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وأفكار ورؤى جيسدها الروائي يف عامل فين ،متعددة معرفية وية ثقافية تنبثق من مرجعيات لك الرواية همت   

للحبيب السائح من النماذج الروائية اليت " أنا وحاييم"يتداخل فيه الواقعي واملرجعي بالتخييلي، وتعد رواية 

كو�ا عاجلت   ،تمع والدينمن التاريخ وا� على العديد من املرجعيات واألنساق املعرفية املستقاةانفتحت 

يف ظل احلرب  التأكيد على اهلوية الوطنية إىل قضايا وطنية عميقة سعى من خالهلا الكاتب

بكل والتعايش بني أبناء الوطن التسامح أحل فيها على ضرورة  ساميةإنسانية  عرب رسالة،واالستعمار

 ذايتعن طريق السرد السري . اجلزائرريخ ط الضوء على حقبة تارخيية مهمة يف تاسلف.أطيافهم ومعتقدا�م

القدرة على احتواء األحداث والوقائع والذوات  من خاللالذي عكس عمق جتربته ومجاليتها 

روائي وأساليب حناول يف هذه الدراسة استظهار أهم املرتكزات املرجعية اليت اشتغل عليها الو .املتصارعة

 .اقات املرجعية كان إلعادة بعث املاضي التليدكد على أن استثمار هذه الطمن هنا نؤ .توظيفها

 .هوية،تاريخ سرد،متخيل، ،ثقافة ،مرجعية ،:الكلمات المفتاح

Abstract: 
The novel has a cultural identity that emerges from many cognitive 

references embodied by the novelist in a world of art where the realistic, 
referential and imaginary overlap. The novel “Me and Hayim” by Lahbib 
Sayeh was opened to many references and cognitive contexts.  It tackled 
deep national issues through which the writer sought to assert national 
identity in the midst of war and colonialism. He emphasized the need for 
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tolerance and coexistence among the people of the homeland with all their 
sects and beliefs. He also highlighted an important historical era in the 
history of the Algerains through the self-narrative, which reflected the depth 
of his experience and its beauty in being able to contain events and 
conflicting personalities in the study, we try to show the significant 
references that were used and the methods of employing them by the 
novelist. 
Keywords: Reference, Culture, Imaginary, Narrative, History, Identity 

 

  تمهيد

املتتبع ملسار تطور الكتابة الروائية يف اجلزائر من نشأ�ا إىل تاريخ اليوم يكتشف أ�ا  مرت  

ما جعلها  ،فاكتست بذلك مكانة هامة،بالعديد من احملطات اإلبداعية اليت سامهت يف نضجها

حلاضر تشابكت فيه قضايا املاضي وا اثري وذلك لكو�ا حقال،تستقطب أنظار النقاد والدارسني

ومبا أن الرواية الصورة املصغرة عن الواقع جند أن الروائي اجلزائري استحضر يف نصوصه  ،واملستقبل

سئلة عديدة انفتح فيها على الثقافة والتاريخ أفجر الصور والرموز املعربة عن اخلصوصية الثقافية و 

  ...     .والسياسة وخطابات اهلوية

الروائية  هتجتربت شتملحيث ا ،إنتاجا روائيا متنوعا لذين خلفواواحلبيب السائح من هؤالءاملبدعني ا

فطرق العديد من املواضيع اليت  ،من املعارف املتعلقة بالفكر والتاريخ وقضايا الواقع على العديد

والضبابية اليت  االستقاللمرحلة ما بعد  ،الثورة التحريرية(فتحدث عن  ؛تتعلق بالوطن

فقد   الرتاثىإشراكنسأن يدون وهذا  ،العشرية السوداءوأحداث  ،سيةالسيا االضطرابات،هاتنتابا

فامتازت جتربته بالعمق والوعي  )الصحراء،سعيدة،وهران( كان مولعا خبصوصية املكان

  .صوت الضمري اجلزائريلواالنتصار 

اليت سعى من خالهلا ، }أنا وحاييم{من خالل هذه الدراسة سنقوم بقراءة آخر أعماله املعنونة ب

 حدثنا عن ف ،الفرنسي االحتاللىل طرح قضايا وطنية عميقة هلا أثر بالغ يف تاريخ اجلزائر زمن إ

  .أجواء املعاناة واألمل مالتأكيد على هويتها رغوحماولة الذات اجلزائرية ،االستعماراحلرب وجرائم 

عاها الروائي  وانطالقا من هذه املعطيات ستحاول دراستنا استظهار احملطات التارخيية اليت استد

  :مجلة من األسئلة أبرزها عنإبراز متثالت اهلوية ومن مث اإلجابة و كذلك 

  ما املقصود باملرجعيات الثقافية؟ كيف يبين النص الروائي مرجعيته؟ -



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة  2021: السنة 1: عدد 10: مجلد                      
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634 242 -  227:ص 

 

229 

  University of Tamanghasset- Algeria                                            اجلزائر  -تامنغست ةجامع

أم هي العامل الذي  ومقاصد ؟ ما حتمله من قيم تبينيتم فيه افية هلاملرجعيات الثقاستحضار  -

  ه الروائية؟مواضيع الروائي ينهل منه

ما العالقة اليت تربط التاريخ بالرواية؟ وملاذا يلجأ الروائي إليه ويعيد صياغته وفق ما يقتضيه  -

 نصه؟

  :اصطالحيةمقاربة  :تحديد المصطلحات:أوال

فهما ال يردان على صورة داللية واحدة بل  ،ينفتح مصطلح املرجع واملرجعية على الشساعة املعرفية

  .ة، أل�ما ينتميان إىل خطابات معرفية متنوعةمها متعددا الدالل

 :المرجع -1

 وقد ،اإلجنليزيةاستعمل هذا املصطلح يف اللغة الفرنسية منتصف القرن العشرين مأخوذا من اللغة 

