهم شعريا وحشيشا أخضر. فتح عينيه. الطاهراستفاق الويل  «
  .يا خايف األلطاف جننا مما خناف: األنني ينبعث من داخل املقام الزكي. مكاا ملا تزل

شهد واستغفر، ومجع جلبابه، وض ينفضه من الرمل، ومما قد يكون علق به، وتال الفاحتة 
  1».واملعوذتني وآية الكرسي

الذي يطمح إىل استئناف تاريخ الفتوحات واستعادة جمد الدولة  أحد الفاحتني املسلمني* 
  .اإلسالمية

نعيد اجلهاد يف . ننهض هؤالء املستكينني اجلهلة األذالء، ونبدأ من حيث بدأ العرب األوائل «
نستعيد القسطنطينية، واملغرب واألندلس، . سبيل اهللا، إىل ما كان عليه، ونستأنف الفتوحات

يدخل الناس أفواجا . ونصل هذه املرة، موسكو وباريس وكوبنهاغن، واهلند والسند وكلّ العامل
  2».يف دين رم أو يدفعون اجلزية

مثّ يتقمص الويل الطاهر شخصية الكاتب املصري املعروف احلائز على جائزة نوبل لآلداب     
  :صاحب الثالثية الشهرية وأوالد حارتنا يقول جنيب حمفوظ
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ترى فيما هو يفكر، وفيم يسرح . ميشي اهلويىن، كان يتماسك، كبنيان مهدود. ها هو قادم «
رأيتين ممزقا . رأيت مصر والعرب واملسلمني فيه فينا. يف حلظة رأيتين فيه. الفاجر اآلن؟؟؟ خياله

  1».بني أنا وبني آخر غريي 

قرأ الفاحتة، وسورة  «: جند الروائي يصف كيفية صالة الويل الطاهر: مسلم تائه مثّ شخصية   
ي يصلى النار الكربى مثّ ال األعلى، وتوقف عند اآلية سيذّكر من خيشى ويتجنبها األشقى الذ

ويف الركعة الثانية وجد نفسه يتلو أمل تر إىل ربك كيف مد الظل ولو شاء ... ميوت فيها وال حيي
وفرح لعودة ذاكرته إىل هذه اآلية، بعد أن امنحى ... جلعله ساكنا مث جعلنا الشمس عليه دليال

  2».أخرى غري الفاحتة وسورة األعلىالقرآن من صدره، وباءت حماوالته املتكررة، يف تذكر سور 

فالويل الطاهر الذي يتبىن مشروع إقامة الدولة اإلسالمية ال حيسن حتى إقامة الصالة فهو    
يا يقرأ القرآن وهو إذا ما قرأ مصلّ ينساها وكأنه ال حيفظ من اآليات سوى الفاحتة واألعلى،

، ويف هذا املعىن ما يربز سقوط احلركة ح جهل الشخصية ألمور الدين ذاتهوهذا ما يوض .منكوسا
  .اإلسالمية يف متاهات الفتنة

جنده ميتلك كلّ مواصفات اإلرهايب حبيث يستمتع بقصف الطائرات مستخدما عبارة : اإلرهايب* 
هتف الويل الطاهر وهو يصوب مدفعه . اهللا أكرب «اهللا أكرب اليت غالبا ما تسمع من املتطرفني 

ضغط بإصبعه بقوة على الزناد، حىت أحس به يكتوي . نت حتوم فوقهالرشاش حنو طائرة، كا
حبرارة احلديد، فما أن كان من الطائرة املغرية سوى أن ولت الدبر، خملفة وراءها دخانا أسود 

  3».قامتا

  :كما أنه يصدر األوامر بقتل األبرياء من األطفال والنساء كما حصل يف حي الرايس محيدو
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توزعوا على كل بيت، وال تبقوا، ال على من جرت عليه املوسى، وال من مل جتر عليه، من  «
   1».وما غنمتم من شيء فلي مخسه...حاضت ومن مل حتض، عدا من يعن لكم سبيهن

فشخصية الويل الطاهر متعددة الوجوه يف العمل الروائي، فهو مرة يهرب من جلده، ومرة ينشد    
حنني عصور خلت ال هو فيها وال هو يف العصر احلديث، وتعدد هذه األدوار يف إىل املاضي إىل 

الشخصية الواحدة جاء للكشف عن سلبيات اتمع اجلزائري خاصة واتمع العريب اإلسالمي 
  .عامة

شخصية ذه الصورة فإا ستكون حاملة هلويات وإيديولوجيات وأفكار متناقضة  « :فإذا وجدت
من الشخصيات السابقة حتمل زادا معرفيا متميزا وال ميكن أن يكون الويل  ألن كل شخصية

الطاهر كل هذه الشخصيات معا ولكن الكاتب يتعمد التمويه والتعمية فاملقصود إذن ما وجد 
  2».داخل البطل وليس البطل يف حد ذاته

فها الطاهر وطار يف استدعاها أو وظّ هاته الشخصية التارخيية فهي جزء من احلدث،بالرة أما    
وقد كان مشروعها الذي تريد أن حتققه هو أن  ،ومرآة هلا للويل الطاهرروايته فكانت تابعة 

إنما يا موالنا، أنت بدورك، تتوق إىل نسل جديد، حمصن  « تنجب منه ولدا يكون كلّ الناس
بالد جمربا العباد ضد الوباء، ينشأ على إسالم صاف، ويتحول إىل جيش تغزو به العامل، فاحتا لل

  3».دخول يف اإلسالمالعلى 

وبالعودة إىل تاريخ الدولة احلمادية وحضارا، جند أنّ بالرة من الدولة الزيرية ابنة األمري متيم     
بن املعز وقد وقع اتفاق صلح بني األمريين احلمادي والزيري، وزوج متيم ابنته بالرة من الناصر 

كنت يا موالي الويل الطاهر، كابنة جمّاعة، قبلت عن طيب  « ولتنيفاستطاعت أن توحد بني الد
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خاطر الزواج من الناصر تربة العز، ال لكونه سلطانا قوي النفوذ أذل كلّ متمرد، إمنا ألقي قومي، 
  1».شر احلرب وويالا

وهم ذكور وإناث مفصولني عن بعضهم  املريدين واملريداتأما الشخصيات املتبقية فنجد    
ك خيوطها الويل الطاهر يف حالة شطحاته الصوفيةالبعض تربطهم عالقة غامضة حير.  

متثل املثقف اجلزائري ودوره يف األزمة، لقد كان حليلح  وهو شخصيةعيسى حليلح  كما يظهر   
أستاذا جامعيا وشاعرا يعشق الشعر وينظمه داخل اجلامعة ويف امللتقيات األدبية ليصبح يف األخري 
يكتب الشعر يف الفضاء املفتوح حنو األعلى يف اجلبل، يكتب بيد وميسك البندقية بأخرى فهو يرمز 

إىل الريف ) احلضري(ك يف األزمة اجلزائرية ونقلها من الفضاء للمثقف اجلزائري الذي شار
 ). اجلبل(

إنها مفارقة غريبة يطرحها الكاتب من خالل شخصية عيسى حليلح الذي يعيش بالنقيضني،    
عيسى حليلح ) اجليش اإلسالمي لإلنقاذ(وقد ركّز الطاهر وطار على إدراج رسالة األديب عضو 

إذن فما على املثقفني األحرار، إال أن يناضلوا على اختالف  «: يف منت الرواية ومن ذلك
من أجل التأسيس تمع راشد، يقوده احلق إىل العدل، يف فضاء من احلرية، مستقر يف ...مواقعهم

ثوابته، نام يف مداه، وال خوف على مجاهري الناس حينها، ألن جدلية السنن املودعة يف أعماق 
  2».ماهري حنو الكماالت املثلى، حيث يريد اهللا سبحانهاحلياة، ستدفع ذه اجل

فشخصية عيسى حليلح تشبه إىل حد كبري شخصية الويل الطاهر فهي متثل متزق املثقف العريب    
  .اإلسالمي الذي أصبح خليطا من مواقف  وثقافات متناقضة بكلّ سلبياا

بابن عريب واملتنيب واجلاحظ، نصفي ممتلئ بالقرآن الكرمي وباحلديث النبوي الشريف و «
والشنفرى، وامرئ القيس وزهري بن أيب سلمى وحممد بن عبد الوهاب وحممد عبده ومجال الدين 
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ممتلئ مباركس وأجنلز ولينني وسارتر، وغوركي وهيمنغواي، وهيغل  اآلخر األفغاين، ونصفي
  1».ودانيت

هر وطار إلعادة تشكيل واقع اجلزائر تعمد رواية الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي للطا    
فالطاهر وطار استطاع أن ، )اإلرهاب(املنفلت من عقاله ووصف الوباء الفتاك الذي حلّ به 

  .يصور الواقع االجتماعي بالصورة اليت يريدها بواسطة حركة شخوصه وتصرفاا يف الرواية

  :البعد اإليديولوجي -د
إىل مقامه الزكي أن حتقق بصدق واقع األزمة اجلزائرية بعد  استطاعت رواية الويل الطاهر يعود   

االنتخابات الربملانية يف التسعينيات، وجتسد حبق ذلك الواقع املرير الذي مر به كلّ جزائري يف 
سنوات اجلمر املاضية، أين أضحى املوت والقهر والغدر عنوان احلياة يف كلّ فجر جديد، حيث 

ين على مسرحية الذبح اليت أتقن أداءها أولئك اخلارجون عن الد استيقظت اجلزائر برمتها
  . والقانون

   ل إليه انطلقت الرواية يف سردها بظهور الويل الطاهر ضائعا يف زمن ليس له دراية به فتخي
وعلى الرغم من أنّ ذاكرته ال تسعفه حتى على تذكر ما حفظه  عديدة تشبه مقامه الزكي، قصور

كرمي ألداء مناسكه فإنه يظل يستذكر ما مر به، فيتذكر مقامه الزكي الذي أقام فيه من القرآن ال
منارا للعلم هروبا من الوباء الذي حلق بعباد اهللا املؤمنني، بعد أن حتولت أحوال الرجال والنساء 

  .وكثر الفسق والفجور فهرب املؤمنون بدينهم إىل ذلك املقام الزكي 

اهر يعود إىل مقامه الزكي حتمل رؤية فكرية وتعبر عن واقع الكاتب الذي إنّ رواية الويل الط   
نتجت عنه شخصية روائية مضطربة فمرة هي صوفية عرب فترات الغيبوبة اليت يقع فيها الويل 
الطاهر ومرة هي مالك بن نويرة أو هي املقاتل وغريها؛ ولكن وبعد حماوالت كثرية وضياع طويل 
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فسه أمام مقامه الزكي الذي فارقه مكرها فيتخلص من أمور الفتنة والفسق جيد الويل الطاهر ن
  .والضالل ويرجع إىل الطريق الصحيح، ليواصل كفاحه من أجل بناء جمتمع إسالمي متكامل

. مهما يكن. أحيانا يهيئ أنّ القصر هاهنا قباليت، وأحيانا يبدو أنه على مسافة تتعدى امليل «
لقد جنوت منها، وختلصت من شرها، وخلصت العضباء معي . ي يروحالوصول البد منه، واحل

بعد أن كادت تضلين ائيا، فكيف يل اآلن وقد مكنين ريب من سواء السبيل أن أخشى هذا 
  1».املشوار القصري، مهما استغرق وقت قطعه

اء بعض الكاتب قد رجع إىل التراث التارخيي العريب وحاول استدع فإنّباإلضافة إىل هذا    
الشخوص احلقيقية، مثل مالك بن نويرة هذا الشاعر الذي قتله خالد بن الوليد، فالطاهر وطّار 
يستنطق التاريخ، فيعود يف ذكره حلروب الردة يف عهد أيب بكر رضي اهللا عنه، حيث جيعل من 

الم باسم حادثة مقتل مالك بن نويرة على يد خالد بن الوليد اليت تعد أول حادثة قتل يف اإلس
اإلسالم لتفتح بابا كبريا ومسألة عظيمة هي مسألة تكفري املسلم ألخيه املسلم، فيستبيح دمه، مثّ 
يسوق وطار رأي أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه حني اعتربه اجتهد يف حكمه، يف حني خالفه 

  .عمر بن اخلطاب ورأى خالدا قد أخطأ وجيب عليه احلد

من الشخصيات واملواقف التارخيية العظيمة ليشري إىل أنّ االختالف  لقد استعان الكاتب جبملة   
بني املسلمني هو مسألة ضاربة يف جذور التاريخ، وأن العجلة والتسرع يف اتخاذ القرارات من 
شأنه أن يقيم الدنيا وال يقعدها، لذا حري باجلميع اختاذ العفو والتسامح سجية وخصاال 

  .متالزمني

فطبيعة هذه االستذكارات من عمق التاريخ العريب اإلسالمي؛ إنما تؤول إىل تصور مؤداه أنّ    
مراحل الصدام بسبب التطرف البد أن حتلّ بشيء من التسامح والتنازل أحيانا، كي ال تستشري 

  . الفتنة ويؤدي الصراع إىل املآزق الكربى اليت عرفها التاريخ العريب قدميا وحديثا
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ول الطاهر وطار أنّ الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي ما هي إالّ جزء ثاين من رواية يق   
الشمعة والدهاليز، وكمقارنة صغرية بينهما جيد القارئ تشاا كبريا بني شخصيات الروايتني 
 وخاصة يف مواقفها وأفكارها فالويل الطاهر والشاعر كالمها أرادا إصالح اتمع فاألول قتل على
يد متطرفني والثاين حلقته اللعنة وضاع يف الفيايف، واخليزران وبالرة أيضا كالمها امرأتان 
جزائريتان متثالن املرأة اجلزائرية، األوىل كانت أما ألفضل اخللفاء يف العصر العباسي وهو هارون 

د هذا االندماج الرشيد والثانية استطاعت أن تطفأ نار الفتنة بني احلماديني والزيريني، وأيضا جن
ال اإلنسان املثقف املتطرف فاألول مهندس يف موجودا بني عمار بن ياسر وعيسى حليلح اللذان مثّ

النفط والثاين أستاذ جامعي كالمها تركا عملهما األصلي واخنرطا يف تكوين مجاعات مسلحة 
وخاصة يف وهنا يظهر التقارب واضحا بني شخصيات روايات الطاهر وطار . وعمليات إجرامية

لت الشخصية األنثوية املرأة اجلزائرية عرب خمتلف احلقب الزمنية اليت العشرية السوداء ففي حني مثّ
لت الشخصيات الذكورية الرجل املثقف الذي انقسم بني إنسان خيتار مرت فيها اجلزائر، مثّ

إىل اإلسالم التطرف والقتل ويراه السبيل الوحيد لتحقيق أحالمه، وآخرون رأوا أن الرجوع 
  .  وتعاليمه هو الصواب فدفعوا نتيجة أفكارهم وآرائهم حيام

  :األبعاد الفنية الداللية لشخصيات رواية الويل الطاهر يرفع يديه بالدعاء -ه
تعترب رواييت الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي والويل الطاهر يرفع يديه بالدعاء رواية واحدة     

العنوان املكمل للويل الطاهر فبعدما عاد إىل مقامه الزكي رفع يديه بالدعاء،  على الرغم من تغيري
 .وهلذا ميكن القول أنّ وطار كتب رواية واحدة بعنوانني خمتلفني

لقد حاول الطاهر وطار قدر اإلمكان توسيع رقعة روايته من أجل أن يتسع احلديث عن العامل     
ن عدة انقسامات، عامل قوي يتمثل يف دول أوروبا وأمريكا بأكمله، هذا العامل الذي بات يعاين م

وعامل ضعيف ال حول وال قوة له واملتمثل يف دول العامل العريب، هذا العامل الذي حاول الكاتب 
هلذا سيجد القارئ أنّ  .أن يسلّط عليه الضوء من خمتلف جوانبه السياسية واالقتصادية واالجتماعية



 

 

ا ويوجلها عواملا خفية علها تفضح وتكشف خفايا هذه العوامل ،فكيف الكاتب يبين شخصياته فني
 .جتلت إذا أبعاد هذه الشخصيات يف هذه الرواية؟

 :البعد املادي -أ
شخصيات رواية الويل الطاهر يرفع يديه بالدعاء هي نفسها شخصيات رواية الويل الطاهر يعود    

ية الويل الطاهر أو بالرة أو حتى شخصية إىل مقامه الزكي هلذا مل يأت أي وصف مادي لشخص
  .عبد الرحيم فقراء الذي كان الغرض من توظيفه إيديولوجيا فقط

لقد كشفت رواية الويل الطاهر يرفع يديه بالدعاء عن شخصيات مهمشة وضائعة وغري    
قراءة ، فالقارئ ينتهي من حداث تعلّق عليها أو تشارك فيهاواضحة تساهم يف خلق مجلة من األ

الرواية دون أن يقف على مالمح الشخصيات أو يستطيع حتديد هوية الويل الطاهر أو عبد الرحيم 
فقراء وغريهم حبيث يظلّ وجودهم مبهما يف النص، وهكذا كانت رواية الويل الطاهر يرفع يديه 

  .أمنوذجا عن الرواية اجلديدة اليت ذهبت إىل حتطيم قداسة الشخصيات ومركزيتها بالدعاء

شخصيات رواية الويل الطاهر يرفع يديه بالدعاء تبقى غري معلومة املالمح وال ميكن للقارئ إنّ     
املؤلف يترك  «ف على معاملها فقط حركتها وأفكارها هي اليت نستطيع تتبعها حيث أنّ أن يتعر

ل للقارئ أمر استخالص النتائج والتعليق على اخلصائص املرتبطة بالشخصية سواء من خال
األحداث اليت تشارك فيها أو عرب الطريقة اليت تنظر ا تلك الشخصية إىل اآلخرين، ويف هذه 
احلالة يكون علينا أن نستخلص صفاا أو مميزاا من خالل األفعال والتصرفات اليت تقوم ا 

ما  وتسعفنا يف هذا الصدد تلك العبارات والفقرات اليت يقدم املؤلف شخصيته وهي تقوم بعمل
  1».حبيث ختتزل صورا ومزاجها وطبائعها

                                                             
  .224-223 حبراوي، بنية الشكل الروائي، صحسن   1



 

 

  :البعد النفسي -ب
إن اإلحاطة بالبعد النفسي يساعد يف الكشف عن هوية الشخصية، ومدى ارتباطها باآلخرين    

  .ومدى تفاعلها مع العناصر األخرى يف الرواية كما هو األمر مع روايات الطاهر وطار

اإلبداعية عند الطاهر وطار سيجد أنّ كتاباته متسلسلة إذا تتبع القارئ مصري الكتابات    
ومتكاملة فيما بينها، حيث جيد الشاعر البطل يعيش حالة صوفية مع زهرية يف رواية الشمعة 

ها تراه حىت عند قتله جتلى هلاوالدهاليز هذه املرأة اليت ستصاب بصرعة وتشاهد مقتل الشاعر، إن.  

ما تعودنا على هذه  !لكن أية عاشرة هي. ت، إا العاشرةنظرت اخليزران إىل أمها ومتتم «
. رجلها اليمىن. يدها اليمىن. رجلها اليسرى. يدها اليسرى. راحت أطرافها ترجتف. العاشرة

حاولت أن . اسود بدا. ازرورقت شفتاها. ازرورق وجهها. كل جسدها. صدرها. بطنها
. تتأمل أمها. تستيقظ. (...) ت األخواتأسرع. أسرعت األم. وقعت. تنهض وتسرع إىل غرفتها

  1».تدمع عيناها. قتلوه، تقول. العاشرة والنصف. تسأل عن الساعة

ويف رواية الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي جند هذا الويل صوفيا يعيش حاالت تتجسد يف     
  .حالة واحدة من خالهلا يرى نفسه جماهدا و حماربا وأمريا وقاتال

مل يكن هناك متسع من الوقت، ليؤدي الويل الطاهر التحية للمقام بصالة ركعتني، فقد هزته  «
  .الصرخات من الداخل، مقرونة بدوي انفجارات قنابل خمتلفة األنواع واألصوات

أخذته . كانت الصرخات منبعثة من نساء ومن أطفال ومن رجال ومن خمتلف األعمار كما يبدو
دامهته غمى، فكبر ومشر على ذراعيه، وارمتى خيوض أوار جمزرة، رعشة، واعترته محى، و

  2».ملتهبة

                                                             
  .209-208 اهر وطار، الشمعة والدهاليز، صالط   1
  83 لطاهر يعود إىل مقامه الزكي، صالطاهر وطار، الويل ا  2



 

 

بل  ه ليس مناضالوباملثل يف رواية الويل الطاهر يرفع يديه بالدعاء جند الويل كما هو، إالّ أن    
يعيش حاالت صوفية، إذ تتفتح أمامه شاشة يبصر من خالهلا تلك الظاهرة السوداوية اليت غطت 

  . ريب، فهو يرى العامل كله وما أصبح عليه يف حلظة واحدةالعامل الع

أحس الويل الطاهر بيدين لطيفتني، حتمالنه، وجتلسانه على عرشه يف مقامه الزكي، فينفتح تلفاز  «
ما عدا بعض نقاط ملونة، محراء وخضراء، مضاءة، والصوت الذي ينبعث . شاشته، ال حيدها نظر

 لغة واحدة، يفهمها املرء، دون أن يدرك أية لغة هي، أهي جبميع اللغات، لكنها، موجزة يف
   1».فال شيء آخر. أم صينية، أم لغة قبيلة بالوبا إنكليزية

فالويل الطاهر جيعله الكاتب يعيش أجواء صوفية بعيدا عن واقعه متقوقعا منعزال، يعيش نوعا    
ا املقام هو الذي ميارس فيه عباداته من اإلنفراد يف مقامه الذي خيلو من املريدين واملريدات، وهذ

يا خايف األلطاف جننا مما (وتنسكاته، ويف خلوته هاته يدعو املوىل دائما إىل أن ينجيه مما خياف 
، فهذا الدعاء جيسد طبيعته النفسية املبنية على اخلوف، واليت ال تفعل أي شيء إلزالته )خناف

أن الشيء يتغري واحلال كما هو ومن مث سيعمد إىل إالّ أنه سيغري دعاءه ألنه رأى . سوى الدعاء
  2».سلط علينا ما خناف. يا خايف األلطاف «:تعويضه بدعاء 

ففي غمار هذا الدعاء يبدأ الويل يف ابتهاالت وصلوات صوفية يظلّ يكررها إىل أن يستجيب     
عنق الزجاجة اليت  اهللا لدعائه، وذلك بتسليط اخلوف والعقاب على األمة العربية حتى خترج من

وضعها اآلخر فيها، فيزول البترول من املنطقة العربية، ليكون بذلك السبيل األمثل أمام الشعوب 
العربية للنظر يف أخطائها وتطوير قدراا وكفاءا املادية واملعنوية من أجل اخلروج من حالة 

  .منالكسل واخلمول اليت ترسخت لديها على مسافة قرون متعاقبة من الز

                                                             
  29  الطاهر يرفع يديه بالدعاء، صالطاهر وطار، الويل  1
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  :البعد االجتماعي - ج
الويل الطاهر يرفع يديه بالدعاء بيئات اجتماعية متعددة وخمتلفة فهي تعاجل اهلوة  جتمع رواية   

الكبرية والبون الشاسع بني اتمع العريب واتمع األورويب، ففي حني ميثل اتمع األورويب التقدم 
  .لسلطةوالتماسك الدميقراطية والثقافة ميثل اتمع العريب التخلف واالحنالل، اخليانة وحب ا

مثّ يستطرد الكاتب يف عرض هذه الفكرة مربزا تعدد مظاهر التقليد والتبعية لآلخر حتى أنها    
بعضهم يرتع اجلبة . شيوخ القبائل يتحولون إىل حكام « :تعدت الفكر إىل املظهر ويف ذلك يقول

ال يفعل ذلك  والعمامة، ويرتدي اللباس األورويب، ويعري رأسه، وحيلق حليته وشاربه، وبعضهم
   1».إال يف املناسبات

    ا جعل الفرصة مواتية أمام هذه األنظمة لقد تعمقت تبعة الشعوب العربية لألنظمة الغربية، مم
لتكريس استغالهلا واستالا الذي بدأ يف املاضي وتواصل حىت يف الزمن الراهن يف أشكال جديدة 

  . تتعدد مظاهرها وتتنوع أبعادها

وحلسن حظ . ل جملس التعاون، يا عبد الرحيم فقراء، الناس ال يرون بعضهم إال مساعاهنا يف دو «
هذه األمة أن جاد اهللا عليها باهلاتف اخللوي، فلواله لكانت القطيعة املطلقة، فالثقافة البدوية، مل 
ختتف هنا، وليس معقوال أن ختتفي رد ظهور العمارات الزجاجية الشاهقة، والطرق العريضة 

  2».، والنوق)احلالل(املستقيمة، والسيارات اآلسيوية الرباقة، وحلول الويسكي حمل لنب 

باملنطقة العربية واإلسالمية فكان  واستكماال هلذه الفكرة اليت تعترب جوهر الوباء الذي أملّ    
السبب يف جلّ انكساراا وهزائمها، يقدم الكاتب أمنوذجا عن هذه األنظمة اليت تعكس صور 

ميثله النظام األمريكي الذي عمد إىل تكريس  ،االستالب يف املنطقة العربية خالل العصر احلديث
سياسة اهليمنة على بعض املناطق احليوية يف العامل العريب واإلسالمي، عرب إثارة العصبيات الداخلية 

                                                             
  19 ، ص املصدر نفسه  1
  36 ، ص الطاهر وطار، الويل الطاهر يرفع يديه بالدعاء  2



 

 

اف وجودها والرتاعات الطائفية داخل هذه املناطق اإلستراتيجية دف زعزعة استقرارها وإضع
يف إطار إستراتيجية حمكمة للسيطرة عليها، كما هو احلال يف السودان والشرق األوسط وكذلك 

  :يف مشال العراق، وهنا يضع الروائي خريطة هلذه املناطق يقول الراوي

بدت الكتلة يف أبعادها الثالثة، مرة، يف شكل جلد بعري، ومرة يف شكل شكوة أو قربة، ومرة  «
وما حري العلماء والسياسيني، واالستراجتيني  العسكريني، هو هذه . بلوط كبريةيف شكل حبة 

الدقة يف حتديد خارطة العامل العريب، وهذه الثقوب اليت تظهر يف إسرائيل ويف السودان ومشال 
   1».العراق

النخب واألنظمة القائمة تراهن يف سبيل  «على أنّ  -يف هذا السياق–يؤكد برهان غليون    
االستمرار يف السلطة على إستراتيجية تفتيت اتمع ودفع عصبياته الواحدة يف وجه األخرى ومنع 

   2.»التواصل والتفاهم على قاعدة فرق تسد

وقد قدم الكاتب أمنوذجا عن املثقف يف اتمع العريب من خالل شخصية عبد الرحيم فقراء    
  .اد الطاهر وطار تسميتهالذي ميثل الصحايف العريب الفقري هللا كما أر

يعترب عبد الرحيم فقراء مثاال لرجل اإلعالم العريب واإلسالمي الذي أحسن وطار انتقاء جمال    
ام والنخب املثقفة، واألحزاب عمله فالصحافة وحدها هي اليت تفصح عما يدور يف رؤوس احلكّ

  . كما محله مهمة نقل ما جيري عن كثب بكلّ صدق وأمانة

كما مرر  « راد الطاهر وطار من خالل هذه الشخصية أن يعكس صورة األوضاع العربيةفقد أ   
رسالة مفادها أنّ التغيري أضحى ضرورة حتمية حتتاج برأيه إىل إرادة قوية تنطلق شعلتها من 
الداخل؛ أي من باطن النفس العربية اليت يعاين صاحبها فيما يبدو أزمة عقل هي األخطر من 

بإمكان أي فرد عكس صورا الصادقة إالّ ذلك املثقف، الصوت الفردي املنتصر نوعها، وليس 
                                                             

  43 ، ص املصدر نفسه  1
  246 جدار برلني إىل سقوط بغداد، ص برهان غليون، العرب وحتوالت العامل من سقوط  2



 

 

لصوت اجلماعة، مثقف عاىن وال يزال يعاين تسلّطا وقمعا تفرضه عليه السلطة السياسية احمللية اليت 
ومن هذا املنظار تغدو ثنائية املثقف . بدورها تعاين تسلّطا وقمعا تفرضه عليها سلطة الغرب

ضحية مؤامرة غربية دنيئة حيكت خيوطها وأحكمت باسم ضة عربية زائفة وومهية مل  والسلطة
جتن منها األمة العربية واإلسالمية إالّ الذل، والعار، واخلزي، والفنت اليت شت أواصرها يف حني 

  1».يتنعم الغرب بعكس ذلك

مع العريب وما يعانيه يف وكأنّ الطاهر وطار حاول من خالل هذه الرواية أن يكشف عن ات   
وقدم صورة عن  هذا اتمع من خالل شخصية عبد الرحيم  ،ظلّ قمع السلطة والتبعية األجنبية

فقراء الذي حاول من خالله أن يوضح بأنه ال سبيل للخروج من األزمة اليت وضعنا الغرب فيها، 
ورنا وانتمائنا العريب األصيل وبذلك إالّ بإرادة صلبة وفوالذية تعيدنا ألصولنا وجتعلنا نتشبث جبذ

  .نستعيد هويتنا املصادرة

  :البعد اإليديولوجي -د
حاول أن  الذيمتثل رواية الويل الطاهر يرفع يديه بالدعاء شاهدا يوضح مدى جرأة الروائي     

يستوعب أهم القضايا السياسية اليت يمن على الساحة العربية والعاملية يف لوحة إبداعية طغى 
  .عليها الفكر اإليديولوجي السياسي بشكل بارز

، وأطفأ كبريةأمام شاشة  الويل الطاهرتتمثل فكرة الرواية يف أن وضع الروائي الطاهر وطار    
جيري يف العامل، فتوقع أنّ البترول نفذ والدوالر اخنفضت  النور وترك الصوت فقط يصف ما
  .قيمته، وردود األفعال العربية والغربية

