
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ouldyoucefmustapha@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 د. مصطفى ولد يوسف  أ. 
 

 

 جامعة أكلي محند أولحاج

 الجزائر

 

 تمثیل انحدار الوعي االجتماعّي 

 عّمار بلحسن » للقاّص «واریسفي قّصة 

 
Represent the decline of social consciousness 

 in “Warris!” by Amar Belahcen 
 

 

mailto:%20ouldyoucefmustapha@gmail.com
mailto:%20ouldyoucefmustapha@gmail.com


.  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عّمار بلحسن  » للقاّص «واريس  تمثيل انحدار الوعي االجتماعّي في قّصة 
ٔ
 د. مصطفى ولد يوسف  ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)213( 

 تمثیل انحدار الوعي االجتماعّي في قّصة 

 عّمار بلحسن  » للقاصّ «واریس 

 

 
 

 

 الملّخص: 

قافية املبتورة من  نّية للمثّقف اال��زامي ّمحاكمة عل«واريس»  �� قّصة  
ّ
ر��، وت�جم ع�� األ�ساق الث

ّ
الظ

اذة املعيقة لبناء مجتمع  
ّ

باعية والش
ّ
العقل املتأمل وا�حداثة املعطلة، وسط حضور مقلق للسلوكيات الط

املواطنة، �سبب صياغة املنظومة ا�حداثية �� �جالة مفضوحة، لم تراع ف��ا الّتدر�جّية �� إعادة برمجة  

اكرة ا�جتم
ّ

 عية املثخنة بالفواجع واالنكسارات، و�كراهات ا�حاضر العر�ّ�. الذ

اكرة ا�جمعّية-: ال�لمات املفتاح
ّ

 املثقف الظر�ّ�. -الهام��يّ -أزمة الو�� االجتما��ّ -الذ

 

Abstract: 

In “Waris” tale, there is a public trial of the temporary intellectuals and an offence 

against irrational cultural systems within troublesome and natural behavior that hinders 

the setting of a modern society. This is due to the rapid-bad appearance of a 

modernization system which has not taken into account the gradual rescheduling of 

the social memory, a memory full of calamities, disappointments and factual coercion. 

Key words: collective memory social awareness crisis marginal situational 

educated 
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 مقدمة:  -1

الذي اشتغل ع�� علل   ∗ال تخفى ع�� ع�ن الباحث املرجعّية ا�حداثّية للقاّص واأل�ادي�ي "عّمار ب�حسن"

ا�جتمع ا�جزائرّي، واملثّبطات ال�ي تحول دون تحقيق ��ضة حداثية حقيقية؛ فقد �انت مساجالتھ تدور  

اذة �� الّتعاطي مع الواقع  
ّ

حول ما وراء الواجهة ال�ي تخفي انت�اسات مجتمع يبحث عن تفس�� أوضاعھ الش

االس��سال �� تحذيراتھ ��  باعتباره منارة، و�ن �جز عن  الذي تتنازعھ الّرجعّية وا�حداثّية، ودور املثقف،

 " �عادي  ا�حّيةمحيط  االجتماعية  intelligentsia dynamique" االنت�جنسيا  الوثبة  أش�ال  القّصة   ��   .

ات، لذلك �عامل القاّص مع موضوعھ كتعامل ا�جّراح مع  
ّ

قافة الّتنو�ر�ة ومصارحة الذ
ّ
املنافقة �� غياب الث

إلنقاذ املر�ض، إليقاف هذا االنحدار الّرهيب للقيم اإل�سانية، مع تنامي الواقع املادي وحمولتھ    أك�� من ورم

االقصائية ع�� حساب الّتوازن الّسي�و اجتما�� لألفراد الذين ترعرعوا �� ظّل خطابات دعائّية وشعبوّ�ة،  

ة وفّك كنھ العالقات �� سر 
ّ
دّية تراجيدية، عنوا��ا نفي الو��  لبناء مجتمع اش��ا�ي عادل، ف�ان سؤال العل

 بأش�الھ املتعددة.