ن أقرب احلقول املعرفية اليت غري أ،ملرجعفهوم احول م التصورات تعددتاختلفت فيه التنظريات و 

ن دراسة املرجع اليت ترى أ اللسانيةهي حقول املباحث  ،سة السرديةميكن استغالهلا يف جمال الدرا

ويتشكل دالليا من خالل ما  فعامل الرواية يبىن ،1"يرجع إليه اللفظ وتؤول إليه القضية"ما تعين 

مصطلح املرجع مكثف دالليا يتشكل من على ذلك فإن  بناءً . حييل عليه الواقع املرجعي املعيش

  .وال يكتمل إال بالتفاعل معه ،خالل السياق اخلارجي

من مواضيع العامل احلقيقي اليت تشري إليها كلمات اللغة "وورد عند رشيد بن مالك أن املرجع 

واألحداث  ،تبدو كلمة موضوع غري كافية ذلك أن املرجع يغطي األوصاف واألفعال. احلية

شتمل أيضا على العامل ألن املرجع ي ،احلقيقية فضال عن ذلك يبدو العامل احلقيقي حمصورا

هوية " نالحظ أنه ميثل  ،من خالل تفحص كل املقاربات اليت تؤطر مفهوم املرجع .2"اخليايل

فالقارئ عندما يطلع على اخلطاب الروائي يكون يف رصيده  ،3"عديه الداخلي واخلارجيالنص يف بُ 

لكنه حياول  ،النص وسلطة املرجع تكون كل مرة خارج ،جمموعة من املعارف القبلية املكتسبة

  .من هنا تتضح له طبيعة املوضوع املتناول ،على ما يقرأ ويثبتها على النص إسقاطها

  المرجعية-2

الوظيفة اليت بواسطتها حتيل مسة ما على "وتعين  ،)reference(اللفظ من اللغة االجنليزية مصدر

عا هلذا التصور فإن مرجعية تبو . 4"اأو خيالي احقيقي ،السيميائياتعن حقل  اموضوع للعامل خارج
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فهو حياول أن يعطينا تصورا  ،النص الروائي تقوم على عالقة املبدع وكيفية رؤيته للعامل من حوله

  .وفق عمل ختييلي ميتزج فيه الواقعي بالفين ،عن هذا الواقع الذي يفجر أسئلته

كانت أم تعبريا   عالمة منفردة ،العامل الذي حييل عليه ملفوظ لغوي"رف على أ�ا عَ كما تُـ 

وإما متخيال ال يطابق أي واقع خارج التعبري  ،ويكون ذلك العامل إما واقعيا موجودا حاضرا،مركبا

مث ينتج الدالالت اليت ميكن أن  ،وهذا يستلزم بالضرورة من يدرك ذلك العامل أو يتمثله. اللغوي

ا لنا أن مرجعية النص الروائي جلي يظهروهنا  ،5"يعرب عنها العامل املرجعي املعروض يف التعبري 

يكون القارئ جمربا على كشفها  ،مشحون حبموالت داللية ومجالية ،عبارة عن عامل فين وفكري

  .وفك شفر�ا

ور لأو من الرتاث والفلك ،الرواية اليت تعتمد املرجعيات قد تأخذ مرجعيات من الواقع املعيش"و

أو يف سياقات اللغة  ،الفكر اإليديولوجي والتاريخ أو من الفكر والثقافة واملعارف أو من

ئه بل بكاتب النص وقار  ،وهذه املرجعيات وغريها ذات عالقة ليس بالنص وحده ،ومجاليا�ا

يشكل  قارئ الرواية يكتشف أنه أمام جمموعة من القضايا املطروحة ألن النص الروائيّ ف .6"أيضا

تقدم اجلديد وتبحث عن ،ة مقلقةمجاليّ  ر فيه أسئلة الراهن أشكاالً أن تتفجّ احلقل الذي جيب "

االجتماعية يف  -ةالبنية الثقافيّ  ،الروائيّ  م عرب النصّ قدّ ، وبذلك تُ وعن املسكوت عنه ،اجلديد

تبعا هلذا التصور فإن مرجعية . 7"، وطموحا�ا وآماهلا، ورؤاهاورؤياها،فتصدر قضاياها ،حركتها

فهو حياول أن يعطينا تصورا عن هذا الواقع  ؛بالعامل بىن من خالل عالقة املبدعتُ  الروائيّ  النصّ 

 ،وبني اإلنسان واإلنسان ،بني اإلنسان والعامل"وسيطا مما جيعله  ،ينسجه وفق عامل نصي ختييلي

  .8"والوساطة بني اإلنسان والعامل هي ما يصطلح عليه باملرجعية ،وبني اإلنسان ونفسه

  

  الثقافة -3

لكن الظاهر  ،ين الوصول إىل معىن جامع ودقيق ملفهوم الثقافةحاول الكثري من العلماء واملفكر 

ن الثقافة تنفتح على العديد من كو ل ،ن هذا املصطلح ال ميكن حصره يف مفهوم واحدأيدل على 

هم التعاريف اليت حاولت اإلحاطة باجلوانب املتعددة أسنورد يف اآليت  .ا�االت اليت تؤطرها

  .ملفهومها



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة  2021: السنة 1: عدد 10: مجلد                      
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634 242 -  227:ص 

 

231 

  University of Tamanghasset- Algeria                                            اجلزائر  -تامنغست ةجامع

فعل التطورات اليت ب،مراحل منو تفكري البشرجتددا مستمر عرب من لة الثقافة مسأ هتشهدفبفعل ما 

 .الذي يعود ألسباب كثرية كالبعثات العلمية واالستعمار مير �ا ا�تمع وكذا التمازج الثقايف

