فضاء اإلبتذال و الالمعنى
مقاربة سوسوو-نقدية لرواية "أرخبول الذباب" لبشري
مفيت
حممد ااوا
ؼعرفمايؼؾماظروائلمواربمروائقةمجدؼدة،مواربمصردؼة،مالمؼؿقؽؿم
صقفامػاجسماالغؿؿاءمإديماٌؤدلةماٌؽردةمأدبقاموماجؿؿاسقامومدقادقا مضؿـم
اظؿـقجف ماظؽالدقؽل ،مبؼدر معا مؼؿقؽؿ مصقفا مػاجس ماظؼطقعة معع مػذا ماألعرم
اظقاضع .1م
إغفامطؿابةمتؾقثمسـمػقؼةمجدؼدةممتقزػاموموعؾمعـفامتؿؼدممعـزاحةم
سـ متؾؽ ،ماظيت مأحنازت مظؾقاضع مو مأظؾلؿف مثقبا مإؼدؼقظقجقا مجاػزا ،مأيم
أغلؽؾتمداخؾماظدوطلاموماغؿصرتمهلا .م
صفلم–مأيماظؽؿابةماظروائقةماىدؼدة-مالمتؾقثمسـمايؼقؼةمأومهاولمأنم
تؾؿزممبؼضاؼاماجملؿؿعمأومتلفؿمسيمتغقريماظقاضع،مسؾكمسؽسمعامطاغتمتؿقػؿم
اظؽؿابةماظؽالدقؽقة .م
طؿامتشفدمػذهماظؽؿابةماظقاصدةمسؾكمإغؾـاقمحؼؾمروائلمجدؼدمومهؿؾمطؾم
بصؿاتفماٌلؿقدثة .م
ومسيمزؾمػذاماٌـقك،مهؿؾمرواؼةم"أرخؾقؾماظذباب"2مظؾروائلمبشريمعػيت
عؽاغؿفا ماألدبقة مبإسؿؾارػا متؼع مسي متعارض معع ماظعالعة ماظؽالدقؽقة ماظيت مػلم
* طؾقةماآلداب،ماظؾؾغاتموماظػـقن،مضلؿماظؾغةماظعربقةمومآدابفامجاععةموػران،مباحثمعشاركمسيمعرطزم
اظؾقثمسيماألغـروبقظقجقاماإلجؿؿاسقةموماظـؼاصقة.
 1مؼـظر مداود ،مربؿد م :ماألدباء ماظشؾاب مو ماظعـػ مسي ماظقضت ماظراػـ -.مذبؾة مإغلاغقات ،ماظعدد م،12م
جاغػلم-مأصرؼؾ-.0222مص.صم.39-07
2عػيت،مبشريم:مأرخؾقؾماظذباب-.ماىزائر،معـشقراتماظربزخ،مدـةم.0222
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"وحدةمعغؾؼة،موماظيتمؼـؾتمإشالضفاماظدالظة،مأيمميـعفامعـماإلرتعاش،معـم
اإلزدواجمواظؿقف،موماظشلءمغػلفمؼـطؾؼمسؾكماظـصماظؽالدقؽل" 3.مصؼقؿةمػذام
األخريمإثؾاتقة،مومدبضعمظؾقؿؿقةماظؼقادقة،مبقـؿاماظـصماىدؼد،مصإغفمؼؿؿقزم
بؼقؿؿفماظؿلاؤظقةماظيتمعاماغػؽتمتعقدماظـظرمسيماألدسماظيتمجعؾتمعـماألدبم
مماردةماجؿؿاسقةمومتارخيقةمذيموزقػةمإؼدؼقظقجقةمسيمعرحؾةمدابؼة .م
ومتربزماظؽؿابةمظدىمػذاماظروائل،مظؿعؾـمسـموربةموجقدؼةمجدؼدةمهطؿم
اظـظاممومتعرؼف،مظؿؾنيمسـمحؼقؼةمأخرى،مسـمغفاؼةمتارؼخ،مأومسـمغفاؼةموػؿم
داممإديمحدودمأوادطماظـؿاغقـات .م
تؽؿب م"أرخؾقؾ ماظذباب" مغػلفا ،مصفل مرواؼة مسـ ماظرواؼة ،متـدرج،م
بؿػفريػامظؾغةماألدبقة،مطؾقةمسيماياضرمعـمخاللمتقزقػفامظؾضؿريماٌؿؽؾؿ،م
عؿفاوزة مبذظؽ معا مػق معؿعارف مسقؾف مسي ماظرواؼة ماظؽالدقؽقة ماظيت متؽؿب مسـم
اٌاضلمومتقزػماظضؿريماظغائب .م
ص إن ماإلظؿزام مسي مػذا ماظـقع معـ ماظؽؿابة مظقس مإال مإمسقا ،مصإغف مؼلؿطقع مأنم
ؼؿقؿؾمخالصموسل،مومظؽـفمالمؼؼدرمسؾكمتأدقسماظػعؾ،4مإغفامطؿابةمتفاصتم
اظقػؿموماًقؾة .م