 حمولة بدایات التردي في غیاب الوعي الحداثّي الحقیقّي:  -2

حّساسة،   موضوعات  ع��  االجتما��  للو��  استفاقة  ب�حسن"  "عّمار  ا�جزائري  القاّص  لدى  الكتابة 

االيجابية، والّراهن اليومي القائم ع��  توّ�ح مدى ا�حايثة القائمة ب�ن املوروث املا��ي، بحموالتھ الّسلبية و 

 تجاوز االس��جاع لبناء صرح ا�حاضر واملستقبل دون نفاق اجتما�ّ�.

قّصة   الّتيھ،  «واريس»  ��  تفرز مشاهد  والّتضاد  االختالف  مواقع  حيث  املسموح،  مع  املمنوع  يتعا�ش 

 
ّ
اسعة ب�ن املتعل

ّ
بقية الش

ّ
هنّية والط

ّ
م املتحّرر، وا�حافظ الّضائع، و��ن الغ�ي  و�خت�� ا�جتمع �� الفوارق الذ

الفاره واملعدم الهام��ي، فيتش�ل الو�� الّرافض واملنّدد با�جتمع الذي يقّدم صورة اال��جام �واجهة، وهو  

لنجاح   املؤّسس  الزائف،  املتخّيل  لهذا  الكتابة مستخرجا  و�الّتا�� تصبح  يوميات االنحدار  �عيش  م��الك، 

ھ الواقع ا�حقيقي وامل��دّي، املغّيب ��    املنظومة االش��اكية
ّ
ال�ي انخرط ف��ا الكث�� من املثقف�ن، ليحّل محل

مخيال اإل�سان ا�جزائري «....ا�جلوس �� مق�ى (السرور) مع ا�خلوقات األنيقة ال�ي تمارس هواية تقطيع  

 . 2ألحياء»، ثم يضيف قائال: «ين�حب النمل املزركش نحو محطة ا�حافالت، نحو ا1�حم البلد»

نا أمام نّص �ستحضر الّراوي ذاتھ بصورة عفو�ة، منطلقا من امللفوظ الّسردي الرئيس: «كنت أفكر  
ّ
إن

، ثم يتمّدد هنا امللفوظ الّسردي ع�� فروع  3  البلد»�� (واريس) ا�جنونة ال�ي كنت أخرج معها كما يقول أوالد  

 

كاديمي في علم االجتماع، من مواليد ∗
ٔ
عماله القصصية:  1993ببلدة امسيردة والية تلمسان وتوفي عام 1953قاص جزائري وا

ٔ
من ا

قالم الواعدة في اإلبداع القصصّي لوال رحيله في عنفوان شبابه. 
ٔ
صوات، وفوانيس؛ وعد من اال

ٔ
 حرائق البحر ا

 . 19، ص1991، 1، الجزائر، ط، المؤسسة الوطنية للكـتابعمار، فوانيسبلحسن،  -1
 الصفحة نفسها. ، المصدر نفسه -2
  . 17ص  ،المصدر نفسه -3
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لوحات الّبوحّية وا�حميمّية
ّ
ات الّنوعية ف��ا ع��       intimistes سردية مش�لة �جموعة من ال

ّ
"�شتغل الذ

 محور�ن، هما: 

 التّمثیل العاطفّي والجنسي:   -2-1
«أنطولوجيا   يكتب  القاّص  أّن  يبدو  ا�حور  هذا  «أحميدة»  1  العشق»��  وسلو�ات  أفعال  فع��   ،

بإنتاجّية لفظّية صر�حة «احتمت �ي واحتضن��ا... واريس   الّسردية  يتّم تخصيب املقاطع  و«واريس»، 

و�� موضع آخر يقول: «�انت    2جمة مشّعة ع�� كتفي �س�� مجروحة بالعشق وال�حظات املفرحة...»ن

، ثم يضيف قائال:  3الغرفة صغ��ة وساخنة، شدد��ا إ�� صدري املمت��... و�دأ جس�ي يحك جسمها...

ل املوغل  «...وسدت كتفي...مارسنا ا�حب، جسم�ن محموم�ن ومل��ب�ن كجسد واحد بر�ا�ّي �� ذلك اللي

 .4�� ظلمتھ...»