 املوكلةالعناية "واليت تعين  ،الالتينية culturaظهرت أواخر القرن الثالث عشر منحدرة من 

 هذا القرن ارتبط مفهومها باحلقل يف ،9"ارة إىل قسمة األرض احملروثةوذلك لإلش ،شيةللحقل واملا

اليت حاولت اإلحاطة  ومن أقدم التعريفات. ك يف القرون اليت تلت هذا القرنواملاشية وظلت كذل

 Edward(رباجلوانب املتعددة هلا ما جاء به األنثروبولوجي الربيطاين إدوارد تايلو 

burnettTylor( قد ذهب فيه و ؛"الثقافة البدائية:"ـأواخر القرن التاسع عشر يف كتابه املعنون ب

 واألخالق،والفنون  ذلك الكل املركب الذي يضم املعارف واملعتقدات"إىل أن الثقافة هي 

اليت يكتسبها اإلنسان كعضو يف جمتمع  ،والقانون والعرف وكل املقدسات والعادات األخرى

الثقافة بالعناصر واملكونات ارتباط الواضح من التعريف و  ،10"مجاعة معينةأو منتمي إىل ، معني

كما . فهي تتعلق بتفكري وسلوك األفراد ،واملعارف اليت يكتسبها الفرد من حميطه االجتماعي

ومتكنه من صنعة القدرة على الرتميز، على إحلاق  ،عبارة عن عامل يصنعه اإلنسان"أ�اعلى تعرف 

فاملثقف هو من يصنع تاريخ أمته ويساهم يف .11"جتريدية باألشياء واألحداثمعان غري مباشرة 

  .بناء حاضرها ويقوي صلتها مباضيها

  تقديم: ثانيا

، النقدية حوهلاالرؤى تباين ردود با�ا الكثري من اجلدل النقدي شَ " يمأنا وحاي" صدور رواية  نذمُ 

من زاوية خمتلفة عما مت تناوله  ،األنا واآلخر اليت عاجلت عالقة وذلك أل�ا متثل عينة من الروايات

وصناعة التواصل  ،رؤية جديدة قوامها التمرد على ثقافة التعصب الديينلسابقا، فهي تؤسس 

ونبذ االستعمار بكل أشكاله  العرقي الذي يتشكل منه ا�تمع اجلزائري، عرب تقبل التنوع اإلنساين

  .والتمسك باهلوية

من اسرتجاع ذكريات احلرب املؤملة اليت ارتسمت  هاتنطلق أحداث، و شائكاموضوعا تطرح الرواية ف

امح ظاهر التعايش السلمي والتسَ لت أمسى مَ شكّ صداقة  دتلكن هذه احلرب ولّ  ،بالذاكرة

من عائلة جزائرية "ابن القايدحنيفي أرسالن "مها  اثننيمجعت بني  .رغم االختالف العرقيالديين ّ 

والتمرد خاصة بالشقاوة  ة بينهاعالقتلك الامتازت  ،منذ الطفولة" وديحاييم بن ميمون اليه"و

تبدأ الرواية باسرتجاع أرسالن لشريط ذكرياته اجلميلة مع صديقه حاييم و .نسو باتيستو على ألف



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة  2021: السنة 1: عدد 10: مجلد                      
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634 242 -  227:ص 

 

232 

  University of Tamanghasset- Algeria                                            اجلزائر  -تامنغست ةجامع

ما جعل السرد الروائي ميتزج .فالثانوية االبتدائيةفيها الدراسة  اليت زاوالَ  أ�ما سعيدةشْ يف مدينة نَ 

التاريخ  يبدو حيث خاصة، بشفافية"العالقة تتميز تلك األمر الذي جعل  ،التارخييبالسرد 

فقد مكن اهليكل السردي الواضح املعامل واللغة املتوازنة .12"السرد لعبة حول شفافا" الواقعي"

االختالف من  رغمالبف. لروايةوالسلسة من التأثري على القارئ وجذبه ليبحث أكثر يف تفاصيل ا

فكانا مبثابة عائلة  السلمي والصداقة احلقيقية، الديين بينهما مل مينع ذلك من التعايشالعرقي و 

اليت جعلت امليوالت ُحتدث ،وصوال إىل الدراسة اجلامعيةمعا نقل لنا التجارب اليت مرا �ا ، واحدة

  . اختار األول دراسة الفلسفة والثاين الصيدلةاالختالف فقد 

 ،ومتييز عنصريوحشية جلزائريون إبان االحتالل الفرنسي من جرائم تصور الرواية ما تعرض له ا

وما أبداه الشعب من كما تؤرخ للمقاومة ضد االحتالل ،"األندجيان"حيث كان يطلق عليهم 

ن بصفوف الثوار ينظم حاييم أرسال بعد التحاقو .صمود وكفاح السرتجاع احلرية والسيادة الوطنية

تعرج ، و ما وفر األدوية للجرحى يف صفوف املناضلني والثوارجعل صيدليته مأوى هلم كأيضا، 

بعد �جري الفرنسيني واألقدام السوداء  ،ها من ضبابيةتأيضا على فرتة ما بعد االستقالل وما طبع

 ،استغل البعض الفرصة ومت االستيالء على كل ما خلفه الفرنسيون وفرض السيطرة من جديد

فكان املرض واملوت النقطة الفاصلة لصداقة مجعت حالوة  ،قتنتهي الرواية بوجع الفقد والفرا

  .األيام ومرها

  )سرد األحداث التاريخية(المرجعيات التاريخية : ثالثا

تأريخ فقد عملت الرواية على  ،البعض الرواية والتاريخ مصطلحان متالزمان يكمالن بعضهما