و مظؽـ مػؾ مإغلقاب مػذا ماظـص معـ ماٌؤدلة ماظشاعؾة مجيعؾف ممبـأى مسـم
اًضقعمظؾؿؼاربة ماظلقدققغؼدؼةماظيتمرطزتمسيمأطـرممناذجفاماظؿطؾقؼقةمسؾكم
اظـصقص ماظروائقة ماظقاضعقة مألعـال مطؾ معـ مبؾزاك موزوال مو مشريػؿا ...مو ماظيتم
حاوظتماظؿؿاػلمععماظقاضع؟م م
اظقاضح مأن مبعض ماظدرادات م-سؾك مضؾؿفا -مدقاء متعؾؼ ماألعر مبؽؿاباتم
ظقدقانمضقظدعانموجاكمظقـفاردمعـال،مسيمععاىؿفا مظـصقصماظرواؼةماىدؼدةم
ضدمأزفرتمطػاءةمطؾريةمسيماظؿقؾقؾمواظؿػلريمٌامػقمعـغؾؼمعـفا .م
و م ظعؾ معا مؼربز ماظؿقجف محنق مػذه ماٌؼاربة مػق مأغفا متلائؾ مسي ماظـصقصم
"اٌضؿر ،مو ماٌػرتضات ماٌلؾؼة ،مو ماٌلؽقت مسـف مأو ماظالعػؽر مصقف ،مو مطذام
Barthes, Roland : Théorie du texte (in).- Paris, Encyclopedea, 1980.-p.731.
Barthes, Roland : Le degré zero de l’écriture.- Paris, éd du Seuil, 1972.- p.61.
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اظصؿت مصؿصقغ مععطك مظؾالوسل ماالجؿؿاسل مظؾـص ،مو متدرجف مسي مإذؽاظقةم
اٌكقال،"5م ومظؽـمػذامالمؼعينماظؿقضػمسـدماىاغبماظدالظلمظؾـصمصؼط،موطذام
ربطفمباظـصماٌؿضؿـم(،)intertexteمتػرتضمػذهماٌؼاربةم"األخذمبعنيماإلسؿؾارم
عػفقمماألدبقة،معـال،مظؽـفامطفزءمالمؼؿفزأمعـمهؾقؾمدقدققغصل" 6و مؼؿؿم
طؾمذظؽمإغطالضامعـماٌعاؼـةماظداخؾقةمظؾـصقص .م
موودرماإلذارةمإديمأنماظـصماظروائلمػقمضؾؾمطؾمذلءم"غظاممعـماألغلاقم
وماظؿصقراتماظـصقة" 7حقث "المؼقجدمذلءمحقاديمسيماظرواؼة،مومأنماظؽؾم
عرتؾطمباظعؼؾماىؿاسل،موماظؽؾمؼؿقضػمسؾكمصراعماألصؽارماظذيمؼطؾعماٌشفدم
اظـؼاسيمٌرحؾةمعام()...مضدمتلؿحمباظؽشػمداخؾماظـصمومسيمحقاذقف،مسـم
ا إلذاراتماظيتمتأتقفمعـماظـصماٌؿضؿـ،موماظيتمودمصداػامصقف.مظؽـفمعـم
اجملازصة ممبؽان ،ماظـظر مإظقفا مسؾك مأغفا معـؾعا موحقدا مإلغؿاج ماظدالظةم
واألذؽال" .8م
ومميؽـماظؼقلمأنماٌؼاربةماظلقدقق-غؼدؼةمالمتفؿؾمأيمذلءمؼؿعؾؼمباظـصم
اظروائل،مصؿؾدأمعـمردماظػعؾماألوظلماظذيمؼـريهماظؽؿابمظدىماظؼارئ،مومذظؽم
إديمحدودماإلغؿفاءمعـمضراءتف،مومؼشؿؾمذظؽماظعـقانموماظـصقصماٌؾقؼةموصضاءم
اظـصمومتقزؼعماظػؼراتموماظػصقلمومطذاماظؾـقاتماظداخؾقةمظؾـلقجماظـصل .م

رمزية عنوان الرواية :
ؼعؿرب ماظعـقان ماظقدقؾة ماألودي مظؾؿعرف مسؾك ماظرواؼة ،مو مضد مؼؽقن م"ربقرام
رئقلقا ،مبؾ مضد مؼؽقن مأحقاغا ماٌػؿاح ماظرئقلل مظؾؾـقة ماظدالظقة ماظعاعة مظؾرواؼةم
طؾفا" .9مو مؼلؿدسل مسـقان ماظرواؼة م"هؾقال محؼقؼقا مظؾكطاب مطإجراء مدابؼم
ظؿأوؼؾفاماإلؼدؼقظقجلموماىؿاظل" 10ماظقاضحمأنمسـقانم"أرخؾقؾماظذباب"مؼؼقمم
5

Duchet, Claude : Sociocritique.- Edition Fernand Nathan, 1979.- p.4.