فة حميميا، و�� �عكس �حظات هروب  
ّ
�� هذا الّتمثيل العاطفي وا�جن��ّي تتوا�� املشاهد الوصفّية املكث

فظي الّساقط واملبتذل إ�� لغة  
ّ
الّسارد من جدية الواقع وقهره اليومّي، وقد ارتقت لغة الّسارد من املنحدر الل

ا�خيا خصو�ة  عن  تنّم  واصفة،  شظايا،  مجاز�ة  وتتناثر�ن  تتشّقق�ن  «...أراك  للوجود  ا�جما��  وا�حّس  ل، 

وحة الوصفّية تنسف األفق املنتظر، يجد القارئ نفسھ أمام لغة غ�� صادمة،  
ّ
كيف سأجمعك؟»، فهذه الل

محايد   ك�ائن  غة 
ّ
الل تتمظهر  وثّمة  جما��،  �عال  من  الّسارد،  إليھ  رمى  ما  إ��  ليصل  خيالھ  مصادر  تفّعل 

ما استمالة  أفقھ ا�خيا��    vulgaire تن�لق إ�� الّسو�ّ�"  وشفاف، ال
ّ
"وال تبحث عن إثارة شهوة املتلقي، و�ن

 الّراكد.

وحات الوصفّية القائمة ع�� مبدأ الّتعر�ض كما �� قولھ: «املرأة غشاء إذا انفرط  
ّ
وقد تنوعت مثل هذه الل

قالوا شرف املرأة كعود الك��يت ال يولع    ، و�� موضع آخر: «5انفرطت، أصبحت مدينة مفتوحة ل�ل غاز..»

، و�قول أيضا: «أّما جسمها وروحها ف�انا غابة مفتوحة وأ��اًرا من املياه ا�حيو�ة وأ�جارا  6إال مرة واحدة»

كث��ة» فواكھ  وصفية  7ذات  إ��  حسّية  وصفية  من  مجازا  املمشوقة  الّتعر�ضية  لغة 
ّ
ال هذه  فتتحّول   ،

تؤرخ   املرأة حجاجّية،  ب�ن  العالقة  إش�الية   �� ليغوص  املبتذل،  متعال عن  حوار  ع��  وا�حّرمان،  لألنثوي 

والّرجل �� ا�جتمع ا�جزائري، حيث مازال اإلرث املا��ي ينظر إ�� املرأة ع�� أّ��ا مجرد �ائن للمتعة أو باألحرى  

و �انت �حية: «قسموا جسد املرأة  "، و�الّتا�� فمجالها ا�حيا�ي ضّيق، تالحقها ا�جر�مة ح�ى ول objet غرض"

 
 . 64، ص 2009، 1صالح، فخري، في الرواية العربية الحديثة، منشورات االختالف، الدار العربية للعلوم ناشرون، لبنان، ط -1
 .19واريس، ص  عمار، قصةبلحسن،  -2
 . 23، ص المصدر نفسه -3
 . 26ص  ،نفسه المصدر -4
 .27ص  المصدر نفسه، -5
 نفسها.. الصفحة المصدر نفسه -6
 . 26، ص المصدر نفسه -7
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إ�� مناطق محرمة ومناطق من�وعة السالح... تفو ع�� شرف معلق �� خرقة... واريس أعذر��ي، أنا ابن تار���، 

 .1ابن من قطيع مح�وم �سالسل املا��ي....»

عقل  من الوا�ح أن الّتمثيل العاطفي وا�جن��ي مجال تنازع ثقا�� وسي�ولو�� يصل مداه إ�� استفزاز  

  �� �
ّ

ھ م�ّون انفعا�� تج�
ّ
املتلقي ع�� موضوعات وصفية، ينت�ي باستحضار نّص شعري أقل ما يقال عنھ إن

 ، وهذا املقطع دليل ع�� ذلك: 2 واالست�جاناالستخفاف والّ��كم، و�� الوقت نفسھ  

 بيم ...بام ... بووم

 اليوم عرس... �اد يالك مرسيدس فيالتو

 كسك��ي بدم ساخن...