طاقة يتم "جعية التارخييةحيث شكلت املر  ،والشخصيات الوثائق التارخييةونقل األحداث 

فالتاريخ عبارة عن سجل  ،استثمارها يف العمل الروائي نظرا ملا ختتزنه من أحداث وتواريخ مهمة

األمر الذي جعل  ،13" باحلوادث املختلفة واملتضاربة أحيانا أخرى مليءحيمل يف طياته ماضي 

عنها وصياغتها يف كوت وكشف حقائقه املس ،جديد  ينكبون على التاريخ لبعثه منالروائيني

نه املادة اليت الفين إىل التاريخ على أ ينظر بإحساسه"فهو  ،أبعاد تارخيية تشكيل أديب فين ذو

بل  ،وهو بذلك ال يكتب التاريخ ،والتعبري عن جتربة من جتاربه ،يستطيع عربها تصوير رؤيته للواقع

روائي عندما يستحضر املادة فال ،14"وحياول خلقه من جديد على وفق رؤيته ،يقيم معامل له
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بعث املاضي من جديد وحماورة احلاضر لوإمنا  ،التارخيية ليس اهلدف منها سرد األحداث فحسب

  :التارخيية اليت ألقت الرواية الضوء عليها واملسارات سنعرض أهم املراحل األيتويف .من خالله

 :)عادة الذاكرةواست كتابة التاريخ الوطني:(لألحداث التمثيل السردي التاريخي -1

اليت حتمل يف طيا�ا  ،الرواية هو اسرتجاع ذاكرة املاضيصفحات طلع على أول ما نلتمسه وحنن ن

عمر الذي سلبها هويتها وقيد تَ من طرف املسْ  ،رة اليت تعاين العنفعمَ تَ ذكريات مؤملة للذات املسْ 

وهو  ؛وال ميثل اجلماعة ككل يف املقابل جند صورة اآلخر املسامل النبيل الذي ميثل نفسه ،حريتها

يؤدي دورا كبريا يف ضمان االستمرارية "واسرتجاع الذاكرة اجلماعية ،)حاييم اليهودي(شخصية 

وصيانته من النسيان  ،اليت متكن مجاعة ما من احلفاظ على ارثها الثقايف واملعريف املشرتك الثقافية

قافية حية تستوعب باستمرار القيم الثقافية تبدو الذاكرة مبثابة ذخرية ث وهكذا ،والدمار والتالشي

. 15"ويبلور موقفها من الوجود ،جلماعة ما بأشكاهلا التعبريية والرمزية؛ أي كل ما مييزها عن غريها

  :من املراحل التارخيية اليت وردت يف الرواية ما يلي

  وما بعدها 1944الجزائر في سنة  :المرحلة األولى  -  أ

القاسية اليت كان يعيشها اجلزائريون إبان االحتالل يف  جتماعيةاالعكست هذه املرحلة احلياة 

، وهو "األندجيان"منطقة سعيدة ومعسكر من متييز عنصري و�ميش لألهايل الذين يطلق عليهم 

واملتقصي ألحداث الرواية جيدها مليئة بصور الفوضى املتصارعان ما يعكس ثنائية األنا واآلخر 

خر الذي كان الطرف األقوى يف هذا الصراع ها تسلط اآلعطب واألخر والتشرد فالعالقة بني األنا

فقد كنت أمام سلطة فرنسية هلا احلق علي يف معاقبيت ": عرب عنه أرسالن يف قوله وهذا ما

 مث سألين ملاذا؟ وال شك أن غاللة اكفهرار كانت قد انتشرت على وجه مسيو. بالتوقيف أو الطرد

اعتمدها االستعمار للتقليل من  تانصف الراب ،األندجيان، 16"براهاه، ال"ويل، وهو ينطق عبارة

مت العالقة ستاف ،الفرنسيني أقل شأنا مناألهايل  يعترب تكان  فرنسا ألن،وإذالهلم اجلزائرينيشأن 

لعله هو ذاك الشعور الذي أدخلين كما : "يقول ،االتمجيع ا�مورسفي ري الذي بالتمييز العنص

مع ثالثة وعشرين زميال لنا من األوروبيني واألقدام  ،فيه كان شديدا شيءكل   ،حاييم يف تنافس

أنا  ،ينظرون إلينا ،خاصة احملظيني منهم بالنظام اخلارجي ،الذين كانوا يف غالبيتهم ،السوداء

ضمن  ،ينا قد رتبونا بقوة أحكامهم املسبقةمسَْ ال ،وكانوا. نظرة أهل املدينة إىل الريفيني ،وحاييم

فاآلخر  ،17"تلك نظرة األقدام السوداء واألوروبيني مجيعا لغريهم من األهايل -ندجيانخانة األ
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ديدة كاهليمنة والتعايل على األهايل الذين يوصفون املستعمر سعى إلثبات وجوده بطرق ع

اجلزائرية مغيبة ومرغمة على التنازل لسلطة أقوى  الذاتونتيجة لذلك أصبحت .باألندجيان

ومن األحداث التارخيية اليت اسرتجعها الكاتب مصادرة . غيب والتخويفاعتمدت على الرت 

مما كنت طالعته يف تلك ": كقوله كما جاء يف نص الرواية  ،األراضي ومنحها للمعمرين جمانا

هم  ،أن املعمرين األوائل الذين استوطنوا منطقة اليعقوبية اليت تعترب سعيدة مركزها ،األرشيفات

وكانوا  ،تابعني للجيش الفرنسي كانوافة العسكر الفالحني؛ أل�م  الذين أطلقت عليهم ص

�م  جيءمث . أغلبهم من الذين زوجوا يتيمات وفتيات من املالجئ يف املرتوبول وكان. مسلحني