ومبا أنّ نص الرواية هو فكرة مستوحاة من الواقع فإنّ الروائي يعجز عن النقد املباشر لصور   
امللفوظ  باستخدامالذي يتولد ) السخرية(السواد لذلك فهو يلجأ إىل استخدام النقد غري املباشر 
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الدكتور العريب املختص بالشؤون  حرتليقةوأمسائها ومن ذلك اسم  الساخر لشخصيات الرواية
رية يف الرواية أيضا مبطابقة ونشأت هذه السخ ،كبري السحرة اإلسرائيلي ضرططوخاإلسرائيلية و

 الفقري املتشائم على كلّ مراسلي القنوات العربية، كصورة للمثقف العريب عبد الرحيم فقراءاسم 
  . الذي ال ميلك إالّ أن ينفعل مع األحداث عوض صنعها

بطريقة ذكية من طرف الكاتب، فاستدعاؤه هلذه الشخصية  عبد الرحيم فقراءوقد متّ توظيف    
حقّق من خالله جمموعة من الغايات، أوال نقل احلدث من مكانه وتقريبه إىل املتلقي، وذلك من 

ن العريب حقيقة واقعه هذا من جهة، ومن جهة أخرى كان الستدعائه هذه أجل أن يعي اإلنسا
الشخصية غاية يف نفسه، فمن خالله حاول أن يعبر عن آرائه وأفكاره، وذلك بتمريرها عرب هذه 

  . ظهر تدخل شخصيته بشكل مباشريالشخصية من دون أن 

عاش نتيجة التحوالت اليت عرفها ومن ذلك تعبريه عن صورة السواد القامت الذي عم الواقع امل  
صه يف النص عرب موضوعات م، والذي شخ2001سبتمرب 11العامل العريب اإلسالمي منذ أحداث 
  :كثرية عبر عنها عبد الرحيم فقراء 

يف عاصمة الرشيد سيدايت ساديت  «كاالستعمار من خالل الصورة العراقية املفعمة بالذل والعار   
استيقظ الناس ليجدوا أنّ القطط فرت منهم، وجيد الكثريون منهم أنفسهم،  وباقي املدن العراقية،

حيتضنون العلوج األمريكان، وقد نصبت أسواق يف معظم املدن العراقية، يبيع الناس فيها، أسلحة 
وما لوحظ، هو أن اجلنود األمريكيني، وكذا ضباطهم . وعتادا وألبسة أمريكية، خاصة السراويل

  1».فون، أو يتخوفون من االستهداف كما يف السابقمل يعودوا يتخ
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واإلرهاب وتقوده تلك املنظمات اإلرهابية املسلحة اليت متيز الفضاء اجلزائري بصفة خاصة    
إىل جانب اآلذان، هناك أصوات متقطعة من الرصاص، تسمع هنا وهناك، مع أصوات  «: يقول

  1».انفجارات ضخمة يعقبها تكبري مجاعي

فرغم املكانة القوية اليت حتتلّها الدول العربية، يف ظلّ ارتفاع أسعار البترول إالّ أنّ  والضعف  
معظم الدول العربية يسيطر عليها الضعف حكومة وشعبا، وذلك لتبعية احلكومات العربية للهيمنة 

كنتيجة ناجم عن الفقر املدقع، الذي تعيشه الالغربية وعلى رأسها الواليات املتحدة كذلك ضعفها 
  . لسياسة حكم احلزب الواحد املستبد الذي حيتكر ثروات البالد لصاحل أغراضه اخلاصة

يقول إمام جامع الدار البيضاء املنكب جبالله، يلعق مياه حبر الظلمات، يف خطبة يعيدها كل  «
زهر فرين صداه يف جامع الزيتونة واأل. مجعة، من ميزات املسلم، طاعة اهللا والرسول وأويل األمر

  2».وبيت املقدس واألمويني ومكة واملدينة، ويأيت الرجع، اللهم احفظ أمري املؤمنني

كما حاول الكاتب البحث عن استراتيجيات مكافحة االستغالل والتبعية وذلك من خالل    
ضرورة بعث فكرة القومية العربية اليت تعترب مثرة املصاحلة مع الذات واآلخر، وهي الفكرة 

  .ية اليت مثلت اخلليفة احلقيقية للروايةاإليديولوج

إنّ الغمة اليت شهدا األمة العربية، أمس واليوم، تعود إىل متزق الوطن العريب وإىل خالفات  «
  3».العرب فيما بينهم، وأن الوحدة وحدها، السبيل لتفادي مثل هذه الوضعيات

إدراجها يف املنت الروائي  كما يذكر الكاتب بعض الشخصيات احلقيقية األخرى، اليت كان   
ياسر ضرورة فنية اقتضتها طبيعة املراسالت والتغطيات الصحفية مثل احلوار الذي دار ما بني 

صدام حسني، : ، وهناك حضور قوي ألمساء شخصيات حقيقية مثلعرفات وصائب عريقات
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ه األمساء والالئحة طويلة، فتراوح هذ عمرو موسى، القائد اللييب، جورج بوش االبن، شارون
مابني عربية وغربية دليل على أنّ الكاتب قد حاول أن يشري إىل أنّ العرب وما هم عليه اليوم ما 

  .هو إالّ نتيجة لذلك التحكم الغريب، واالحتالل الصهيوين الذي أوقع العرب يف ضياع ويأس

فإمنا ليعرب إنّ وطار كاتب فكرة بالدرجة األوىل، وهو إن كتب قصة،  « :يقول حممد مصايف   
عن موقف فكري يشغله منذ زمن، ولعل هذا ما يسمح له أحيانا باعتبار شخصياته شخصيات 

  1».واسطة

لقد جاءت رواية الويل الطاهر يرفع يديه بالدعاء صورة موازية لرواية حقيقية يعيشها عاملنا    
العريب كلّ يوم، ونلتقطها عرب القنوات الفضائية يف شكل أحداث متالحقة صادمة نكتفي بالذهول 

الويل فعل  أمامها واالنفعال معها دون أن تكون لنا القدرة على جماتها والتصدي هلا، متاما مثلما
يف النص الروائي نظرا لعجزه وثباته وألنه يعيشها كلّ يوم، فهي أشبه ما يكون مبسلسل  الطاهر

متواصل إىل ما ال اية ويف ذلك تعبري عن رؤيا قامتة عن الراهن العريب تنم عن تشاؤم من 
  .املستقبل

د وال نصدر، ندفع وال حنن جمرد نيزك يف فلك غرينا، كنا نستور «: يقول حمند أوبلقاسم   
نعترب إنتاج غرينا إنتاجنا، وغرينا ينظر إىل ما ننتجه نظرة احتقار وازدراء فال يساومنا أو  ،حنصل

يظهر أنّ معامل و »2.حياورنا فيه كمشتري ومستورد وإنما فقط كمنتقد وشامت وباخس
ما فسد يف ميادين خمتلفة، اإلصالح الذي ينادي به الطاهر وطار هو التغيري إىل األفضل، وإصالح 

  .م التطور اإلنساينانتقاال باحلياة إىل درجة أرقى يف سلّ

خ للجزائر روائيا، مقدما شخصياته الطاهر وطار يف كلّ رواية من رواياته أن يؤروقد حرص    
مل خترج عن كوا حامال أيديولوجيا، وظّفت بطريقة  «ف  وفق قناعاته وتصوراته اإليديولوجية
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ل النص يبوح، بل يكتشف عن انتمائه األيديولوجي مع تطور األحداث من خالل حركات جتع
هذه الشخصيات وأفعاهلا وكثريا ما يكون ذلك نابعا من أقواهلا مباشرة، وهي يف كلّ ذلك ختضع 
ملقولة اخلطاب الذي يريد األديب إيصاله للمجتمع الذي يكتب له، وحتديد موقفه من قضايا 

  »1.جمتمعه احلياتية والتارخييةعصره وظروف 

وقد تباينت إستراتيجية اخلطاب اإليديولوجي من رواية إىل أخرى تبعا الختالف املرجعيات     
الزلزال حاول الكاتب تبين االجتاه االشتراكي كحلّ  واألهداف املقصودة، ففي رواية الالز و

الطبقة الرأمسالية، أما يف رواية  وحيد ضد الظلم واجلور الذي سببه االستعمار ومن وااله من
الشمعة والدهاليز فقد استند الكاتب إىل القيم السياسية االشتراكية حماوال تكوين رؤية إيديولوجية 
معارضة للسلطة دف إىل فضح جذور الفساد اليت كانت وراء ظهور التيارات املتصارعة وبروز 

زائر، ويف رواية الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي التيار الديين الذي ارتبط باندالع العنف يف اجل
تناول الكاتب واقع العنف يف اجلزائر وظهر ذلك جليا من خالل التيار السياسي الديين الذي 
ارتبط بظاهرة التطرف واإلرهاب، وانتهى الكاتب يف إطار مواكبة الراهن اجلزائري امللتهب إىل 

ية عيسى حليلح رغم أنها دخلت املتخيل السردي خبجل طرح فكرة الوئام املدين من خالل شخص
الويل الطاهر يرفع يديه بالدعاء فقد انفتح الطاهر وطار على الراهن العريب  كبري، أما يف رواية

بتناقضاته ومفارقاته حماوال رصد خط جديد يتجه حنو املصاحلة وحتقيق الوحدة العربية كمنفذ 
ذلك فرصة لطرح بعض القضايا اليت يمن على الساحة  للتحرر من التبعية لآلخر كما كان

  .السياسية العربية

وإذا كان جناح الشخصية وإخفاقها يف الرواية اإليديولوجية يتم مبقدار ابتعادها عن املباشرة يف    
عرض األفكار اليت شكلت أساسا من أجلها، وقدرة الروائي على تضمني آرائه يف البناء الفين 

وطار لألسف محل شخصياته حمموالت إيديولوجية ودينية أثرت على املسار  «: للشخصية فإنّ
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العام للروايات وجعلتها تسري يف اجتاه واحد هو االجتاه الذي ارتضاه هلا الروائي الطاهر وطار، 
وينتابك شعور قوي وأنت تقرأ الروايات أا موجهة بشكل واضح وفاضح وحمملة برسالة معينة 

روائي يف كل مرة، ولذلك ففي كلّ مقطع هناك الظالل اإليديولوجية والرؤى اخلاصة يصر عليها ال
    1».به، مبثوثة يف كلّ أجزاء الرواية

ته متحركة ومعربة عن أغراضه اوقد سعى الطاهر وطار دائما إىل أن تكون شخصيات رواي      
تقترب من الواقع احلقيقي من وأهدافه اخلاصة، فشخصياته ال يضعها هكذا عبثا وإنما هي دائما 

ر عنه وتكشف أغواره وتسرب خفاياه، وهو يف ذلك يستعني بشخصيات حقيقية فهو أجل أن تعب
  :يقول

أنا أستعني ببعض من مالمح الشخصية احلقيقية وأضيف إليها من ذايت، ومن مالمح أشخاص  «
   2».آخرين يف إطار علمي، كلّ شخصيايت هلا أبعادها النفسية واالجتماعية واالقتصادية

فما دامت كتابات وطار تدخل ضمن الكتابات الواقعية، فإنّ هذه الكتابة تفرض عليه أن    
   .ته حقيقيةتكون شخوص رواي

إنّ مشكلة كلّ روائي هي ذاتيته، وإيديولوجيته، وثقافته، ولغته،  «:يقول عبد املالك مرتاض  
وذوقه، وعاطفته، مثّ هي معاناته يف حماولة التخلص من هاجس إسقاط كلّ ذلك على شخصياته، 

  3».وعلى لغاا، وأفكارها، وأذواقها وإيديولوجيتها أيضا

ميرر أفكاره من خالل الشخصيات اليت رمسها، كما حاول من خالهلا أن  لقد حاول وطار أن    
يعبر عن املراحل اليت مرت ا اجلزائر من حقبة االستعمار الفرنسي، ومرحلة الثورة االشتراكية يف 
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الثمانينات إىل غاية العشرية السوداء، وجعل هلذه الفترات شخصيات تعبر عنهم فجعل ااهد 
يوعي واإلقطاعي والشاعر والصويف واختار لكلّ منهم صفات جسمية ونفسية والبطل والش

وإيديولوجية واجتماعية تعبر عنهم وعن توجهام، ولكنهم يف األخري مل يكونوا سوى أداة يف يد 
الكاتب قصد التعبري عن آرائه وإيصال فكرة ورسالة سياسية؛ فمن الالز اللقيط الذي امتاز بعنفه 

ولوالده زيدان الذي متيز  ،يته والذي كان خيفي وراء ذلك شجاعة وحبا للجزائرمع أهايل قر
حياته  هبطول فارع وعينني جادتني يعبران عما بداخلهما من توجه شيوعي اشتراكي دفع بسبب

على يد الشيخ مسعود الذي قام بذحبه فقط ألنّ توجهه اإليديولوجي خيتلف عنه فيجعله يف نظره 
شيوعي املذهب، هذا املذهب الذي كرهه أبو األرواح ومتنى أن يكون هناك زلزال  كافر فقط ألنه

كبري يقضي على قسنطينة وأهلها وكلّ من يقبل أن تؤمم أراضي الصاحلني أمثاله، هذه الشخصية 
األخرية اليت رمسها الطاهر وطار وجعلها مثاال لإلنسان احلقري الذي يبيع أهله ووطنه يف سبيل 

  .غياته الدنيئة وأحسن بذلك تصويرهحتقيق مبت

مثّ الشاعر، شاعر اجلزائر وعامل االجتماع الذي وصفه بنحيل اجلسم ولعلّ حنول جسمه داللة    
على مقدار اهلم الذي كان يسكنه ويشغل باله ألجل مصري اجلزائر، والذي دفع مثنه غاليا حينما 

على يد متطرفني حاول الكاتب أن يبين  حاول معرفة إجابات عن أسئلته الكثرية ما سبب مقتله
زيف كالمهم من بداية لقائهم بالشاعر يف ساحة أول ماي إىل غاية اقتحامهم ملرتله الذي كان 
يسميه ضرحيا وقتله، مثّ الويل الطاهر الذي أراد أن يضع حالّ لكلّ ما حيدث يف اجلزائر من مشاكل 

ل من الشباب املسلمني وأمر أن يزوجهم ليشكّ وذلك بواسطة مقامه الزكي الذي مجع فيه خرية
  .خالهلم نسال جديدا حيمي به اإلسالم مما مساه هو وباء الكفر

أما املرأة فكانت مالحمها كما هي مل تتغري من حيزية إىل زينة إىل زهرية إىل بالرة فهن ميثلن    
من خالهلن عن مشاكل ومهوم املرأة  املرأة اجلميلة الفاتنة اليت متثل اجلزائر، كما أراد أن يعبر

إىل زهرية  ،حيزية وزينة املغتصبتني اللتني قتلتا األوىل على يد ابن أختها والثانية انتحرت ؛اجلزائرية



 

 

اجلميلة اليت كانت تتمىن أن جتد عمال وزوجا صاحلا، إىل بالرة الفتاة اليت حاولت إغواء الويل 
  .أن تساعده لتحقيق مراده يف إنشاء نسل صاحل  الطاهر ولكنها يف احلقيقة كانت حتاول

واحلقيقة أنّ الكاتب هو قبل كلّ شيء، مواطن يعيش أوضاعه وأوضاع اآلخرين، أما الذي  «
مييزه عن اآلخرين هو صفة املالحظ واحمللل واملتنبئ وبالتايل يكتب ما يعايشه ويراه بشكل أو 

  »1.بآخر حتى يكون مرآة للواقع

وهكذا فإنّ الطاهر وطار جعل من رواياته من الالز إىل الويل الطاهر يرفع يديه بالدعاء وسيلة    
للتعبري عن أفكاره وعن اتمع اجلزائري باختالف طبائع الناس الذين فيه، فصورهم باختالف 

  . هيئام وأجسادهم ونفوسهم وإيديولوجيام
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 االسم والوظيفة: الشخصية
  
 

  

  

  

  
إنّ بناء الشخصية ال يقوم على جانب واحد فقط، بل إنّ الروائي حياول التنسيق بني عدة    

أبعاد لتكون يف األخري حمصلتها الشخصية؛ ولعلّ أهم ما يسترعي انتباه أي دارس هو االسم 
الذي حيمله الذي حتمله الشخصية، ألنه يعينها ومينحها كيانا حمددا، وإنه ملن البديهي أنّ االسم 

الشخص الواقعي خيتلف كثريا عن الذي حتمله الشخصية الروائية؛ فاألول خيضع ملنطق الصدفة 
والال تعليل يف كثري من األحيان، يف حني أنّ الروائي يبذل جمهودا النتقاء أمساء تدلّ على 



 

 

، العمر، البيئة، املستوى االجتماعي والثقايف: شخصياته مراعيا مجلة من املعطيات من بينها
 .اخل...اجلنس، املهنة، االتجاه اإليديولوجي

إنّ الشخصية مورفيم مزدوج التمفصل، ال متنح نفسها للقارئ حلظة بداية القص، بل هي « 
وهي وحدات موزعة على طول ) االسم، املواصفة، الوظيفة(عملية جتميع لعناصر التجلي النصي 

  .»1.مساحة النص الروائي

فاالسم يعترب ثوبا لغويا مستعار املدلول خاص أو عام مبعىن أنه عالمة قارة وثابتة تسمح     
بالتعرف على هوية الشخصية، فهو يشكّل أحد السمات املميزة للشخصية الروائية، ففي كثري 

م أنّ من األحيان تلخص بعض األمساء بإجياز حقيقة الشخصية وتعطي حملة عنها، إذ أنه من املعلو
أي روائي ال يسمي شخصياته عبثا أو اعتباطا، فال شيء سوى أفكار الروائي ومقاصده جتربه 

كما هو األمر عند الطاهر وطار على جعل كلّ اسم متشابه أو متناقض ملا هي عليه الشخصية؛ 
     .الذي يشكّل شخصياته وخيطط هلا كباقي العناصر الروائية تشكيال فنيا ال خيلو من الداللة

  : مفهوم اسم العلم -1
مثة تعاريف عديدة السم العلم، فهو يف اللغة مبعىن العالمة والوسم، والعلم، والرسم واجلبل        

ومسها بسيما . ومسه وعلّم نفسه وأعلمها: علمه يعلمه علما«واألثر، والراية يف لسان العرب 
   2».احلرف

  1»العالمة واألثر: بعالمة يعرف ا، العلمومسه : علمه علما« أما يف املعجم الوسيط ف
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أما يف التعريف االصطالحي، فالعلم هو االسم الذي يعين مسماه مطلقا؛ وقد يدلّ على اسم     
  .شخص، أو اسم حيوان، أو اسم مكان، أو اسم شيء

امسه  ويتمثل مفهوم اسم العلم الشخصي يف جمال الرواية بأنه تعيني للفرد، وخلق تطابق بني    
وحاالته النفسية والوصفية واالجتماعية، بل هو قناع إشاري ورمزي، يدلّ على عوامل الشخصية 
الداخلية واخلارجية؛ ويف اجلملة فإنّ معظم احمللّلني البنيويني للخطاب الروائي قد أصروا على أمهية 

ندهم أنّ إرفاق الشخصية باسم مييزها، فيعطيها بعدها الداليل اخلاص، وتعليل ذلك ع
الشخصيات البد أن حتمل امسا، وأنّ هذا األخري هو ميزا األوىل؛ ألنّ االسم هو الذي يعين 

  .الشخصية، وحيدد طبيعتها، ويبين جوهرها، وجيعلها معروفة وفردية

إنّ االسم بالنسبة للشخصية يعترب مبثابة الدال الذي يربط القارئ حبركة « :يقول حسن األشلم   
ية ومضموا داخل النص، سواء أكان ذلك االسم امسا صرحيا مباشرا أو ضمريا داالّ الشخص

عليه، فاملنطقية احلياتية ربما تستغين عن حتري أمساء األشخاص لكنها ال تستقيم مع فن يتالعب 
باألزمنة ويداخل بني األحداث، ويقيم صراعا بني الشخصيات، فكلّ ذلك يربز أمهية االسم 

ية النص؛ بوصفه عالمة لغوية تربط القارئ حبركة األحداث، وتربز تنوع الشخصيات داخل بن
  2.».أمامه

أنّ دال الشخصية الرئيسي ) سيميولوجية الشخصيات الروائية(يرى فيليب هامون يف كتابه     
هو اسم العلم؛ ألنه يكشف مسات الشخصية ومقوماا الداللية والسيميولوجية، وحيقّق تشاكل 

نص الداليل، ويضفي على النص وظيفة االتساق واالنسجام، ويسهل مأمورية القراءة والتلقي ال
  .ومن هنا فتقدمي الشخصية وتعيينها على خشبة النص يتم من خالل دال ال متواصل
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فكثري من املؤلفني كانوا خيتارون اسم الشخصية استنادا إىل الطاقة « : يقول فيليب هامون     
يت يشتمل عليها، فاألمساء اليت خيتارها زواال مثال تتميز إما بإحياء شعيب، وإما بإحياء الصوتية ال

أرستقراطي، ولكي يثبت أنّ عملية االختيار قد تستغرق زمنا طويال فإنه يعود إىل الوسخ، إىل 
دة تلمس البدايات األوىل عند املؤلفني، فعادة ما يقف الكاتب عند اختيار اسم معني وجيرب ع

يساهم ) أو طريقة تركيبه الصويت(أمساء قبل أن يستقر على اسم بعينه وهذا املظهر الصويت 
أنظر مثال كيف ختتلف األمساء يف روايات ( بشكل كبري يف حتديد السمة الداللية للشخصية 
بل إنّ األمر قد يصل إىل إمكانية استشراف ) جنيب حمفوظ من حي إىل حي ومن طبقة إىل طبقة

ل املستقبلي من خالل دال الشخصية، ومعىن هذا إنّ جمموعة من الربامج السردية تكون الفع
  1».متوقعة انطالقا من هذا املظهر الصويت

يعترب االسم الشخصي من مقومات الشخصية، فيتوافق االسم مع صفاا أو خيتلف عنها، وهو    
لة خيتصرها يف كلمة أو رقم أو شيء خمتار بعناية وتقصد ألنّ الكاتب يريد أن يوصل للقارئ رسا

  .آخر

تلعب التسمية دورا مهما يف رسم الشخصيات؛ بوضعها يف سياقها « : يضيف حسن األشلم
املضموين، وتوسيع مدلوهلا داخل بنية النص السردي، ومن متّ ينبغي النظر إىل أمساء الشخصيات 

فرد، وذلك ينفي عنها عشوائية الروائية على أنها نوع من أنواع البعث واإلحياء وخلق ال
  2».االنتقاء؛ فتسمية الشخصيات ال ميكن أن تكون اعتباطية

فال أحد ينكر أمهية اسم العلم يف حتديد الشخصية بدقّة، ومتييزها عن غريها؛ وهذا يعين أنّ    
ما أكّده اختيار الروائي ألمساء شخصياته الروائية غالبا ما خيضع للتأمل والتفكري والتدقيق؛ وهذا 
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إنين أتعامل مع أمساء الشخوص بنفس الطريقة اليت أكتب ا أي بتأمل « : الطاهر وطار يف قوله
  1».وحبث

  :مرجعية اسم العلم -2
ميكن احلديث عن أنواع عدة من أمساء األعالم الشخصية اليت ترد يف النصوص واخلطابات    

دالالت سياقية وذهنية وافتراضية، وبالتايل فال  اإلبداعية والروائية، ومن مثّ فهي حتمل يف طياا
  .بد من استقرائها واستكشافها داخل النص تفكيكا وتركيبا وتصنيفا وحتليال وتأويال

ومن خالل حتليل روايات الطاهر وطار يتضح أنّ الكاتب قد استخدم العديد من األمساء    
سيجد « : استخدامه هلذه املرجعيات قائالالتراثية والتارخيية والفكرية واألدبية وقد علّق عن 

القارئ الذي ليس له ثقافة، تراثية عموما، نفسه مضطرا إىل مراجعة بعض املفردات 
  2»..واالصطالحات كما قد جيد صعوبة يف العثور على رأس اخليط

ضمت روايات الطاهر وطار عددا ال حصر له من األمساء اليت تتوارد عرب مساحة النص، وقد    
وحظ عند إحصائها، أننا أمام منظومة من األمساء متتاز بالتنوع واالختالف سواء تعلق األمر من ل

حيث معىن االسم ومفهومه، أو من حيث مرجعيته وصفته وستحاول هذه الدراسة باختصار 
ككلّ باحث وباحثة كنت و. حتديد أهم األصناف اليت تنطوي حتتها أمساء شخصيات الروايات

وع إىل الكتب ألجد التصنيف املالئم لكلّ اسم من األمساء اليت ذكرت يف الروايات مضطرة للرج
األمساء الدينية، التارخيية، املكانية، احمللية، السياسية، : وقد كانت مرجعيات األمساء كما يلي

  .الفكرية ، واألدبية
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عليهم السالم  وتؤخذ من أمساء األنبياء والرسل: أمساء ذات طابع ديين وموروث إسالمي -أ
ومنها ما هو مأخوذ من أمساء أصحاب الرسول صلّى اهللا عليه وسلّم وآل بيته والتابعني رضوان 
اهللا عليهم؛ كما جند األمساء املرتبطة بأمساء اهللا احلسىن أي األمساء املركبة املضافة، كإضافة لفظة 

من الشخصيات احمليطة عبد إىل اسم من أمساء اهللا احلسىن، وتؤخذ أمساء اإلناث معظمها 
واملرتبطة بالنيب حممد صلّى اهللا عليه وسلم كاسم والدته أمينة وأمساء أزواجه وبناته كخدجية 
وعائشة وزينب رضي اهللا عنهن مجيعا، كما جند اسم مرمي الذي يعود إىل الصديقة مرمي بنت 

  .عمران أم سيدنا عيسى عليهما السالم

ثرية ذات صبغة دينية، فنجد يف رواية الالز مثال اسم مرمي أم وقد استخدم الروائي أمساء ك    
الالز أبو بكر الصديق، عمر بن اخلطاب، عثمان بن عفان، علي بن أيب طالب؛ و يف رواية 
الزلزال فيذكر عيسى بو األرواح، عائشة، علي ، أبو بكر، عقبة بن نافع، عبد القادر؛ يف رواية 

ار بن ياسر، طلحة بن الزبري، معاوية بن أيب سفيان، عمرو بن الشمعة والدهاليز يذكر اسم عم
مالك : العاص، عائشة أم املؤمنني رضي اهللا عنهم؛ يف رواية الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي

بن نويرة، خالد بن الوليد؛ يف رواية الويل الطاهر يرفع يديه بالدعاء جند سجاح، عقبة بن نافع 
  .وغريهم

لقارئ أنّ اخللفاء الراشدين وأمساء الصحابة رضوان اهللا عليهم، قد ذكروا يف وسيالحظ ا   
  .معظم روايات الطاهر وطار، ولألمر هنا داللته اليت ستدرس الحقا يف داللة اسم العلم

وهي األمساء اليت يتوارثها اآلباء عن األجداد : )ذات صبغة حملية(أمساء ذات طابع تقليدي  -ب
ون األخرى، ويف بلد دون آخر كما متتاز بالقدم مقارنة باألمساء املستحدثة، فتشتهر يف منطقة د

ألنها تدوم طويال أو مبعىن أصح أنها دامت طويال وهي تتكرر، وحتمل هذه األمساء التقليدية 
  .معان مستحسنة ترتبط باللغة واملعتقد والوطن 



 

 

وقد أورد الطاهر وطار يف رواياته األمساء الدارجة يف اتمع اجلزائري، وهذه األمساء غالبا ما     
تتميز بطابع شعيب عام مثل اسم الربيعي الربكايت، زيدان، قدور، الشايب السبيت، محو، داخية، 

بو : نجدمباركة، بعطوش، سي الفرحي، آمحزي، حيزية، يف رواية الالز؛ أما يف الزلزال ف
سيدي راشد، سيدي خلضر، : األرواح، عمار، الرزقي، إيدير، سعدان، حنيفة؛ األولياء الصاحلني

سيدي مسيد؛ يف الشمعة والدهاليز نصادف اسم العارم، خمتار، شريفة، العالية، زهرية، وردية 
  .وغريها

اء اليت تنتمي إليها يقصد ا األمساء املنسوبة إىل األماكن كاألمس: أمساء ذات طابع مكاين - ج
يف « الشخصية ومن ذلك اسم زوجة بو األرواح حيث مل يذكر امسها، بل فقط كوا بسكرية 

ضممنا التركة إىل . تزوجنا. كانت ورثت تركة يف سيدي عقبة. رحلة إىل بسكرة، اتصلت ا
  »1.بعضها، مبا فيها روحانا املعذّبتان

األمساء األجنبية رغم قلّتها، مثل شخصية الضابط الفرنسي ال ختلو الرواية من  :أمساء أجنبية -د 
  .وشخصية سوزان يف رواية الالز

يف رواية الالز ومن ذلك اسم فرانسيسكو فرانكو، نابليون : أمساء ذات مرجعية تارخيية -ه
بونابرت، ريتشارد الثالث، بيسمارك؛ يف رواية الزلزال جند ابن خلدون، الشيخ بن باديس؛ يف 

الشمعة والدهاليز جند اسم األمري عبد القادر، مهامتا غاندي، دوناتيوس الرومان، اخليزران، رواية 
هارون الرشيد؛ يف رواية الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي جند بالرة بنت متيم بن املعز، الناصر 

  .بن علناس بن محاد

اهر يرفع يديه بالدعاء مثل موجودة بكثرة يف رواية الويل الط: أمساء ذات مرجعية سياسية -و
  .شخصية  بيل كلينطون، بوش األب واالبن، هتلر، صدام حسني وغريهم
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: شيوعية مثل ماركس، لينني، أجنلز، هيجل، جوته؛ صوفية مثل :أمساء ذات مرجعية فكرية -ي
عب مثل فرانسوا مورياك، امرؤ القيس، ك: ابن عريب، العدوية، احلالج؛ إضافة إىل األمساء األدبية