Ibid.- p.4.
7
Mitterand, Henri : De discours du roman.- PUF, 1980.- p.219.
8
Ibid.- p.16.
6

9اظعامل،مربؿقدمأعنيم:مثالثقةماهلزميةموماظرف-.ماظؼاػرة،مدارماٌلؿؼؾؾماظعربل،م-.1985مص.31.
Mitterand, Henri : Sociocritique.- op.cité.- p.92.
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"بقزقػة ماظؿلؿقة" ،11مأوال ،موسدا مذظؽ مصإغف مال محيقؾ مسؾك مواضع معرجعلم
ععروفمومالمؼعربمسـماىاػز،مومالمؼلؿفقبمظؾكؾػقةماظـصقةمأومألصؼمإغؿظارم
اظؼارئ.م م
إغف مسـقان مؼغرق مسي مشؿقضف موشرابؿف مو مشرائؾقؿف ،ممما مؼدصع مباظؼارئ مإديم
اظػضقلمومإديمرشؾةماإلدؿؽشافمومعـمػـام"وزقػؿفماظؿقرؼضقة"12مٌامؼشريمإظقفم
عـمصضائقةمحققاغقة،مأومباألحرىمصضاءمعشؿتمؼؼطـفمغقعمعـمايشرات .م
ؼ شؿغؾ ماظعـقان مبشؽؾ مذبازي مؼػرتض مضارئا معـ مغقع مخاص متعقّد مسؾكم
تػؽقؽ ماظرعقز مو مسؾك معلاؼرة ماظـصقص ماٌؿشظقة ماظيت مال متؿقضح مدالظؿفا مإالم
مبؿابعةمخطقاتمايؽاؼة .م
صؾػظ م"األرخؾقؾ" مؼدل معـ ماظـاحقة ماظؾغقؼة مسؾك مذبؿقسة معـ ماىزرم
واىزائر،مومػلمػـامطؿامدـعرفمصقؿامبعدمظقلتمصضاءامخقاظقا،مومإمنامحيقؾم
سؾكمورـماىزائرماظذيمؼؿؿقزمباظقحدةماىغراصقةمأيمسدمماظؿؿزقمعـماظـاحقةم
اظػقزؼائقة،مومإمنامػقمعشؿتمعـماظـاحقةماظلقادقةموماإلجؿؿاسقة .م
أعامظػظم"اظذباب"،مومػلمغقعمعـمايشراتمومػلمأجـاس مذؿك،متؿغذىم
عـماألوداخ،مصؿـؼؾماىراثقؿموماألعراض،مومتدلمأؼضامسؾكماظؽـرةموماظؿعػـموم
سؾكمدفقظةماإلغلقاقمومبؽـرةمأؼضا.مومػلم–أيماظذباب -مبإغؿؿاءػامظعائؾةم
ايشرات ،مصإغفا متؼع مسي ماظدرك ماألدػؾ معـ ماظرتاتؾقة مايققاغقة،و متدلم
ايشارةمأوماًشارةمسؾكمرساعماظـاسمومدػؾؿفؿمومؼطؾعماظعـقانمػـامباإلحياءم
إديمررفمعؼابؾمالمؼـعؿفمومالمؼشريمإظقفمومػقمسؾقةماظؼقممومأرصعفؿمذأغا .م
صاظذبابمسيماظـصماظروائلم"ذكصقاتمبالمسؼؾ،متفديمبالموسلمومترتغحم
عـ ماًػة مو ماظطقش" م(ص )12.مو ماظراوي مواحد معـفا ،مو مإذ مدقؿلؾؿ مػذام
األخري ،م"عـؾ ماظذبابة ماظيت متؼع مسي معصقدة ماظعـؽؾقت ،محقث معـ ماظؾداؼةم
تؽؿشػمإدؿقاظةماظـفاةمصؿؿقضػمسـماٌؼاوعةمومسـماظرصض"م(ص .)00.م
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صاظراوي مظقس موحده مسي مػذه ماظقضعقة ماٌأدقؼة ،مصؽذظؽ مصدؼؼف مربؿقدم
اظرباغلماظذيم"ؼؿققلمأعاممغػلفمإديمذبابة.محشرة...ميؽـمضؿؾفامبلفقظة...م
ؼؼقلمظفم:م"حنـمايشراتمجيبمأنمغداسمظقعقشماظلادة"...م(ص .)87.م