وهم يف األصل ليسوا سوى جمموعات من شذاذ اآلفاق واجلياع . ومت التنازل هلم عن قطعة أرض

الفرنسيني أرض  ه منذ أن وطأت أقدامأنّ  تارخيياً  املعروفُ و  ،18"همالذين استولوا على أمالك غري 

مجيع الدول وهم املعمرين الذين قدموا من  ،�جري جمرمي أوروبا وسجنائهاعلى اجلزائر عملوا 

�م ومت توزيعهم عرب  جيءوأغلبهم عبارة عن لصوص ومشردين  ،جتنيدهممت األوروبية إىل اجلزائر و 

فاستولوا على األراضي واألمالك  ،تمتعوا بكافة االمتيازات واحلقوق،ليطنالعديد من مناطق الو 

  .و�بوا اخلريات بتفويض من فرنسا

 ونال ميلك نالذي، )األهايل(كان الظلم بشىت وسائله هو املسيطر على الطرف املستضعفلقد  

لذين ا،زائرينياجلبالنسبة للطلبة  االنفجارهذه األوضاع ولدت  ،من مجيعها واأدىن احلقوق فحرم

تارخيي أن تكون ال ظلمال"فمن املسلحة اللجوء إىل املقاومة يف  يتمثل أن احلل للخروج منها رأوا

لتكون هذه  ،تسعني يف املائة ،مقابل جمموع األوروبيني واألقدام السوداء ،نسبة عدد األهايل

بة اجلزائريني لة للطهذه األوضاع ولدت االنفجار بالنسب" ؟النسبة هي نفسها من األميني منهم

أن احلل الوحيد للخروج من هذه األوضاع املزرية هو اللجوء إىل  ارأو  ، حنيالذين ميثلون األقلية

  .19"يتطلب ثورة مسلحة ،إلزالة الظلم التارخيي ،إن املا جيب"املقاومة املسلحة 

  1962إلى 1954من :المرحلة التاريخية الثانية - ب

، نظرا ملمارسات ة أفضل من سابقتها بل تعترب أكثر سوءا منهامل تكن الظروف يف هذه املرحل

ن الرواية مل وجند أاالستعمار اليت زادت حدة بسب رفض اجلزائريني للظلم والقوانني اجلائرة، 

هم احملطات التارخيية وكانت تدل عليها مبؤشرات من فعرضت أ ،لف عن احلقيقة التارخييةختت
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 ،اليت مل تبتعد عن الواقع بالرغم من أ�ا من فعل التخييل ،خالل تفاعل األحداث والشخصيات

  .املرجعية الروائية املتخيلةهنا تتداخل املرجعية الواقعية مع 

 :الثورة مرجعية -1

،اليت )حرب التحرير(الثورة اجلزائرية من املواضيع اليت طغت على الساحة األدبية اجلزائرية موضوع 

رقعة أرجوانية تزين النص  بوصفها"األعمال ضر يف هذه فلم حت ،صارت موضوعا متداوال بكثرة

وإمنا االرتداد إىل صورة  ،ن الكاتب من العبور إىل اكتساب الشرعية األدبيةوال كجسر ميكّ  ،األديب

، 20"نقيضا لشرعية تارخيية ميثلها اخلطاب الرمسي بشكل زائف ،احلرب ميثل مرتكزا شرعيا نقديا

 إين«:يقول،قت الثورة وكيف كانت ردة فعل فرنسا ومعمريهاصورت الرواية األجواء اليت سب

توجسهم من شيء  ،هم أيضا ،ال خيفون طلبة األقدام السوداء واألوروبينيوجدت كثريا من 

خفي؛ ليس فحسب بل بسب شائعات سرت عن هجومات باألسلحة واملتفجرات وشيكة 

اخلمور  إنتاجمن أرباب  ،بار الكولونولكن أيضا إىل افتتاحيات الصحافة التابعة لنفوذ ك ،الوقوع

وخنق كل حركة هلم يف  ،الداعية إىل قبضة أمنية أشد على دعاة االستقالل ،والقمح واحلمضيات

تتواصل سلسلة األحداث  ،21"املذلة يف شهر مايو املاضي "ديان بيان فو"مذكرة �زمية  ،مهدها

وبتوايل األيام، ازددت شعورا بأين "وروبينيوالطلبة األ بني أرسالن ات اليت تدورفنجد أيضا احلوار 

خالل  ،أضحيت حمل عناية خاصة من زمالء يل صاروا ال يتحرجون يف مواجهيت بأسئلتهم

، عن رأيي يف نتائج سياسة اإلدماج ويف االنتخابات؛ وعن وجهة نظري ...اللقاءات يف الكافترييا

املقصود بالتنظيم السري و  .22"مسلحتنظيم سري يعد لعمل  إنشاءيف الشائعات اليت تسري حول 

والثورة هي رد فعل قوي  ،1954سنة يف مارس هو اللجنة الثورية للوحدة والعمل واليت أسست 

وإن كان  ،أ�ا إرادة حترر زمن القمع وحتويل النفي إىل حتدّ كما   ،واقع الظلم واالستبداد إل�اء

وحتته باألسود  ،الغليظاألمحر  نطت محراء بالبليلة عيد األموات كان" جاء يف الرواية ،"املوتالثمن 

عمليات دامية يف مناطق كثرية من اجلهة الشرقية نفذها خارجون عن القانون، وكان يظهر على 

بيبلكان وإيكو  ركما نقل لنا ما جاء يف جريديت آجلريي 23" صدر اجلريدة اليت نطالعها باستمرار

اليت جتري كل يوم خملفة ضحايا يف صفوف قوات ومهما تكن الوقائع املؤملة، تلك ..."داجلي