  .بن زهري، املتنيب، أبو فراس احلمداين وغريهم

  ):عدديا(طبيعة األمساء  -3
ميكن لالسم أن حيتفظ بصفته األصلية، كما ميكن لكثري من األمساء أن تتعرض لبعض التغيريات 

  : كأن تضاف إليها ألقاب، أو تكون تصغريا أو ختتصر كما هو يف احلاالت التالية

  :اليت يضاف إليها أو تضاف إىل مركب جديد على النحو التايلوهي : األمساء املضافة -1

ولكن يف ) أب، ابن، أخ ، عم(من املعروف أنّ اسم الكنية خيتص بألفاظ القرابة  :الكنية -أ
  ى الشخصية، وتدلّ معه على املدح و الذمصيغة تركيب إضايف، وتدلّ الكنية على مسم

طريق التصريح، حيث ال يصرح باالسم أو كاللقب ، ولكن عن طريق التعريض، ال عن 
  .باللقب، و يرمي من وراء ذلك إىل تعظيمه أو حتقريه بعدم ذكر امسه ولقبه

مل تذكر األمساء املضافة بالكنية يف روايات الطاهر وطار إالّ ما كانت ذات مرجعيات دينية    
ع، عمر بن اخلطاب، عائشة عبد احلميد بن باديس، أبو بكر الصديق، عقبة بن ناف: وتارخيية مثل

أم املؤمنني رضي اهللا عنهم، كذلك كعب بن زهري، ابن العريب، عمار بن ياسر، كذلك توظيف 
بولزمان اليت حتمل دالالت كثرية يف رواية الشمعة والدهاليز وأيضا خالد بن الوليد، مالك بن 

  .مقامه الزكينويرة، بالرة بنت متيم بن املعز يف رواية الويل الطاهر يعود إىل 

وكان لتوظيف هذه األمساء التراثية داللة كبرية سنقف عليها فيما بعد يف دراسة داللة األمساء    
  .يف روايات الطاهر وطار

يقصد ا ما دلّ على ذات معينة مشخصة مبدح أو ذم بشكل صريح، وغالبا ما  :األلقاب -ب
ة أو املستحسنة لوصف الشخصيات يوظف املبدع أو الروائي جمموعة من األلقاب املستهجن



 

 

متجيدا أو تعيريا، تعظيما أو تقبيحا، ومن املعروف أنّ تلك األلقاب غالبا ما تشتق وتوظف 
اعتمادا على أفعال الشخصيات، وطبيعة مواصفاا اجلسدية والنفسية واألخالقية، واعتمادا أيضا 

  :، وتنقسم بدورها إىلعلى أفعاهلا السردية، وبناء كذلك على أدوارها االجتماعية 

كابران رمضان، الضابط : ويذكر منها: وهي الدالة على مهنة صاحبها :األلقاب املهنية -1
الفرنسي، يف رواية الالز؛ أما الزلزال فنجد عمار البناء ، عمار احلالق ، عبد القادر الغرابلي ، 

  .لدهاليز جند الشاعرالرزقي الربادعي ، بو األرواح النشال ؛ أما يف رواية الشمعة وا

وهي اليت تعكس املستوى االجتماعي والفكري وحتى االقتصادي : األلقاب االجتماعية -2
سي الفرحي، سي مسعود يف رواية الالز؛ كما جند كلمة سيدي اليت : للشخصية ويذكر منها

هاليز ويذكر من غالبا ما تقترن بأمساء أولياء اهللا الصاحلني يف رواية الزلزال، وكذلك الشمعة والد
سيدي راشد، سيدي مسيد، سيدي خلضر، سيدي بولزمان، وأيضا يف رواية الويل الطاهر : ذلك

  .يعود إىل مقامه الزكي جند سيدي التيجاين، سيدي عبد الرمحان، سيدي الغماري

وهي اليت تتعلق بالشيوخ واألئمة واملدرسني باملساجد كلقب الشيخ : األلقاب الدينية -3 
الربكايت، الشيخ بن باديس، الشيخ عبد ايد بو األرواح؛ أيضا كلمة الويل يف رواييت  الربيعي

  .الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي، و الويل الطاهر يرفع يديه بالدعاء

قد جيعل الراوي على لسانه أو على لسان بعض الشخصيات بعض  :األلقاب التهكمية -4
ية والتهكم كحرتليقة، وضرططوخ، عبد الرحيم فقراء يف رواية األلقاب اليت تؤدي وظيفة السخر

الويل الطاهر يرفع يديه بالدعاء و اليت أراد من خالهلا أن يوصل إىل القارئ والباحث دالالت 
  .خفية كمية من خالل شخصية الصحفي الفقري والسياسي الساخر والسخيف

ضآلة تكرار األمساء يف البىن النصية، ومن وخالصة القول أنه من خالل هذه الدراسة تتضح     
، فقد تكرر اسم عمار )عمار البناء، عمار احلالق، عمار بن ياسر(األمساء املتكررة اسم عمار 



 

 

وكذلك ذكر اسم عمار يف رواية الشمعة ) عمار البناء، عمار احلالق(مرتني يف رواية الزلزال يف 
ما أنّ الروائي كان غالبا ما يكرر األمساء ذات والدهاليز يف شخصية عمار بن ياسر، ك

املرجعيات التارخيية والدينية والفكرية مثل شخصييت كارل ماركس، وفالدميري لينني اللذان أسسا 
معامل االشتراكية اليت كان الطاهر وطار يؤمن ا وبأفكارها وأيضا الشخصيات الدينية والتارخيية 

يه وسلم، واخللفاء الراشدين واليت سيعرف داللة تكرار هذه مثل صحابة الرسول صلّى اهللا عل
بو (األمساء فيما بعد يف حتليلنا الداليل؛ كما ورد تكرار األلقاب االجتماعية مثل لقب الشيخ 

  ...).األرواح ،الشيخ الربيعي، الشيخ مسعود

ار األمساء، وقد أما بقية األمساء فقد ورد ذكرها مرة واحدة لتؤكّد الداللة عل جتنب تكر   
الضابط الفرنسي، (لوحظ ظهور بعض الشخصيات اليت ال حتمل أمساء وتقدم كألقاب فقط 

  .، كما لوحظ أيضا أنّ نسبة استعمال األمساء الثنائية أقلّ من األمساء املفردة)الشاعر، الويل الطاهر

ب مهنية، وهذا يشمل كما استخدم الروائي األمساء مع األلقاب العادية وأمساء أخرى مع ألقا   
حيزية، زينة، ( أمساء الشخصيات الرجالية فقط أما النسائية فقد اكتفى باستخدام اسم واحد 

، أما األمساء الثالثية فلم تكن موجودة، إالّ يف رواية )خوخة، داخية، مباركة، زهرية، بالرة
  .ايد بو األرواح  الزلزال حيث استخدم الروائي اسم علم وكنية ولقب ديين مثل الشيخ عبد

  :دالالت اسم العلم يف روايات الطاهر وطار -4
ختتلف داللة األمساء من شخصية إىل أخرى، حتى وإن كان االسم مشتركا بني شخصيتني    

ألنّ داللة االسم قد تكون مطابقة كما قد تكون عكسية والطاهر وطار من الروائيني الذين 
التناقض وتوظيفهما يف البناء الروائي مبا يف ذلك األمساء، ولذلك يهتمون بإبراز ظاهريت التماثل و

جند الشخصية مطابقة أو مناقضة المسها عنده؛ فثمة جمموعة من الدالالت السيميائية الناجتة عن 
عالقة الدال باملدلول، أو عالقة اسم العلم الشخصي مبسماه يف روايات الطاهر وطار واليت ميكن 

  :حصرها فيما يلي



 

 

نعين بداللة املطابقة أن يدلّ اسم العلم على  ):داللة املطابقة(الشخصيات املطابقة ألمسائها  -أ
الشخصية املرسومة داللة إحالة وتطابق، وذلك على مستوى األوصاف والنعوت واملزايا، أي 
يعبر اسم العلم بكلّ جالء ووضوح عن الشخصية املوصوفة تعبريا شامال وكلّيا، فيصبح داال 

  :عنويا مطابقا للشخصية املرصودة يف الرواية، ومن الشخصيات املطابقة ألمسائها جندم

؛ وتضيف نبيلة »1.مترو يف تسوية أموره، يقدر األمور« ومعناه  قدوريف رواية الالز اسم    
اسم مفرد يوحي بالقدرة على اإلجناز والفعل، جعل من الشخصية كيانا تلتقي « بونشادة قائلة 

  2».معاين القوة، التهور، واالندفاع، اليت تتعمق على مستوى النصفيه 

من بورجوازية صغرية ال مبالية حتول إىل « فقدور كانت له القدرة الكبرية على التحول    
  »3.شخصية جمذرة لصاحل الثورة، واعية شرطها التارخيي

بل لقد سقطت .. لقد انتهت كلّ معامل احلياة العادية أو تكاد« : يقول قدور يف هذا الصدد  
  4».املرآة، وتطايرت شظايا

قدور من لديه القدرة يف أموره، وهكذا كان قدور فقد كانت له القدرة على تغيري حياته من   
  .تاجر بورجوازي إىل رجل مكافح مناضل يف الثورة التحريرية

من الربيع وهو فصل من فصول السنة، أما الربكايت فهو مستمد من : الربيعي :ي الربكايتالربيع
وقد كان الشيخ الربيعي الربكايت غنيا بني أفراد قريته ملا كان حيصله من نقود من جتارته . الربكة

وكان سعيدا، ولكن هيهات أن تدوم حياة الربيعي ربيعا، فقد فقد زوجته وابنه يف احلرب 
وضع الشيخ الربيعي ورقة نقدية يف يد محو « .لتحريرية فتحولت حياته إىل أمل وحزن ومأساةا
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أمك استشهدت يف بييت يا الالز، دفنتها بيدي هذه، فهل دفنت  -:وأخرى يف يد الالز، وتساءل
   1».قدور؟

عها، ولكن مجاهلا الفتاة اجلميلة اليت أحبها قدور واليت كانت آية يف اجلمال فتطابق امسها م :زينة
كان نقمة عليها فقد جعلها حمطّ أنظار كثري من عمالء فرنسا، فانتحرت يف األخري بعد أن 

  . محلت من قومي

حيزية هذه املرأة اجلميلة اليت مل تتصور يوما، أن تقتل على يد ابن أختها بعد أن اغتصبها  :حيزية
ة إىل التراث، سنجد أنّ حيزية هو اسم وهذا االسم ليس غريبا عن اتمع اجلزائري، فبالعود

انتهت حياا بطريقة مأساوية مثل قصة حيزية رواية الالز، وكأنّ حيزية املرأة  2.امرأة جزائرية
الزالت تتكرر رغم مضي السنوات ومأساا هي مأساة كلّ امرأة جزائرية ضعيفة وأمية، كانت 

  .ضحية ألحد من أفراد عائلتها

النمو والكثرة، : زيد« مطابق لصفته فمعىن هذا االسم هو الزيادة والكثرة وامسه أيضا  :زيدان
ويف الرواية كان أحسن من أخيه محو ومن أصحابه يف كلّ » 3.ينمو، يثنى على زيدان: يزيد
  .شيء
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والدها حييل على قيمة جمتمعية، قيمة السلطة، .. هي بطلة قصة حب واقعية من نسخ وتربة سيدي خالد، حيزية بوعكاز *
سلطة عرش ذواودة بسيدي خالد، تربطها عالقة عاطفية بابن عمها سعيد، ولكن هذه العالقة اصطدمت بأعراف وأنساق 

خلدش يف احلياء، وهو ما دفع بوالد حيزية إىل احليلولة دون تواصل هذا احلب الصادق، القبيلة، ألنها تعد ضربا من الطعن وا
 ة الغمى ال تالحقه ألسنة الناس بالغمز واألذى، وكانت الصدمة قوية حني ماتت حيزية من شدفرحل بابنته إىل التل، حت

بدوي الكبري حممد بن قيطون، والشاعر عز الدين أما سعيد فلم جيد سوى أصوات بوليفونية، يرددها الشاعر ال. واحلسرة
حفناوي بعلي، / د ينظر. املناصرة من فلسطني، والشاعر عز الدين ميهويب، ليحققوا خلود الراحلة حيزية يف قصائد ومالحم

اللغة العربية ، قسم )السيمياء والنص األديب(قصيدة حيزية قراءة سيميائية يف شعرية العشق واملوت، أعمال امللتقى الثالث 
  .وآداا كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة عنابة
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آراؤه دائما صائبة، وأحكامه سليمة، وتنبؤاته ..زيدان يفكّر أحسن مني، أحسن منا مجيعا« 
لسبب يف ذلك أنه متعلم بينما أنا أمي، معنا بعض املتعلمني مثله، ولكنه يفكّر ربما ا..صادقة
  1».منهم أحسن

أدرك زيدان املثقف ثقافة جامعية، حقائق تغيب عن الكثري من اجلزائريني « :يقول حكيم أومقران
أغنياء، مشاركة اجلميع دون فرق يف بناء مستقبل اجلزائر، فقراء و: يف وقته، ومن هذه احلقائق

ريفيون ومدنيون، مثقفون وغري مثقفني، كلّ هؤالء يشكلون مجاعة، موحدة، متحدة، سينهضون 
فزيدان كان زيادة يف العلم والثقافة والذكاء واألخالق »  .2وضا طبيعيا) اجلزائر(ذا اجلنني 

  .فكان امسه يعكس شخصيته

البارحة املوعد كان مع خوخة « وهي ابنة صاحب احلمام الذي كان يعمل محو عنده  :خوخة
 3».املصيبة الصغرى اجلميلة، اليت أحبها وأموت يف حبها، وأمتىن لو ينوب النواب وأتزوجها

وعموما فخوخة يعين امسها فاكهة اخلوخ املعروفة، و كانت حمببة عند محو جلماهلا، فكان امسها 
  .صورة عنها

ذا االسم كلّ أنواع الشرور واآلثام، راعي مل أجد له داللة المسه إنما محل صاحب ه :بعطوش
العجول صاحب هذا االسم الذي ميثل اإلنسان اللئيم اخلبيث، اليت ال حتمل نفسه سوى معاين 

  .الشر والشؤم والذي اغتصب خالته وقتل أهايل قريته

وكان املسؤول عن نقل الشبان من القرية إىل اجلبل فكان بذلك يساهم يف نشر  :سي الفرحي
رحة يف وجوه الشبان وكان عمله عظيما، بتجنيد هؤالء الذين كانوا سببا يف حترير الوطن، الف

ابتسم سي الفرحي وهو يصافح قدور، وتذكّر « فرسم بذلك الفرحة يف وجوه كلّ اجلزائريني 
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فكلّ الشبان الذين جندهم قدور .. أنّ آمحزي قد أصدر إليه مثل هذا األمر أكثر من مخسني مرة
  .للداللة على رفعة شأنه بني ااهدين) سي(وقد أضيف إىل امسه لقب  1».ا على هذا الطريقمرو

هو عموما لقب جزائري بربري ولكن بالعودة إىل األصل فآمحزي مبعىن محزة ومحزة  :آمحزي
تأخذه معك، يبيت : بادر آمحزي سي الفرحي، بإصدار أوامر صارمة« اسم من أمساء األسد 

لقد كان آمحزي أحد أبطال  2»؟.لجماعة، احملافظة على السر، هاه، فهمتعندك، أوصله ل
الثورة، فهو من كان يصدر األوامر لسي الفرحي، وهو الذي كان ينسق بني الشبان وااهدين 

  .يف اجلبل لالنضمام إليهم

د لقّب بالكابران كونه كان منخرطا يف اجليش الفرنسي وشارك يف حرب اهلن :كابران رمضان
الصينية، وامسه رمضان ومعىن هذا االسم، هو كونه ميثّل الشهر التاسع من السنة اهلجرية، وهو 

  .شهر الصوم والصرب على اجلوع وكلّ الفواحش، وهو شهر مبارك

حيسن الزحف، تطغى عليه التربية العسكرية (...) إنه شديد الثقة بنفسه « : قال زيدان عنه
ال يفتأ يلقي نظرة على جماوريه كأنما .. الحتالل موقع املعركةيسعى باستمرار .. الكالسيكية

شديد السيطرة على أعصابه إىل حد يثري .. يستمد الثقة منهم، أو يبحث عمن أصيب منهم
واالسم هنا يتطابق مع الشخصية ألنّ رمضان كان بركة على الثورة ملا قدمه من  3».اإلعجاب
  .تضحيات

.. الناصر.. حدق زيدان يف قائد الوحدة الثانية« مطابق للشخصية وهو اسم أيضا  :سي الناصر
لقد  4».سبع أنفس بشرية كاملة، وال يتأثر.. لو كنت مكانه، لكنت اآلن مغموما.. وخطر له
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كان الناصر حقّا ناصرا للثورة اجلزائرية املباركة، فقد قام بإعدام سبعة من خونة الوطن يف ليلة 
  .واحدة

هو عموما اسم خمتصر من حممد، ولكن بالرجوع إىل لسان العرب البن منظور أما محو ف :محو
حرها، ومحيت الشمس والنار حتمى حميا : محو الشمس« : سنجد هلذا االسم معىن آخر وهو

  . 1».اشتد حرها: وحميا ومحوا

معىن اسم  فمعىن كلمة محو يف األدب العريب شدة حرارة الشمس وربما نستطيع أن نربط بني    
محو وشدة حرارة نار الفرن اليت كان يعمل فيه إليقاده يف احلمام واليت كان يرمي فيها أبناءه بعد 
خنقهم، أو هي شدة اندفاعه للعمل الفدائي إىل جانب أخيه والثوار الباقني لتحرير اجلزائر، فهو 

  .تصدي للمستعمر الفرنسياستطاع أن حيول حرارة الفرن إىل قوة تدفعه إىل العمل الثوري وال

  هذا عن رواية الالز، أما الزلزال، فأول شخصية تقابلنا هي شخصية الشيخ عبد ايد بو األرواح

تدلّ : ، عبد»2كبري القوم سنا ومقاما«تدلّ على الرفعة : الشيخ :الشيخ عبد ايد بو األرواح 
هللا عز وجل الذي متجد بفعاله وجمده خلقه من صفات ا« فهو :على العبودية هللا تعاىل، أما ايد

وقد اتصف بو األرواح باد، فقد مجع » 3.فعل للمبالغة وهو الكرمي املفضال: لعظمته، ايد
الدين والعلم واملال يف آن واحد، أما لقب بو األرواح فهو داللة على أنّ هذه الشخصية ال حتمل 

النفس، : الروح« مجع روح، وهي النفس البشرية  روحا واحدة بل عدة أرواح، ألنّ أرواح
الروح والنفس واحد؛ : قال أبو بكر بن األنباري: التهذيب. يذكّر ويؤنث، واجلمع أرواح

  4».وتأويل الروح أنه ما به حياة النفس
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وأن تلقب الشخصية بو األرواح داللة على أمرين إما أن تكون مالكة لعدة أرواح أو مزهقة    
لداللة الثانية هي األكثر ترجيحا فبو األرواح وعائلته قاموا بإقامة جمدهم على أرواح الناس هلا، وا

األبرياء فجده فتح الباب لفرنسا اليت قامت بقتل الكثري من اجلزائريني والتنكيل م، أما عبد 
الصغرى  بعد ثالثة أشهر، ماتت حنيفة زوجة أيب« ايد بو األرواح فقد قتل معظم نساء بيته 

بعد سبعة أيام أخرى هربت ... بعد سبعة أيام ماتت أمي(...) نفس ميتة عائشة وزوجة أخي 
   1».زوجة أيب الثانية، بعد سبعة أيام أخرى، دفنت زوجة أيب الثالثة

وكيف الحقتها ) بو األرواح(حتدثنا الرواية عن شقاء أسرة «  :يقول عبد الرزاق بن دمحان   
د نتيجة الغدر واخليانة والشذوذ اجلنسي، فبو األرواح ولد يف مستنقع من دم فما اللعنة منذ اجل

فلقب بو » 2.ورث إالّ احلقد والبخل والقتل وقل ما شئت من صنوف الشر وأشكال اجلهل
  .األرواح يف رواية الزلزال كان مناسبا للشخصية ومعبرا عنها

اسم عريب مجيل وهذا االسم أيضا يدلّ على حامله، فهي األم احلنونة والعطوفة، وهذا  :عائشة
اليت تزوجت هي األخرى  3.االسم يف حقيقة األمر اسم السيدة عائشة أم املؤمنني رضي اهللا عنها

ذات التسع سنوات، ومتيزت بالطهر والعفاف، وهذه هي صفة عائشة زوجة بو األرواح أيضا 
جها وهي طفلة مل تتجاوز التسع سنوات، واليت أحبها كثريا، كما أحب سيدنا حممد اليت تزو

  .صلى اهللا عليه وسلم السيدة عائشة رضي اهللا عنها أيضا
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، واسم سارة 1».املفرحة، املسرة« زوجة بو األرواح اليهودية واسم سارة يف العربية مبعىن  :سارة
وقد اتخذه الطاهر وطار هلذه الشخصية كونه امسا عربيا هو اسم عربي، معناه األمرية بالعربية، 

غالبا ما تسمى به اليهوديات وهو يعود على السيدة سارة أم سيدنا إسحاق عليه السالم، أو 
ربما اختار هلا الروائي هذا االسم ألنها أعطت السعادة والسرور لبو األرواح ولو لفترة من الزمن 

.  بنو قومك، فالبيت بيت اهللا، واهللا يريده مصلى جلميع الشعوبال تأمثي يا سارة، كما أمث« 
عودي يا سارة . كلّ شيء هللا، واهللا يعطيه لعباده الصاحلني. افتحي النوافذ و ال تقفي خلفها

  .فقد ظلّ بو األرواح يتأسف على غياا حتى قبل أن جين يف آخر الرواية» 2.آه. عودي

عين الشخص ذو النفوذ الكبري يف الدولة، وهكذا كان بالباي اسم ذو أصول تركية، وي :بالباي
بالباي الكبري، صديق اآلغوات والباش آغاوات والعلماء واحلكّام « قبل أن تتردى أحواله 

فبلباي كان فيما مضى ينتمي إىل الطبقة املخملية، لكننا ال » 3.والنواب، وصل إىل هذا املصري
ياته على مستوى التسمية مرده يف نظري أنّ الروائي مل يعين كثريا جند انعكاسا للشق الثاين من ح

برسم معامل هذه الشخصية ألنه كان يوجه اهتمامه ألقارب الشيخ وتفاعل هذا األخري مع ما 
  .حصل هلم

، 4»املوقى املستور، كثري الصالة، الورع«ويعين هذا االسم : عمار :عمار صهر بو األرواح
ار صهر بو األرواح، بناء للمجتمع اجلزائري رغم فقره وحاجته، فهو ختلّى وحقيقة فقد كان عم

  .عن أرضه لبو األرواح يف سبيل حترير وطنه، فدفع بذلك ماله وحياته مثنا لبناء الوطن وتعمريه

من صفات اهللا عز وجلّ، يكونان من القدرة ويكونان : القدير والقادر«  :عبد القادر الغرابلي
هذه » 1.اسم فاعل من قدر يقدر واهللا سبحانه مقدر كلّ شيء وممضيه: والقادرمن التقدير، 
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الشخصية الفقرية اليت كانت تقتات بصنع الغرابيل كانت له القدرة على تغيري حياته فبعد أن 
عرف املستعمر بأنه من الثوار سجنه، ولكن ذلك مل يوقف طموحه، فراح يدرس ويتعلم يف 

االستقالل أستاذا، فكان حقّا عبد القادر قادرا على ختطّي فقره وجهله  السجن إىل أن أصبح بعد
  .وحترير وطنه

اسم عيسى يعود إىل السيد املسيح عليه السالم، وربما اجلامع بينهما هو  :عيسى بو األرواح
طريق . طريق اهللا أن ختدم عباد اهللا« : الورع والتقوى ونصرة املستضعفني، وهو القائل يف الرواية

  »2.طريق اهللا أن تكافح االضطهاد واالستغالل. اهللا أن تقاوم أعداء عباد اهللا

عطاء، كلّ ما ينتفع به، : رزق« لربادع واسم رزقي مأخوذ من الرزقصانع ا :الرزقي الربادعي
، فهو رغم فقره كونه كان صانعا للربادع، إالّ أنه صار بعد ذلك إماما يف »3قوت البدن، املطر

  .املسجد فكان رزقه دينا، وهو أحسن رزق على اإلطالق

النقي، ضد النجاسة، « عىن مب: والنشال مبعىن السارق، الطاهر :الطاهر بو األرواح النشال
فهو كان طاهرا من مة السرقة اليت وجهت إليه، كونه كان جماهدا عظيما ساهم يف  4»النظيف

  .حترير اجلزائر، وأصبح بعد االستقالل ضابطا يف الشرطة

باللغة االسبانية هو الصيب أو ابن املسيح، وقد أطلق الصيادون يف اإلكوادور والبريو هذا  :نينو
وهو . سم على ظاهرة جوية كانت تأيت قرب أعياد امليالد وجتعل احمليط اهلادي أكثر دفئااال

عموما اسم مستهجن، لشخص مستهجن فهو عميل الفرنسييني، فال عجب أن يكون امسه 
  .مشاا هلم

                                                                                                                                                                                             
  66عبد الرمحان املصطاوي، معجم األمساء العربية، ص   1
  99الطاهر وطار، الزلزال، ص   2
  44العربية، ص عبد الرمحان املصطاوي، معجم األمساء   3
  .125وليد ناصيف، األمساء ومعانيها، ص   4



 

 

وهو ليس االسم احلقيقي  :عمار بن ياسريصادف القارئ يف رواية الشمعة والدهاليز اسم     
التارخيية اليت تقر كتب ) عمار بن ياسر(بل امسا حركيا، يستحضر شخصية الصحايب للشخصية 

السرية أنها تعرضت للتعذيب وأسرا على أيدي املشركني، ومل ترجع عن دينها، وكمقارنة بني 
الشخصية التارخيية والشخصية الروائية يكتشف القارئ بأنّ كالمها ميتاز باالعتدال وحتكيم العقل 

  1.اجلهل والتطرفونبذ 

الشديد، «وهو اسم امرأة استطاعت أسر ضابط فرنسي لوحدها واسم العارم معناه  :العارم
وقد كانت العارم شديدة وقوية ومثّلت املرأة اجلزائرية ااهدة أحسن متثيل، فهي . 2»القوي

  .مجعت بني شدة اجلمال وشدة القوة والشجاعة أيضا

وقد كان خمتارا حقّا يف . 3».املصطفى، املنتخب، املميز«مساء مبعىن وخمتار يف معاين األ :املختار
الرواية فقد كان هناك صاحب األمر والنهي فيها، وقد كان مسؤوال عن جتنيد اجلزائريني خلدمة 

عمي خمتار، « الثورة، وقد كان الشاعر بطل الرواية حيبه كثريا، ويفتخر به كونه عمه 
ق استقبال العارم وأسريها، بعد أن وجده كعادته بسرعة خارقة، أصارحك، قال، ومها يف طري

   4». حيث أنه يعرف مجيع املسالك، اليت تؤدي إىل مقر الوحدة الذي يتغري عدة مرات يف النهار

وحقيقة كانت .5»تصغري زهرة، رديف زهري، وهي البهجة، النضارة، واحلسن« وهو :زهرية
زهرية متثل الشابة يف مقتبل العمر، نضرة الوجه وحسنته، وكانت متثل أيضا البهجة والسعادة اليت 
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أسألك ما تريدين عندي، فال جتيبني، «دخلت قلب الشاعر وغيرته وأخرجته من قوقعته وضرحيه 
   1».مظلمة وأسأل نفسي ما إذا كنت أتشهاك جسدا، أم أتعلق بك ذبالة متقدة يف دهاليز

  :فقد جاءت معاين أمسائهن كما يلي دنيا زاد، رجاء، شهيناز، شريفة، العالية،أما أخواا    

» املرتفعة: عالية« ،»احلسيبة، النسيبة: شريفة« ،»األمل: رجاء« ،»احلياة، العامل، القريبة: دنيا« 
ا أمساء ذات معاين ودالالت مجيلة، فمعناه امللكة احملبوبة، أو الفتاة اجلميلة، وكلّه شاهينازأما  2

  .تنم عن صاحباا اللوايت متيزن باجلمال والثقافة

نسبة إىل الورد وهي زهرة وهو اسم شائع يف : وردية: والدن فامسها يعين ورديةأما السيدة    
 وقد كانت األم وردية الزهرة اليت» 3.زهرة ذات ألوان وروائح خمتلفة: وردة«األوساط الشعبية 

  .أحاطت بعطرها الفواح كلّ بناا ومألت حيان سعادة وطمأنينة

هو من : و الويل الويل الطاهريف رواية الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي، جند شخصية    
توالت طاعته من غري أن يتخلّلها عصيان أو مبعىن آخر هو من يتواىل عليه إحسان اهللا، وأفضاله، 

من أمساء «: هللا وصفاته واملعرض عن االماك يف اللّذات والشهوات، ويلوالويل هو العارف با
من تولّى « : الويل. 4»اهللا تعاىل، الويل هو الناصر وقيل املتولّي ألمور العامل واخلالئق القائم ا

احلق أمره، وحفظه من العصيان ومل خيله ونفسه باخلذالن حتى يبلغه يف الكمال مبلغ 
  . 5».الرجال
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املعصوم من « :فهو. أما الطاهر فهي تعين يف الداللة على النقاء والتقوى، الورع، العفة، الترتّه    
وكان الويل الطاهر امسا على مسمى، فقد كان مهتما ألمر الناس  1.». املخالفات ظاهرا وباطنا

