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يني الذين فنالت اهتمام الروائ ،إبداعيةفنية  يف صورشرعية الغري  األفارقة هجرةظاهرة  انعكست     

صورة االفريقي يف اخلطاب السردي رواية ": ملعنونة بـــــاهذه الدراسة و  ؛ قصص هؤالء املقامرين ونرو ي واأخذ

كشف الصور اليت عرب عنها   ىلإ�دف و  تسليط الضوء على هذه الظاهرة،، حتاول "وذجامنأ) كاماراد(

قراءة و  ،)-الضياعو  صديق احليف-"كاماراد( صديق حاج أمحد الزيواين يف نسقه الروائيالروائي اجلزائري ال

  . ترمي إىل إبالغهاإىل بؤرة الرسالة اليت  ولصالو و  ،ذات البعد الفين الداليل اللغوية اعالما�

ما مدى أمهية الصورة  :من قبيل عدة أسئلة جابة علىلإل؛ "املقاربة السيميائية" باعتمادناسنحاول و       

يف  اإلفريقينسان إلمن أي زاوية صور لنا الروائي الزيواين او  ما هي أهم وظائفها؟و  الفنية يف العمل األديب

  ؟"كاماراد" خطابه السردي

  . )صحراءالكولونيالية ،   ، كاماراد،صورة، سيمياء، إفريقي(:  يةالكلمات المفتاح

Abstract : 
          The issue of illegal immigration in Africa had been treated as an artistic 
image in literary works and many novelists were attracted by the stories of 
those immigrants, and this study focus on this phenomenon, and shows how 
the Algerian novelist such as Saddik Hadj Ahmed Ziwani who dealt with this 
topic in his Novel Kamarad; so, we want to mention how did he give us all 
that different language signs and artistic images. In this study, we try to adopt 
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the semiotic approach to answer several questions such as: How important is 
the artistic image in literary work, and what are its most important functions? 
From what angle did the Zaywani novelist portray the African man in his 
narrative speech, "Kamarad"? 

Keywords: Picture, Semiotic, African, Camarad, Colonialism, The desert . 

 

  : مقدمة:أوال

اإلسقاطات ا�تمعية والتناسخ الفعلي بني أفعال بين البشر، ضربا من ضروب  تعد  

غري حمدودة، وملا كان  ومنه أي جتربة إنسانية سواء كانت حمدودة أ بداعي الذي ال ختلالتمازج اإل

لبعض، مبا ة البشرية على مر السنني، ظالال بعضها األمر كذلك، فقد غدت األعمال اإلبداعي

ا ترسم صورة األعمال بدوره هذه حتمله حنايا كل عمل من جينات وراثية إبداعية لعمل آخر، وكل

ش، مبا حيمله من متغريات، وما يكتنفه من تناقضات وجتاذبات، يصورها لنا املبدع ية للواقع املعتقريبي

تارة أخرى،  وباهتة مظلمةويسقطها على صفحات كتاباته واضحة املعامل تارة،  ،حسب قناعاته

 هذه اكسالذي  و  ولعل هذا الغموض وهذا التذبذب يف التقاط الصورة وعرضها على املتلقي، ه

  .  عمال أمهية بالغة، وأضفى عليها مجاليات مميزةاأل

العديد من الروائيني والكتاب اللتقاط صور واقعهم وجمتمعا�م، كل حسب  قد انربىل  

فجاءت الصور  ،�ا هارؤيته اخلاصة وقراءته الشخصية، وكذا حسب اآللة  اإلبداعية اليت التقط

من تراث وزخم ثقايف وحضاري يرتفع وينخفض  متباينة حول حضارات وجمتمعات خمتلفة، مبا حتمله

تسليط الضوء األوراق البحثية، نرمي إىل  هذه حنن يفو  .تلك من عدمه والصورة أ هذه تبعا لوضوح

لإلنسان اإلفريقي،  ،"كاماراد" يف روايته " الصديق حاج أمحد" إبداعية التقطها الروائي على صورة 

رية عن األنظار، ال يكاد خيوض فيها إال ثلة  من املفكرين الذي ظلت صورته إىل زمن غري بعيد متوا

  . بعض املهتمني باألدب األفريقي على قلتهمو  هناك، أو  هنا أ

لعرق و  معلوم يف العرف اإلبداعي، فإن التصوير األديب لظاهرة من الظواهر أ وكما هو   

تلك  وصورة األدبية أال هذه من األعراق، البد وأن يعقبه جدل كبري يتمحور حول دواعي إخراج

 ومن الغرف املظلمة آلالت التصوير والتحوير اإلبداعي، وإظهارها للعلن ومدى توفق الكاتب أ