على أن نتساهل مع املخربني وال الداعمني هلم  إصرارافإننا لن نزداد إال ،األمن واملدنيني أيضا
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هذا يعين أنه صار ضرورة ملحة وعاجلة حظر احلزب الشيوعي  ،حلماية اجلمهورية وبسط سياد�ا

  .24 " إىل جانب إرهايب جبهة التحرير سلحالذي قرر االنتقال إىل العمل امل ،اجلزائري

  :االستقالل واستعادة الحرية المسلوبة - ب

فعل فرنسا على الثوار الذين  ورد ،تستمر الرواية يف نقل صور وأجواء الثورةوبتوايل األحداث  

يؤكد على بالده فاستعادة الكاتب لفرتة بعيدة من تاريخ ، وا�رمني ارجني عن القانونباخلتصفهم 

وأمجل ما أسفرت عنه هذه . اإلنسانيةاليت متثل جزءا مهما يف تاريخ ،الذاكرةب ارتباطه الذايت

نقلت لنا الرواية صور  رغم الفقد والوجع واالنكسار،و املواجهات هو اسرتجاع احلرية تدرجييا

ن نشرات األخبار املفصلة ع"تابعت مجوع اجلزائريني  ، حنياالستقالل بإعالناالبتهاج والنصر 

حتيا اجلزائر ترتفع "هتافات"، وحناجرها تلهج بـ25" اإلعالن الرمسي لالستقالل يف أكثر من حمطة

مث تتلوها أخرى يف إيقاع  . مث ختبو. فتتموج إىل أبعد نقطة يف الشوارع اخلمسة ،من وسطهم

هكذا كانت ، 26" قوية وحادة كأ�ا من حناجر حناسية تتخلله زغاريد ،كوريكرايف مثري وخالب

  .أجواء االحتفال باالستقالل واحلرية بعد قرن ونصف من االستبداد والظلم

مل يكن بداعي  بعثها من جديدإعادة و  ،مةالكاتب هلذه احملطات التارخيية اهلا اسرتجاع إن

يف �ذه الفرتة التذكري والتعر إىل من خالل استحضارها هدف وإمنا ي ،حسبالتوظيف التارخيي ف

حتوالت عديدة يف جوانب  ة،الفرنسي الغطرسة فيها الدولة اجلزائرية نتيجةً اليت عرفت ،التارخيية

  .خمتلفة سياسية واجتماعية وثقافية

  )صورة األنا و اآلخر في الرواية: (المرجعية االجتماعية:رابعا

كما جندها أولت اهتماما كبريا   ،اآلخراألنا و  اجلدلية بني عالقةلل احتواءً أكثر الفنون الرواية من 

 ،آمالهفتحت أمامه ا�ال ليعرب عن أفكارهو  ،األنا الذي كان الطرف األضعف يف كل مرةب

ومبا أ�ا تعد من أقدر الفنون على تقدمي تفاصيل احلياة بكل حقائقها وأوهامها، مما يتيح "،وخيباته

طريق فهم  إذ تستطيع أن تفتح أمام املتلقي ؛فيها" اآلخر"و" األنا"بني سة إشكالية العالقة لنا درا

اآلخر "رغم من وجود بال ،"أنا وحاييم"مر خيتلف يف رواية لكن األ 27"الذات واآلخر معا

مل  ختالفه يف العقيدة  واجلذر،ااآلخر النبيل واملساملالطرف يقابله  ،احملتل واملغتصب "الفرنسي

اليهودية  عائالتمنوذج لل" حاييم اليهودي وعائلته. "مينعه من العيش املشرتك حتت راية اإلنسانية
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 ،واحلياة الكرمية يف أجواء احلربها امتيازات فرنسا والتجنيس لضمان احلرية اليت مل تغر  ،اجلزائرية

  .م وعادا�مهانتمائ على ةظافاحملصلهم و حنياز أللوا االظبل ف

 جية كتابة جديدة تشكلت ماد�ا من مواضيع هلايإّن البعد الرمزي هلذه الرواية مسح خبلق اسرتات

واآلخر اهلوية والتاريخ الوطين، حيث جعل من صدى واسع يف الفكر العريب والغريب األنا 

انطالقا من هذا سنقدم قراءة . شخصياته ومنط تفكريها صورة تعكس احلياة يف تلك الفرتة

  :للثنائية

  ):مالمح تشكل الهوية الجزائريةالذات و (األنا صورة  -1

 ،ر احلياة يف ا�تمع اجلزائري اليت مل تغري احلرب منها شيئاعرضت الرواية العديد من العادات وصو 

بطعم  فمن خالهلا حتس،أي عائلة جزائرية كانت متمسكة بعادا�ا وقيمهاكفعائلة أرسالن مثلها  

 احلميمية، من خالل تلك األوصاف من أضفى على احلكي نكهة قريبة" ما  اهلوية الوطنية

 ث لنا عن األطباق التقليدية واللباس اجلزائري األصيلفتحد ،28"املناسبة والسرود الدقيقة

ولكين كنت أيضا أخربت حاييم عن حفل ": ورد ذلك يف قوله ،واالحتفال باملناسبات الدينية

وقلت له إين متنيت لو أنه كان حاضرا معي ليشاهد فانتازيا اخليالة ويأكل . �اية موسم احلصاد

عادات اليت كانت تتميز �ا الذات اجلزائرية جعلتها هذه ال ،29"مشوينا وسفة الكسكس بالعسل

 ،وإمنا كانت نقطة القوة الدافعة للتمسك بالوطن واهلوية ،ال تستسلم لواقعها الذي فرض عليها

يف املطبخ، وكانت ال خترجها  نة األوايناأخرجت مواعني الفخار واملالعق الفضية من خز " :يقول

للفطور والغذاء  ،وحضرت يل. مهمة جتتمع العائلة خالهلا إال للخاصة من الضيوف أو يف مناسبة