  . وكان طاهرا من كلّ جناسة

صلّى اهللا عليه وسلم، وأيضا لشق أذنيها بناقة النيب  فقد شبهت أتان الويل الطاهر :العضباء
قطعه، ويقال إنه ملعضوب اللسان إذا كان : القطع، عضبه يعضبه عضبا: العضب: عضب«

اسم ناقة النيب صلّى اهللا عليه : والعضباء. وكذلك الشاة. مشقوقة األذن: مقطوعا، ناقة عضباء
قال وقال بعضهم . مل تكن مشقوقة: هو لقبها؛ قال ابن األثري : وسلم مسيت به وقال اجلوهري

  .»2.إنها كانت مشقوقة األذن، واألول أكثر

مىت شقت أذناها؟ اهللا « ولقب العضباء مشقوقة األذن هو أكثر مالئمة لعضباء الويل الطاهر 
من أين أتت ومنذ مىت؟ . مىت كانت يف حوزة الويل الطاهر؟ ال أحد يعلم. والويل الطاهر أعلم

هل مسيت العضباء ملا بأذنيها من عضب، أم تيمنا بناقة رسول اهللا صلّى . يضا من أمور الغيب أ
  »3.اهللا عليه وسلّم

وقد وظّف الكاتب هذا االسم يف تناص مع اسم بالرة بنت امللك متيم بن املعز، وزوجة  :بالرة 
ضحت بنفسها وبالرة الويل الطاهر مثل بالرة الزيريني، هي امرأة  4الناصر بن علّناس بن محاد
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لتحقن دماء اجلزائريني وأبناء العمومة، كذلك بالرة الويل اليت أرادت أن ب نفسها للويل 
  . الطاهر، حتى تنجب نسال طيبا مرتّها عن اخلطايا

أراد الطاهر  1 وهو اسم حقيقي ألديب جزائري وشاعر وأستاذ جبامعة جيجل :عيسى حليلح
وطار من خالله أن يربز األسباب اليت قد جترب املثقف على االنضمام إىل اجليش اإلسالمي لإلنقاذ 

  . املتطرف

: الرحيم: عبد الرحيم فقراءأما يف رواية الويل الطاهر يرفع يديه بالدعاء، فنصادف شخصية    
ضد الغىن : الفَقر والفُقر« :فقر: اء، فقر2».كثري الرمحة، الرفيق، الرؤوف، من األمساء احلسىن«

الضعف والضعف، والفقر لغة رديئة؛ ورجل فقري من املال، وقد فَقُر، فهو فقري، واجلمع : مثل
  3.».فقراء

فلعلّ الطاهر وطار استرعى انتباهه وهو يتجول يف القنوات الفضائية السياسية اسم عبد الرحيم    
  : من دالالت متثل املثقف العريب بصفة عامةفقراء صحفي اجلزيرة، وملا المسه 

ونلفت انتباهكم سيدايت ساديت إىل أننا مجيعا تسميتنا بعبد الرحيم فقراء حتى ال نضطر « 
للتفكري يف أمساء بعضنا كلّ مرة فيضيع وقت ما أحوجنا إليه، فمراسلونا ينبثون يف كلّ أحناء 

ني يرتبط باملثقف وبرجل اإلعالم، مع اعتذارنا لصاحب العامل، مثّ إنّ هلذا االسم بالذات إحياء مع
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وقد اتخذ امسه ليوحي من خالله على الفقر  1.».االسم احلقيقي مراسل زميلتنا من واشنطن
  .وطلب الرمحة من اهللا سبحانه وتعاىل على العرب أمجعني

حييل هذا االسم  ومن هنا يتبني لنا بأنّ اسم العلم الشخصي قد يؤدي داللة مطابقة، حينما    
  .على مسماه ومدلوله بطريقة مباشرة توافقا وتطابقا وتشاكال وتوصيفا

تعتمد داللة املفارقة على تثبيت التناقض  ):داللة املفارقة(الشخصيات املناقضة ألمسائها  -ب
بني اسم العلم الشخصي وأفعاله الوظائفية، أو التأشري على وجود صفات أو أفعال تعاكس 

  :شخصي يف كلّ إحياءاته الداللية ومن الشخصيات املناقضة ألمسائها جنداالسم ال

اسم غري عريب، والدة السيد «: أم الالز أو مريانة، ومرميمرمي يف رواية الالز هناك شخصية  
ومريانة بالعربية هو مرمي اسم السيدة العذراء اليت امتازت بطهرها ونقائها، عكس . 2»املسيح

اليت كانت متارس الرذيلة، واليت جعلت ابنها الالز يكرهها وحيتقرها للسبب ذاته مريانة أم الالز 
   3»هذا االزدهار، ال مربر له، إالّ أنّ اللعينة، تتاجر بأعراض البئيسات الفقريات، بواسطة ابنها«

وإن كانت لفظة سي حتيل بالضرورة على مستوى الشخصية كون سي مسعود  :سي مسعود
لكن زيدان بدل ذلك، « : بهة التحرير الوطين، ومن ذلك ما جاء يف الروايةكان مسؤوال يف ج

وتقدم . سي مسعود مسؤول املنطقة اخلامسة، يقود الدورية بنفسه -: وثب من مكمنه متمتما
  4».أهال سي مسعود، أنا زيدان. أهال -: مبتسما

سعيد ومسعود : مسعد: مسعود«ومسعود معناه ضد الشقي، صاحب السعادة الدائمة    
ولكن سي مسعود رواية الالز مل ميلك » 5نقيض الشقاء: وصاحب حظ ومكسب وسعد، السعد
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السعادة الدائمة ومل مينحها لآلخرين، بل كان حنسا وشؤما على كلّ من حوله، حيث قرر إعدام 
أناس أبرياء عن طريق ذحبهم، خدموا الثورة التحريرية وسامهوا يف حترير الوطن فقط ألنّ 

  .أفكارهم خمتلفة عنه

اتخذ القرار يف شأنكم ، بالنسبة لزيدان البد من تربئه من العقيدة وانسالخه من احلزب « 
وإذا مل (...) وبالنسبة لكم أنتم، التربؤ أيضا، والدخول يف اإلسالم.. وإعالن انضمامه إىل اجلبهة

  1».الذبحآه نعم،  -.تتم االستجابة هلذه الطلبات، فهل هناك حلّ آخر؟

كما أنّ زيدان طلب منه أالّ حيضر ابنه الالز لرياه حلظة ذحبه خوفا على مشاعره ولكن سي    
مسعود أحضره ليزيد من عذاب زيدان وعذاب الالز، ما سبب له اجلنون فكان حقّا شؤما على 

  . االبن وأبيه وعلى الثورة ككلّ

يسعى كلّ كاتب حنو البحث عن اجلانب املغيب يف احلركة الوطنية فأما « :يقول خملوف عامر   
الطرف الذي ميارس عملية التغييب هذه فهو مدفوع بطموحات بورجوازية وحمكوم بعقلية 

ضد االستعمار من جهة وضد قوى التقدم من جهة أخرى، إنه يساهم يف : حتارب يف اتجاهني
وهو بقدر ما كان مستعدا ملقاومة املستعمر . ة ويعمل على إجهاضها يف آن واحدصنع الثور

إنه مبثابة قابلة فاشلة حتاول أن . بقدر ما أصبح مهيأ لعقد الصلح وتقدمي التنازالت لإلمربيالية
هذه معامل الطريق الذي يسري فيه الشيخ . تساعد على ميالد الطفل يف الوقت الذي تقوم فيه خبنقه

 2.لقائد يف اجلبهة بعقليته البالية وإصراره على احتكار السلطة وخوفه الدائم من زيدان يف الالزا
فهنا يكمن االختالف بني الدال واملدلول، اسم مسعود وداللته الغري مطابقة له، فاسم مسعود » 

  . رةالدال على السعادة والربكة كان شؤما على اجلبهة والثورة بقراراته التعسفية واجلائ
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الذي : الشيخ« فالشيخ هو كبري القوم وهو أيضا العامل بأمور الدين  :الشيخ شايب السبيت 
هو شيخ من اخلمسني إىل آخره واجلمع أشياخ : استبانت فيه السن وظهر عليه الشيب؛ وقيل

لديها نفس : ، الشايب»1.وشيخان وشيوخ وشيخة ومشايخ، وشيخته دعوته شيخا للتبجيل
معروف قليله وكثريه، : شيب الشيب«يف داللة على كرب السن وشيب شعر الرأس  معىن الشيخ

بياض الشعر واملشيب مثله، وربما مسي الشعر نفسه شيبا، شاب يشيب شيبا، ومشيبا وشيبة، 
الدهر : السبت والسبات« والسبيت خاص بيوم السبت بصفته يوم راحة،  2».وهو أشيب

وعموما  3».استراح واستكان: الراحة وسبت يسبت سبتا: لسبتبرهة من الدهر، وا: والسبت
« فالشيخ شايب السبيت كان رجال يدعي الدين والوقار بينما كان عميال وخائنا للوطن 

فهو كان يقدم   4».املعنويات مرتفعة، خاصة بعد املعركة األخرية، وبعد اغتيال اخلائن السبيت
  .األخبار للفرنسيني ويساهم يف قتل أبناء وطنه اجلزائريني

زوجة حنيفة يف رواية الزلزال جند أيضا بعض األمساء اليت ال يتوافق داهلا ومدلوهلا، مثل اسم     
أما يف معجم لسان . 5»املوحدة، املستقيمة« : والد عبد ايد بو األرواح هذا االسم الذي يعين

الصحيح امليل إىل : واحلنيف. معىن احلنيفية يف اإلسالم امليل إليه واإلقامة على عقده« رب فالع
فحنيفة مل تكن مستقيمة الطبع بل كانت شاذّة أقامت عالقة غري  6».اإلسالم والثابت عليه

 شرعية مع ابن زوجها وبعدما علمت أم عبد ايد بو األرواح باألمر، قام األخري بقتل عشيقته
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ذات ليلة طرقت أمي باب الغرفة، ضت حنيفة يف ثوب النوم وفتحت هلا الباب، « .حنيفة خنقا
  1».رمحتك أوسع، قويل له هناك من يسأل عنه. استعاذت وقالت يا ربي لطفك أكرب

إذا كان عمار هو البناء، فاألمر مل يكن متوافقا مع هذه الشخصية، وإن كانت  :عمار البناء
ع مهنته بنينية، كونه كان يشجتمع ويطمس عاداته وتعاليمه الده كان يهدم قيم ااء، فاحلقيقة أن

على الزنا ببيع نسائه وعرضهن على كلّ من هب ودب يف الشارع، فاتخذ الطاهر وطار هذا 
نا أنا أسكن قريبا من هنا أ« . االسم وهذا الدال الذي يعين فرقا وبونا شاسعا بينه وبني مدلوله

. وزوجيت وبنايت وأخت زوجيت، احلق، أنا عاطل عن الشغل، ويف حاجة إىل نصف لتر من الزيت
  2». هيا تشرب قهوتك يف مرتيل، ستفرح بنايت وزوجيت وأختها

والد عمار بن ياسر، وإمساعيل عموما  إمساعيلونصادف أيضا يف رواية الشمعة والدهاليز اسم    
هيم عليه السالم من السيدة هاجر، ومسي ذبيح اهللا ألنّ اهللا اختربه بأن هو االبن البكر لسيدنا إبرا

أوحى إلبراهيم يف منامه بذحبه ففداه اهللا بكبش عظيم، كما أنه أيضا من بىن الكعبة املشرفة؛ أما 
إمساعيل الشمعة والدهاليز فلم يكن سوى شخص رمى قيمه وأخالقه وتارخيه النضايل عرض 

  .توسيع جتارته وأمواله بعد االستقاللاحلائط، يف سبيل 

منذ أواخر الستينات أخذت حالة الثورة املسلحة ببعدها املثايل، تتالشى « : يضيف خملوف عامر
بدأ بعض الكتاب يعيدون النظر يف اخلطاب السياسي . تدرجييا لدى جمموعة من الكتاب

ا، خطابا يقيم عملية فرز طبقي اإليديولوجي التقليدي ليتبنوا بدال عنه خطابا آخر أكثر عمق
داخل الوطن ليقترب من طبيعة الصراع بروح نقدية وهكذا أصبحت الرواية تشري بأصابع االتهام 
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وهكذا هو » 1.إىل الطبقة املستغلة، على أنها خانت عهد األوائل واستأثرت بالزرع والضرع
  .األمر مع إمساعيل والد عمار بن ياسر

بع داللة السخرية يف الرواية عرب تناقض اسم العلم الشخصي مع املسمى تت :داللة السخرية - ج
قوال وفعال وسلوكا وتصرفا، وتنتج كذلك عن غرابة أفعال الشخصية اليت تثري الضحك 
والفكاهة والطرافة، ومن مثّ يلتجئ الكاتب إىل استعمال أساليب التعجب واالستغراب واالحتقار 

  .اقعيةوالسخرية والفضح والتعرية الو

: وتظهر هذه الداللة واضحة يف رواية الويل الطاهر يرفع يديه بالدعاء يف شخصيتني مها   
اللذان وظّفهما الروائي ليسخر من خالهلما من احمللّلني السياسيني الذين  ضرططوخ، حرتليقة،

ن غالبا ما يظهرون على شاشات التلفزة ليقوموا بتحليل األوضاع يف العامل، والذين يدعو
  .اإلحاطة باألمور وهم ال يفقهون شيئا

باإلضافة إىل ترهات ضرططوخ هذا، ملثري للشكوك، وملفت للنظر، بل ومدعم لرأي الباحث « 
فقد وظّف الكاتب الساحر اإلسرائيلي ضرططوخ، والدكتور العريب » 2.العريب الدكتور حرتليقة

ذي غالبا ما نسمعه من أفواه احمللّلني حرتليقة، وكأنه يقصد ذه الشخصيات الكالم التافه ال
  .والذي ال نفع منه وال يقدم حالّ

تصبح بعض الدوال أو أمساء العلم الشخصية يف كثري من األحيان داخل  :الداللة الرمزية -د
العمل الروائي رموزا وعالمات إحالية تستلزم مدلوالت تفهم من خالل السياق النصي أو 

  .الذهين

ه الكاتب لريمز لشيء معني فهو يفوق داللة الشخصية إىل ما سواها وفق مقاصد فاالسم يتخذ   
يف رواية الالز فقد اكتفى الروائي جبمع لقبني األول مهين والثاين  الضابط الفرنسيالروائي مثل 
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يدلّ على جنسية صاحبه بكونه فرنسي األصل، وقد مجع الروائي يف هذا الشخص كلّ معاين الال 
جيب أن تطوف يف كلّ أزقة القرية، وأن تطرق بل تقتحم الباب الذي يروق لك، يف « إنسانية 

أريد أن أرى إىل أية درجة من الذلّ ميكن أن يصلها وحوش . هاه. الليل أضرب حراسة حولك
  1».أتفهم؟. هذه القرية

ربما يكون هذا اللقب داالّ على أبدية الصدام واستمراريته بني األنا واآلخر، ومن مثّ يصبح    
ولعل أول « :جتاهل اسم الشخصية وإطالق اسم عليها مقصودا دالليا؛ يقول بشري بوجيرة حممد

اليت ) الالز(يف رواية ) الضابط(هذه الشخصيات، اليت متثّل الفرد األجنيب وحضارته هي شخصية 
حاول وطّار من خالهلا أن يبين مدى هذا التفاعل الكائن بني شخصية تنتمي إىل اتمع الغريب، 

وبالتايل الكشف عن عمق الصراع الكائن بني ... وبني شخصيات تنتمي إىل اتمع العريب
ز فمقصد الكاتب من ذلك مل يكن الضابط الفرنسي يف رواية الال» 2.احلضارتني، وبني العاملني

فقط بل الضابط واجلندي الفرنسي ككلّ، الذي ال يتواىن عن اقتراف الفواحش وإذالل 
  .اجلزائريني

كذلك ذكر لقب الشامبيط، ومل يذكر امسه لداللة هذا اللقب الذي يرمز لكلّ  :الشامبيط 
صه، صه،  - : مهس الشامبيط يف توسل ورجاء، فصرخ فيه القبطان« عمالء فرنسا ومن واالهم 

الشامبيط ال يفكّر .. تتالت حلظات معاناة شاقة(...) صه وإالّ أرديتك . تستفز أعصايب أكثرال 
لقد خدمت يف : إالّ يف شيء واحد، حاول أن يربزه يف كلمات، لكن حلقه خيونه ويزداد جفافا

سيدي : فكيف تقول.. صفوف اجليش عشرين سنة، وخدمت العلم املثلث سبعة عشر عاما
  3»..القبطان
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أما الالز بطل الرواية، فقد جعل منه الروائي عنوانا لروايته ككلّ، والالز هو كما عرفه  :لالزا 
يف القدمي ... حتى امسك ال حيمل معىن حمددا! أيها الالز، الالز، الالز. آه« الضابط الفرنسي 

..  أوراق اللعبكان يطلق على اجلزء األدىن من العملة النقدية، واآلن يطلق على العدد املفرد يف
 -البيلوط–وبينما هو يف احلجر ميثل أدىن رقم الرقم األول يف العدد، جماورا للبياض، ميثل يف 

الوحيد يف البيلوط الذي حيتفظ بقيمته مهما تغير اللون املنتخب، املعىن اازي .. الرقم األعلى
فالالز »   1.و كلّ أعور يتشاءم منهللالز هو البطل، يف غري لغة قومه، أما عندهم فإنه اللقيط، أ

اسم غري عريب، قد يعود استعماله يف اجلزائر إىل فترة احلكم العثماين، وزاد من شيوعه اللعبة 
  .الورقية املعروفة، على أنّ الالز كما يتردد هو الرقم واحد فيها

ز من اهلروب من وقد ورد التعليق السابق للضابط الفرنسي على هذا االسم بعدما متكّن الال   
الثكنة العسكرية، وخيب آمال الضابط يف االعتراف بأصدقائه الثوار، فبدأ يتذكر األوجه اليت 
يربز فيها، فخلص إىل أنّ هذا االسم حقّا يشمله يف وجه من وجوهه ألنه يعين يف واحدة منها 

  . 2)طلاملعىن اازي لالز هو الب(اللقيط ومع ذلك ال يعترف له بالبطولة ألنّ 

وقد يكون سبب اختيار الكاتب الالز عنوانا كونه غريبا يف جمتمعه مهمشا، وتسليط الضوء    
عليه دليل على أمهية هؤالء املشاغبني أو الفوضاويني كما ينظر إليهم يف اتمع، فهم حيتاجون 

  .إىل فرصة يثبتون فيها للعامل أنهم غري ذلك

هنا كانت لشخصية الالز عدة دالالت رمزية، بعضها  ومن«  :يقول بشري بوجيرة حممد    
مأخوذ من الواقع الشعيب، والبعض اآلخر مرتبط باأليديولوجية اليت يصدر عنها الروائي، وذلك 

ذاا من تفرد وقوة ومغامرة، فيستطيع املوصوف ا أن ينتصر على ) الالز(ملا توحي به كلمة 
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فالالز حتى وإن نظر » 1.ق الذي يفوق كلّ األوراق األخرىكلّ من عاداه، متاما مثل الالز الور
  . إليه على أنه لقيط فهو يف احلقيقة بطل أراد الطاهر وطار من خالله أن يرمز للشعب اجلزائري

الذي استغلّه بو األرواح أحسن استغالل فأذلّه، حينما  اخلماسأما يف رواية الزلزال جند لقب     
لفتت انتباهي زوجة مخاس، مجيلة، أدخلتها احلوش هي « ه عشيقتان له اتخذ من زوجته وابنت

اختر «، وليس هذا فقط إنما أجربه على مغادرة اجلزائر إىل مرسيليا »2.وابنتها وأغلقت عليهما
يف . أمرك يا سيدي الشيخ(...) إما أن ترحل إىل فرنسا وإما أن أرسلك إىل كيان . بني أمرين

  »3.يف باخرة إىل مرسيليااليوم التايل سقته 

من عدد املذكر، واخلمس من عدد املؤنث، و : مخس، اخلمسة« واخلماس لغة من اخلماسة 
طوله مخس أذرع واخلمسون من العدد معروف، : ورمح خمموس. أمخس القوم صاروا مخسة

  » 4.واخلمس بالكسر من إظماء اإلبل، وهو أن ترد اإلبل املاء اليوم اخلامس، واجلمع أمخاس

أما اصطالحا فاخلماس باختصار عامل يتعاقد مع صاحب األرض على العمل يف أرضه حتى    
جين الغلّة على أساس أن يأخذ من الغلّة اخلمس، وهي قسمة غري عادلة اهلدف منها بقاء صاحب 

رهم األرض يف عليائه، فال أحد يشاطره الغلّة، فاخلماس هو رمز لكلّ الناس الذين استعبدوا لفق
وجهلهم يف عهد االستعمار الفرنسي من طرف املعمرين و الرأمساليني واإلقطاعيني وعمالء فرنسا 

  .أمثال بو األرواح

الشمعة والدهاليز الذي وظّفه الروائي لريمز لألديب  شاعروغري بعيد عن اخلماس يظهر    
يوسف الباحث والشاعر  واملثقف واملضطهد يف العشرية السوداء، أو ربما ليحيل به على صديقه
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علم وليت : شعر به وشعر يشعر شعرا«وكلمة الشاعر من شعر  1.الذي أغتيل غدرا سبيت
عرواملتشاعر الذي . منظوم القول غلب عليه لشرفه بالوزن والقافية: شعري أي ليث علمي، والش

  »2.هيتعاطى قول الشعر، وشاعره فشعره يشعره بالفتح، أي كان أشعر منه وغلب

فشاعر الشمعة والدهاليز مل يكن سوى شاعر من شعراء اجلزائر الذين اغتيلوا يف ظروف     
غامضة حتى ال يعلنوا أصوام ليفضحوا ارمني احلقيقيني يف اجلزائر؛ تقول الروائية الكبرية 

ا مات حاولت أن ال أصدق هذه املقولة عندم«: أحالم مستغامني يف هذا الصدد يف جملة احلياة
يوسف سبيت مذبوحا يف غرفته، قلت إنّ عنقه أرفع من أن تقطعه سكّني، إنه ينام غارقا يف 

ولكن عندما بدأ الشعراء اجلزائريون يرحلون الواحد ! قصيدته األخرية متظاهرا بكتابة... حربه
بعدهم تلو اآلخر، بني مقتولني ومنتحرين، رحت أدرك أنهم ماتوا حقّا، وأنين أنا من أصبحت 

  3».أتظاهر باحلياة

واللثام، رد املرأة قناعها على . لثم«وهم الذين قاموا باغتيال الشاعر، وامللثمون لغة من  :امللثمون
  4».اللثام ما كان على الفم من النقاب: أنفها، ورد الرجل عمامته على أنفه، قال الفراء

فكر املتطرف، لقد اختار األستاذ وقد استوحى الطاهر وطار هذا اللقب ليربز من خالله ال   
الشاعر أن يعيش وحيدا يف بيته، هدفه األغلى يف حياته هو أن يعيش لوطنه وكتبه، ولكن 
جمموعة متطرفني ملثّمني يقتحمون عليه البيت، وحييطون به فجأة ويوجهون إليه ما ليحكموا 
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م، بغرفته بالطابق األول من البناية الكائنة باملزرعة 28/12/1993أغتيل يوسف سبيت يوم . ببلدية امليلة والية جيجل
لنموذجية التابعة للمعهد الوطين للفالحة حيث وجد يف اليوم املوايل مذبوحا على أرضية الغرفة وسط كتبه وال يعلم أحد ا

عن ويكيبيديا املوسوعة احلرة . أسباب مقتله إن كان اإلسالميون أو النظام الذي كانت كتاباته ال تعجبه
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املخابرات والثالث، الرابع والسادس  عليه يف النهاية باإلعدام، ميثّل امللثم األول والثاين أجهزة
األصولية غري املنسجمة، اخلامس ميثّل ما يوصف يف اخلطاب السياسي حبزب فرنسا من أتباعها 
واملوالني هلا؛ كما أنّ اية الرواية ال ترد العملية اإلرهابية إىل جهة حمددة، فإطفاء مشعة املثقف 

  . الوطين الرمز يعود لعدة أطراف

تعترب احملاكمة تصورا خياليا وواقعيا يف نفس الوقت ملصري املثقف « : يم أومقرانيقول حك
  »1.اجلزائري مهما كانت لغته وثقافته وانتماؤه وسط التحوالت السياسية يف اجلزائر

هلذا اختار أن يلقب الروائي هؤالء القتلة بامللثمني فهم غري معرويف اهلوية وهذا لب املوضوع    
أن جيعل الطاهر وطار هوية هؤالء اإلرهابيني جمهولة فال أحد عرف من قتل الشاعر أو باألحرى 

وال  إنهم أناس يعملون يف اخلفاء والظالم إنهم ملثمون ال تعرف مالحمهم). يوسف سبيت(
  . هويتهم، بل هم جمهولون

فكلمة بو لزمان داللة على  سيدي بو لزمانكما يذكر يف رواية الشمعة والدهاليز اسم    
« الزمان وهو الدهر، وبو لزمان هذا يظهر يف كلّ وقت حسب كالم الال وردية أم زهرية 

لزمان، خيرج من زمان لزمان، جدنا، املدفون يف الساقية احلمراء، أو يف مكّة أو املدينة، سيدي بو
وأمي تقول، ال يظهر إالّ ملن أحبهم اهللا، من . ليقود أحفاده ويهديهم، ويبشرهم أو ينذرهم

  »2.ذريته، وال يظهر إالّ على حافة الزمان

وهنا تظهر العقلية الرجعية لبعض شخصيات الرواية اليت تؤمن باألولياء الصاحلني وقدرام    
  .ة واخلرافيةاخلارقة الالمعقول

تتمثل الداللة التناصية يف استثمار أمساء علمية مرجعية مرتبطة بثقافة إحالية  :الداللة التناصية -ه
معينة، وتستلزم هذه الداللة تسلّح املتلقي مبعرفة خلفية واسعة، وتتضمن روايات الطاهر وطار 
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واملرجعية، وقد متّ ورود بعض  العديد من األمساء العلمية ذات البعد التناصي واحلمولة الثقافية
األمساء لشخصيات واقعية يف روايات الطاهر وطار، بعضها ذات بعد ديين عريق كصحابة رسول 
اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، مؤرخني أو متصوفة، مصلحني وشعراء وأدباء وسياسيني واقتصاديني، 

  :واليت ميكن حصر مضموا كما يلي

قسيس يف كنيسة «وهو : آريوس رواية الالز جند اسم يف: أمساء ذات تناص ديين -1
أنّ األب وحده اهللا واالبن خملوق مصنوع، وقد كان األب حينما مل : اإلسكندرية كان يقول

  » 1.يكن االبن

أبو بكر الصديق، عمر بن : يف رواية الزلزال تذكر بعض الشخصيات الدينية أيضا أمثال 
بايعنا أبا بكر « : يقول الراوي  طالب رضي اهللا عنهم،اخلطاب، عثمان بن عفّان، علي بن أيب

يف السقيفة مثّ رحنا مس يف آذان علي واألنصار، بايعنا عمرا وقتلنا عمرا، نصبنا عثمان وقتلنا 
  2».عثمان، بايعنا عليا مليون مرة وقتلناه مليون مرة 

الصحابة رضوان اهللا عليهم، أن وكأنّ الروائي من خالل ذكر هذه األمساء احلقيقية وهي أمساء    
يبين أنّ العرب مل يتفقوا على شيء طوال القرون السابقة، فهم ينصبون خليفة مثّ يذمونه ويقتلونه 

  .واحلقيقة كذلك فالتاريخ خيربنا ذا

ال «  سيدي راشد، سيدي مسيدكما يذكر بو األرواح بعضا من أولياء اهللا الصاحلني أمثال   
امحها يا سيدي مسيد، كما كنت حتميها باستمرار، إرأف باألبرياء الذين . يا سيدي راشد ال

وأرحها من . عليها، وبعباد اهللا الصاحلني الذين فوقها، واألخيار والشرفاء الذين مازالوا فيها
  » 3.الرعاع الذين يدنسوا بأبدام النجسة وبأفعاهلم املنكرة
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ن إالّ أنه ال يزال يؤمن باخلرافات وبأولياء قسنطينة فبو األرواح رغم ادعائه العلم والدي   
الصاحلني فهو يدعوهم وله أمل يف أن حيقّقوا دعوته، ويف ذلك داللة شديدة على فكره الرجعي 

  .الذي ال ميت للدين والعلم بأي صلة رغم ما يدعيه

عثمان بن عفّان مثل  يأيت ذكر بعض األمساء ذات املرجعية الدينية يف رواية الشمعة والدهاليز   
  :يف قوله طلحة بن الزبري، معاوية بن أيب سفيان، عمرو بن العاص، وعائشة أم املؤمنني

إنك، إن فعلت ذلك، شككت يف إميان عثمان بن عفان وطلحة والزبري بن العوام ومعاوية بن « 
  »1.أيب سفيان وعمرو بن العاص وعائشة أم املؤمنني

ليعيد املسلمني إىل احلرب اليت قامت بني علي ومعاوية رضي اهللا عنهما  وهنا يأيت هذا الكالم   
يف أحقية أحدمها يف اخلالفة حيث انقسم املسلمون إىل قسمني منهم مؤيد لعلي واآلخرون 

م، 1988ملعاوية، وقد ذكر الروائي هذه احلادثة وربطها مبا حصل يف اجلزائر بعد انتخابات 
، األول احتكروا فيه احلكم وثروات الوطن حبجة أنهم هم السبب حيث انقسم الناس إىل قسمني

يف استقالل اجلزائر يذكر منهم امساعيل والد عمار بن ياسر، واآلخرون كان البد أن ينتفضوا 
  .ضد هذا احلكم ويعيدوا أطالل املاضي البعيد مثل ولده عمار