 ... بام ... بوومبيم 

 القا��ي �سمح...القا��ي يم�ح

 بيم... بام ... بووم

 !انت�ى هتك العرض

عري الذي يتنازعھ الّ�حك واالست�جان صر�ح �� تصو�ر وضعية املرأة/ البضاعة وفق  
ّ

فهذا املقطع الش

نت�ي إليھ جيال  املوروث الذ�ورّي العر�ّي الرج�ّ� والبائد «... �� رو�� عواصف، �ان ا�جيل ا�خضرم الذي أ

 .3 رأسھ �� قرى مس��دة ومشر�ة واألر�اف، وأرجلھ �� مدن وشوارع �عيدة تقول ��: «نحن منتوج التار�خ»

ال ر�ب أّن هذا املسار االست�جا�ي يحمل �� طياتھ ترّديا ثقافّيا وقصورا �� معا�جة موضوعية ل�حاضر  

�� مجتم املتغّ�� باستمرار، وضبابية األفق  املادة  االجتما�ّ�  ع لم تّت�ح معاملھ �عد، ال ير�د أن �سمو عن 

 والّنظرة الّدونية تجاه املرأة كبضاعة ال كرمز. 

 التّمثیل الّطبقي واإلیدیولوجي: -2-2
�� القّصة مساءلة عن مص�� الّنظام االش��ا�ي الذي لم �عد �س��وي ا�خطاب الّسيا��ي، فمن خالل بناء  

ت �� تنامي الفوارق  ا�حتوى الّسردي للّنص ملسنا اختالالت  
ّ
اجتماعية �� يوميات اإل�سان ا�جزائري، تجل

االجتماعية، و�� انتشار قيم الّتف�خ األخال�� والفشل �� كسب رهان ا�حداثة: «... كنت �� حانة جميلة �� 

مقاد)  (ال��ستول)، تقع �� دائرة تقاطع ف��ا �ل شوارع املدينة ساحة (فانون)... وشرفة املق�ى ال��ي الكب�� (تي

أين يتفخفخ بضع من أر�اب وأسياد ا�حالت التجار�ة الكب��ة، وشباب متأنقون ينتظرون عاهرات من نوع 

 .4راق، و�دخنون �جائر (كرافن) و(مالبورو) عادة»

 
 .28، ص المصدر نفسه -1
 . 87، ص 2012، 2ينظر: محمد العمري، البالغة الجديدة بين التخيل والتداول، إفريقيا الشرق، المغرب، ط -2
 . 28صمصدر سابق، ، واريس قصةعمار، بلحسن،  -3
 .17، صالمصدر نفسه -4



.  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عّمار بلحسن  » للقاّص «واريس  تمثيل انحدار الوعي االجتماعّي في قّصة 
ٔ
 د. مصطفى ولد يوسف  ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)217( 

� الّتمي�� الطبقّي الّسل�ي ب�ن فئت�ن، فئة تمارس طقوس القيم امل��دية �� فضاء  
ّ

ع�� وصف الفضاء يتج�

تقطب الهامشّي�ن، وفئة تمارس القيم نفسها �� فضاء غ�� عادي وثري �ستقطب األغنياء، عادي وفق��، �س 

ل والّدسائس  
ّ
وكال الفضاءين سّيان بالنسبة إ�� الراوي، ألّن الواقع مبتور من األفق �� ظل تنامي خطاب الظ

شابھ  ع�� حساب خطاب الّصراحة وامل�اشفة؛ كما اتخذ القاّص من تقنية املتقابالت ال�ي يت
ّ
م ف��ا الت

ّ
حك

 . 1 األذهانأداة يراد م��ا ا�خروج بالغامض إ�� مستوى الّتج�� واملفهوم �� 

و�تواصل خطاب املتقابالت �� عرضھ ملشاهد املرارة والّضياع االجتما��، فمن جهة نجد الّناس العادي�ن 

الع ف��ا  يم��ي  وأوالدها،  أجواءها  فقدت  مدينة   ��  ...» البوصلة  فقدوا  قطيع  الذين  جدوى،  بال  باد 

مع  2...»وحوافر (السرور)  مق�ى   �� ا�جلوس   ...» البلد:  بضياع  يحتفون  أنيق�ن  أناسا  أخرى  جهة  ومن   ،

ا�حلم  �ل ��يء ع�� ح�ايات   �� البلد و��حذ منشارها  تقطيع �حم  تمارس هواية  ال�ي  األنيقة  ا�خلوقات 