، 30"  ...مأكواليت احللوة اللذيذة احلارة والدمسة، من بغرير ومسمن ومبسس ،والعشوية والعشاء

ترتدي امللحفة أو  فال تتخللهن إال نادرا امرأة من األهايل املسلمني" :يقول ،وكان للباس أيضا دور

و بعباءة وكنبوش أ ،قليدي، هو أيضاأو رجل يف لباسه الت. يف اخلروج لباسها التقليدي ،احلايك

والوعي  فالذات هنا وصلت إىل ذورة النضج 31" شاشية على رأسه وآخر بطربوش غالبا

تستثمر الرواية مقومات اهلوية املرتبطة انطالقا من هذه األفكار احملورية  .واهلوية) الوطن(باملكان

وحضورها يدل على التمسك باملكونات االجتماعي يف تلك الفرتة بالواقع املعيش واملستوى 

  .األساسية للثقافة اجلزائرية

  صورة اليهود في الرواية-2
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وفجر العديد من األسئلة عن  ،أثار احلديث عن اليهود يف الرواية حيزا واسعا من اجلدال 

شارك  ،ودي إنسانا مميزاأن جيعل من  الشخص اليه ،األسباب احلقيقية اليت أدت باحلبيب السائح

يف الثورة وهو الذي عرف تارخييا خبيانته ومواالته لالستعمار، لكن املتصفح للرواية جيده يتحدث 

ألن هذا هو األصل يف  ،عن العالقات اإلنسانية اليت يسودها التسامح الديين رغم االختالف

لتمييز الذي دمر حياة احلياة أن تبىن العالقات على التفاهم والتحاور ال على العنف وا

والثانية . األوىل ملوشي والد حاييم بعمامة من اجلوخ: صور نصفية مكربة  يف براويز: "يقول.البشر

كم وجد�ا يف نظر�ا الطيبة املساملة وحلي أذنيها ورقبتها وشدة عصابة رأسها . لوالدته زهرية مساح

إىل  ة احملافظة واملندجمة يف اجلزائرينيعائلة حاييم كانت من العائالت اليهودي، و 32"!تشبه جديت

 ،، وهذا ما عرض حاييم للتمييز العنصري ومت اعتباره من األندجيان املتخلفنيحد شعورها بالوطنية

فدليلهم بالنسبة حلاييم بن ميمون أنه ال يزال يستعمل امسا  "ألنه مل يغري امسه إىل اسم أورويب، 

كما فعلت ذلك عائالت من اليهود املستفيدين من   ،ويبكان جيب على عائلته أن تغريه باسم أور 

عائلة بن ميمون اليت نزحت من األغواط بعد احتالهلا يف بداية املنتصف "، و33" قانون التجنيس

الثاين من القرن املاضي، كما حدثين عنها حاييم ذات مرة، كان لسان أفرادها مستقيما وسليما يف 

من خالل ف ،34"بقية اليهود األهايل يف جهات ومدن أخرى نطقهم األصوات العربية، مثلهم مثل

وما أراد هلا الكاتب أن   ،صورة اليهودي اليت مثلها حاييم وعائلتهيف الرواية هذا املقطع جتسدت 

تتكلم اللغة العربية وتشرتك مع العرب فيبعض العادات والتقاليد  ،االنفتاح والتحاوره من بتتصف 

كما يف مراسم   ،عوائد األعراس عند عائالت اليهود واملسلمني وتشا�ها"واخلاصة باألكل والزواج 

وألبسة الرجال،  !مشيا أو يف هودج أو على ظهر دابة ،موكب العروس يوم زفها إىل بيت العريس

أجبت أن عائليت مثل "و ،35" ...هلذا وذاك منزلته االجتماعية ،يف تلك األعراس تصف وحدها

ولكن ملاذا كنت سأشعر بالغثيان لو أن املدير طلب مين  ،تلك اللحوم عائلة حاييم ال تأكالن من

أن أخصص له بعض تلك اللحوم بأمسائها، كما كنت أراها أحيانا يف دكاكني اجلزارين غري 

فكانت  ،36"املسلمني واليهود مسلوخة معلقة من قوامها يف معاقف أو مقطعة على طاولة العرض

  .املسلمني يف عادات كثرية، رفضت  االستعمار وجرائمه هذه العائلة اليهودية تشرتك مع

  :المرجعية الدينية: خامسا
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استند فيها على املبادئ ،انطالقا من أحداث الرواية وموضوعها جند أن الكاتب وظف مؤشرات

والديانة اليهودية اليت حافظت عليها عائلة  ،توضح اخلصوصية الدينية لإلسالم واألسس اليت

خيتلف أن الدين السماوي أو الدين الوضعي لديه مادة غنية وعميقة معرفيا  ال أحد"حاييم، 

فالدين هو أحد  ،لتكون مرجعية من املرجعيات اليت قد يرتكز عليها الكتاب ،وفلسفيا وثقافيا

تبعا  ،واملرجعية اليت يلجأ إليها بعض الكتاب حينما يفكرون يف كتابة نص ما ،منابع الثقافة

وقد نصت األديان  على  ،37"واملبادئ اليت يؤمن �ا هذا الكاتب أو ذاك �موعة من القيم

إذ أن . ضرورة العيش املشرتك واالبتعاد عن التعصب الديين من أجل ضمان السالم والتسامح

الدين يشكل اجلزء األكرب من هوية وثقافة ا�تمعات، واحلبيب السائح طرح فكرة جوهرية مفادها 

هي األمشل وطعم احلياة اهلادئة تقوم على  اإلنسانيةالعداوة والبغضاء ألن أن االختالف ال يولد 

بل  ،لالنغالق على اآلخرسببا واالختالف يف الدين واملعتقدات ليس  ،تقبل اآلخر والتحاور معه