ؼؿضح معـ مػذه ماظـصقص ماٌـؾؿة مداخؾ ماظـلقج ماظروائل مأن ماظرتاتؾقةم
اإلجؿؿاسقةموماظلقادقةمواضقةمبنيماظذبابمعـمجفةموماآلخرون .م
ومعـمػؿماآلخرون؟ م
إنماىقابمؼأتل معـمإحدى ماظشكصقاتمومػل مغادؼا مصدؼؼةماظراويمإذم
تؼقلم:م"إغفؿمؼلؽـقنمسيمعؽانمآخر،مظقلتمهلؿمأؼةمسالضةمحبقاةماظذبابم
اظيتمغعقشفا،م(ص)84.مثؿمتضقػمسيمحدؼثمالحؼم:م"طؾـامذبابمباظـلؾةم
هلؿمؼرتطقنمظـاماظػؿاتمصؼطمظـؼاتؾمعـمأجؾف"...م(ص)120.مثؿمتؿقجفمظؾراويم
ظؿؼقلمظف:م"عصريكمؼامأبؾفمسيمإغؼاذماظذباب"م(ص.)124.مظؽـمطقػ؟ م
ؼؾدومعـمػذاماظعرضماظلرؼعمأنمظعـقان ماظرواؼةم"أرخؾقؾماظذباب"موزقػةم
أدادقةمداخؾماظـصماظروائلمومػلماظقزقػةماإلؼدؼقظقجقةمحقثمحيددمررسيم
اظصراعمسيمصضاءمممزقمبػعؾمػذهماظرتاتؾقةماإلجؿؿاسقةمطؿامهددماٌفؿةماظيتم
تؼعمسؾكمسائؼماظراويمسيماظؾقثمسـماًالصمعـمػذهماٌأداةماظيتمؼعقشفام
األصرادموماىؿاسات.مصفؾمؼلؿطقع؟م م
ظإلجابةمسـمػذاماظلؤالمالبد معـمإسادةمتشؽقؾمصلقػلاءماظـلقجماظـصلمأوم
اظؾقزل،ماظذيمؼؿؿقزمباظؿشظلمعـمغاحقة،مومباإلغؼطاعماظزعينمعـمغاحقةمثاغقةم
ومباظؿـاوبماظلرديمعـمجفةمثاظـة .م

فضاء النص
ؼؿضحمعـ ماظؾـقةماٌعؿارؼةماظيتمأخؿارػاماظروائلمظـصفماظـاغلمػذا ،مأغفام
تؿؿقز مبؿشؽقؾ مسي مشاؼة ماظؿعؼقد ،مأي مأغفا مال متؿؾع مخطة معـلفؿة مواضقةم
وجاػزةمسيمترتقبماظػؼراتموماألجزاء،مبؾمػلمسؾارةمسـمظؼطاتمأومعؼارعم
علؿؼؾة ،مأو مباألحرى متداسقات مذػـقة متـلاب مسي ماياضر ،مؼؾؿؼطفا مراو،م
تؿلاوىمععرصؿفممبامجيريممبعرصةماظشكصقةماظرئقلقة.ممبعـكمأنماظراويمػـام
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ػقمذاتمومعقضقعمايؽاؼة،مممامؼؾغلماٌلاصةمبنيماظراويموماظؽاتبماظضؿينم
ورمبا ماظؽاتب ماظػعؾل ،مو مظؽـ مػذه مظقلت مإال محقؾة مصـقة ،مشاؼؿفا ماإلذؿغالم
سؾكماظـصمبشؽؾمأصقؾ.مإذمؼؽلرمػذاماظؿذبذبمسيماظؾـاءماٌعؿاريمواظلرديم
ظػضاء ماظـص ،ماٌقـاق ماظلردي ماٌؿداول مو مخيؾكؾ مسؿقدؼؿف ،ممما مؼؾني مسـم
إدؿقاظةماظؽؾؿةمومسفزػامومتأزعفامسيمدقاقمعأداوي .م
ؼـؼلؿماظـصماظروائلمإديمأربعةمأجزاءمعقزسةمطاظؿاظلم:م"عقغقظقغ"مسيماظؼلؿم
األولمسيمزيلةمصػقاتمتؼرؼؾام(عـمصم9مإديمصم)13مومضلؿمثانمدونمسـقانم
ؼشؿؿؾمسؾكمدؿةموسشرؼـم()06مصؼرةمشريمعؿـادؾةمسيماظطقلم(أيمعـماظصػقةم
 15مإديماظصػقةم،)88مثؿمضلؿمثاظثمهتمسـقانم"طقابقس"معؿضؿـمسيماظؼلؿم