، فنجد الروائي قد عاد مبخيلة شخصياته إىل أما يف رواية الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي   
مالك بن «  2.على يد خالد بن الوليد مالك بن نويرةحروب الردة ليتوقف عند حادثة مقتل 

نويرة سيد بين يربوع وكلّ حنضلة، الذي قتله سيدنا خالد بن الوليد يف حرب الردة، يثري هذه 
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بعد وفاة الرسول صلى اهللا عليه وسلّم منع الزكاة، وتنكّر لسلطان املدينة وتزعم الفريق املرتد املتمرد على اخلليفة، وبذلك 
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لو أنّ  - الشك يف إسالم مالك، إىل درجة قتله؟هل ميكن (...) األيام اهتمام الطلبة والطالبات
  »1.مالكا مل يقتل، هل كانت احلرب تتواصل ويسقط من الضحايا ما سقط

فمالك بن نويرة كان مقتله بداية لفتنة كبرية بني العرب استمرت إىل يومنا هذا فأراد وطار    
بذكر موته ومقتله أن يبين أنّ الفتنة بني العرب جاءت بعد موت رسول اهللا صلّى اهللا عليه 

ال وسلّم، وقيام حروب الردة يف عهد أيب بكر الصديق، وما مقتل مالك بن نويرة إالّ حادثة س
ألجلها الكثري من احلرب أدى ببعضهم لتكفري خالد بن الوليد وتربئة مالك بن نويرة رغم ارتداده 

  .عن اإلسالم

حتاول يف هذه احلدود الرؤية اإلنسانية اليت يطرحها الطاهر وطار يف هذه الرواية حنت تصور    
ولوجي سيقود حتما إىل عام، يبدو أنه املخرج الوحيد، فأي شكل من أشكال التصلّب اإليدي

والتاريخ اإلسالمي وجد ألخذ العرب؛ فاملسلك الذي اتخذه خالد من . استمرار الصراع الدموي
مالك بن نويرة مسلك أدى إىل سفك دم مسلم، ورسخ بالتايل للقيم القائمة على العنف 

  .والصراع

قال، واستأذن  «قامه الزكييف رواية الويل الطاهر يعود إىل م 2سجاح ومسيلمةكما ذكر اسم    
عارض «: ، ويف موضع آخر»3.أدخل علي سجاحا - هل ملوالنا ما يأمر به؟: الويل الطاهر يسأله
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يتولّى أمر املسلمني، بعد انعقاد البيعة له حتى واجهته ردة عاتية، وانتفضت اجلزيرة العربية كلّها تناهض مل يكد أبو بكر   2

املسلمني وتعلن خروجها عن اإلسالم، وظهر املتنبؤون والتف حوهلم رجال من ذوي املصاحل الشخصية احلاقدين على اإلسالم 
ويلد األسدي يف بين أسد وانضمت إليه غطفان ومن واالها، وتنبأت سجاح والطامعني يف املنصب واجلاه، فتنبأ طليحة بن خ

بنت احلارث التميمية وانضم إليها مالك بن نويرة من بين جربوع، وهو متيمي كذلك، وظهر األسود العنسي يف اليمن، وقتل 
د سبق اجلميع مسيلمة بن حبيب عامل رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم على اليمن، وفرض نفسه على أهل البالد، وكان ق

حممد السيد الوكيل، جولة تارخيية يف عصر / عن د.احلنفي حيث تنبأ يف عهد الرسول صلّى اهللا عليه وسلّم وكتب إليه بنبوته
  .21، ص)دراسة وصفية حتليلية ألحداث تلك الفترة(اخللفاء الراشدين 
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موت مالك بن نويرة، ولكن سبق السيف العذل، وكان حاضرا عند موت مسيلمة الكذّاب، 
  » 1.ويف فتح دمشق، وحصار بيت املقدس

لنبوة يف عهد الرسول صلّى اهللا عليه وسلّم وعهد اخللفاء سجاح ومسيلمة الكذاب ممن ادعوا ا   
الراشدين، وذكرمها فيه داللة كبرية على من يدعون العلم والتفقّه يف الدين يف العصر احلديث 
وهم يف األصل منافقون، وأيضا يف ذكرمها داللة على أنّ العريب ال أمان له وال اطمئنان، فبمجرد 

هؤالء وعادوا إىل عصبيتهم القبلية اليت كانت يف اجلاهلية و اليت موت الرسول الكرمي ارتد 
  .حرمها اإلسالم هذه العصبية اليت استمرت إىل العصر احلايل

يف جلّ روايات الطاهر وطار، فنجده حيضر يف رواية  2عقبة بن نافع الفهريكما ذكر الفاتح    
نة عقبة بن نافع، أعرييين صرعك، خذي عني أيتها البسكرية، يا اب«: الزلزال يف قول بو األرواح

  »3.ابكيين قبل أن أقذف بنفسي من أعلى اجلسر، ابكي كلّ آل بو األرواح. صرعك

ال تنس أنّ عقبة بن نافع رمحه اهللا، ظلّ « : وأيضا يف رواية الويل الطاهر يرفع يديه بالدعاء   
األوسط واملغرب األقصى ذهابا  دون أن يدري، حتت ديد الذبح، طوال املسافة بني املغرب

  »4.وإيابا، إىل أن متّت العملية الشنيعة يف التكتم التام

يف رواية الزلزال جند املرأة البسكرية زوجة بو األرواح تبكي عقبة وتبكي الطريقة اليت غدر ا    
ر املقتول وقتل من خالل صرعاا املتواصلة، وكأنّ الروائي يقصد أنّ لعنة عقبة بن نافع املغدو

                                                             
  122، ص  املصدر نفسه  1

، يف معركة وذة، وكان مولده قبل اهلجرة بسنة واحدة )م683(استشهد عقبة بن نافع سنة ثالث وستني اهلجرية   2
لقد كان مثاال حيا للسلف الصاحل من العرب املسلمني خلقا وورعا وشجاعة وحزما، وقد نشر اإلسالم يف )... م621(

إفريقية وخاصة بني قبائل الرببر ذات الشجاعة والرجولة واإلقدام، الذين كانوا نصارى، وفشا اإلسالم  مناطق واسعة من مشال
اجلزء (عن حممود شيت خطّاب، قادة الفتح اإلسالمي، قادة فتح املغرب العريب .اتصل ببالد السودان وبالبحر احمليط=إىل أن 
  .114-113-112ه، ص 1404 -م1984 ،7، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط)األول

  183الطاهر وطار، الزلزال، ص   3
  .71الطاهر وطار، الويل الطاهر يرفع يديه بالدعاء، ص   4



 

 

هي اليت تسري يف جسد زوجته، ويف جسد بو األرواح أيضا، ويف رواية الويل الطاهر يرفع يديه 
بالدعاء الذي من خالله حاول الروائي أن يصور بأنّ الذبح والقتل والغدر صفة ومسة اجلزائري 

لذين قتلوه منذ قدمي الزمان وليس جديدا عليهم ما حيدث اآلن، فهم الذين بايعوا عقبة وهم ا
  .قاتله يف آن واحد 1غدرا فكانوا بذلك عقبة وكسيلة

إنّ استلهام الطاهر وطار للتراث عرب أمساء الشخصيات ذات التناص الديين بطريقة فنية، أعطى    
لرواياته مقروئية واسعة ساعدت على إيصال حقائق، حيث أنّ أزمة اجلزائر كأنما أعادت سرد 

ات الكتب، ذلك أنّ احلاضر هو حصيلة حتمية ناجتة عن املاضي جبميع تاريخ ظلّ حمبوسا بني دفّ
  .خملّفاته

  

  

  :أمساء ذات تناص تارخيي - 2

لقد أورد الطاهر وطار بعضا من األمساء ذات املرجعية التارخيية يذكر من ذلك يف رواية الالز    
، قد تردد كثريا 3الثالثريتشارد  2بسمارك، 1نابليون بونابرت، 2فرانسيسكو فرانكوجند اسم 

  :يف رواية الالز على لسان زيدان ومن ذلك قوله

                                                             
معاملة فيها كثري من التحدي وكثري من االستهانة به وذوي قرباه وأهله ) ابن الكاهنة(لقد استثار عقبة مبعاملة كسيلة   1

احلشود الضخمة من الرببر حتى بلغ مجعهم مخسني ألفا من املقاتلني، فما كان أحرى بعقبة أن  وقبيلته، فعمل هؤالء على مجع
عن حممود شيت خطّاب، قادة الفتح اإلسالمي، !. يتألّف كسيلة وأمثاله لتكون سيوفهم له ال عليه كما أصبحت من بعد=

  128، ص )اجلزء األول(قادة فتح املغرب العريب 
لسنة  1936، كان الديكتاتور يف إسبانيا من سنة )1975نوفمرب  20 -1892ديسمرب  04(فرانسيسكو فرانكو   2

، من معامل حكمه القومية االسبانية ومحاية البلد 1975لسنة  1947، والوصي على اململكة اإلسبانية من سنة 1975
عن ويكيبيديا املوسوعة احلرة .التقليديةوسالمته، ومحاية الكاثوليكية ومكافحة الشيوعية ومحاية القيم 

.http://arz.m.wikipedia.org  



 

 

بذور اخلري بدأت تنبت، معه ألف حق، .. قاطعه املسؤول السياسي، فابتسم وظلّ حلظة يتأمله « 
هذه النواة ينبغي أن ترتوي من الدميقراطية منذ اآلن، متارسها اليوم لتحترمها غدا، لتحارب ا 

ى األمر كلّ نابليون وكلّ فرانكو وكلّ بسمارك ولتقول لريتشارد الثالث حسنا لقد كلّما اقتض
  »4.صعدت العرش ملكا ولكن البد من إجراء االنتخابات

كانت هذه األمساء اليت تولت احلكم ظلما وتعسفا، ومارسته بطريقة ديكتاتورية مثاال جيب أن    
ثىن أخاه محو رغم أنه األكثر مناسبة للمنصب واختار أن يتجنبه زيدان يف اختيار خليفته، هلذا است

  .يقيم انتخابا عادال ونزيها

. وعبد احلميد بن باديس 5ابن خلدونجند يف رواية الزلزال امسني غالبا ما يتكرران ومها    
قاومنا رأي ابن خلدون هذا يف مطلع االستقالل، ويف « : يقول الراوي على لسان بو األرواح

                                                                                                                                                                                             
، كان يعرف باسم اإلمرباطور نابليون األول، كان قائدا )م1821مايو  05 -1769أغسطس  15(نابليون بونابرت   1

رة عن ويكيبيديا املوسوعة احل. عسكريا وسياسيا وإمرباطورا للفرنسيني يف أوائل القرن التاسع عشر
.http://arz.m.wikipedia.org  

، .)1898يوليو  30 -1815أبريل  otto von Bismarck( )01(أوتو إدوارد ليوبولد فون بسمارك باألملانية   2
، وأشرف على توحيد 1890-1862رجل دولة وسياسي بروسي أملاين شغل منصب رئيس وزراء مملكة بروسيا بني عامي 

عن  .، عرف بلقب املستشار احلديدي)الرايخ األملاين الثاين(إلمرباطورية األملانية أو ما يسمى بالواليات األملانية وتأسيس ا
  http://ar.m.wikipedia.org.ويكيبيديا املوسوعة احلرة 

هو ابن امللك ريتشارد يورك والشقيق األصغر للملك إدوارد الرابع، انتزع التاج من ) م1485 -م1452(ريتشارد الثالث   3
ن أخيه إدوارد اخلامس وسجنه مع شقيقه ريتشارد يف برج لندن حيث قتال هناك، هو آخر حكّام بيت يورك، هزمه هنري اب

ة . ملكا حتت اسم امللك هنري السابع جتيدور، ليتوعن ويكيبيديا املوسوعة احلر.http://ar.m.wikipedia.org  
  .178 - 177الطاهر وطار، الالز، ص   4
م، يف عائلة نبيلة تفتخر بنسبها العريب 1332أيار  27-ه732ان بن خلدون بتونس يف غرة رمضان سنة ولد عبد الرمح  5

وقد شكّل مرتل آل خلدون حلقة أدبية حقيقية ترتادها . وتباهي مبآثر أفرادها السياسية والفكرية يف كلّ من إشبيلية وتونس
، دار الكتب )ابن خلدون مؤرخا(أعالم مؤرخي العرب واإلسالم  حسني عاصي،/ عن د. أملع األمساء يف دنيا األدب والدين

  16م، ص 1991-ه1411، 1لبنان، ط - العلمية، بريوت



 

 

سنوات حتى عندما بدأوا خيرجون عن املوضوع، ويعلنون يف كلّ مرة عن فكرة مستوردة باقي ال
  » 1.بالغوا وأمي احلق.. من هنا أو هناك، لكن بالغوا

إنّ ابن خلدون هو مؤسس علم االجتماع الذي نادى بضرورة التغيري يف اتمع، وهذا ما مل حيبه 
  .لرأمسايلبو األرواح ألنه يناقض فكره اإلقطاعي ا

ليس اتمع، يف نظر ابن خلدون، جامدا تعوزه احلركة، اتمع يف تبدل وتغير مستمرين «
وتطور اتمع اإلنساين من الطور البدائي إىل الطور احلضري، وما إليه من نشأة الزراعة 

  »2.والصناعة والتجارة، يتبع سنة نستطيع أن نالحظها

خيلد يف النار على عبارته، فالعرب الذين جاءوا بالدين  ابن خلدون« :يضيف بو األرواح 
لكن ها هو الواقع يصدقه، فلم يقتصروا على .. احلنيف، ال ميكن أن يكونوا شعارا خلراب احلياة

  » 3.ختريب احلياة فقط، وإنما انطلقوا إىل الدين أيضا خيربونه

طبيعتهم انتهاب ما يف أيدي « : وهذا تأكيد على ما قاله ابن خلدون يف مقدمته عن العرب
وليس عندهم يف أخذ أموال الناس حد ينتهون إليه، بل . الناس، وإنّ رزقهم يف ظالل رماحهم

  كلّما امتدت

  

  »4.أعينهم إىل مال أو متاع أو ماعون انتهبوه 

  :مؤسس مجعية العلماء املسلمني يف قوله 1عبد احلميد بن باديسكما جند أيضا شخصية    

                                                             
  07الطاهر وطار، الزلزال، ص   1
  91، ص )ابن خلدون مؤرخا(حسني عاصي، أعالم مؤرخي العرب واإلسالم / د  2
  31الطاهر وطار، الزلزال، ص   3
كتاب العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف أيام العرب والعجم والرببر ومن عاصرهم من ذوي : عبد الرمحان بن خلدون، املقدمة  4

  .198م، ص 1984السلطان األكرب، مكتبة  دار املدينة املنورة للنشر والتوزيع، تونس، دط، 



 

 

له أنّ صورة ابن باديس املترائية غريبة إىل حد كبري، عن الفكرة اليت غرسها يف نفسه عنه، بدا « 
يف احلق كان غريبا عنا، رغم . طيلة السنوات اليت أعقبت وفاته، بكلّ األحداث اليت ختللتها

  .»2.احلماس الذي كنا حنيطه به، كان را ممتلئا، يسري بكلّ جوانبه حنو املصب

جب أن يتذكّر بو األرواح ابن باديس وهو كان معه ضمن مجعية العلماء املسلمني وال ع   
الذين كان ابن باديس زعيما هلا، ولكن هيهات أن يتشابه ابن باديس مع بو األرواح فالفرق 

  .شاسع بينهما فاألول أصلح اجلزائر والثاين ساهم يف حتطيمها

ية الشمعة والدهاليز، واليت كان هلا دالالت كبرية وقد جاء ذكر بعض األمساء التارخيية يف روا   
  :وعظيمة

إنّ الشعب اجلزائري، ليس له سالح ثقايف «: يف قوله 4دوناتيوسو 3األمري عبد القادرومنها 
به استعان األمري عبد القادر، وبه استعانت الثورة التحريرية، وبه قاوم الفالحون . سوى دينه

  »1.دوناتيوس الرومان الفقراء خلف

                                                                                                                                                                                             
.  اجلزائر، مؤسس مجعية العلماء املسلمني اجلزائرينيرائد احلركة اإلصالحية يف) م1940-م1889(عبد احلميد بن باديس   1

تلقّى تعليمه األولّ جبامع الزيتونة تأثر باألستاذ الطاهر بن عاشور الذي أخذ عنه علما غزيرا يف العلوم الشرعية وكذلك 
يسي، وأخذ عنه األفكار األستاذ حممد اخلضر بن حسني، وعند رحلته إىل املدينة املنورة تأثر بأفكار الشيخ أمحد محدان الون

اإلصالحية عمل على بعث العروبة واإلسالم يف اجلزائر، وجتديدمها بعد ما أصاما من تشويهات من طرف االستعمار 
عن تركي رابح، الشيخ . الفرنسي، فكانت له ضة علمية واسعة، متكّن من خالهلا من احملافظة على أصالة اجلزائر وعروبتها

-ه1422،  5س رائد اإلصالح اإلسالمي والتربية يف اجلزائر، املؤسسة الوطنية لالتصال، اجلزائر، طعبد احلميد بن بادي
  .135م، ص 2001

  .11الطاهر وطار، الزلزال، ص   2
 06األمري عبد القادر بن حمي الدين املعروف بعبد القادر اجلزائري، ولد قرب مدينة معسكر بالغرب اجلزائري يوم الثالثاء   3

ه، هو مؤسس الدولة اجلزائرية احلديثة ورمز للمقاومة اجلزائرية ضد االستعمار 1223رجب  23م، املوافق ل1808 سبتمرب
 26(واالضطهاد الفرنسي، خاض معارك ضد االحتالل الفرنسي للدفاع عن الوطن، وبعدها نفي إىل دمشق وتويف فيها =

  http://ar.m.wikipedia.org.عن ويكيبيديا املوسوعة احلرة ). 1883مايو 
دوناتوس رجل دين مسيحي أمازيغي ولد يف اجلزائر يف منطقة األوراس، قاد ثورة ضد الرومان والبيزنطيني درس الدين   4

جنح ) املسيحية الوطنية(املسيحي، مثّ تدرج يف مناصب املسيحية، قاد احلركة الدوناتية بتحول املقاومة العسكرية إىل دينية 



 

 

إنّ توظيف شخصية دوناتيوس واألمري عبد القادر كان من ورائها هدف واضح حيث أنّ    
كالمها يعدان بطالن دافعا عن الدين وانتفضا ضد الظلم، كما تعد أيضا مقاومة األمري منارة يف 

النتماء تاريخ اجلزائر احلديث، فهي من املرجعيات اليت يستلهم منها اجلزائري أصالته واعتزازه با
إىل هذه املقاومة، وتعد هذه الشخصيات إجيابية كوا عالمات لفترات زمنية مضيئة يف تاريخ 

  .اجلزائر وتأصيل عراقة هذا الشعب

السيدة الرببرية زوجة اخلليفة العباسي املهدي والدة هارون الرشيد  اخليزرانوأيضا شخصية     
هي فتاة بربرية سبيت من مشال إفريقيا، وأخذت  اخليزران« 2واليت تسببت يف قتل ولدها اهلادي

كانت أما . لقد قتلت أحد أبنائها، لتولّي اآلخر(...) إىل القصر العباسي، لتنجب هارون الرشيد 
  »3.عجيبة

وقد شبه الشاعر زهرية باخليزران للشبه بينهما، فكالمها من أصل مغاريب بربري، وكذلك     
صية التارخيية أن يبين قوة املرأة الرببرية وجربوا إذ استطاعت أراد الروائي بذكره هلذه الشخ

اخليزران قتل ابنها اهلادي، حينما رأت بأنه ال يصلح للخالفة، وأنّ هارون الرشيد أوىل منه يف 
  .استالم حكم اخلالفة العباسية

                                                                                                                                                                                             

عن ويكيبيديا املوسوعة احلرة . توس، يف تقليص نفوذ املذهب الكاثوليكي الروماين يف ذلك الوقتأنصار دونا
.http://ar.m.wikipedia.org  

  24الطاهر وطار، الشمعة والدهاليز، ص   1
طر أخيه ولن تطول خالفة اهلادي أكثر من سنة وثالثة أشهر شغلته فيها مسألة والية العهد، وذلك أنّ اهلادي شعر خب   2

وكانت تتدخل يف شؤون احلكم، فعمل على احلد من سلطاا كما حاول أن حيمل ) اخليزران(هارون الذي كانت تؤيده أمه 
لكن املوت مل (...)  الرشيد على التنازل عن والية العهد وبدأ يتخذ إجراءات مشددة ضد أخيه، وسلبه امتيازاته كويل للعهد 

وصل وعاد منها شديد املرض، والظاهر أنه مل ميت ميتة طبيعية، بسبب معاودته التفكري يف خلع أخيه ميهله إذ خرج إىل امل
نبيلة حسن حممد، تاريخ / عن د. من والية العهد وهناك روايات يستشف منها أنّ اخليزران هي اليت دبرت موته=هارون 

  .152م، ص 1993دط، مصر،  -الدولة العباسية، دار املعارف اجلامعية، االسكندرية
  .111الطاهر وطار، الشمعة والدهاليز، ص   3



 

 

وى هارون هارون الرشيد ليس س« : يف قول الراوي1اخلليفة العباسي هارون الرشيدوأيضا    
صفحة يف كتاب، أسطر يف صفحة، هارون الرشيد لعبة نارية، هارون الرشيد لعبة : الرشيد

  » 2.دموية هارون الرشيد لعبة سيدي بولزمان

إنّ هارون الرشيد هو اسم أطلقته زهرية على الشاعر إعجابا بفصاحته وبالغته وثقافته أيضا،    
  .ة للخيزران أم هارون الرشيدحيث أطلق عليها هو أيضا لقب اخليزران نسب

 ليس هناك سوى. ليس هناك سوى الشاعر، سوى مهامتا غاندي«  3مهامتا غاندي وكذلك
 »4اجلزائر

ومبقارنة صغرية بني مهامتا غاندي وشخصية الشاعر يتضح للقارئ بأنهما كالمها ينبذان    
العنف والكراهية ويدعوان إىل احملبة فاغتيال معا ظلما وعدوانا؛ والفرق بينهما أنّ األول هندي 
والثاين جزائري، األول قتل على يد متشدد هندوسي والثاين قتل من طرف جهات متعددة 

هولة اهلوية، ولكن كالمها بريء، ذنبهما الوحيد أنهما حاوال إصالح اتمع من خالل أدما وجم
  .وأفكارمها وبطريقة سلمية

                                                             
- ه170(عاما  23بويع هلارون الرشيد باخلالفة يف الليلة اليت مات فيها اهلادي، واستمر حكم هارون الرشيد حوايل    1

  .157العباسية، ص نبيلة حسن حممد، تاريخ الدولة / عن د. شهدت الدولة العباسية خالهلا أوج جمدها وعظمتها) ه193
  173الطاهر وطار، الشمعة والدهاليز، ص   2
، كان السياسي البارز والزعيم الروحي للهند )م1948يناير  30 -م1869أكتوبر  02(موهنداس كرمشاند غاندي   3

خالل حركة استقالل اهلند، مل ترق دعوات غاندي لألغلبية اهلندوسية باحترام حقوق األقلية املسلمة، واعتربا بعض الفئات 
م أطلق أحد اهلندوس املتعصبني ويدعى 1948يناير  30منه، وبالفعل يف اهلندوسية املتعصبة خيانة عظمى فقررت التخلّص 

عن ويكيبيديا . عاما 78ناثورم جوتسي ثالث رصاصات قاتلة، سقط على إثرها املهامتا غاندي صريعا عن عمر يناهز 
  http://ar.m.wikipedia.org.املوسوعة احلرة 
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إنّ القارئ لروايات الطاهر وطار يظهر بوضوح حرص الكاتب على توظيف الشخصيات    
بالتراث، وأيضا أراد التارخيية، والسبب يف ذلك يعود إىل أنّ الكاتب ذو معرفة واطالع كبريين 

  .من خالل ذكر هذه الشخصيات أن جيعل القارئ يتأمل املاضي ليأخذ منه العرب

كما أورد الطاهر وطار بعضا من األمساء ذات املرجعية السياسية  :أمساء ذات تناص سياسي - 3
بعض : ويظهر ذلك جليا يف رواية الويل الطاهر يرفع يديه بالدعاء، ومن األمساء اليت ذكرت جند

  ، 2)األب(بوش األول ، 1بيل كلينطونرؤساء أمريكا السابقني أمثال 

. إنّ مصر لن حتيد عن ج السالم وخارطة الطريق، واخلطّ األخضر« 3)االبن(بوش الثاين 
  »4.واتفاقيات شرم الشيخ، وخطب بيل كلينطون، وبوش األول والثاين

ها هو الرئيس السابق « : رمحه اهللا 5حسنيصدام ويف موضع آخر يتم ذكر الرئيس الراحل 
  صدام

                                                             
رئيس الواليات املتحدة األمريكية الثاين واألربعون، أنتخب لفترتني ) 1946أغسطس  19(ويليام جيفرسون كلينتون   1

  http://ar.m.wikipedia.org.عن ويكيبيديا املوسوعة احلرة . م2001و  1993رئاسيتني متتاليتني بني عامي 
م 1989املتحدة األمريكية الواحد واألربعون من عام  ، رئيس الواليات)1924يونيو  12(جورج هاربرت واكر بوش   2

  http://ar.m.wikipedia.org.عن ويكيبيديا املوسوعة احلرة . 1993إىل عام 
م 2001يناير  20، رئيس الواليات املتحدة الثالث واألربعون وذلك من )م1946يوليو  06(بوش ) دبليو(جورج واكر   3

اليت ويل فيها جورج دبليو بوش رئيسا للواليات املتحدة األمريكية، وهي فترة حرجة حيث م تعترب الفترة 2009يناير  20إىل 
م، حيث راح 2001سبتمرب  11تعرضت نيويورك هلجوم بالطائرات ينسب إىل تنظيم القاعدة على برجي التجارة العاملي يف 

م وبعدها حرب العراق 2001انستان سنة من املدنيني، أعلن بعدها احلرب على اإلرهاب يف أفغ 3000ضحيته ما يقارب =
  http://ar.m.wikipedia.org.عن ويكيبيديا املوسوعة احلرة  .م2003

  .39الطاهر وطار، الويل الطاهر يرفع يديه بالدعاء، ص   4
 - مبدينة العوجة 1937أفريل  28م، من مواليد 2003 -م1979خامس رئيس جلمهورية العراق تولّى احلكم من   5

شهدت العراق يف عهده ضة اقتصادية وعلمية كانت رائدة يف دول العامل الثالث، لكن خوضه حروب إقليمية تكريت، 
م، 1991جعله خيوض حربا باخلليج الثانية اليت جلبت له العدوان األمريكي ) 1990حرب اخلليج األوىل مثّ غزوه للكويت (

م عن سبيح 30/12/2006ليه وحوكم وأعدم أمام أنظار العامل يف ، واإلطاحة بنظامه مثّ ألقي القبض ع2003مثّ غزوه عام 



 

 

  

  »1.حسني، قاهر السنة والشيعة وقاهر العرب والعجم، ها هو أسري المرأتني ضاربتني يف الكرب 

قد يسمعك األملاين يوما كامال، تشتم « :2هتلرويف موضع آخر الديكتاتور الرئيس األملاين    
يفهمك أنّ األخطاء من خصائص البشر، وأنّ األفالم هتلر، ولكن يف إشارة قصرية وملّاحة، 
  » 3.األمريكية، خاصة عن األملان، مضحكة

وكان ذكرهم حيمل دالالت عديدة وكأنّ الكاتب أراد أن يقول من خالل ذكر هذه األمساء    
أنّ هتلر إن كان األمريكيون وخلفهم اليهود يكرهونه ويكنون له العداء، فإنّ األملان حيبونه 
ويعتربونه رمزا لديهم، وأنّ العرب لن خترج من عباءة إسرائيل وأمريكا ولن حتيد عن أوامر 
رؤسائها، ويف ذلك سخرية من العرب ومن ضعفهم؛ وقد مثّل الروائي صورة العرب مبصر؛ مثّ 
يذكر أخبار الرئيس الراحل صدام حسني، فيقول عبد الرحيم فقراء أنه أسر على يدي عراقيتني، 

إليهما هربا من األمريكان فأسرتاه ويف ذلك داللة على أنّ صدام حسني مل جيد الدعم من  التجأ
أهل بلده، وأنهم سبب يف أسره وإعدامه بعد ذلك، فالكاتب يقول قاهر السنة والشيعة يؤسر من 

  .عجوزتني

                                                                                                                                                                                             

اجلزائر،دط، دت، ص  -لعرج، الشخصيات واملصطلحات التارخيية، دار الكتب العلمية للطباعة والنشر والتوزيع، باب الزوار
13  

  111الطاهر وطار، الويل الطاهر يرفع يديه بالدعاء، ص   1
، كان زعيما سياسيا أملانيا وديكتاتورا نازيا، ولد يف النمسا، وكان )1945أبريل  30 - 1889أبريل  20(أدولف هتلر   2

م، وتسبب يف نشوب 1933قائد احلزب النازي املعروف حبزب العمال األملاين االشتراكي الوطين، حكم هتلر أملانيا من سنة 
عن ويكيبيديا املوسوعة احلرة . ريبا م بعدما غُلب وتدمرت أملانيا تق1945احلرب العاملية الثانية وانتحر سنة 

.http://arz.m.wikipedia.org  
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سواء من  يف رواية الويل الطاهر يرفع يديه بالدعاء، أدرج الكاتب شخصيات حقيقية سياسية   
التاريخ املاضي أو احلاضر، وكلّ هذا من أجل أن يدلّ على وضعية العامل العريب الراهنة هذا العامل 

  .الذي أصبح حتت رمحة الغرب وعلى رأسهم أمريكا

لقد ذكر الكاتب بعضا من األمساء الفكرية ومنها أمساء مؤسسي : أمساء ذات داللة فكرية - 4
ر الروائي الطاهر وطار ذا املذهب الذي جعله رمزا وهدفا املذهب الشيوعي ، وذلك لتأث