الصورة، خاصة إذا ما عرفنا أن الصورة  هذه الروائي يف اختياره للزاوية اليت التقط منها واملبدع أ
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الصور اليت حاولت  بعضالتقاط ختص اإلفريقي الذي ما زالت الكثري من مالحمه غري مكشوفة رغم 

    .  املعامل هذه الكشف عن

ئية من حضور مميز قد حاولنا مقاربة موضوع البحث مقاربة سيميائية، نظرا ملا للسيميا  

ليات إجرائية، شيمتها كشف العالمات املتموقعة داخل صورة اإلفريقي يف األعمال مبا حتمله من آ

القراء، النصوص لتصبح سالكة وميسرة لفهم   هذه ذليل عتباتالسردية املختلفة، واليت من شأ�ا ت

حماولني قراء�ا قراءات خمتلفة تعيد بناء ما حتطم من صورة اإلفريقي داخل النسق السردي، لينتصب 

، إال أن متفصال�ا الكامنة فيها إن اختلفت أبعادها كصورة إبداعيةحقيقة واقعة متجسدة، واليت و 

احلقيقة اليت ينشدها الكتاب واملبدعون على اختالف أقالمهم وتعدد  واملشكلة هلا، تظل هي

  . قناعا�م

  :يةمفاهيم إضاءات: مدخل:ثانيا

  :"صورة"في مفهوم كلمة  -1

 َصوٌر؛ِصوٌر و و  اجلمع صورٌ " ":صورة"كلمةعن   معجم  لسان العرب جاء في  :لغة" الصورة"- أ

يـُْنَشُد هذا البيت و  ْسر الّصاد لَُغًة يف الصَُّوِر َمجُع ُصورٍة،الصَِّوُر،ِبكو  :اجلوهريُّ . قد صوَّرُه فَتصوَّرَ و 

 . "ُهّن َأْحَسُن ِمْن ِصريَاِ�ا ِصَورَاو  ***أْشبَـْهن ِمْن بـََقِر اْخلَْلَصاِء : "َعَلى هذه اللُّغِة َيصُف اَجلَواري

أراد بالصورة  أن الصورَة َحمََّرمٌة؟ أما علمتَ :يف حديث ابن مْقرِنٍ و  . صوَّرَُه اهللا ُصوَرًة َحَسَنًة فـََتَصّورَ و 

أتَاِين الليلَة :يف احلديثو  .التََّماثيل :التَّصاِويرُ و  .تومهت صورته فتصّور يل:َتَصوَّرت الّشْيءَ و .  ..الوجهَ 

 على حقيقة الشيءو  الصُّورة َترُِد يف كالم العرب على ظَاِهرَِها،:ريبِّ ِيف َأْحَسِن ُصورٍَة قال ابن األثري

  . 1"على معىن صَفتهو  ته،هيئو 

 وليس من السهل أن نتحدث عن مصطلح الصورة يف كلمة أ :اصطالحا" الصورة"مفهوم - ب

تبنيها لصور و  ،نزياحها عن الثقافة البصريةاو  ن معناها املعروف لدى العامةعكلمتني، خلروجها 

دية كما يسميها الباحث بالغة الصورة السر  إىل داالصور البالغية، امتداكمعلوم أيضا   وأخرى كما ه

.  الدراسةو  نالت الصورة الفنية هذا النصيب الوافر من البحث "، لقد"مصطفى الورياغلي"املغريب

جزر يف حتديد مفهوم الصورة الفنية، فعلى سبيل التسمية و  الدارسون بني مدّ و  مع ذلك ظّل النقادو 

 ،)الصورة البيانية(و ،)صورة البالغيةال(و ،)الصورة األدبية(ظهرت هلذا املصطلح عّدة تسميات مثل 
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لذلك مل يكن سهال على الباحث أن حيّدد مفهوًما  قاطًعا مانًعا للصورة  ،)الصورة ا�ازية(و

  . 2"الفنية

يتم رمسها برموز لغوية مشكلة إذ ، يف النصفين   معىنإىلجتنح الكلمة يف النقد احلديث و         

 ،رئيةاملغري زها من أجل الوصول إىل الرسالة ب حل لغشبكة نصية حتمل يف جوفها عقدة، وج

ذلك يكون طبعا من خالل النسق النصي الذي ذكرت فيه هذه السمة اللغوية،عن طريق تتبع و 

   . )الداللة(معرفة املعىنو  العالمات كدليل لغوي يساهم يف الوصول إىل حتليل منطقي

يقدم للذهن . ..تفكري"أ�ا ء يف معجم روبري جا فقدخيص املفهوم العام للصورة  أما فيما        

نا يف بصفة عامة، لكن ما يهم (Image) هذا فيما خيص احلديث عن الصورة 3"رمسا بطريقة ما