 .3 ...»ببلدان �عيدة

" املتقاب�ّ�  ا�خطاب  ملنظومة سياسية  discours réversible ع��  واملعنوي  املادي  الّضرر  يّت�ح مدى   "

ھ طرح سيا��ي مفلس أك�� منھ  
ّ
َسَسة مجتمع وفق األنموذج االش��ا�ي، وتبّ�ن �� مراحل تجسيده أن

ْ
حاولت َمأ

 ترسيخا لفلسفة جديدة تز�ح تناقضات ا�جتمع الذي هو �� حالة نقاهة سي�ولوجية وسيسيولوجية �عد 

خروجھ من حرب ضروس، ف�ان العبث بالقيم األصلية املتوارثة ع�� خطاب سيا��ي �� ظاهره طموح وأفق  

قا�� 
ّ
تات الث

ّ
مغر، و�� باطنھ خروقات تنّم عن عدم قابليتھ للتنفيذ، ومن ثّمة وقع الفرد ا�جزائري �� الش

ھ عملها عن و�� وحر�ة،  . "حيث �عمل أشياء يبدو كم névroses sévèresوالهو�ا�ّي وعصابية مزمنة « 
ّ
ا لو أن

ال ��يء. فقط �شر، قطيع  «و�ّت�ح ذلك مثال �� هذا املقطع:    .4»ولكن إذا سألتھ، وجدتھ غ�� واع بما فعل  

ق من �ل ا�جهات �� شوارع فقدت  
ّ
شباب ر�في غزا ا�جامعة، رجال يالحقون عاهرات    حيو��ا،مزركش يتدف

ة بارات وحانات فق��ة تقدم الب��ة الوحيدة �� البلد... عمال م���ون  نوا�� ال��يد، وج��ة البحر �سيارات فاره

البلدية   مدرج  ع��  جالسون  وعاطلون  و�جزة  �سوة  الشعبية،  األحياء  نحو  امل��دجة  ا�حافالت  ينتظرون 

 .5»واملسرح

 مية. إّن و�� املظهر أو الّسلوك اليومي ين�ئ عن ا�جتمع الّتائھ �جسامة اال��يارات الّنفسية والقي

بناء    �� وأسهمت  االستعماري،  العهد  عن  املوروثة  اإلقطاعية  ع��  االش��اكية  املنظومة  قضت  لقد 

الّتحليل   �شييد  كيفية  إ��  ال  الّتلقينية،  إ��  سعت  تر�و�ة  ملنا�ج  إسقاطات  ع��  ثقافة  ال  �عليما  اإل�سان 

 
، ص 2010، 1بنان، طينظر: محمد معتصم، بنية السرد العربي، منشورات االختالف الجزائر، الدار العربية للعلوم ناشرون، ل -1

102 . 
 . 19، صالمصدر نفسه واريس،  قصةبلحسن، عمار،  -2
 الصفحة نفسها. ، المصدر نفسه -3

4- C.G. Jung، essai d’exploration de l’inconscient traduit: laure deutschmeister, édition robert Laffont, 1964 
paris, France.  

 . 25، ص المصدر نفسه واريس،  بلحسن، عمار، قصة -5
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ال  وحداثية  معرفية  مقاسات  ع��  املا��ي  عن  البديل  تقديم   �� و�ّجلت  خارج    املوضو��،  �جتمع  يمكن 

ظهور   ذلك  نتيجة  ف�ان  املعر��،  �اكم 
ّ
ال� و  اإلداري  التسي��  محدودية  جراء  �ستوع��ا  أن  امل����  التفك�� 

ففقد  الّرس�ي،  الّسلطوي  با�خطاب  متس��ة  خفية،  نفوذها  تمارس  بالّسلطة،  مرتبطة  جديدة  إقطاعية 

 
ّ
�ل ا�جّيد، فتباينت الّردود، حيث س��  ال�ائن ا�جزائري �ّل فعالية �� إنجاز املنتظر منھ، ألن

ّ
ھ غ�� معّد بالش

�عضهم إ�� تكييف وجوده مع ا�خطاب الّرائج املعادي لإلرث املاضوي ع�� ضرب �ل القّيم املتعارف عل��ا  

اجتماعيا، وس�� �عضهم اآلخر إ�� الدعوة �حفظ األصول، ف�ان الّصدام ب�ن ا�حدا�ي اليساري االش��ا�ي  

�حداثة صور�ا ع�� سلوك أرعن �شاز �� أغلب األحيان، وا�حافظ اليمي�ي املتطّرف الرافض  ا�حامل ملشروع ا

 ل�ّل �جال حول ما هو حدا�ي وما هو طائ��ي.