من املؤشرات . يبقى املعتقد حرية شخصية ،اخللقجيب االنفتاح والتسامح ما دمنا نشرتك يف 

تبسم مث  !أعتقد أن يف دينك كما يف ديين عريا �ذا الذي كان عليه متثال مدرستنا ال":الدينية نذكر

العري  !لذلك يصفوننا بأهل احلرام" فقرأت إيلّ  ،باحلذر نفسه ،على كراسه وأدارهكتب بدوره 

من هذا أن يهود اجلزائر ومسلميها قدميا  الواضح ،38"!وأكل اللحم من غري ذبح حرام. حرام

ال أنسى أيضا مناسبة املولد " ل أيضااقو  .بادئ يف أكل اللحم وجتنب العريض امليشرتكون يف بع

وجه  ىاستحوذ عل... بو حاييمألنا موشي  النبوي والديك املعروف بريش نوار الفول الذي ذحبه

استحوذا مل أعرفه من قبل وهي تقص علي، وأنا طفل نشأة الين حممد، فرحت حينها  ،جديت

االحتفال باملناسبات  ،39"ئال أكانت تشبه صور األطفال الصغار يف سنه؟أختيل له صورا متسا

يضيف ،وحىت يف أصعب أيامهم مل يتخلوا عنها ،الدينية من العادات اليت متيز اجلزائريني منذ القدم

بطاجني رقاق آخر يف عاشوراء القادمة أو املولد النبوي، إن صادف ذلك عوديت  ووعدتين"

بإيقاد  ؛بويإىل غرفيت، حدثتها عن احتفاء أهل حي القصبة باملولد النوقبل أن أقوم . لعطلة

هكذا كانت والزالت صور االحتفال باملناسبات ، 40"خراج الصدقاتالشموع وربط احلناء وإ

  .الدينية اليت توارثتها األجيال

حلروف قرأت اسم حاييم بنميمون حتت النجمة السداسية حمفورا با" جاءأما عن الديانة اليهودية 

ممددا يف حلده  ،ولوهلة تومهت حاييم بوجهه احلي الذي رأيته عليه آخر مرة يف وهران" ،41"العربية
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فقد كان ذكر يل مرة أن كثريا منهم يف الشتات يؤمن  !مل يزحف حتت الرتاب جبسده إىل القدس

املعتقدات  تعد هذه من ،42"وعرب يل أن روح اإلنسان ختلد يف مساء الرتبة اليت نبت فيها. بذلك

باإلضافة ، ملا يفارق احلياة ختلد روحه يف مساء الرتبة اليت نشأ فيها اإلنساناليهودية اليت تقول بأن 

يتضح أيضا أنه على اطالع ومعرفة واسعة بالديانة  اإلسالميةإىل دراية الكاتب باملرجعية الدينية 

  .اليهودية وخصائصهم

  :خاتمة

ليسقط عليه كل مدركاته  ،رحبا للروائي ألدبية اليت تفتح فضاءً توصف الرواية بأ�ا من األجناس ا

وفقا  ،فيطرح القضايا املسكوت عنها والصراعات اليت تواجه ا�تمع ،ومعارفه اليت تكتنزها ذاكرته

ومن خالل قراءتنا لرواية أنا وحاييم وحتليلها وفقا  ،لقالب فين خيضع للجمالية الشكلية واللغوية

  :أمههافية وقفنا على مجلة من النقاط للمرجعيات الثقا

على  إسقاطهن بدافع بعثه من جديد و أن عودة الكاتب إىل املاضي واستعادة الذاكرة التارخيية كا-

  .احلاضر

متظهرت املرجعيات الثقافية يف رواية أنا وحاييم من خالل جمموعة من املؤشرات واملعطيات  -

  : أبرزها

 ،الضوء على فرتات مهمة زمن االحتالل الفرنسي للجزائر السرد التارخيي لألحداث وتسليط

خصوصية املكان الذي ميثل االنتماء واهلوية بالنسبة للجزائريني الذين متسكوا به وبعادا�م 

  .وتقاليدهم

التحوالت تتصارع الذات اجلزائرية مع اآلخر الفرنسي من أجل التأكيد على هويتها يف ظل  -

  ..يديولوجية اليت فرضها املستعمراألالسياسية واالجتماعية و 

رجعيات الثقافية املف يوظفكان ت،واحتوائه بالتاريخالواسع على وجود الوعي  أكدت الرواية-

قدرته يف حتقيق الكثافة املرجعية على  ،أبانتمميزة حمكمةبطريقة و ، ومبستوى راق جدا واسعبشكل 

  .ورات املرتبطة باملاضي وا�تمعة جمموعة من التصر ساهم يف بلو  مما اليت يفرضها السرد

قدمت لنا الرواية رسالة نبيلة عن التعايش  ،االختالف يف األديان والعرق ليس سببا لنبذ اآلخر -

  .السلمي والتسامح الديين
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واستطاع أن يلج يف  ،لثقافة من مجيع مظاهرها التارخيية واالجتماعية والدينيةروائي اتناول ال -

  .ن ينزاح عن التقنيات الفنية واجلمالية للروايةدون أ ،أعماق ا�تمع

كأ�ا جزء من هوية ال ميكن هكذا غدت هذه املرجعيات نقاط تواصل إنساين تتقبلها العقول  و -

التساؤل عن مدى صحتها وواقعيتها، إمنا يشحنها املرجعيات ال يقوم الفكر ب ألن، نسيا�ا

  .روحهااالستحضار بطاقة إجيابية كو�ا فكرة سامية يف 

  .املرجعيات الثقافية حتولت إىل بُعد مجايل يقصد كرموز داللية إحيائية للتواصل واإلعجاب  -
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