اظـاغل،مومػقمسؾارةمسـمثالثةمصؼراتمتلفؾم"وضائع"محؾؿمعزسج،مومبشؽؾم
رؾاسل مشؾقظ ،مؼعقشف ماظراوي .مو متذطر مػذه ماظؿؼـقة ماٌلؿعؿؾة مبرواؼة م"نؿةم
أشلطس"مظؾروائلماٌصريمصـعماهللمإبراػقؿ،محقثمؼقزػمػذاماظروائلمعـؾم
ػذهماظؿؼـقات .م
و مأخريا مضلؿمرابعمهتمسـقانم"ربؿدماظرباغل"،مومؼؿعؾؼماألعرمباظراويم
اظـاغلماظذيمؼؽؿؾماظؼصةمبعدمإغؿقارم(س)،ماظراويماظـاغل،مطؿامؼؿضؿـمػذام
اظؼلؿماألخريمعذطراتمربؿقدماظرباغل،مومبشؽؾمرؾاسلمشؾقظمأؼضا .م
إ نمػذاماظؿفرؼبمأوماإلجؿفادمسيمتشؽقؾماظـصمومتقزؼعمصؼراتفمؼؾنيمسـم
متزقمسيماظؾـقةماظزعاغقةموماظلردؼةمومإغؼطاسفا .م

االلة اإلستهالل النصي :
"ملمتؽـمايربمواضقة...م م
ملمتؽـمسالضؿـامأؼضامواضقة...مطـامحباجةمإديمتربؼرمطؾمذلءمومأعاممالم
ععـكمايرب...طانمػـاظؽمالمععـكمسيمايب ...م
ػؾمػلمايرب؟ م
أممػقمايبمصؼط ...م
المأدري...ػامػلماظؽؾؿاتمهاولمأنمتؿـصؾمعـمعلؤوظقاتفامومطؽؾمعرةم
مثةمحاجةمألنمغشرحمطقػمبدأتماألذقاء؟مومإديمأؼـماغؿفتم(ص .)9.م
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تشؽؾ مػذه ماظػؼرة ماإلدؿفالظقة ماٌػاتقح ماظرئقلقة مظؾؾـقة ماظدالظقة مظؾـصم
اظروائل،محقثمتعؾـمسـمرشؾةماظراويمسيمهريماظقضقحموماظؾقثمسـماظقؼنيم
حقلمثـائقةمايبمومايرب،مأومباألحرىمثـائقةمايقاةموماٌقتمسيمصراسؿفام
األبدي .مو مإدي مجاغب مػذه ماظــائقة مؼؼػ مصعؾ ماظؼقل ،مضقل مػذه ماألذقاءم
وطؿابؿفا،مطفاجسمعرطزيمظؾعاملماظروائلمهلذاماظـص،مبإسؿؾارمأنماظراويمػقم
اظؽاتبمظرواؼةم"أرخؾقؾماظذباب"ماٌؿقدثمسـفامداخؾماظـلقجماظروائل .م
صاظقضقحمؼـؾعمعـمإعؿالك مايؼقؼةمومباظؿاظلمإعؿالكماظلؾطةماظرعزؼةماظيتم
وعؾماظذاتمهؼؼمغػلفامومتؿففمحنقماظػعؾ،مظؽـمسدمماظقضقحمؼؤديمحؿؿام
إدي ماظعفز مسـ ماظػعؾ مو مباظؿاظل مإدي ماألحؾاط مو ماًقؾة ماظيت متـفر مسـفؿام
اإلدؿؼاظةماظػؽرؼةمأوماإلغؿقار .م
و مسـد مػذا مميؽـ مررح ماظلؤال ،معـ مجيد ماٌصؾقة مو ماظػائدة مسي ماظغؿقضم
واىفؾ؟ مإغفؿ مػؿ مسؾقة ماظؼقم مو مأذرصفؿ معـ محقث ماظرتاتؾقة ماإلجؿؿاسقة،م
اظطرفماٌعارضمظؾذباب،مظلؾػةماظؼقممومأحطفؿمذأغا .م
ضؾؾمايدؼثمسـمػذاماىاغبمالبدمعـمهؾقؾمغظامماظشكصقات .م

نظام الشخصوات و شبكة العالقات
ايؽاؼة مػـا متأخذ مرابع ماٌقؾقدراعا ،مأي مػل مسؾارة مسـ مرشؾة معـؾـقة،م
تشؽؾفامثالثمذكصقاتمأدادقة،مومػلمذكصقاتمصاضؾةمومخريؼة،مصؿـم
جفةمندم"غادؼا"مصؿاةمذيقؾةمجدامهؿؾمسيمذاتفامدرامطؾريا،مالمغعرصفمإالم