 المثقف ومکاشفة االنحدار الّقیمّي:  -3

مارس الّراوي، باعتباره �خصية مثقفة، م�اشفة صر�حة ال��يار املشروع االش��ا�ي �� تحقيق العدالة  

ية، و�الّتا�� �انت ا�خيبة، وتحّول �ّل ��يء إ�� انكسار نف��ي، وانحطاط وعفونة �� الواقع: "ال ��يء،  االجتماع

ف��ا   يدور  بال مذاق  حيو��ا... مدينة  شوارع فقدت   �� ا�جهات  �ل  ق من 
ّ
يتدف مزركش،  �شر، قطيع  فقط 

فرح..." هن��ة  عن  بحثا  امل1الناس  الّراوي  لدى  اإل�سا�ي  اإلدراك  إ��  ونظرا  االجتما��  ،  بالن�ج  سم 
ّ
ت

والّسيا��ي، فقد شعر بحالة اغ��اب، ف�ان امل�جأ االحتماء باملرأة/الّنجاة �� تصر�ف حالة التأّزم الوجودي  

املالزمة لھ: "وأنا كنت أهرب إل��ا... مع (واريس) �انت وهران تختفي لتصبح هذه املرأة مدين�ي..."، و�ضيف  

امل الليل...  من  تنقذ�ي  املرأة  للبحر  "هذه  ممجدا  وخ��اتھ،  وز�ده  حنانھ  ينت�ي...  ال  الذي  ال�ون  بحر  رأة 

، هذه املرأة املنفتحة ع�� العالم، وا�حاملة للّرداء ا�حدا�ي مازالت مقهورة نفسيا، فالقمع يبدأ  2"! والنساء

يتحّرر الّراوي  . ف�ي إذا مجرد م�جأ حمي�ي، ومن ثمة ف�ي فضاء أنثوي  3باملرأة و�نت�ي بأسر ا�جتمع بأكملھ"

ھ لم �سلم من تلك املنظومة  
ّ
ة ل�جزه عن الّتغي��، ألن

ّ
لة �� إكراهات ا�حياة اململ

ّ
من الّرواسب اليومية املتمث

املمت�� األملس ونظار��ا..." يتمّدد  )4(الّسائدة: «أ�جبت�ي قصة شعرها وجسمها  (واريس)  ، ففي حديثھ مع 

العا��،  فضاء الذ�ورة ع�� حساب فضاء   للمتعة، والراوي بدوره، ع�� الرغم من إدراكھ اإل�سا�ي  األنوثة 

أنا ابن تار���، ابن من قطيع مح�وم    !�سقط �� فخ نداء ا�جسد املا��ي الذ�وري "... لكن واريس أعذرت�ي

 .5�سالسل املا��ي.."

يال  مظلم   ماض  تجاوز  من  �جزه   �� ل 
ّ
واملتمث االجتما��،  الكبت  عن  الّراوي  من  بكشف  و�منعھ  زمھ، 

وهو   م��زما،  املال��   �� والّرقص  رب، 
ّ

�الش ا�حظورات  استباحة  منفى   �� فيغ��ب  حاضرة،  عوالم  اخ��اق 

 
 .25، ص المصدر نفسه واريس، بلحسن، عمار، قصة  -1
 .20، صالمصدر نفسه -2
ردن، ط -3

ٔ
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 د. مصطفى ولد يوسف  ا
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ا�خطاب   ز�ف  و�بتلع  رجعّية،  سلو�ات  �ستن�خ  األمر  حقيقة   �� وهو  ا�حداثة،  مناضل  ھ 
ّ
بأن يتظاهر 

ر إنذار �جتمع لم يخرج �عد من 
ّ

نظام الوصايا التار�خية والسياسية،   الّسيا��ي، فيتحّول العبث إ�� مؤش

فيمارس حقھ �� �عاطي العبث فقط، دون التفك�� �� بناء ذاتھ، �عيدا عن املعيار�ة الفّجة؛ ف�ان املثقف  