لرواياته، فزيدان يفضل الذبح على تنازله على مذهبه الشيوعي، وبو األرواح يقبل على االنتحار 
لثقته أنّ الشيوعية قد متكّنت من فرض نفسها يف اجلزائر، وأنّ اإلقطاعية والرأمسالية اليت كان بو 

ولّت وانتهت، وجند الشاعر يقتل من طرف مجاعة متطرفة وكان إحدى  األرواح يؤمن ا قد
أسباب موته أنه يؤمن بالشيوعية كمذهب، كما جند الويل الطاهر يف روايته الويل الطاهر يعود 

ماركس ولينني إىل مقامه الزكي يقول أنّ نصفه األول عريب ونصفه الثاين هو مزيج بني 
وطار ميجد األملان على لسان شخصيته عبد الرحيم فقراء فقط ، وجند الروائي الطاهر 1وهيغل

، وهؤالء األمساء هم دعاة الشيوعية واملاركسية 2وجوته كارل ماركس وهيجلألنهم شعب 
  :ومن ذلك هذا املقطع 

تعلمون أنّ الشعب األملاين، خيفي أشياء كثرية يف صدره، وهو إذا « :يقول عبد الرحيم فقراء   
كشف عن نواياه العميقة، فإنما باألفعال، وليس باألقوال، ويكفي أنه شعب جوته وكارل 

  »3.ماركس، وموزارت، وهيجل

                                                             
، فيلسوف أملاين ولد يف شتوتغارت، )1831نوفمرب  14 -1770أغسطس  27(جورج فيلهلم فريدريتش هيغل ولد   1

عترب هيغل أحد أهم الفالسفة األملان حيث يعترب أهم مؤسسي احلركة الفلسفية املثالية يف املنطقة اجلنوبية الغربية من أملانيا، ي
  http://ar.m.wikipedia.org.عن ويكيبيديا املوسوعة احلرة . األملانية يف القرن التاسع عشر امليالدي

ا املتميزين والذين ترك ، هو أحد أشهر أدباء أملاني)1832مارس  22-1749أغسطس  28(يوهان فولفجانج جوته   2
عن ويكيبيديا . إرثا أدبيا وثقافيا ضخما للمكتبة األملانية والعاملية، وكان له بالغ األثر يف احلياة الشعرية واألدبية والفلسفية

  http://ar.m.wikipedia.org.املوسوعة احلرة 
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ف يف الركن الذي هب أنّ ماركس يق«:1ماركسالشمعة والدهاليز فيقول عن  أما شاعر   
ماذا سيقول، مب سيأمر، ال شك أنه سيجد منفذا طبقيا . تعودت أن تقف فيه يف ساحة أول ماي

سيقول ماركس، أوال إنّ ما جيري هو أحد مظاهر إفالس البورجوازية يف أن (...) ملا جيري 
، إنه حيثما وجد شباب تنجز التحول الطبقي، إما إىل االشتراكية وإما إىل الرأمسالية، مثّ سيضيف

وعمال، فهناك تطلّع إىل التغيري، وعلى العامل أن يتنبأ طبقا للمعطيات العامة باتجاه هذا التغيري، 
  »2.وعلى املناضل أن جيعل نصب عينيه، اكتشاف إمكانية جعل هذا التغيري لصاحل طبقته

ينني، صاحب خطوة إىل األمام هب أنّ لينني، فالدميري ل«: فقد قال عنه 3فالدميري ليننيأما 
هبه هناك يف الساحة، يتأمل، يرى ويبصر ما جيري، أتعتقد أنه سيقف . خطوتان إىل الوراء

سيبادر فالدميري لينني إىل القول بأنّ اهللا، كان دائما وأبدا حليف الفقراء (...) مكتوف األيدي 
لتجئوا إليه، طاملا ضيقت واملساكني واملضطهدين، وإنه من حق، ومن واجب هؤالء، أن ي

البورجوازية عليهم اخلناق، وكلّما عجز املناضلون عن إحداث التغيري السياسي، أو عن حتقيق ما 
 »4.وعدوا به

وهنا يظهر جليا تأثر الشاعر ومن ورائه الكاتب باألفكار الشيوعية اليت تناصر طبقة الفقراء    
 .ضال يف سبيل حتقيق العدالة االجتماعية واإلنصافوالكادحني، أي الطبقة العاملة وتصر على الن

                                                             
 -1818مايو  05(كارل هانريك ماركس فيلسوف أملاين واقتصادي وعامل اجتماع، ومؤرخ وصحفي واشتراكي ثوري   1

، لعبت أفكاره دورا هاما يف تأسيس علم االجتماع ويف تطوير احلركات االشتراكية، واعترب كارل أحد )1883مارس  14
و رأس املال ) 1848(حياته، أمهّها بيان احلزب الشيوعي  أعظم االقتصاديني يف التاريخ نشر العديد من الكتب خالل

  http://ar.m.wikipedia.org.عن ويكيبيديا املوسوعة احلرة ). 1867-1894(
  .141-140الطاهر وطار، الشمعة والدهاليز، ص   2
ثوري ) م1924ر عام يناي 21، تويف يف 1870أبريل من عام  22(فالدميري ألييتش أوليانوف املعروف بلينني، ولد يف   3

روسي ماركسي كان قائد احلزب البلشفي والثورة البلشفية، كما أسس املذهب اللينيين السياسي رافعا شعاره األرض واخلبز 
  http://ar.m.wikipedia.org.عن ويكيبيديا املوسوعة احلرة . والسالم

  .141الطاهر وطار، الشمعة والدهاليز، ص   4



 

 

املاركسية هي العلم الذي يقوم بدراسة قوانني تطور الطبيعة واتمع، وهي العلم الذي يدرس « 
ثورة الطبقات املضطهدة املستغلة، كما أنها العلم الذي يصف لنا انتصار االشتراكية يف مجيع 

  »1.منا بناء اتمع الشيوعيالبلدان، وأخريا هي العلم الذي يعلّ

لقد اهتم كارل ماركس بتحليل النظام الرأمسايل وأظهر القوانني اليت حتكم سريه كما أظهر    
يرى ماركس أنه . تناقضات النظام الرأمسايل اليت حتمل بذور فنائه وإحالل النظام االشتراكي حملّه

االستيالء على كلّ ما ينتجه العمل، لكن واقع مادام العمل هو الذي ينتج الثروة فللعمال احلق يف 
اتمعات الربجوازية خمالف لذلك إذ أنّ الرأمسايل يشتري من العامل قوة عمله كسائر السلع 
ويعطيه ما يكفي حاجته لكي يعيش على الكفاف مثّ يبيع الرأمسايل إنتاج العامل بسعر أكرب مما 

لذلك يرى ماركس أنّ فائض القيمة هو السبب  اشتراه به وحيصل بذلك على فائض القيمة،
  . الرئيسي لكلّ اضطراب اقتصادي إذ يترتب عنه النقص يف االستهالك وحدوث تراكم رأمسايل

ملّا كانت الفلسفة املاركسية فلسفة علمية فإنها بذلك فلسفة العمال فهي فلسفة حزب العمال «
على قهر الربجوازية والقضاء على رأس املال  وفلسفة الطبقة الثورية اليت يقوم دورها التارخيي

  »2.وبناء اتمع االشتراكي

فالكاتب بذكر هذه األمساء يف رواياته حياول أن يظهر توجهه الشيوعي املاركسي من خالل    
شخصياته اليت جعلها حتمل نفس أفكاره ومبادئه وإيديولوجيته وهي الدفاع عن العمال والطبقة 

  .وذلك بتبين آراء ماركس، ولينني وهيغل  الكادحة الفقرية،

، 1ابن العريبكما يظهر تأثر الكاتب أيضا بالصوفية فهو غالبا ما يأيت ذكر أمساء صوفية مثل    
أنت معتزيل تفسر « : يف رواياته، يقول شاعر رواية الشمعة والدهاليز 3احلالج، 2رابعة العدوية

                                                             
شعبان بركات، اجلزء األول، منشورات : يس موريس كافني، أصول الفلسفة املاركسية، تعريبجورج بوليتز و جي ب  1

  .15بريوت ، دط، د ت، ص  -املكتبة العصرية، صيدا
  15شعبان بركات، ص : جورج بوليتز و جي بيس موريس كافني، أصول الفلسفة املاركسية، تعريب  2



 

 

بغض النظر عما قلته يف حق حمي الدين ابن العريب، األمور على غري ما فسرها السلف الصاحل و
إنك تكاد تكرر، ولعلك فعلت ذلك، ما قاله الزنديق احلالج، من أنّ . ورابعة العدوية واحلالج

  »4.الشيطان أكثر املخلوقات عبادة هللا ألنه رفض السجود آلدم

الة اإلنسان مجيع أشكال األخالق هو ااهدة املستمرة واملراقبة الدائمة، إلز« والتصوف عموما 
  »5.الذميمة عنه وختلّيه عنها وإقامته اخلصال احلميدة الرفيعة، وحتلّيه ا

إنّ جلّ املتصوفة نالوا العذاب األكرب بسبب أفكارهم اليت رآها البعض خروجا عن تعاليم    
يف أدم من الدين اإلسالمي، وقتل بعضهم صلبا وجوعا من طرف اخللفاء العرب ملا رأوه 

  .خروج عن املألوف وخروج عما دعانا إليه اهللا ورسوله

يعد التصوف من أكثر العلوم جدال بني املسلمني، فمنهم من ذهب إىل « : يقول العيد العالوي
أنّ التصوف جوهر اإلسالم وذروة الكمال يف اإلميان والسلوك والتربية والتهذيب وحيقّق الصلة 

، بينما رأى آخرون أنّ التصوف دخيل على اإلسالم (...)بني العبد وربه بني اخلالق واملخلوق و
                                                                                                                                                                                             

احلامتي الطائي األندلسي، أحد أشهر املتصوفني لقّبه أتباعه وغريهم من الصوفية حمي الدين حممد بن علي بن حممد بن عريب   1
ه 558ولد يف مرسية يف األندلس يف شهر رمضان الكرمي عام . بالشيخ األكرب، ولذا ينسب إليه الطريقة األكربية الصوفية

عن ويكيبيديا املوسوعة . قاسيون م، ودفن يف سفح جبل1240ه املوافق ل 638م ، وتويف يف دمشق عام 1164املوافق ل
  http://ar.m.wikipedia.org.احلرة 

، وتكنى بأم اخلري، عابدة  مسلمة تارخيية وإحدى الشخصيات املشهورة )م796-ه180م، 717-ه100(رابعة العدوية   2
عن ويكيبيديا  .يف عامل التصوف اإلسالمي، وتعترب مؤسسة أحد مذاهب التصوف اإلسالمي وهو مذهب احلب اإلهلي

  http://ar.m.wikipedia.org.املوسوعة احلرة 
، من أعالم التصوف السني من أهل )ه309 -ه244م، 922مارس  26 -858(أبو عبد اهللا حسني بن منصور احلالج   3

البيضاء وهي بلدة بفارس، فلسفته اليت عبر عنها احلالّج باملمارسة مل ترض الفقيه حممد بن داود قاضي بغداد، فقد رآها 
أمر احلالج إىل القضاء طالبا حماكمته أمام الناس والفقهاء، فلقي مصرعه  متعارضة مع تعاليم اإلسالم حسب رؤيته هلا، فرفع

. مصلوبا بباب خرسان املطلّ على دجلة على يدي الوزير حامد ابن العباس، تنفيذا ألمر اخلليفة املقتدر يف القرن الرابع هجري
  http://ar.m.wikipedia.org.عن ويكيبيديا املوسوعة احلرة 

  .201الشمعة والدهاليز، ص  الطاهر وطار،  4
إحسان قاسم الصاحلي، اجلزء األول، دار النيل : حممد فتح اهللا كولن، التالل الزمردية حنو حياة القلب والروح، املترجم  5

  .13م، ص 2006-ه1426، 3للطباعة والنشر،مجهورية مصر العربية، ط



 

 

واملسلمني، وأنه من البدع اخلطرية اليت تسربت إىل اتمع لتفتت عضده، وتشلّ حركته وتشوه 
  »  1.تعاليمه، وجتمد نشاطه، فالتصوف عندهم هو رأس البالء وسبب الفساد

ابن العريب إالّ جزء من هؤالء املتصوفة، وإن هم ظلموا وعذّبوا وما احلالج ورابعة العدوية و    
وقتلوا فإنّ شاعر الشمعة والدهاليز أيضا ظُلم وقُتل غدرا ألنّ أفكاره فُهمت خطأ فدفع من 
أجلها الثمن حياته، وقتل متهما بالكفر والزندقة من طرف أحد امللثمني املتطرفني الذين اقتحموا 

اتب متأثرا باملذهب الصويف كتأثره باملذهب الشيوعي وهذا ما نلمسه من غرفته، وهنا يبدو الك
  .خالل شخصياته اليت حاول أن يسقط عليها أفكاره

كما أورد الطاهر وطار وذكر بعض األمساء ذات املرجعية األدبية  :أمساء ذات داللة أدبية - 5
فرانسوا ويف ذلك يقول زيدان بطل رواية الالز حول األديب الفرنسي : األجنبية منها والعربية

وسواء أحب فرانسوا مورياك أم كره، فإنّ ترييز دي « : 3ترييز دي كريوو شخصيته  2مورياك
ينها، فقدت طعم احلياة يف الريف، فعملت على نقلها إىل كريو، ليست سوى الربجوازية بع
  »4...باريس، تلك هي املسألة، وليس غري

هو كاتب فرنسي كبري، دافع عن القيم الروحية والدينية بل مأل كتاباته  فرانسوا مورياك إنّ   
ذه مواقف مواقفا إنسانية وأخالقية، وصلت حد وقوفه ضد احتالل بالده للجزائر واملغرب واتخا

                                                             
ة، جملة املخرب، أحباث يف اللغة واألدب اجلزائري، جامعة حممد العيد عالّوي، التصوف من إشكالية الفهم إىل تيه املمارس  1

  .135م، ص 2012، 8اجلزائر، ع -خيضر، بسكرة
، روائي وكاتب مسرحي فرنسي كبري ويعترب بوجه )1970سبتمرب  01-م1885أكتوبر  11بوردو، (فرانسوا مورياك   2

م، 1954 والثانية، كان عضوا يف األكادميية الفرنسية من سنة عام من أعظم الروائيني يف فترة ما بني احلرب العاملية األوىل
عن ويكيبيديا . م1952م، أخذ جائزة نوبل يف اآلداب سنة 1927م، ترييز ديك يرو 1925أشهر رواياته صحراء احلب 

  http://ar.m.wikipedia.org.املوسوعة احلرة 
م، مثّ اختيارها 1950م، ويف عام 1927ورياك نشرت يف عام كريو رواية فرنسية للكاتب الفرنسي فرانسوا م ترييز دي  3

م، من خالل جورج فراجنو، ويف عام 1962ضمن قائمة أفضل الروايات يف نصف القرن، متّ جتسيدها يف فلم سنيمائي عام 
  http://ar.m.wikipedia.org.م، من خالل كلود ميلر عن ويكيبيديا املوسوعة احلرة 2012

  .169الطاهر وطار، الالز، ص   4



 

 

مساندة للمقاومة ضد االستعمار الفرنسي، وأي استعمار استخدم العنف يف السيطرة على 
  .الشعوب

كان مورياك يعلم أنّ اليسار غري قادر على املقاومة، لكنه مل يكن يستطيع أن يلومه يف الوقت « 
. تمرت أربعة أعوامالذي يؤيد فيه ديغول ضد اجلميع ويؤيد مسرية السالم مع اجلزائر اليت اس

ويوقع ديغول اهلدنة مع اجلزائر لكن ما توقعه مورياك يقع بالفعل، حيث يتحقق االستقالل 
مل يكن مورياك فكرا سياسيا وحسب بل كان قوة (...)اجلزائري على حساب الوجود الفرنسي

جلنس أو سياسية، قوة فعالة تساند املظلوم وتقف يف وجه الظامل بغض النظر عن اللون أو ا
ساند الشعوب املغلوبة على أمرها، واعترف حبق كلّ إنسان وانطلقت سياسته من . العقيدة

مفهوم روحي وأخالقي يتميز باإلنسانية والوفاء، كان مورياك قوة سياسية داخل فرنسا 
  »1.وخارجها، كان قوة سياسية بالقلم وبالفعل

ريفية يسيطر عليها الشعور باملصري الذي ال تدرس رواية ترييز دي كريو حالة امرأة شابة    
إنّ ) ترييز ديكي رو(ويواصل مورياك تألّقه مع « خمرج له ويدفعها إىل حماولة ارتكاب جرمية 

بل .. متردت على حياا، على جمتمعها.. امسها عنوانا للقصة متثل املرأة الثائرة ترييز اليت أعطت
وعلى نفسها طرحت للمناقشة منذ البداية مجيع قيم اتمع الربجوازي الذي ينتمي إليه مورياك 

  »2(...) ويقوم بتصويره 

فرنسا اليت عانت وعموما إذا  كانت ترييز دي كريو اليت عانت الكثري من زوجها هي نفسها    
كثريا من البورجوازية ومتردت عليها، أي إذا كان فرانسوا مورياك جسد فرنسا يف شخصية ترييز 
ديك يرو املرأة الثائرة على أوضاعها، فإنّ الطاهر وطار جسد اجلزائر من خالل بطلها الالز الذي 

                                                             
، 1لبنان، ط-نريفانا خمتار حراز، سلسلة أعالم الفكر العاملي فرانسوا مورياك، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت  1

  180-179م، ص 1981
  .71-70نريفانا خمتار حراز، سلسلة أعالم الفكر العاملي فرانسوا مورياك، ص    2



 

 

ئة باإلدمان على تعاطي اخلمر جعله لقيطا ابن مجيع األشقياء، الذي ثار على حياته املاضية امللي
  .والشر والوقاحة إىل طريق اجلهاد يف سبيل اجلزائر

أبو ، 2كعب بن زهري، 1امرؤ القيسويف موضع آخر يتم ذكر بعض أمساء شعراء عرب مثل     
مع ذلك، يقول كلّما « : يقول شاعر الشمعة والدهاليز 4أبو فراس احلمداين، 3الطيب املتنيب
رآها يف خميلته، يف قصيد ما، أو يف عبارة ما، لعلّها المرئ القيس أو . ها قبل اليومرآها، إنه عرف

  » 5.لكعب بن زهري، أو للمتنيب أو أليب فراس احلمداين

وعموما لقد هيمنت الشخصيات التارخيية والسياسية والدينية، الفكرية والثقافية يف روايات    
حداث، كوا مل تتمتع حبق الفعل والكلمة إالّ من الطاهر وطار، فرغم أنها مل تشارك يف األ

خالل ما تقوله الشخصيات األخرى، إالّ أنّ حضورها كان قويا، فقد ورد أغلبها على لسان 
  .الشخصيات الرئيسية يف الرواية ويف كثري من األحيان ذكرت أقواهلا أو متّ اإلشارة إىل أفكارها 

                                                             
ر بن احلارث الكندي كان شاعرا عربيا جاهليا عايل الطبقة من قبيلة كندة، يعد رأس شعراء العرب امرؤ القيس بن حج  1

عن ويكيبيديا املوسوعة  ).ذي القروح(و ) امللك الضليل(وأعظم شعراء العصر اجلاهلي يعرف يف كتب التراث العربية باسم 
  http://ar.m.wikipedia.org.احلرة 

يب سلمى، املزين، شاعر خمضرم من أشهر قصائده الالمية اليت مطلعها بانت سعاد، تويف حوايل هو كعب بن زهري بن أ  2
مفيد قميحة، دار الشواف للطباعة والنشر، / أيب سعيد السكري، ديوان كعب بن زهري، شرح ودراسة د.  م646-ه26

  08م، ص 1989-ه1410، 1اململكة العربية السعودية، ط -الرياض
هو أمحد بن احلسني بن احلسن بن عبد الصمد اجلعفي أبو الطيب ) م965-م915)(ه354-ه303(أبو الطيب املتنيب   3

عاش أفضل أيام حياته . الكندي الكويف املولد، نسب إىل قبيلة كندة نتيجة لوالدته حبي تلك القبيلة يف الكوفة النتمائه هلم
يف حلب وكان أعظم شعراء العرب، وأكثرهم متكّنا باللغة العربية وأعلمهم  وأكثرها عطاء يف بالط سيف الدولة احلمداين=

فيوصف بأنه نادرة زمانه، وأعجوبة عصره، وظلّ . بقواعدها ومفرداا، وله مكانة سامية مل تتح مثلها لغريه من شعراء العربية
عن ويكيبيديا املوسوعة  .فاخر األدب العريبوهو شاعر حكيم، وأحد م. شعره إىل اليوم مصدر إهلام روحي للشعراء واألدباء

  http://ar.m.wikipedia.org.احلرة 
هو ) م968-م932/ه357-ه320(أبو فراس احلمداين هو أبو فراس احلارث بن سعيد بن محدان احلمداين التغليب الوائلي   4

. هم حلب يف القرن العاشر ميالديشاعر من أسرة احلماديني، وهي أسرة عربية حكمت مشال سوريا والعراق وكانت عاصمت
  http://ar.m.wikipedia.org.عن ويكيبيديا املوسوعة احلرة 

  .103-102الطاهر وطار، الشمعة والدهاليز، صفحة   5



 

 

وائي عالمة على تشبع املؤلف بالثقافة العربية من جهة وإيراد هذه الشخصيات يف النص الر   
واطّالعه على الثقافة األجنبية املختلفة من جهة أخرى؛ فالشخصيات التارخيية والفكرية والدينية 
والسياسية بصفة عامة وردت يف مواقف مناسبة مالئمة للحالة النفسية لشخصياته الرئيسية، 

كون فيه سواء من خالل احلديث الباطين أو من خالل وأحيانا ختدم اجلانب الفكري اليت ت
  .مناقشة حماوريها يف قضية من القضايا الفكرية

وخالصة القول أنّ روايات الطاهر وطار قد وظّفت اسم العلم الشخصي بدالالت سيميائية    
متنوعة وخمتلفة، فقد وظفته باعتباره داال حيمل مدلوالت قصدية تفسريية؛ ويعين هذا أنّ اسم 
العلم الشخصي ال حيضر يف روايات الطاهر وطار بشكل تلقائي وعفوي فقط، بل يرد كذلك 

  .  لّة على مدلوالت نصية وسياقية قائمة على القصدية وعالقات متاثلية ورمزيةحبموالت دا

وعموما فاألمساء اليت وظّفها الطاهر وطار مهما كانت مرجعيتها، جاءت لتربز ثقافة الروائي    
من خالل شخصياته هذه الثقافة اليت كانت مزجيا بني الدين والتاريخ والسياسية والصوفية 

بعد تفكري وأناة وروية واختبار ودراسة، بغية حتقيق أهداف فنية ومجالية  واألدب فجاءت
  .وتعبريية وإيديولوجية

II - الوظائف السردية للشخصيات : 
يقصد بالوظيفة السردية للشخصية ما متثله مالحمها اخلاصة يف اتمع، دون اخلوض فيما قامت    

به هذه الشخصيات يف النص من أدوار، إنما نستنبط من هذه األدوار املوجودة يف النص الدور 
اعل الطيب، اخلبيث، االنتهازي، الوقور، ف: الذي متثله هذه الشخصية يف اتمع، فهناك مثال

اخلري املنافق، الناصح األمني، االستبدادي، الظامل، املتكرب ؛ فالشخصية الروائية بإمكاا أن تؤدي 
  .وظائف متنوعة يف العامل الروائي



 

 

إذا أخذنا بعني االعتبار بعض الصفات الدالة على الوظائف االجتماعية «  :يقول سعيد بنكراد   
الحظنا أنّ الشخصيات احملددة من خالل هذه ...) الطبيب -الشرطي - الفالح -العامل(

إنها حتيل على معىن ممتلئ وثابت داخل نص . الصفات متلك بشكل قبلي محولة داللية حمتملة
من هنا، فإنّ مقروئيتها حمكومة . الثقافة، كما حتيل على أدوار وبرامج واستعماالت مسكوكة

اخل ملفوظ ما، جيعل منها نقطة إرساء بدرجة مشاركة القارئ يف هذه الثقافة إنّ انضوائها د
  »1.مرجعية حتيل على النص الكبري لإليديولوجيا

فالوظيفة هي األفعال اليت تقوم ا الشخصيات اليت تؤدي إىل دفع األحداث لألمام من أجل    
  .الوصول ألهداف ومضامني الرواية

من األفعال التقنية  فمزارع ما سيحدد من خالل سلسلة مربجمة« : يقول فيليب هامون   
: إنها سلسلة غري مرئية ميكن حتيينها بشكل كامل داخل احلكاية. املوجهة واملسكوكة نسبيا

طبيب، مزارع، (ومن هنا تأيت مقولة الدور الثيمي املهين . تعليب -درس -جتميع - زرع -حرث
( األدوار العائلية أو .) الوصويل، املتذبذب، االجتماعي(والسيكولوجي املهين ) إخل...حداد، قس

وذه الطريقة تتسلل الشخصية داخل اتمع، فاجلسم ) (...) األب، العم األخت الكربى، اليتيم
االجتماعي ال ينظر إىل األفراد إالّ من خالل الوظيفة، ومن خالل الربامج اليت يسطّروا ومن 

  »2.خالل أدوارهم املهنية

ة تؤديها وفق السرد احلكائي للرواية، والوظيفة عموما فلكلّ شخصية يف املنجز الروائي وظيف   
  .هي فعل الشخصية، من وجهة داللية يف سري احلكاية

عملية توزيع الوظائف، ختضع ملقتضيات السنن اخلاص بكلّ وظيفة، « :يضيف سعيد بنكراد   
 فإسناد وظيفة ما لشخصية ما، سيترتب عنه اختيار سردي خاص ومتطابق مع هذه الوظيفة

                                                             
  108سعيد بنكراد، سيميولوجية الشخصيات السردية رواية الشراع والعاصفة حلنا مينا أمنوذجا، ص   1
  66-65شخصيات الروائية، ص فيليب هامون، سيميولوجية ال  2



 

 

وأبعادها من جهة، وخيضع من جهة ثانية لعملية توزيع الشخصيات داخل الكون الروائي وحتديد 
إذ ال ميكن أن نتصور وجود . موقع كلّ شخصية من احلدث الرئيس ومن الشخصية الرئيسية

وعملية . نص روائي تسكنه جمموعة من الشخصيات هلا نفس الوظيفة ونفس املوقع االجتماعي
داخل النص الروائي تتبع منطا خاصا ال يفهم إالّ من خالل اإلستراتيجية العامة  توزيع الوظائف

  »1.هلذا النص

ميكن للشخصية الروائية أن تؤدي وظائف متنوعة يف العامل اخليايل الذي خيلقه الروائي، ومبا أنّ    
عاين الرواية ترتكز على اإلنسان وقضاياه فمن الطبيعي أن تكون الشخصيات هي حمور امل

  .اإلنسانية، ومدار األفكار العامة للعمل الروائي

  :الوظائف السردية للشخصيات يف رواية الالز -1
تباينت وظائف شخصيات رواية الالز من ثوري جماهد إىل عميل، فيما كانت الشخصيات    

ياة النسائية وسيلة لإلغواء فقط إالّ سوزان الشخصية الفرنسية اليت سامهت كثريا يف تغيري ح
  .زيدان

هذه الشخصية البطلة ابتدأت أول األمر بوظيفة املشاغبة وإزعاج أهل قريته الذين متنوا أن  :الالز
إن شاء اهللا هذه الضربة .. هذا الالز، تقوده دورية« يقتل أو أن يغادر القرية دون رجعة 

  »2.األخرية، ترحينا وتريح مجيع خلق اهللا

غالل الضابط الفرنسي وذلك لتهريب اجلنود من الثكنة العسكرية لتتغري وظيفته بعد ذلك إىل است
أعرف أنك واسطة ال ... كلّ الدالئل والوثائق، تؤكّد أنك رب اجلنود من سرييت إىل األعداء«
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ليهرب بعد » 1.غري، وأعتقد أنك تقوم ذا العمل خشية أن يقتلك املتمردون بسبب صداقتنا
  .لك يف الثورة إىل جانب والده زيدانذلك إىل اجلبل وينخرط بعد ذ

فوظيفة الالز كانت متطورة فيالحظ حتول يف حياته من املشاكسات، إىل ريب اجلنود إىل    
لقد كان هلذه احلياة اللعينة اليت عاشها دور كبري يف أن فجرت داخله رغبة شديدة « اجلبل 

 حياة جديدة اختار فيها أن يكون مناضال االنقالب، رغبة حثيثة يف التخلص من رداءة املهانة إىل
لقد استطاع أن حيول تلك الطاقة الكامنة فيه إىل قوةّ وظّفها » 2.ثوريا ويلتحق بصفوف الفالقة

  .لتحرير وطنه وحترير نفسه من كونه جمرد لقيط ال فائدة منه

ناضل يف صفوف وكانت وظيفته األوىل تاجرا يف حملّ أبيه، مثّ حتول بعد ذلك إىل م :قدور   
  . الثورة كونه رأى أنّ احللّ الوحيد لتحقيق أحالمه هو خروج فرنسا وحترير اجلزائر

إنين معكم، واحد منكم، إذا خرجت فرنسا، .. ال بد، ال بد أن أنضم إليكم« :يقول قدور   
  »3.أتزوج زينة وأشتري احلمام

قدور حتول حيث ختلّى عن حياته الربجوازية لينضم إىل صفوف الثورة وكلّه أمل يف حتقيق    
أحالمه وهي أن يتزوج زينة ويشتري احلمام ولكن املوت باغته واستشهد يف طريقه إىل احلدود 