مبلاؼرة مايؽل ،مو معـ مجفة مثاغقة مربؿقد ماظرباغل ،مصاحب ماٌؽؿؾة ماظيتم
تؾؿؼلمصقفامطؾماظشكصقاتماظػاسؾة،مومػقم"اياعل"مأو م"اظقاصل"ماظؿؼدؼريم
سؾك مغادؼا ،محقث مأغف مسي محؼقؼة ماألعر مأبقػا ماظؾققظقجل ،متعرف مسؾقفام
باظصدصةمبعدمعرورمدـنيمرقؼؾة،مومػقماظذيمؼعرّصفامباظراويم(س)ماظشكصقةم
اظـاظـةموماظذيمؼؼعمسيمحؾفامحؾامجـقغقا .م
و متقاجفمععارضةمضقؼةمومسـقدةمالمرريةمسيمأصعاهلا -مهقلمدونمهؼقؼم
ػذامايب،متلؿعؿؾمطؾماظقدائؾمومخباصةماظرتػقبموماظؿفدؼدمإلصشاظف .م
ومإظقؽؿمهؾقؾمظـظامماظشكصقات م
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(س) م :مػق ماظراوي مو م"اظؾطؾ ماٌضاد" مأي مػق ماظقسل ماٌرطزي مظؾـص،م
اٌؿقدث مبضؿري ماٌؿؽؾؿ ،مال مغعرف مسـف مإال مأغف مأدؿاذ مٌادة ماظػؾلػة مظؾؼلؿم
اظـفائلمبــاوؼةماٌؼراغل...مصؾلػؿفمطؿامؼؾدومػلماظعدعقة...مومػقمعـؼػمساجزم
ومحاظؿفماظـػلقةمععؼدةمومعـؽلرةمؼؿقدثمسـمغػلفمبؽؾؿاتمتقحلمباظغـقانم
(اظـؼب،ماظلام،ماظرػـ،ماإلغفاك) .م
و معا مؼـؼؾف مظؾؿؿؾؼل مؼأتل مإغطالضا معـ مرؤؼة معـؽلرة مؼؿقؽؿ مصقفا مضدرم
ربؿقم،مؼعقشمتراجقدؼامجقؾمخائػمعـمػقلماألحداثماظيتمتدورمحقظف،موالم
عـاصرمظفمإالماإلغؿقار.مومؼؾنيّمأؼضامعلعاهمايـقثمظؾؾقثمسـماظقؼنيمدقىم
سـمسؾـقةمعلارهماٌػضلمالمرباظةمإديماٌأزقمأومإديماظؾابماٌلدود .م
صأصقظفماحملاصظةمحاظتمدونمهضريهماظؽاسيمٌقاجفةمايب،مذظؽمايبم
اظعـقػماظذيموضعمسيمحؾاظفمععمغادؼا،مصؼدماخؿطػمسؾكماظطرؼؼةماظؾقظقلقةم
(دقارةمدقداء،مرجالمذويماظـظاراتمدقداءمومعلددات)مسـدعاماظؿقؼممبدؼـةم
وػرانمحبـامسـمغادؼامخاللماظعطؾةماظصقػقة .م
صورة ناايا م:مػلمصؿاةمجاععقةمباىزائرماظعاصؿة،مشادرتمعدؼـةموػرانم
ػربا معـ م"أبقفا" ماظذي متزوج مأعفا مو مػل محاعؾ معـ مربؿقد ماظرباغل ،مو مضدم
حاولمػذام"األب"ماظذيمتؾاغاػامإشؿصابفامسيمإحدىماظؾقاظل .م
ت رتددمغادؼامعرةمطؾمذفرمسؾكمعؽؿؾةمربؿقدماظرباغلمبؾابماظقاد،مإلضؿـاءم
اظؽؿب.م"أبقػا"مذكصقةمطؾرية،مشـقةمومهلامضؾعمسيماظلؾطةماظلقادقة،مؼؼػم
سيموجفمطؾمعـمحياولماظؿؼربمعـفا،مصعقلكماظػـانموماٌقدقؼارماظذيمؼؽربػام
دـاموماظذيم ساذتمععفمأربعمدـقاتمؼُفددمأؼضا،مصقؾؿعدمسـفا.مومػلمدائؿام
تفربمعـمحؾفامخقصامعـماجملؿقسةماجملفقظةماظيتمدقكرػامأبقػامسيماظضغظم
سؾكمسشاضفا .م
صصقرةمغادؼامسيماظرواؼة،مباألحرىمسـدماظراويمػلمصقرةمأدطقرةمعزؼجمعـم