� هذه املنظومة �� األعراف... و�تم  
ّ

م منظومة قيمية ثابتة �� ا�جتمع، وتتج�
ّ

اإلش�ا�� األك�� ت�ّ�ما من تحك

 .1أو ابتعاده عن العرف قياس املستجد بمدى قر�ھ

إّن الّراوي باعتباره مثقفا وحامال ملشروع ا�حداثة �ع��ف ��جزه عن إلغاء هذه املنظومة العرفّية بوصفھ  

هكذا األغلبية  لكن  عبث،   �� عبث  املسألة  أن  تار���...أعرف  ابن  أنا  اعذر��ي  «واريس  لها:  ، 2  ...»امتداًدا 

� املثقف  ن�وص  الّسردي  املتخيل  وجوده  فف�ح   �� للثقة  فاقد  ھ 
ّ
ألن االجتما��،  الّسلوك  ز�ف  مواجهة   �

ك��  
ّ

�ستثمر �� األوهام، فيتبا�ى ع�� أتفھ األمور: «ماذا عساها تقدم لرجل صغ�� مث��    فقط،الفع�� ال الش

 .3 ...»كنت مواطنا من ذلك العرق الذي �عيش مع الكتب وا�جرائد ؟شقة...ال يملك سيارة وال 

ديد ع�� عدم الّتصادم مع املرجعيات  هذا الّتبا�ي  
ّ

ضاح الّرؤ�ة لدى املثقف، وحرصھ الش
ّ
ه عدم ات مردَّ

�وك ��  
ّ

الّسياسية أو العرفية القائمة، واالكتفاء بالّتعليقات واالستغراق �� املقاومة الّسلبية، و�بداء الش

رأ �ان  ا�جيل،  عفونة  حامال  القطيع،  إ��  «رجعت  بال�جز:  اإلقرار  مع  ��يء،  بتناقضات،  �ّل  عاصفا  ��ي 

�� ال يتم ت�حيح الوضعيات املفرزة لهذا اال��يار. 4 �اآلخر�ن»ومتاهات تماًما 
ّ
 ، و�التا

 استراتیجیة اإلخفاق المبرمج:  -4

أ��ا   ع��  ا�جزائري  ا�جتمع   �� املرأة  وضع  ع��  القّصة   �� قا�� 
ّ
الث الّسردي  ا�خطاب  اس��اتيجية  تقوم 

ا� التّعلي�ي  املنجز  رغم  أس��ة  مشيأة،  ت 
ّ
فظل لها،  �شفع  لم  الذي  وظيفيا،  املرأة  وارتقاء  البالد،   �� حّقق 

يخضع إ�� الفاعل العر��، ليجد األنا املتلفظ نفسھ ��    -و�ن حّقق انجازات مادية-ا�حيط االجتما�� الذي 

" رغم  واستسالم،  �جز  الّسرديحالة  امل�حق  ال��نامج  قا�� 
ّ
 programme narratif culturelالث

annexé الذي س�� ع��ه القاص إ�� ترسيخ أف�ار منّددة بقمع املرأة وحصار طموحا��ا: «...�عد أيام، لم ،"

الزواج ��ا... �ان ا�جيل ا�خضرم الذي أنت�ي إليھ، جيل رأسھ    أستطيع أعد أرى ف��ا واريس. أحبب��ا ولكن ال  

مس��دة   قرى  وشوا  ومشرّ�ة��  مدن   �� وأرجلھ  واألر�اف،  القرى)  منتوج  (أسماء  «نحن   :�� يقول  �عيدة  رع 

 . 5 التار�خ»

الذهنية   أس��  مازال  فاملثقف  العوام،  أو  والناس  املتلفظ  اآلنا  ب�ن  الثقا��  بالتباين  صر�ح  اع��اف  ھ 
ّ
إن

العرفية، وا�جتمع التقليدي؛ و�عيدا عن و�� الوثبة ا�حضار�ة، واملدينة �� بنيتھ السي�ولوجية العميقة،  