  .بالالز

اء الذي كانت وظيفته األوىل هي تسخني ماء احلمام وإرض محووغري بعيد عنه جند صديقه    
بنات املعلم، ولكنه رمى هذه احلياة التعيسة ليلتحق بأخيه زيدان وينضم إىل صفوف الثورة 

هل وجدت عمال يا  -«ليصبح رئيسا للمسبلني مثّ يصبح بعد استقالل اجلزائر عاطال عن العمل 
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ال قرر أن خينت ابنه هنا، االتك. بلغين أنّ سي بعطوش سيأيت من العاصمة هذا األسبوع - محو؟ 
  .»1.عليه وعلى ربي

رمز الطاهر وطار من خالل محو إىل فئة معينة من الشباب اجلزائري الذين قدموا كلّ غال    
ونفيس لتحرير اجلزائر، ليصابوا بعد االستقالل خبيبة كبرية حيث مل حيصلوا على ما كانوا يتمنون 

  .أو يطمحون إليه، فكان مصريهم البطالة والتعاسة

الذي شغل وظيفة الشيوعي الذي كانت مهمته إيصال  زيدانن هؤالء الثوار جند غري بعيد ع   
أفكاره لشباب قريته، ومهمته األخرى هي حترير اجلزائر وتطويرها وفق أفكاره اليت استمدها عن 

  . طريق اجلامعة املاركسية الشيوعية مبوسكو

ال جتندوا واحدا إالّ إذا وفرمت له بندقية، جتنبوا االشتباك مع العدو بقدر ما تستطيعون، أكمنوا « 
اعملوا على احترام الشعب وعدم إرهاقه، إذا . وال تغتروا باالنتصارات السريعة.. له وال تواجهوه

ضد العدو قبل كلّ الكفاح : ما رأيتم خالفا حولكم أو بينكم، فال تتخذوا إالّ املوقف املبدئي
  2».االعتبارات، واألقلية جيب أن ختضع لألغلبية

زيدان هو والد الالز، وميثل يف الرواية الشخصية « تضيف نصرية زوزو عن هذه الشخصية   
املثقفة والفتيلة اليت كانت تشتعل ببطء وجتر يف طريقها اجلزائريني األحرار، الذين رفضوا استبداد 

وأبوا إالّ املشاركة يف الثورة لتحرير البالد والعباد، لقد عمد إىل تغيري مسار القوى االستعمارية 
ولكنه يف النهاية يعدم ألفكاره » 3.أخيه محو وكذا قدور وتطويعه خلدمة اجلزائر وحتريرها

  .الشيوعية فهو يؤدي يف النص وظيفة الشيوعي املتفاين حتى الرمق األخري من حياته
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اليت أوكلت إليه وظيفتني األوىل رعي العجول مثّ بعد ذلك  بعطوشابلنا يف الوجه اآلخر ويق   
حتول إىل عميل للفرنسيني؛ لقد أراد أن يتخلص من فقره بأية وسيلة حتى وإن كان مثن ذلك 
خيانة وطنه ليشغل بعد االستقالل منصبا كبريا فيأخذ هو اخلائن أحالم كلّ من قدور ومحو 

  .مسا مستقبال زاهرا جلزائر ما بعد االستقاللاللذين ر

حيث حتول من خائن عربيد خطري يشي باملناضلني واملواطنني ويغتصب األعراض حتى احملارم « 
على رأس وحدة خلفا لزيدان نفسه، ويدخل حتت سلطته الذين سبقوه إىل ) جماهد(إىل الثوري 

أصبح بعطوش ذا نفوذ كبري بعد  محل السالح من قريته ويف مقدمتهم قدور ومحو، حيث
هكذا تغيرت وظيفة بعطوش يف الرواية ابتدأت برعي العجول » 1.االستقالل يتودد إليه محو ذاته

  .وانتهت مبنصب مسؤول كبري يف الدولة

العميل الفرنسي الذي وشى بقدور، والذي أدى يف النص  الشامبيطوغري بعيد عنه جند    
  .ز وتعذيبه عن طريق اجللد، والثانية االشتغال كعميل للفرنسينيوظيفتني  األوىل سجن الال

الذي كان يتظاهر بالورع والتقوى ولكنه كان جاسوسا وضعته  الشايب السبيتوكذلك    
  .فرنسا يف القرية ولكنه يقتل يف النهاية من طرف قدور ورفاقه

يل القرية من قتل واعتقال فقد جتسدت وظيفته األوىل يف ترويع أها الضابط الفرنسيأما    
فالفرنسي بالتأكيد « واغتصاب، أما الوظيفة الثانية فكانت يف استغالل الالز وبعطوش جنسيا 

قوة حمطمة لكلّ ما هو جزائري، سعيا إىل استغالله وعرقلته ماديا ومعنويا، مثلت شخصية 
أو عالنية، وتعمد املعاملة الفرنسي أيضا قوة ضاغطة على اجلزائريني، دف تعطيل حيام خفية 
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لينتهي به املطاف يف النهاية مبقتله من طرف هذا األخري بعد أن استيقظ » 1.الشريرة والقاسية
  .ضمريه فهوى عليه خينقه ليعقب بعد ذلك بعدة طعنات من خنجره

 التاجر امليسور الذي فقد أفراد أسرته، وكان البن أخيه الشيخ الربيعيمثّ ال يغفل عن    
بعطوش دور كبري يف ذلك فال هو شعر بالسعادة وال هو استطاع أن يرتاح بعد االستقالل، فهو 
مل يعاين من الفقر مثل باقي الشخصيات ال قبل االستقالل وال بعده، ولكنه فقد كرامته حني 

  .قتلت بقرته واغتصبت زوجته أمام ناظريه وقتل ولده الوحيد

يسور احلال، ووظيفته الثانية متثيله من طرف الطاهر وطار فهو شغل يف النص وظيفة تاجر م   
لضحايا االستعمار الفرنسي، الذين مل جيدوا عزاءهم إالّ يف املنحة اليت قدمت إليهم بعد 

  .االستقالل

الذي كان مسؤوال يف جبهة التحرير الوطين والذي قام بإعدام  الشيخ مسعودوهناك أيضا    
لشيخ مسعود، كان حازما يف نقاشه مع زيدان ورفاقه، فطلب منهم ا« زيدان ورفاقه األوربيني 

للمرة األخرية اإلعالن عن موقفهم النهائي، ولكنهم ظلّوا مصرين على قناعتهم، فأعدموا ذحبا 
فقد أوكلت إليه وظيفتان األوىل كمسؤول على املنطقة اخلامسة، » 2.وهم يرددون النشيد األممي

  .بنفسه ليقوم بذبح زيدان ورفاقه األوربينيوالثانية قيادته دورية 

الذي أوكلت إليه وظيفة ريب الشباب إىل اجلبل لاللتحاق  آمحزيمثّ ال ننسى كالّ من    
كابران الذي كان يقوم بنقل ااهدين إىل اجلبل عرب بغلته الشهرية،  سي الفرحيبالثورة و

ز من السجن، والثانية العمل الفدائي إىل والذي أوكلت إليه وظيفتان األوىل ختليص الال رمضان
  .فوظيفته يف الرواية هي ذبح خونة الوطن الناصرجانب زيدان أما 
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اليت جتسدت وظيفتها يف الرواية  مريانة أم الالزومن الشخصيات النسوية يف هذه الرواية جند     
انتهت حياا مبقتلها على على إجناب الالز وتربيته وغسل ثياب اجلنود لتوفر قوت يومها، واليت 

  .يد بعطوش

فلم تتمثل وظيفتها إالّ يف كوا رمزا لألم اجلزائرية اليت تشجع ابنها على االلتحاق  حيزيةأما     
  .بالثورة، قبل أن يقوم االستعمار وغريهم من خونة اجلزائر بإذالهلا واغتصاا وقتلها

ورغبتها امللحة يف الزواج منه، ولكن القدر كان  قد متثلت مهمتها يف إغواء قدور زينةكذلك    
  . له رأي آخر يف األمر فجعلها حتمل وتنتحر يف اية الرواية

بنات صاحب احلمام فقد متثلت مهمتهن يف إغواء  خوخةو مباركةو داخيةواألمر نفسه مع    
همته إغواء محو وخنق أطفاهلن فقط، فالروائي جعل من هاته الشخصيات جمرد آلة أو جسم م

  .قدور واحلمل منه فقط

زوجة زيدان فقد متثلت وظيفتها يف مساعدته على اعتناق الشيوعية كمذهب،   سوزانأما    
لعبت دورا بارزا يف حياة زيدان األيديولوجية حيث يعود « وقد أثّرت كثريا يف شخصيته فقد 

مثّ ... ا، ويف دخوله اجلامعة الشعبيةإليها الفضل يف تعلّمه اللغة الفرنسية، اليت كان جيهل النطق 
لقد كانت سوزان دافعا لتثقف زيدان » 1.يف سفره إىل موسكو ملتابعة تكوينه األيديولوجي

  .وتوجهه السياسي

وهكذا اختلفت وظائف شخصيات رواية الالز من جماهدين وخونة وضحايا وغريهم، ولكن    
  .اجلميع ساهم يف بناء احلدث وتطويره
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  :ائف السردية للشخصيات يف رواية الزلزالالوظ -2
يف رواية الزلزال جند صراعا إيديولوجيا طبقيا بني الشخصيات فحني كان ميثل بو األرواح    

 .وعائلته الربجوازية، كان ميثل أقارب بو األرواح وبقية سكان قسنطينة الطبقة العاملة الفقرية

جتسدت وظيفته يف الرواية يف كونه كان مديرا للثانوية وخريج مدرسة مجعية  األرواح بو   
  .العلماء املسلمني وجامع الزيتونة، وصاحب أراضي كثرية

لقد حافظ بو األرواح على ما ورثه من أراضي شاسعة عن أبيه بفضل عالقته الطيبة مع    
املستعمرين، وتوسيعها على حساب أقربائه املعدمني كما فعل مع ابن عمه عبد القادر، وابن 
أخيه الطاهر وذه الطريقة توسعت ملكيته من األرض لتتجاوز الثالثة آالف هكتار، تصل إليه 

ا كلّ سنة، فهو متغيب عنها يديرها عن بعد الشتغاله بإدارة إحدى الثانويات يف أرباحه
العاصمة؛ فوظيفة بو األرواح يف هذه الرواية تتمثل يف كونه ميثل الطبقة اإلقطاعية اليت انتهت مع 

  .قرار تأميم األراضي الزراعية

حداث الرواية من أول ومن هنا، كان أبو األرواح الشخصية الوحيدة اليت تركزت عليها أ« 
حلظة إىل آخر حلظة، ويف مدة زمنية قصرية ال تتجاوز ساعات معدودة استطاع خالهلا الروائي 

  »1.أن يشرح منو وتطور الطبقة الربجوازية سليلة اإلقطاع

    ر بل ازداد ثراؤه مع األيام، ولكن هيهات أن يستمرفوظيفة بو األرواح الربجوازي مل تتغي
ر تأميم األراضي الزراعية كان يف غري صاحله كونه كان يهدد مصاحله الطبقية ما سبب ذلك فقرا

  .له يف النهاية اجلنون
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يف أمران األول كونه صاحب فندق ضخم يف عهد  وظيفته فتجسدت بالبايأما صديقه    
ضاه بقدره الذي االستعمار الفرنسي ال يزوره إالّ اآلغاوات والباشاوات ، والثاين تغير أحواله ور

  .حول فندقه الكبري إىل مطعم حقري ال يرتاده سوى عامة الفقراء

الذي حتول من رجل أعمال يف عهد االستعمار الفرنسي يربح من  نينو كذلك هو األمر مع   
  . القضايا اليت يبيعها إىل دالّل حقري، ولكنه راض بقدره خاصة وأنه تسبب يف مقتل ولده سليمان

، أجداده ووالده عمالء فرنسا اللذين ساعدوها على احتالل الوطن وتقتيل بو األرواحعائلة 
  .أهله يف مقابل اجلاه واملال

الذي وظّفه الروائي ليمثل شخصية القسنطيين الفقري الذي ال  عمار البناءكما جند شخصية    
وذجا عن الفقر الذي يتواىن حتى عن بيع عرضه وشرفه يف مقابل قوته اليومي فكان بذلك أمن

فكانت وظيفته هي التشجيع على الزنا لقلّة العمل اليت غالبا ما يعانيها . كان يسود قسنطينة
  .البناءون يف اتمع

اشتغلت يف مسجد األمري عبد القادر، مثّ وقعت . أنا يف قسنطينة واحلال متردية كما ترى« 
فرمبا وظفه » 1(...)قصرية والعني بصرية ولو أنّ اليد . قهوتك علي. مشاكل وأدخلونا السجن

الروائي ليعبر من خالله عن البطالة املنتشرة يف قسنطينة واليت تدفع بعضهم للمتاجرة بعرضه يف 
  .سبيل رغيف خبز أو نصف لتر من الزيت كما هو احلال مع هذا البناء

هد االستعمار إىل مراكز مهمة أما أقرباء بو األرواح فاألمر خمتلف فقد حتولوا من فقراء يف ع   
صهر بو األرواح أخو زوجته  فعمار احلالّقبعد االستقالل وهذا ما مل ينل إعجاب بو األرواح 

وعبد القادر . كانت لديه وظيفتان األوىل العمل يف احلالقة والثانية اجلهاد يف سبيل حترير الوطن
ابن عم بو األرواح فوظيفته كانت بيع الغرابيل وحتولت بعد االستقالل إىل أستاذ يف  الغرابلي
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ابن خالته اليت كانت وظيفته األوىل تعليم القرآن وكتابة الرقى مثّ  األرواح، وعيسى بو. الثانوية
ته ابن عم أبيه اليت كانت وظيف والرزقي الربادعي. حتولت وظيفته ليتحول إىل نقايب مثّ شيوعي

اليت  والطاهر النشال. صناعة الربادع، ليتحول هو اآلخر بعد االستقالل إىل إمام يف املسجد
واملالحظ أنّ مجيع أقرباء بو . متثلت وظيفته يف النشالة والسرقة ليتحول بعد ذلك إىل ضابط سام

من األرواح تغريت وظائفهم احلقرية إىل وظائف أمسى وأفضل بعد االستقالل، وكانت الغاية 
  .ذلك هي زيادة أمل بو األرواح ودفعه إىل اجلنون

ومرة أخرى يفاجأ بأنّ كلّ الذين كان يريد أن يركبهم لينفذ مطامعه، قد حتولوا مع حتول « 
املدينة أو العكس بعضهم أصبح عسكريا لدى الدولة، أو موظّفا ساميا، وآخرون حتولوا إىل 

فحتى الربادعي أصبح إماما، يشتغل ... ، وهكذا...ة، أونقابيني يف الوحدات الصناعية، أو أساتذ
  »  1.عند الدولة كموظف

فإذا كان بو األرواح وأصدقاؤه من اإلقطاعيني تغيرت حيام لألسوء بعد االستقالل فمن    
الغىن إىل الفقر فإنّ أقرباء بو األرواح الفقراء والذين استغلّهم صاروا أغنياء وتلك هي سنة احلياة 

  :قد عبر عن ذلك حني قالو

الدفع القوي حيرك الوحل واحلصى . الزلزال احلقيقي إحساس يتقدم أو يتأخر أو يكون يف حينه« 
. أن حيدث الزلزال أخف وأهون من أن حيدث اإلحساس بالزلزال(...) والرمل يف قاع النهر 

  » 2.ادر، مسكني أنامسكني بالباي، مسكني نينو، مسكني الطاهر بو األرواح، مسكني عبد الق

مثّ زوجات أبيه وابنة اخلماس وزوجته، وكلّ النساء اللوايت تزوجهن بو األرواح مثّ قتلهن    
بيديه كانت وظيفتهن يف الرواية تعميق الكراهية وحب التملك والقتل يف نفس بو األرواح ما 

، فقد كانت صغرية كانت أول زوجة لبو األرواح وكان حيبها  فعائشةعدى سارة وعائشة،  
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وبريئة ولكن بعد أن خنقها والده منّى فيه حب القتل فصار يقتل أي امرأة يشعر أنها ختونه أو 
يا زوجيت اليت مل أتزوجها وأخيت اليت مل تلدها أمي أو . يا عائشة« خانته أو حاولت خيانته 

  »1.بع أيب على عنقك املزرورقملاذا بقيت آثار أصا. ينجبها أيب، يا ابنيت اليت مل خترج من صليب

فقد كانت مثال املرأة األجنبية اليهودية اليت ساعدت بو األرواح كثريا ليزيد ثروته  سارةأما    
وجاهه ولكنها كانت عاقرا مثله، وحني أرادت تبني طفل يهودي رفض ذلك كونه كان مسلما 

  .فافترقا

تدفنني مع الرغبة والشوق . تنتهني مرة واحدةيوم متوتني، . أنت مل متويت ألنك عاقر! سارة « 
أخنقي روحه األوىل . لنقتله مسلما، ولنقتله يهوديا، ولنقتله نصرانيا. لنقتله قبل أن نتبناه. والدكن

  »2.وسأخنق باقي روحه

قدرة ) بو األرواح(مل تعد لدى « وهكذا يصاب بو األرواح باجلنون وحياول االنتحار    
اجلديدة ال يستطيع العيش فيها، بل مل يعد يذكر حتى األماكن اليت عاش فيها التكيف مع املدينة 

مل يعد صاحلا هلذا الزمن الذي ليس فيه مكان لألفكار القدمية من الدينية والرأمسالية . ملدة طويلة
   »3.بني األفكار الكادحة من العمال والفالحني

يري الذي حيدث يف اجلزائر والذي سيقضي لقد عجز عن فهم ما جيري وعجز عن استيعاب التغ   
على إقطاعيته وبرجوازيته وأراضيه، اليت حاول هو وأجداده احلفاظ عليها بأية وسيلة حتى خبيانة 

  .الوطن
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  :الوظائف السردية للشخصيات يف رواية الشمعة والدهاليز -3
كتب الطاهر وطار يف روايته الشمعة والدهاليز عن الفوضى والوضع السياسي يف فترة    

  :التسعينات، وجسد لذلك عدة شخصيات أسند إليها عدة وظائف خلدمة املضمون أوهلا

الذي أوكلت إليه وظيفة أستاذ جامعي متخصص يف علم االجتماع ولذلك  الشاعرشخصية    
ث حاول الشاعر حبكم ختصصه أن يشرح ما جيري يف اجلزائر ولكن ضرورة رآها الروائي حي

حني تفطّن إليه املتطرفون قتلوه حتى ال يفضح أمرهم، وهو يف آن واحد شاعر باللغة الفرنسية 
وعازف مزمار حيب رقصة مرواح اخليل ويؤديها يف أوقات فراغه، ففي اعتقاده أنها متثل تاريخ 

  .ئات السننياجلزائر وعاداا منذ م

قد يذهب العقل أبعد مما ينبغي يف هذا الزمن، واألفضل االقتصار على مقولة إنّ اهللا العزيز « 
وأنّ اإلنسانية مقبلة على أحد أمرين، إما حرب مدمرة تعيدها إىل . احلميد، خلق الداء والدواء

البشر مثل أكل حلم أي كائن البداية إن بقي منها باقية، وإما انفجار سكاين منلي، يصري فيه أكل 
  »1.آخر

وكان هلذا سبب وجيه فقد أراد الطاهر وطار أن يثبت أنّ وظيفة املثقف هي لوحدها سبب    
وقد تزايد اإلرهاب وحكم على املثقفني وكتابام « : الستهدافه وقتله يقول شارف مزاري

ردن واليمن وغريها من بالكفر وقد مست االغتياالت مصر واجلزائر والسودان ولبنان واأل
  »2.البلدان، اليت امتدت إليها يد اإلرهاب
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فقد أوكلت إليه وظيفتني األوىل مهندس يف النفط والثانية قيادي يف حركة  عمار بن ياسرأما    
إسالمية وقد كانت وظيفته األوىل مؤشرا للوظيفة الثانية كون عمار بن ياسر ميثل الرجل املثقف 

عن العمل، فيضطر إلنشاء حركة حمظورة أراد من خالهلا أن يشكّل حكومة  واملهندس العاطل
هذه املرة، تنجز بإذن اهللا سبحانه وتعاىل، « لوحده يكون هو رئيسها، والشاعر وزيرا للفالحة 

ثورة إسالمية حقيقية، ثورة ربانية، ختالف كلّ ما أجنزته املعتقدات الوضعية، ننجزها إن شاء اهللا، 
ولكن حلمه مل يتحقق فقد قتل صديقه الشاعر وهو يف   1».كة ال شرقية وال غربيةشجرة مبار

  . أمس احلاجة إليه

وهي شابة يف مقتبل العمر يلتقي ا الشاعر يف حمطّة احلافالت وتتكون  زهريةمثّ اخليزران    
على  بينهما صداقة قوية، وزهرية ماكثة بالبيت تبحث عن عمل يليق بفتاة حتسن الكتابة

حصلت على شهادة الرقن، وتدريب على معاجلة النصوص بالكمبيوتر، وال «احلاسوب 
  »2.أشتغل

هذا ما يبدو يف بداية الرواية ولكن القارئ يكتشف يف األخري أنّ املخابرات هي اليت وظفتها    
نه، أنت متهم بالسحر والشعوذة، أغويت بنتا يف زهرة العمر وريعا« للتجسس على أفكار الشاعر

كانت تتردد على دار الصحافة فتلتقي مرة (...) وأفسدت عالقاا باألجهزة اليت تستخدمها 
ذا ومرة بذاك، أحدهم يدعوها إىل قهوة أو شاي أو عصري، وآخر يدعوها إىل بيتزة أو مهربق، 

  » 3.رفويف كلّ األحوال يفتحون هلا قلوم فنعرف، من خالهلا، ما يشغل بال املعرب غري املتط

فقد كانت مهمة هذه الفتاة هي مجع املعلومات وتقدميها لألجهزة اليت تعمل فيها، ولكن    
  .الشاعر بعالقته معها قد صرفها عن املهمة اليت كلّفت ا
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« اليت ظهرت يف كلّ الرواية بوظيفة واحدة، وهي الدعاء لبناا  الال ورديةمثّ والدة زهرية    
» 1.انتظرت انتهاء أمها من الدعاء الذي تكرر منذ سنوات طويلة إثر كلّ صالة وبالصوت العايل

  .لعلّها بذلك متثل املرأة اجلزائرية العادية الساذجة

الشاعر ألنه قال احلقيقة وكشف  الذين أفسدوا عقول الشباب وقتلوا باملتطرفنيمثّ ختاما    
خبث نواياهم، وقد كانت وظيفتهم يف الرواية تدمري وقتل كلّ ما ال يقارم وال يوافقهم يف 

  :آرائهم السياسية

عندما أحست مجاهري احلركة اإلسالمية بتراجع جناحها، وفاعليتها االجتماعية وبروز معارضة « 
أصحاا، مل جتد بدا يف حتويل مطالبتها بالتغيري حتى سياسية مضادة ملشروعها وفكرها وحتى 

ومع بروز ظاهرة العنف، دخلت اجلزائر مرحلة تارخيية خمتلفة جذريا عن كلّ . بالقوة والعنف
فلقد صارت اجلزائر رمز املوت والدمار وااليار، . املراحل اليت عرفتها منذ االستعمار إىل اليوم

  »2.نسان اجلزائري فناء بطيئارمز اإلخفاق الكلّي وفناء اإل

قريبة الشاعر ومتثلت وظيفتها يف الرواية يف إغواء الضابط الفرنسي وأسره  العارمدون نسيان    
  .عم الشاعر فقد كان جماهدا وخطيبا للعارم خمتاربعد ذلك، أما 

  :الوظائف السردية للشخصيات يف رواية الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي -4
ترب رواية الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي قفزة نوعية حنو التجديد األديب، وذلك تع   

الرتباطها باألزمة، وقد بلغت هنا جتربة وطار الروائية ذروا كوا غاصت يف أعماق الواقع 
اجلزائري، مركزة بذلك على الفترة الرهيبة اليت عاشتها اجلزائر اليت عرفت بسنوات اجلمر، إذ 

رب هذه الرواية جمموعة من الصور واملشاهد املتراكمة واملبعثرة جتعل الويل الطاهر بطلها يف تعت
  .تفاعل مع املكان والزمان
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وقد أجاد الطاهر وطّار نقل أحداث الرواية بتصوير اازر الرهيبة اليت حدثت للشعب    
  .ابقااجلزائري تارة، وبتصفّحه ألحداث تارخيية وقعت لألمة اإلسالمية س

مزجيا من الرمزية واألسطورة حيث جعله  الويل الطاهروقد جعل الطاهر وطار من شخصية    
يؤدي عدة وظائف داخل الرواية ومن أمهّها أن جعله صاحب املقام الزكي واآلمر والناهي فيه 

عدة كما أدى وظيفة التائه يف الصحراء الذي يبحث عن مقامه ويعجز عن إجياده، مثّ حماربا يف 
معارك ومنها حروب الردة مثّ وظيفة حماولة الكشف عن البنت الدخيلة يف املقام الزكي، مثّ 
إرهابيا يقتل ويذبح ببشاعة يف إحدى أحياء اجلزائر العاصمة، هذه الوظائف مع اختالفها ال متثل 

لدموي، سوى الرجل العريب بكلّ التناقضات املوجودة داخله فهو املسلم التائه، واإلرهايب ا
  .واملرتد، وااهد واملقاتل

شخصية ملغزة هاربة، ال ميكن القبض عليها، إنها ) الويل الطاهر(تبقى شخصية « وعموما    
  »1.أسطورية دائمة البحث، هلا عالمات وخوارق

فقد كانت وظيفتها يف الرواية إغواء الويل الطاهر، وذلك كي حتقّق أمنيتها يف والدة  بالرةأما    
  .ل جديد وحني مل تتمكن من حتقيق رغباا تلحق لعنتها بالويل الطاهرنس

وكذلك هو األمر مع الروائي الكبري الطاهر وطار فهو جيعل وظيفة املرأة يف رواياته إغراء    
وإغواء الرجل فقط، وحني فقدت بالرة ويئست مما كانت تريده من الويل أحلقت لعنتها به ففقد 

أما هي فتحولت إىل أتان .  الصحراء ودخل حروبا مل يكن له أي شأن امقامه الزكي وتاه يف
  .عضباء

عيسى والشخصية الثالثة املوجودة يف رواية الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي هي شخصية    
اليت أوكلت له وظيفتني األوىل أستاذ جامعي، اليت يتحول بعدها إىل وظيفة أخرى فيصبح  حليلح
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من اجلبل أكتب إليك، بعدما قرروا قتلي ... أي نعم سيدي« قود عمليات إجرامية إرهابيا ي
لو تدري كم تصري ... وقررت أن أعيش، وصادق اهللا على قراري، فنجاين من القوم الظاملني

  » 1.احلياة شهية ومقدسة حتت جحيم القصف وزخات الرصاص؟

إمكان أستاذ مثقف أن يهجر جامعته ولعلّ السؤال الذي يطرحه القارئ هنا هو كيف ب   
ويصبح جمرما خطريا، وهل ميكن أن جيتمع العلم باإلجرام؟، وهل ميكن أن يطفئ ظالم اجلهل 
نور العلم؟ هذا ما حدث مع عيسى حليلح، وهذا ما فسره الطاهر وطار على لسان هذه 

  .الشخصية

ي رمز من خالهلا وطار حلالة إنّ عبد اهللا عيسى حليلح شخصية حقيقية لشاعر وروائي جزائر« 
التهميش اليت يعيشها املثقف اجلزائري يف ظلّ سلطة مهّها مراقبته وتكبيله بقيودها، علّها تقضي 

  »2.عليه وتشلّ وظيفته التنويرية

فهنا يتضح أنّ املدعو عيسى حليلح كان جمربا على ترك مدرجات الدراسة واألدب، وتغيري    
  .وظيفته باتجاه اجلبل ألنه كان مهددا بالقتل ولكن ممن؟، هذا ما مل يذكره الكاتب

  :وظائف الشخصيات يف رواية الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي -4
قد تغريت وظيفته يف الرواية فصار  الويل الطاهرع يديه بالدعاء، جند يف رواية الويل الطاهر يرف   

جمرد متفرج على األوضاع العربية أمام التلفاز وليس صانعا للحدث، كما حصل يف الرواية 
  .األوىل حيث أوكلت إليه عدة وظائف كما رأينا سابقا

تظهر كاملة بل يسمع صوا فقط، يف رواية الويل الطاهر يرفع يديه بالدعاء فال  بالرةأما    
وذلك حني تشري على الويل الطاهر بأن يصعد وحتذره مثّ تغادر؛ فال جيد القارئ هلا أثرا يف بقية 

. مرحبا بك يف مقامك الزكي يا موالي الويل الطاهر« : الرواية إالّ يف الصفحات األوىل فقط
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رك بدون أي تردد أو شك، أنه هلا، عرفه الويل الطاهر، أد. انبعث الصوت من اجلهات األربع
  » 1.بالرة، فقد نزل على قلبه كقطرة من الكوثر يف الفيف الظمآن

وقد أوكلت إليه وظيفة  عبد الرحيم فقراءوالشخصية الثالثة يف هذه الرواية هي شخصية    
ي صحايف يف قناة عاملية، فراح ينقل ما حيدث يف العامل من أحداث خطرية منها السواد الذ

أصاب الشرق األوسط، وكذلك نفاذ البترول ومن ذلك أيضا نقل ما حيدث بني رؤساء العرب 
  . ورغبتهم امللحة يف احلفاظ على كرسي الرئاسة

وتضيف وكالة األنباء األمريكية، أنّ احلكومات العربية، تناشد العامل احلر ويف مقدمته « 
  »2.ا يد العون إلخراجها من حمنتهاالواليات املتحدة األمريكية، بأن يسارع، فيقدم هل

، ففيما ميثل ضرططوخ حملّال سياسيا إسرائيليا، حرتليقةو  ضرططوخكذلك جند شخصييت    
ميثّل حرتليقة حملّال سياسيا عربيا، وقد وظّفهما الطاهر وطار للسخرية من آراء السياسيني 