اٌالكموماظشقطان،مػل ماهلقاؼةموماًطقرة،مومػلمذؾف معلفقغةمسيمساٌفام
()...ماظعائؾةموماٌرتؾةماظيتمساذتمصقفا...مومظؽـمغادؼامهبمدائؿامأغادامعـم
اظذباب،مومػؽذامأصؾقتمرػاغامظؾعؾةمدقادقةمخطرية .م
حمموا الاراني:مرجؾمسيماًؿلنيمعـمسؿره،مصاحبماٌؽؿؾة،مأذرتاػام
بعدمسقدتفمعـماهلفرةمبعدموصاةماظرئقسمبقعدؼـماظذيمطانمظفمومألبقفمخالصاتم
دقادقة مععف .مال مغعرف مسـف مأذقاء مطـرية مدقى مسي ماىزء ماألخري معـ ماظـصم
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اظروائلمومػقماٌعـقنمبإمسف.متعرفمبأدؾاغقامسؾكمأمم"غادؼا"م"صارؿةمح"مإبـةم
أحدماألثرؼاء،مومريؾتمعـف مظؽـفامأرشؿتمسؾكماظزواج معـمذكص مآخرمسيم
عرتؾةمأبقفا .م
أضطر مظؾففرة مثاغقة مداخؾ ماظقرـ مإدي ماظصقراء مباظضؾط م"حقث مؼؿفردم
اإلغلانمإالمعـمسالضؿفمباظذاطرةموماظطؾقعةموماٌقت"مبلؾبمجرأتفمومسالضؿفم
مبقضقعمحبمغادؼامبـم(س) .م
و م طؿامؼؾدومأنماظعالضةمبنيماظشكصقاتماظـالثمػلمسالضةمثؼاصقة،ممبعـكم
أغفؿ مؼشرتطقن مسي ماظؿعاعؾ معع ماظؽؿاب مأي معع ماظلؾطة ماظرعزؼة .مو مظؽـ مػذهم
اظشكصقات ماظـ الث مظقلت موحدػا مسي مػذه ماٌعرطة ماظـؼاصقة مإذ مند مطؾمعـم
عصطػكمصاحبماٌؼاالتماظلقادقةماىرؼؽة،ماظذيمصرمإديماًارجمػاربامجبؾدهم
هتمضغطماظؿفدؼدمباظؼؿؾ.موممسريماهلادي،مذظؽماظػـانماظذيمؼطؿحمإديمردؿم
ظقحة مخاظدة ،مذو ماظـػلقة ماحملطؿة مبلؾب مصشؾف ماظػين مو متعـره مسي مايب،م
ؼؾؼكمحؿػفمباظرصاصمعـمررفمضؿؾةمذبفقظني.موسزؼزماظصاسيماظؽاتبماظذيم
أغؿقرمبلؾبماإلحؾاراتماظؽـرية،مومربػقزمصدؼؼماظراوي،موسقلكمصدؼؼم
غادؼاماألول .م
وم ميـؾمػؤالءمطؾفؿمصؽةماٌـؼػنيماظذؼـمؼؾقـقنمسـمضقؿمايرؼةموماإلبداعمسيم
زؾمأجقاءمععادؼةمظؽؾمععاغلمايقاةماظؽرمية،مومعـمػـامإحؾاراتفؿموخقؾاتفؿم
ومػزميؿفؿمأعاممػذاماظقضعماٌرتدي.مومعلعاػؿمػقمذفادةمسـمجقؾمؼعقشمسيم
دواعة ماظعـػ مو ماظؿأزم ماظلقادل ،مؼدصع ممثـ مجرأتف مسي موجف مضقى مدقادقةم
أدؿأثرتمباظلؾطةمومػقؿـتمإؼدؼقظقجقا .م

الفضاء اإليديولوجي للنص
إن ماألؼدؼقظقجقا محلب ماظؿقدري :م"متـؾ ماظعالضة ماًقاظقة ماظيت مؼؼقؿفام
األصرادمععمذروطموجقدػؿمايؼقؼقة "13ومميؽـماظؿعرفمسؾكمػذهماإلؼدؼقظقجقةم
اٌؿضؿـة مسيماظـصموصؼماٌؤذراتماظعدؼدة،معـفاماظعـقان،مومغظامماظشكصقاتم
وضدمدردـامػذؼـماظعـصرؼـمدابؼا.مومضدمتعرصـامسؾكمصقرةماإلؼدؼقظقجقةماظيتم
Althusser, Louis : Positions.- Paris, Editions Sociales, 1976.- p.101.