الصورة و  الناقد نورمان فريدمان بني الصورة"قد فرق و  ؛(Imagery) الصورة الفنيةهو دراستنا هذه 

ب على وجه التخصيص لتشري إىل الصور اليت تولدها تستخدم يف جمال اآلدا"، فهذه األخرية الفنية

إىل  واملتلقي من قبل، أإما إىل جتارب خربها  :العبارات وحبيث تشري الكلمات أ ،اللغة يف الذهن

تستعمل يف الصور  ؛ فهيوهلذا املصطلح استعماالت باإلضافة إليهما 4"انطباعات حسية فحسب

يف العصر احلديث اجتاه اهتم بالصورة ذات الرؤية الرمزية،  ظهر"كما  .البالغية البيانية كاالستعارة

بناء و .  5"األساطريو  اعتمدوا يف ذلك على الشعائرو  "فاهتم أصحاب هذا االجتاه باألمناط املكرورة

 . 6"الفنان من معطيات متنوعة خيالعليه تعّد الصورة الفنية تشكيال لغويا، يتكون يف 

   :وظيفتهاو  أهمية الصورة الفنية -2

 املعىنو  مع قضية اللفظ اجند هلا جذور  إذالصورة الفنية يف العمل األديب موضوع قدمي جديد،       

آخرون قّدموا املعىن من بينهم و  للفظ عن املعىن من بينهم اجلاحظ،مقدم : اليت انقسم أنصارها إىل

 ّنظم اجلامعة لثنائية اللفظبوضعه نظرية ال"منهم عبد القاهر اجلرجاين بني األمرين غريهم ربطو  ،امةقدّ 

– إّن املعىن:"عصام لطفي الصّباح"يقول أيضا  7".حمددا�او  املعىن، ولتحديد معامل الصورة الفنيةو 

البالغة يف و  اكتماهلا يف الذهن،و  الفكرة السابقة على األلفاظ من حيث وجودها"هو -واحلالة هذه

 دثه يف هذه املعاينكاره تعبريًا متميزًا؛ مبا حيأفو  فالشاعر يعّرب عن معانيه 8"الغايةو  بلوغ القصد

املهن و  يف ذلك حاله حال أي صانع من الصُّناع يف احلرف وهو  األفكار من صياغة خاصة به،و 

فهؤالء خيتلفون يف أساليب عملهم، مع أ�م متفقون على الرغبة يف إخراج أعماهلم بصورة . السائدة

  . 9"خالقة مدهشة



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة        2021 :السنة 1: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  1183 -1167 :ص 

 

1171 

  University of Tamanghasset Algeria                                        اجلزائر  -جامعة تامنغست

 التعبري عنه بصورة متفردةب املبدع يتميزلكن  هّني؛ وهو  لدى اجلميعد املعىن هذا يعين وجو         

يقول يف ذلك  ،بعده الداليلو  دون املساس باملعىن تتميز بقدر�ا على التأثري يف املتلقي بتقنية فنية،و 

وجه وجها من أ وتعّد الصورة الفنية طريقة خاصة من طرق التعبري، أو  ":الناقد عصام لطفي الصّباح

مع العلم أّن الصورة  ،تأثريو  الداللة، لذلك فإّن أمهيتها تكمن يف ما حتدثه يف املعاين من خصوصية

يف كيفية التقدمي، فهي و  شكله،و  مدلوالته، بل يتم التغري يف طريقة العرض، ولن تغري طبيعة املعىن أ

 القارئ  يثري فضولبعد مجايل وذ تشكيل فين إحيائي ، فهي10"تزيينهو  تعمل على حتسني املعىن

  . ذبه لفهم معاين هذا العمل اإلبداعيجيو 

احتل مصطلح  "أمهيته؛ إذ ، �ا يكتسيمن العمل اإلبداعي أجزء ال يتجز الصورة الفنية ف       

 العمل الفين، أركان  الفنية مساحة يف الدراسات النقدية احلديثة؛ ألّن الصورة ركن رئيس منالصورة 

.  املتلقي هي وسيلة إليصال فكرته إىلو  ليت يتوسل �ا يف صياغة جتربته الشعرية،هي وسيلة الشاعر او 

ذا نقوض �و  ،صدق الصورة الفنية يف امهم االصدق الفين دور  ؤديكما ي  ،11"عليهو  حيكم �ا له أو 

رسم حروف عمله على يعود إىل قدرة املؤلف  ذلكو  ؛"أعذب الشعر أكذبه: "تلك املقولة

، على للمتلقي عواطفه يوصلبالتايل و  ،حتت نسق اللغة الشعريّة ،ول يف خاطرهما جيو  بأحاسيسه

جناح العمل الفين يقوم على ، ذلك أن 12"العاطفة عالقة وثيقةو  العالقة بني الصورة الفنية" فرض أن