 
ملودة، تمثيالت في السرد العربي الحديث، ص  -1

ٔ
 . 205ينظر: محمود محمد ا
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ر بتحقيق ا�حداثة �� فاإل�سان ا�جزائري ا
ّ

بن الّر�ف، ح�ى لو �ان مثقفا، فحضور املوروث السل�ي ال يبش

�� استعراضات ا�حداثة ع��   البنية الذهنية، امللفوفة  الثبات ع�� مستوى  ر ع�� حالة 
ّ

األفق، وهذا مؤش

انخطف كث��ا  «شر�ت  ا�جن��ي:  والتحّرش  واالختالط،  ا�خمر  كتعاطي  العرف،  آلداب  منافية  ت...  سلو�ات 

 .1رأ��ي يدور...ا�سللت من ب�ن األجساد امل��اّصة وخرجت...»

د �� ثنايا القّصة صفة الّتنديد باملثقف الذي با�ع ا�حداثة �� تمظهرا��ا ا�حسّية أو املادية، ولم يطّور  
ّ

تتأك

ق تكريس  ع��  والظالمية،  الّرجعية  جذور  �ستأصل  ومعر��،  فكري  مشروع  إ��  ليتحّول  قا�� 
ّ
الث يم  الفعل 

خالل   من  التغر�ب  وسياسات  وا�جتمع،  الّتار�خ  حركة  �عاكس  مشاريع  وراء  االنجرار  وعدم  ا�حداثة، 

وضعيات سلوكية مشينة، فنجاح املثقف مرهون بإعادة برمجة الذاكرة ا�جتمعية، وعدم �غييب ما هو  

والّسلوكية الّضامنة    إيما�ي خالص، ال يتعارض مع القيم اإل�سانية النبيلة، و�حالل ا�خصوصية الثقافية 

ي�ون من�جما مع خطاب   أن  يمكن بحال من األحوال  الذي ال  الّسلطة  نقد خطاب  الثقافية، مع  للهوّ�ة 

ظل   �� مشروع  وهذا  الّسيا��ي،  بالّنفاق   
ّ

إال يؤمن  وال  فقط،  جماه��ي  استقطاب  آلية  باعتباره  املثقف، 

�اجع  الّتنافس الّسيا��ي. أّما خطاب املثّقف، فيتأّسس ع�� امل
ّ
ال� صداقية، وغ�� مناور، يقوم ع�� معاداة 

ق أو �عاٍل. 
ّ
 والّن�وصية، و�صاحب ا�جتمع �� أزماتھ املتجّددة، �اشفا العلل االجتماعية دون تمل
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ٔ
 د. مصطفى ولد يوسف  ا
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لية: 
ّ
�سيمة التا

ّ
 و�ل هذا مجّسد �� ال�

 خاتمة:  -5

من النتائج ال�ي توصلنا إل��ا أّن املبدع عّمار ب�حسن قد أدرك مدى جسامة ا��يار أفق املثقف ا�جزائري،  

اضطراب املشروع/ ا�حلم �� بناء اإل�سان ا�جزائري/املواطن وتحو�ره، ليبقى مجرد هي�ل  وا��زاميتھ أمام  

مجدول �� خطاب شمو��، و�� ظل تنامي الّرجعية وسلطة اإلقصاء يقف املثقف مشدوها ومندحرا أمام  

س ا�حضاري، هذا الوضع املتأزم، و�الّتا�� فهو يبحث دائما عن امل��ر الثقا�� لينتشل ذاتھ �� غياب امللمو 

ومن ثّمة يخرق أفق الّتوقع لديھ. وقد ورد �ّل هذا الر�ام املوضوعا�ي بلغة راقية تحتفل فيھ ال�لمة بصدق  

عور.
ّ

   الش

 

 

 

 

الخطاب السیاسّي 

 االشتراكي

استقطابي وشعبوي 

 ومناور

 انفعالي وسطحي وآني

 النتیجة: نظامي ومعیاري

 الثّقافي الملتزمالخطاب 

غیر استقطابي، شعبي 

 وغیر مناور

 تأملي وتفاعلي ودائم

 ھجائي وتعارضي



يلول  (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  -تاسع  العدد ال  – مجلة نقد وتنوير  
ٔ
 2021)  سبتمبر  - ا
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