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هؿؾفا مػذه ماظشكصقات مسـ مغػلفا مصفل ماظذباب ،مال مععـك مٌلعاػا ،مظؽـم
اٌلؽقتمسـفمػـامػقماآلخرون،مصإغفؿمذبفقظقماهلقؼة،مشريمربدديماظقجقهم
وماألمساء،مؼؿقدثمسـفؿماظراويمومغادؼامومربؿقدماظرباغلموشريػؿمبـم"اهلؿ"،م
أي مأوظؽؽ ماظذؼـ مميؾؽقن مطؾ مأوراق ماظضغط ،مأوراق ماٌال مو ماظدم مو ماظؿلؾطم
ؼقزػقن ماظرتػقب مظؾؼضاء مسؾك مرؿقحات ماظذباب ،مو مػؽذا محياصظقن مسؾكم
إعؿقازاتفؿ .مو مميؽـ ماظقضقف مسؾك ماإلؼدؼقظقجقة ماظيت متشؿغؾ مسي ماظـلقجم
اإلجؿؿاسلمباظؿعرضمظؾؿضؿقـاتماظـصقةمظإلؼدؼقظقجقةماظرمسقةموماظيتمؼعقدم
إغؿاجفاماظـصمبشؽؾمداخر،مودـؼؿصرمسؾكمعـاظني .م
ؼؼقلم(س)مٌصطػكم:مصم .08-04م
"ػذامبؾدماٌعفزاتمومسؾقؽمأنمتؼؿـعمبفذامطؾماإلضؿـاع،مبؾدماٌعفزاتمالم
تضقؽمأرجقك،محنـمذعبمسظقؿم()...مػؾمتعؾؿمظؼدمرردغاماظػرغلقنيمبعدم
عائةمو مثالثنيمدـةم()...مسؾقؽمأنمهؿؾمدائؿا مبطاضةمػقؼؿؽم()...مإنمملم
هؿؾمبطاضؿؽمدقلؾقغؽمبأضذرماظشؿائؿ..مأؼفاماظؾعنيمإذنمحاولمأنمتػؽر،مالم
تػؽرمعـؾمغػلؽ،مصؽرمعـؾفؿ،مضؾمهلؿمبأغؽمجزءمعـفؿمومبإدؿماظقحدةماظقرـقةم
الموادلمسيماظـقابت)" .م
ومصم07م()...مظعؾؽمتذطرمأغتمأؼضامتؾؽماظشعاراتم"اظعؿؾموماظصراعةمعـم
أجؾ مضؿان ماٌلؿؼؾؾ" مو م" معـ مأجؾ مشدا مأصضؾ" مظؼد موضعقػا مصقق مرؤودـام
ظؿكدؼرغامصؼط ...م
إن مػذه ماظؿضؿقـات متشري مبشؽؾ مواضح مإدي ماإلؼدؼقظقجقة ماظرمسقة ماظيتم
تؾاغاػاماظـظامماىزائريمعـذمبداؼةماظـؿاغقاتموماظيتمؼؿؾػظمبفاماظراويمظؾؿـدؼدم
بفا،مٌامهؿؾفمعـمزؼػ .م
ظؽـماظـصماظروائلمسيمغؼدهمهلذهماإلؼدؼقظقجقةمومهدؼدمأصقابفاماظذؼـم
"الحيؾقن مرؤؼة مايب مأبدا" م(ص )148.مو ممياردقن مطؾ مأغقاع ماظؼؿع مضدم
اٌـؼػنيمومحيقّظقنمحقاتفؿمإديمطقابقس،مالمؼؼدممبدؼالمدقىماًضقعمظألعر،م
الموعفادغةماإلؼدؼقظقجقةماظرمسقةمدقاءمباإلغؿقارماوماهلفرةمأوماظقضقفمعقضػم
حقادي معـ مايرب ماظدائرة مبني ماظلؾطة مو ماإلدالعقني ،مإذ مؼعؿربػا مذبردم
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متـقؾقةمؼؿشاجرمومؼؿؼاتؾمصقفاماألبرؼاء،مومعـمصققمتظفرماظؾعؾةمطؿامظقمػلم
صراعمبنيمػذامومذظؽ،مومحربمبنيمخريمومذر،مبنيمعـالمومواضع،مبنيمحؾؿم
ومآخرم(ص .)147.م
سي ماًالصة مميؽـ ماظؼقل مأن مرواؼة م"أرخؾقؾ ماظذباب" ممتـؾ متؼدعا معـم
اظـاحقةماظػـقةمسؾكمرواؼةم"اٌرادقؿموماىـائز"،مومظؽـفامتلفؾمتراجعامغلؾقام
عـ ماظـاحقة ماإلؼدؼقظقجقة مسؾك ماظرواؼة ماألودي ،مو مؼؾؼك ماظعامل ماظروائل مظؾشريم
عػيتمؼدورمحقلمثالثقةمايبموماظعـػموماظؽؿابة،موضقاعمجقؾماظـؿاغقـاتم
سيمػذهماظدواعة .م
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