  .اسرائيلوكذلك ليعبر من خالهلما على الصراع القائم بني العرب وبني 

وقد أصدرت معظم الصحف الكربى نشرات خاصة، تضمنت آراء وتفسريات العلماء « 
وقد سخرت معظم اآلراء، مبقوالت الساحر اليهودي، (...) والباحثني ورجال الدين، والسحرة 

ضرططوخ، ووجدت فيها، صهينة للظاهرة، اليت مل تتردد معظم الصحف بنعتها بالكارثة 
 ركّزت على وجهة نظر الدكتور حرتليقة، رغم بعض ما فيها من أحكام اإلنسانية، يف حني

  »3.مسبقة ضد الغرب واملسيحية ومعاداة السامية

وعموما فقد متّ توظيف الشخصية يف روايات الطاهر وطار حسب توجهات الروائي، فكان    
العمل الفدائي إىل جانب الالز البطل اللقيط الذي غير من توجهه العنيف واملؤذي ألهل قريته إىل 
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زيدان العقل املدبر للثورة والشيوعي الذي استطاع التأثري يف معظم شباب القرية حلنكته وسياسته 
أما قدور فكانت . الراشدة، لكن عمله الثوري مل يشفع له فقتل بسبب توجهاته اإليديولوجية

أيضا يف التحول من  وظيفته مساعدة صديقه محو من جهة ومن جهة أخرى متثلت وظيفته
شخص برجوازي إىل شخص مكافح وفدائي كغريه من شباب القرية الفقراء، أما محو فتمثلت 

العمل يف احلمام وإرضاء بنات املعلّم والثانية القضاء على هذه : مهمته السردية يف وظيفتني األوىل
أن كانت وظيفته اإلبالغ  الوظيفة واالخنراط يف الثورة ليصبح رئيسا للمسبلني، أما بعطوش فبعد

عن ااهدين وقتل أهايل قريته واغتصاب خالته، يتحول كلّ هذا لصاحل الثورة حيث أحرق 
  .الثكنة وقتل الضابط الفرنسي واخنرط يف الثورة التحريرية

أما الضابط الفرنسي فامتاز بوظيفة واحدة وهي حب بلده وقتل اجلزائريني والتنكيل م،    
كذلك هو األمر مع بقية . على ارتكاب الفواحش واحملرمات مثل الالز وبعطوشوإرغامهم 

الشخصيات األخرى مثل الربيعي وااهدين والشيوعيني، فقد كانت وظيفة الربيعي البيع يف 
متجره كرهه لالز والبكاء على ولده قدور بعد االستقالل، أما ااهدون فلكلّ كان له دور 

ونة، والكابران رمضان إنقاذ الالز، أما الشيوعيون األوروبيون فقد مثّلوا خاص فالناصر ذبح اخل
  .توجههم الذي مل حييدوا عنه حتى املوت

أما املرأة فكانت وظيفتها الوحيدة هي مجاهلا، فأُحبت زينة من طرف قدور واُغتصبت من    
ا يرتكب معها طرف قومي وانتحرت بعد ذلك، أما حيزية فجماهلا جعل بعطوش ابن أخته

الفاحشة، ويقتلها، أما مرمي أم الالز فقدرها أن تكون أما لطفل دون أب فتتحمل إهانات الناس 
  . واحتقارهم، مثّ تقتل بطريقة بشعة أيضا مثل غريها

أما اخلونة أمثال الشايب السبيت والشامبيط فكانت ايتهم غامضة ففيما قتل السبيت من طرف    
ألخري الذي قدمت له وظيفتان األوىل التظاهر بالورع والتقوى والثانية العمل ااهدين هذا ا



 

 

لصاحل فرنسا ، مثّ تكون ايته القتل على يد زيدان ورفاقه، فيما بدت اية الشامبيط غامضة ألنه 
  .مل يعرف بعد ذلك ما حدث له إن كان انضم إىل الثوار أو قتل

وبالتايل فمن شخصيات الطاهر وطار من كانت لديه وظيفتان مثل الالز ومحو وقدور    
وبعطوش الذين ما كانوا ليتغيروا لوال زيدان ومنهم من محل وظيفة واحدة مثل بقية 
الشخصيات؛ أما املرأة فأرادها وطار أن تكون رمزا للجزائر اجلميلة املغتصبة من طرف الفرنسيني 

  .الناس إليها ومن طرف أقرب

يف رواية الزلزال جند أنّ بو األرواح كانت لديه عدة وظائف يف الرواية منها البحث عن    
أقاربه، البكاء على األطالل، لعن احلاضر وقسنطينة وأهلها وأخريا الرغبة يف االنتحار، أما بقية 

  .جلنونالشخصيات فقد كانت وظيفتها فقط أن تزيد أمل بو األرواح وتدفعه إىل ا

يف رواية الشمعة والدهاليز جند الشاعر مهموما مغموما حياول تفسري األمور اليت آلت إليها    
اجلزائر لكنه يفشل ويقتل، بينما عمار قد كانت وظيفته مواجهة املاضي وبالتايل والده إمساعيل، 

  .أما زهرية فقد كانت الشمعة اليت أنارت دهاليز الشاعر

طاهر فتمثلت وظيفته يف البحث عن مقامه الزكي والبحث عن ذاته وأيضا عن أما الويل ال   
بالرة أما يف رواية الويل الطاهر يرفع يديه بالدعاء فكانت وظيفته االستغراب من حال العرب 

أما بالرة ففي الرواية األوىل كانت . والدعاء عليهم علّهم يستيقظون من سبام وتتحد صفوفهم
ء الويل الطاهر مثّ نصحه وإرشاده يف اجلزء الثاين فقط، أما الشخصيات األخرى مهمتها إغوا

  .فكان حضورها ليخدم شخصية الويل فقط

وهذا ليس قاعدة (يبدو للمتتبع جلماليات وطار، أنه على تطورها عادة « : يقول واسيين األعرج
واخليط . ع بني كلّ األعمالمن رواية إىل أخرى، يشعر أنّ هناك خيطا رقيقا جدا جيم) مطردة



 

 

نفسه، يف تفرعاته هو الذي يعطي لكلّ عمل من أعمال وطار الروائية خصوصيته اجلمالية 
  1». وتركيبته الداخلية ولغته، وبناءه العام الذي تفرضه طبيعة املضمون

لقد اختار الطاهر وطار شخصياته بعناية فائقة فاختار ما يناسبها من أمساء ووظائف فجعل    
مثال من محو الذي يرمز امسه للحرارة الشديدة وظيفة تسخني ماء احلمام، وجعل من قدور 
القدرة على تغيري جمرى حياته من تاجر إىل جماهد إىل شهيد، وجعل من حيزية األسطورة 

ل من الشاعر األديب املثقف الضحية الذي تغتاله يد اإلجرام، ومن الويل الطاهر والتضحية وجع
الطهارة ورفض االنصياع إلغراء بالرة والرغبة الشديدة يف تطهري النسل اجلزائري؛ وهكذا 
فشخصيات وطار مل توضع اعتباطا إنما حكمتها قوانني وقواعد وضوابط سامهت يف تكوينها 

  .فعلقت يف ذهن القارئ

فكلّ عناصر الرواية عنده « كما جعل الطاهر وطار من شخصياته جزءا منه ومن أفكاره    
فرمسها من » 2.مرسومة من منظور إيديولوجي صارم، مما ال يسمح بالتأويل خارج هذا املنظور

شخصيات واقعية مقربة منه، وأعطاها أمساء ووظائف مناسبة هلا فانقسم اجلزائريون عنده إىل 
 وجماهدين ومثقفني، خونة وإرهابيني، وتائهني عن الطريق الصواب، أما الشخصيات متطرفني

األنثوية فامتازت باجلمال واإلغراء والضعف واالستغالل والرضوخ لرغبات الرجال؛ كما تشات 
كلّ الشخصيات الفرنسية، الذكور منها الذين متيزوا حبب فرنسا وكره اجلزائر، أما الشخصيات 

  .ية فتميزت بسعة ثقافتها وقوة شخصيتهااألنثو

وهكذا فشخصيات الطاهر وطار جزء من اتمع هلذا محلت مالحمه وأبعاده، يقول إدريس    
تتدرج أعماله يف سياقاا املختلفة، لتؤرخ لكلّ التحوالت والسريورات احلاصلة يف « بوذيبة 

، مع التركيز على األلوان احمللية للجوانب اتمع اجلزائري، منذ الثورة املسلحة إىل االستقالل
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ملحمة اجلزائر، وحيمل  -روائيا –أراد أن يكتب ) وطار(االجتماعية والسياسية والثقافية، وكأنّ 
على عاتقه هذه املهمة اليت ال ختلو من إحنيازات ذاتية واضحة، ولكنها إحنيازات مشروعة إبداعيا، 

  »  1.، وتشكيله وفق وعيه ورؤيته اخلاصةفمن واجب األديب أن يعيد صياغة العامل

إنّ إنتاج وطار الروائي هو مبثابة مرآة تعكس صورة اجلزائر، فرواياته تناقش كلّ مرحلة من    
املراحل اليت مرت ا اجلزائر وحتلّلها ومتعن يف تصويرها، بدءا من الثورة التحريرية املباركة، مرورا 

ية يف السبعينات، وصوال إىل البحث يف خلفيات احلركة األصولية بالدعوة إىل تطبيق الثورة الزراع
  .يف اجلزائر
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اآلن وبعد رحلة البحث الشاقة أجدين أقترب من اية هذا العمل مما حيتم علي إعداد حوصلة      
شاملة ملا توصلت إليه من نتائج، و ال ميكن هلذه اخلامتة أن تكون عاكسة للجهد املبذول طيلة 

ذا الصفحات السابقة بل تبقى جمرد مالحظات عامة ترمي بظالهلا، على أبرز ما توصلت إليه ل
سأجتنب اإلطالة قدر اإلمكان، واخلوض يف التفاصيل مع احلرص على إمجال ما أسفرت عنه هذه 



 

 

الدراسة اليت حاولت من خالهلا الكشف عن الطريقة اليت بنيت ا الشخصية يف روايات الطاهر 
  .وطار

هذا العمل وقبل احلديث عما وصلت إليه أقف برهة وأخرب كلّ من كان لديه احلظ يف قراءته     
سواء القارئ املطّلع أو األستاذ، بأنين أخطئ إذا قلت أنّ عملي مكتمل ألنّ كلّ ما قدمته يبقى 

  .حاويا لثغرات قد يالحظها األستاذ املناقش

  :ومن أهم النقاط اليت مسحت يل هذه الدراسة التوصل إليها

فكلّ . السردي املوكل إليهاأنّ شخصيات الطاهر وطار كان هلا دور كبري يف حتريك العمل  -
شخصية قامت بدورها على أكمل وجه، والسمة البارزة يف هذه الشخصيات يغلب عليها الطابع 
االجتماعي احلقيقي، وقد جاءت الشخصيات حاملة ألفكار معينة، كلّ حسب ثقافته مما يدل 

  .على تفاوت نسيب لدى كلّ شخصية على مستوى التفكري وطبيعة سلوكها

عودة الشخصيات إىل املاضي، عودة إىل زمن احللم، الغياب، البحث عن الذات، أما  كانت -
االستشرافات فتعتمد على مفاجأة املتلقي بأحداث يكون قد نسيها أو أن ينتظر على أمل حتقيقها 
فالزمن عبارة عن حلظات آنية، فماضية، فمستقبلية تتصارع فيما بينها من أجل ثنائية التحقق أو 

   .عدمه

أما يف ما يتعلّق باملكان فقد ربطه الكاتب بعالقته بالشخصيات، نتيجة لألثر الذي يتركه املكان  -
فيها، حبيث ينعكس ذلك عليها فتكون إجيابية أو سلبية، ويظهر ذلك من خالل سلوكاا 

التعبري وقد تعددت األمكنة املفتوحة واملغلقة وقد كانت غاية الكاتب من وراء توظيفها . ووظائفها
  . عن مجلة من املقاصد اليت سبق ذكرها مما أكسب الروايات فنية ومجالية

إنّ املتمعن يف كيفية تقدمي الشخصية الروائية يتفطّن إىل غلبة الطريقة الغري املباشرة على التقدمي  -
ة حيث يعتمد الطاهر وطار على احلضور الكثيف للسارد العليم الذي ال يكتفي بالرؤية اخلارجي



 

 

للشخصية املوصوفة، بل ينفذ إىل معرفة أهم اخلصائص والقدرات النفسية والعقلية اليت متيزها مربزا 
  .قيمتها الداللية، ومواقفها اإليديولوجية

اختلفت أنواع الشخصيات الواردة يف النص، فتراوحت بني حاكم وحمكوم، غين وفقري، مثقف  -
لوكاا، لتكون يف عمومها شاهد عيان، وصورة عن وتفاوتت صفاا وأفعاهلا وس. ومثقف زائف

الفرد اجلزائري، سواء يف منط تفكريه وأسلوب تعامله، أو يف كيفية تفاعله مع الواقع املعيش بكلّ 
  .ما حيمله من تناقضات

إنّ أمساء الشخصيات وحتى وإن كان تداوهلا قريبا من الواقع إالّ أا ذات بنية داللية متعددة  -
نا فيها تلك املفارقة اليت حتيلنا إىل القوة احملورية الفعالة لتعيدنا إىل ماضوية األمساء حيث وجد

  .بأصالتها وحتقق حاضرها بتجسيد جدلية احلياة وتناقضها

وعموما لقد سعى وطار يف رواياته إىل االقتراب من الواقع أكثر فأكثر وركّز يف رواياته على    
جديدة ختتلف عن واقعية السابقني، ومن هذا املنطلق اختار الروائي  احلياة اخلارجية برؤية واقعية

  .شخصياته فكانت إما حتمل هم الثورة أو التغيري يف اتمع اجلزائري

. وأخريا، أمتنى أن أكون قد المست بعض النقاط اهلامة يف الدراسة، ألنّ هذا ما أنشده وأبتغيه   
اجتهدت وحاولت أن أصيب، وإن مل أصب فلي أجر وإن كان األمر غري ذلك فحسيب أني 

 . االجتهاد

غلقا للباب أمام الدراسات املقبلة، أو إسداال   - يف حقيقتها-وخامتة هذا البحث ليست      
للستار يف وجه البحث والتفسري والتأويل يف جمال هذا املوضوع، بل هي فتح ألبواب أخرى 

ها، انطالقا من االنفتاح على مقاربات جديدة تتبنى مناهج ميكنها ارتياد آفاق مل يتسن يل ارتياد
  .نقدية أخرى

  



 

 

  .           ومن اهللا التوفيق والسداد                                                                    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
، وهو 2010أوت  12يف سوق أهراس وتويف  1936أوت  15ولد الطاهر وطار يف     

كاتب جزائري ولد يف بيئة ريفية وأسرة أمازيغية تنتمي إىل عرش احلراكتة الذي يتمركز يف إقليم 
ميتد من باتنة غربا إىل خنشلة جنوبا إىل ما وراء سدراتة مشاال وتتوسطه مدينة عني البيضاء، ولد 



 

 

هر بعد أن فقدت أمه ثالثة بطون قبله، فكان االبن املدلّل لألسرة الكبرية اليت يشرف عليها الطا
  .اجلد املتزوج بأربع نساء أجنبت كلّ واحدة منهن عدة رجال هلم نساء وأوالد أيضا

أرسله . فكان من ضمن تالميذها النجباء 1950التحق مبدرسة مجعية العلماء اليت فتحت يف     
، انتبه إىل أنّ هناك 1952ىل قسنطينة ليتفقه يف معهد اإلمام عبد احلميد بن باديس سنة أبوه إ

ثقافة أخرى موازية للفقه وعلوم الشريعة، هي األدب، فالتهم يف أقلّ من سنة ما وصله من كتب 
راسل مدارس يف مصر . جربان خليل جربان وميخائيل نعيمة، وزكي مبارك وطه حسني والرافعي 

 1954الصحافة والسينما، يف مطلع اخلمسينات، التحق بتونس يف مغامرة شخصية يف  فتعلّم
  .حيث درس قليال يف جامعة الزيتونة

تعرف عام . 1984م انضم إىل جبهة التحرير الوطين وظلّ يعمل يف صفوفها حتى 1956يف     
ملسرحيات العربية على أدب جديد هو أدب السرد امللحمي، فالتهم الروايات والقصص وا 1955

والعاملية املترمجة، فنشر القصص يف جريدة الصباح وجريدة العمل ويف أسبوعية لواء الربملان 
استهواه الفكر املاركسي فاعتنقه، وظلّ خيفيه عن . التونسي وأسبوعية النداء وجملة الفكر التونسية

  .جبهة التحرير الوطين، رغم أنه يكتب يف إطاره 

حبزب جبهة التحرير الوطين عضوا يف اللجنة الوطنية لإلعالم مع  1984إىل  1963عمل من     
كما شغل . 47شخصيات مثل حممد حريب، مثّ مراقبا وطنيا حتى أحيل على املعاش وهو يف سن 

عمل يف احلياة السرية معارضا . 1992-1991منصب مدير عام لإلذاعة اجلزائرية عامي 
م، وإلرسال 1992نينات واختذ موقفا رافضا إللغاء انتخابات حتى أواخر الثما 1965النقالب 

آالف الشباب إىل احملتشدات يف الصحراء دون حماكمة، وهوجم كثريا عن موقفه هذا، وقد مهّش 
كرس حياته للعمل الثقايف التطوعي وهو يرأس ويسري اجلمعية الثقافية اجلاحظية منذ . بسببه

  .نتدى يلقي فيه املثقفون كلّ شهروقبلها كان حول بيته إىل م 1989

  :مؤلّفاته -
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  .2005واجلزائر 1987
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  ).2005اجلزائر جريدة اخلرب وموفم (الويل الطاهر يرفع يديه بالدعاء  -

  .2010قصيد يف التذلل القاهرة  -
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  عن ويكيبيديا املوسوعة احلرة  1
  



 

 

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

م وهي تعاجل 1974رواية الالز أول رواية نشرها الكاتب اجلزائري الطاهر وطار وذلك سنة     
الصراع بني الثوار أيام احلرب التحريرية، حيث ذبح بعض الشيوعيني واملثقفني بسبب انتماءام 

  .األيديولوجية

رة يف الرواية خامل بطل الرواية هو الالز و هو شاب جزائري لقيط ال يعرف له أب، رمز الثو   
خممور متخبط أحيانا، بال هدف، يضرب أمه ليحصل على أمواهلا، ولكنه يتحول إىل مناضل وهنا  

  .تظهر وطنيته حني يساعد رجال املقاومة بفطرته النقية

يعيش الالز وسط الناس على أنه ابن الزنا ومجيع تصرفاته هي حماوالت إلثبات وجوده داخل    
أحداث الرواية ليكتشف أنه من أصل شريف من أم كانت فتاة بكر اضطرا  اتمع، تسري

  .االقتتاالت الداخلية للهرب إىل الغابة مع ابن عمها زيدان ليعيشا فترة خمتبئني وتنجب الالز

يسافر زيدان سنوات طويلة ليتعلم ويعمل يف اخلارج، ويعود بأفكار منظمة عن الثورة والوطن    
نصبه وعيه ليكون قياديا ضمن قيادات املقاومة بنشر فكره التحرري بني أهله، ومن والتحرير، وي

  .هنا يكون االحتكاك بينه وبني الناس، مثّ يعترف بأبوته لالز

متر األحداث وتزداد املقاومة ويشرح الكاتب العالقة بني املستعمر والشعب، فهو جيندهم     
مرات أخرى، ينعم عليهم بالطعام واخلمر ليضمن  للتبليغ بأهلهم مرات أو ينتهكهم جسديا

والءهم وصمتهم عن انتهاكه هلم، الالز هو حب املستعمر الوحيد يف هذه البلد وتعلّقه الشديد به 
  .جيعله يتجاوز معه يف أوقات متعددة ويغفر له ويتمىن لو كان شخصا غري هذا املتمرد العنيد

واغتياالت لعناصر القوة يف اتمع وتنتهي وال يتبقى  وتقوم الثورة بكلّ ما فيها من تضحيات  
سوى العجائز يقفون يف طوابري ينتظرون املعاش ويتحاكون بذكريات شهدائهم، أما الالز فيفقد 

  .عقله

  



 

 

الزلزال رواية الطاهر وطار تتناول فترة ما بعد الثورة اجلزائرية، وقضية اإلصالح الزراعي    
دو موضوع الزلزال موضوع قصة قصرية، لتركيزها على شخصية واحدة بالذات، ألول وهلة يب

وتداعيات هذه الشخصية ضمن مساحة زمنية قصرية نسبيا، فبطلها الشيخ بو األرواح سيسيطر 
اإلصالح الزراعي على أراضيه الواسعة لذلك يبدأ رحلة البحث عن أقرباء له يف مدينة قسنطينة 

طويلة، وكان حبثه عنهم من أجل أن يوزع عليهم قسما من  الذين قطع عالقته م منذ سنوات
أراضيه اليت مشلها اإلصالح الزراعي مقابل أن يأخذ منهم سندات تؤكّد التزامهم بإعادة هذه 
األرض يف الوقت الذي يطلب فيه ذلك منهم إضافة إىل تسليمهم احملصول له، ورحلة البحث هي 

اوحة الشيخ بو األرواح يف وهم املاضي وقربه من الفرنسيني اليت منحت للرواية الغىن والتدفق، فمر
حجبت عنه رؤية التطور والتغيري الذي حصل بعد انتصار الثورة، حتى أنّ أقرباءه الذين جاء باحثا 

  .عنهم قد تغيروا هم أيضا، وأصبحوا جزءا من احلياة اجلديدة حبصوهلم على مناصب مهمة فيها

األرواح يف سعيه، وينتهي احلال ذا الشيخ إىل فقدان عقله، وتتحول وهكذا خييب الشيخ بو     
لقد كانت األحداث أكرب منه وكان . رحلة البحث عنده إىل خبل وجنون يف الساحات والدروب

  .سيلها اجلارف قادرا على إغراقه وإغراق أمثاله

  

  

  

  

  

  



 

 

وطار خالل عشرية التجربة  صدرت رواية الشمعة والدهاليز للروائي اجلزائري الطّاهر    
املأساوية اليت عاشتها اجلزائر، عشريةٌ سوداء تعددت فيها مظاهر األزمة السياسية املعلنة بني 

 واليت أدت إىل مضاعفات عصفت بالشخصية الوطنية، الفردية واجلماعية، .األطراف املتنازعة
ااالت االجتماعية واالقتصادية والثقافية يف  بالغة األثر برزت هلا انعكاسات واضحة التفصيالت،

  .  ذلك أنَّ احلركة األدبية ذات صلة وثيقة بالوضع الوطين. الفكرية واألدبية

 يأىب أن تقتحم عليه متاهاته الدهاليزية        حدة واالنعزال،حتكي الرواية قصة شاعر يعيش الو    
    الفكرية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية واللّغوية          املثخنة باهلموم واملساءالت  املظلمة،

   يومية حياول أن يتمثّل طبيعتها ويدرك علل          اتوإنتاجواإليديولوجية املتجلية يف أبعاد حياتية 
ديق عمار بن ياسر القيادي املثقّف يف احلركة اإل. طحطُفِّوها على السف على الصة، يتعرسالمي
صداقة زكّت  تنتهي بتأسيس عالقةلالدولة اإلسالمية،  تصوره لقيام املعتدل يفصاحب التوجه 

  . العتالء كرسي وزارة الفالحة يف دولة احلكم اإلسالمي الّشاعر

      يوجلنا الروائي بعدها إىل عامل اخليزران، اليت متثل بداية االختراق النوراين لدهليز الضريح      
. البارد، لينتعش بفعلها أمله يف احلياة بعد أن ظن رحيله دون إياب عاملهباكتساحها ) الشاعر(

  لنشهد ايةً تفاقم األوضاع املؤدية اليار القيم اليت كان يؤمن ويعتقد ا، لتتلقفه على إثرها           
  املعلن بعد طغيان النفاق والكذب              الراهن،التيارات الفكرية املتناقضة البائنة يف حتليله للملمح 

   املّميزة حمليا اهلوية الوطنية بعد                 التقاسيم لفقدان اخلطاب السياسي كنتيجة وازدواجية
عن تأزم سياسي اختلت له كل                     فرةذلك أسباب تعفُّن األوضاع، املسشارحا ب االستقالل،

ليسرد يف األخري تفاصيل مشهد نعي الشاعر الشهيد بعد أن شوهت نضارة عزلته . املوازين
  .ه إلصدار حكم إعدامي يف حقهباقتحام سبع ملثّمني بيت

  



 

 

باملشروع والفكر الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي هي حماولة لتأريخ ظاهرة ارتبطت    
اإلسالمي انطالقا من حادثة قتل خالد بن الوليد للشاعر مالك بن نويرة، واليت اختلف بشأا 

رضي اهللا عنه، القاضي برجم خالد بن الوليد وحكم ) عمر بن اخلطاب(خليفتان من خالل حكم 
  .أيب بكر الصديق املؤسس على أن من اجتهد ومل يصب فله أجر واحد

اية الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي آخر رواية يف األلفية الثانية وهي جتربة جديدة تعترب رو   
كتبها الروائي الطاهر وطار يف وقت قياسي جدا، ألنّ التجربة كانت ناضجة يف رأس صاحبها 

  .منذ سنوات عديدة

حث عن قصره الذي تعاجل الرواية إمكانية العودة إىل املاضي، بطلها هو الويل الطاهر الذي يب   
ضاع منه بسبب لعنة أحلقتها به بالرة بنت املعز ، فيصوره الكاتب لنا مرة صويف ، ومرة أخرى 
إنسان مسلم تائه، ومرة ثالثة حاكم متسلط، وما هاته التحوالت إالّ داللة جيسد فيها الروائي 

ىل ماضيه وال هو مواكب ضياع اإلنسان يف عامل تشابكت فيه كلّ األشياء فال ميكنه العودة إ
  .للعصر احلاضر، عصر التقدم العلمي القاهر، فصار يف عامل معقد متشابك ال هو منه وال إليه

م أن حتقق بصدق واقع األزمة 1999استطاعت رواية الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي     
م، وجتسد حبق ذلك الواقع املرير الذي مر 1991ديسمرب  26اجلزائرية بعد االنتخابات الربملانية 

  .لدمويةبه كلّ جزائري يف سنوات اجلمر املاضية، أين أصبح املوت عنوان احلياة يف تلك الفترة ا

  

  

  



 

 

تعد رواية الويل الطاهر يرفع يديه بالدعاء اجلزء الثاين لرواية الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي 
  .واجلزء الثالث لرواية الشمعة والدهاليز

يستهل الكاتب حديثه يف هذه الرواية ببحث الويل الطاهر عن األثان العضباء اليت هي رمز    
ا، كما أنه سرد لنا األحداث اليت جرت بينه وبني بالرة ووصف لنا لرحلته الروحية اليت قام 

  .التحوالت اليت حدثت يف الوطن العريب نتيجة الغزو السياسي والثقايف

كما أنّ السارد بين من خالل مقام الويل الطاهر رداءة اإلعالم العريب يف تقدمي األخبار اليت ال   
كذا كيفية استغالل إسرائيل والواليات املتحدة األمريكية للدول عالقة هلا بواقع األمة العربية، و
  .العربية وسياستها العدائية جتاهها

إذن فرواية الويل الطاهر يرفع يديه بالدعاء ما هي إالّ انعكاس للجانب الديين والذي ميثله الويل    
ث تقدمي األخبار، واجلانب الطاهر، واجلانب الثقايف الذي متثله تبعية اإلعالم العريب للغرب من حي

االجتماعي يتمثل يف انتشار الفوضى والفساد يف أوساط اتمعات العربية واإلسالمية، أما اجلانب 
  .السياسي يتمثل يف التخاذل وتواطؤ حكام الدول العربية مع الدول الغربية
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  :ملخص

تعترب الشخصية العنصر الرئيسي يف الرواية، كوا اليت تقوم بتطوير احلدث وبنائه، وختضع       
ويقوم الروائي بإضاءة جوانبها باشتقاقها من عناصر . التأثر والتأثري مع بقية العناصر األخرىلعالقة 

أساسية، بيئتها ومولدها وسلوكها والظروف احمليطة ا؛ وقد تضمنت هذه الدراسة بناء الشخصية 
ائها يف روايات الطاهر وطّار لتكشف يف أربعة فصول عن صفاا وسلوكها ومالحمها، داللة أمس

ووظائفها وطرائق تقدميها وتصنيفها وعالقاا، فالشخصية ال تتجسد للقارئ حلظة بداية القص، 
وهي وحدات موزعة على ) االسم، املواصفة، الوظيفة(بل هي عملية جتميع لعناصر التجلّي النصي 

  .طول مساحة النص الروائي

 .هر وطاربناء، الداللة، الشخصية، روايات، الطا: الكلمات املفتاحية

  : بالفرنسية

          La Personnalité  est  considérée comme un élément principal 
dans le roman, parce qu'il même qui développe les faits et les 
construire, en reliant entre l'émotion et l’influence avec les autres 
éléments. Le romancier ajoute un éclairage sur son sujet en citant les 
éléments de base comme l’environnement, la naissance et les 
circonstances entourant de –là,  cette étude a été surtout basée sur la 
construction du Personnalité dans les roman de Wattar en révélant 
dans quatre chapitres, sur son comportement , son caractéristique, sa 
fonctionnalité et les signes de ses noms , et aussi la méthode de la 
présenter et la classifier avec toutes ses relations , la Personnalité ne 
se concrétiser pas au lecteur le moment du début de narration .C’est le 
fait de sélectionner les éléments :(le nom, la description et le rôle.) ce 

sont des unités repartie dans le contenu du roman.  

, Personnalité, romans,  construction, Signification : Les mots clés
Tahar wattar.  



 

 

  

  

  

  

 

  