  .اتفاعل املتلقي معهمدى يف ، و رهان جناح هذه الصورة

  ):ة سيميائيةمقارب"(كاماراد"صورة اإلفريقي في رواية :ثالثا

  :سيميائية العنوان -1

؛ فهي املعاصرين عتبات اخلطاب األديب يف اآلونة األخرية مكانة مهمة لدى النقاد تبوأت        

ظهره يف شكله اللفظي، مما توحي بشيء آخر غري الذي ت حنيقيمة فنية مجالية ذا  ارمزي ابعدمل حت

حيوز اهتماًما مثريًا يف  paratextلنص املوازي بات ا"، فقد للمنت �ذا املفهوم نصا موازيا اجعله

إذ ، 13"املقاربات النقدية املعاصرة، بل أضحى ميتلك نظريته اخلاّصة به يف خضم النظرية األدبية

على  الفتة لالنتباه، وتنفتح )كاماراد( عتبة مدونتنا ومعانيه ، ، ويتخلل أعماق اخلطاب يتغلغل يف

   .الذي يتضمنهاالنص على  وتنعكس إحياءات عدة، 

جمموعة وظائف  هفيإىل النص، و جذب القارئ  خاصية يهيمن عليها، تتمثل يفلعنوان ل        

، هذا الذي قد يدفع 14"هءار إغو  القارئ إغواءو اإلحياء به،  وتعيني حمتوى النص أو التسمية، :" مثل
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لرمزية؛ مثريًا او  الغموضالتميز مثل نوعا من  اهو سيكف ،يتفنن يف تشكيل عتبة خطابهاألديب إىل أن 

أو إجياد  را�ا،فك شفاولة روح حم اباعثا فيه ،حول هذه الرمزية بذلك تساؤالت يف النفس املتلقية

   ).كاماراد( مدونتنا وهي احلال يف ،جمموع العالئق اليت تربطها بالقضايا املعاجلة

، هي كلمة )رفيق(تعين فرنسية ظة هذه اللفو  نستقبل به رواية الزيواين، أول ما  )كاماراد(          

فهي إذن تغري وتغوي  ،خلطاب الروائي العريبايف عنونة نادرة هي حالة و  ،ليست مرتمجةو  معربة

اهلجرة غري ، أو عامل )األفرقة( بقراءة املنت وتتبع مراحلها، لكو�ا تذهب بذهن القارئ إىل عامل

عية الصعبة اليت تعيشها دول الساحل جنوب ، اليت أتاحتها الظروف االقتصادية واالجتماشرعيةال

الصحراء، وجعلت إنسان جنوب الصحراء يف لقاء واحتكاك مباشر مع إنسان مشال القارة املختلف 

ليضع القارئ يف  "الضياعو  رفيق احليف:"املتمثل يفو العنوان الفرعي  مث يأيت .نسبيا لغة وعادات

  . ن صعبة وعنوا�ا احليف والضياعاإلطار العام للقصة ملمحا إىل أن الرحلة ستكو 

 وحن أفارقةنقطة انطالق للحديث عن رحلة غري شرعية ملهاجرين و  مدخلإذن العنوان ف          

يف الوسط السردي الذي اختاره السارد تلخص حادثة معيشة ، وخباصة ) كاماراد(ذلك أن  أوروبا؛

إىل اسم تعارف ) رفيق(ها احلقيقي العادي منذ مطلع األلفية اجلديدة، وكأ�ا لفظة انتقلت من معنا

بصرف النظر عن امسه ) كاماراد(ومناداة، فكل إفريقي يف هذا الوسط اجلديد الذي انتقل إليه 

، اليت سيتكفل )احليف والضياع (احلقيقي وبلده الذي أتى منه، وهذا يف حد ذاته مظهر من مظاهر 

عالمة  وكشٌف له، يغدو  تعريٌف بهو  لنص،تسمية ل وفالعنوان من حيث ه"؛ السارد يف عرضها

العامل، ليصبح نقطة التقاطع و  تتموقع على احلد الفاصل بني النصو  سيميائية، متارس التدليل،

جيتاح  و  العامل إىل النص، لتنتفي احلدود الفاصلة بينهما،و  االسرتاجتية اليت يـَْعُرب منها النص إىل العامل،

ن العنوان كبوصلة يقتدي أكو  ،وافقعالقة بني النصني هي عالقة  تالفبالتايل و  ،15"كّل منهما اآلخر

، كونه عالمة لغوية يستشفها القارئ النموذجي من خالل فك اخلطاب�ا القارئ يف مفاصل 

  .يف النص طروحةالصور املتنوعة املو  ،شفراته داخل السياقات املختلفة

 ؛تناقلتها وسائط التواصل االجتماعي غريققصة مهاجر إفريقي  يف النص الذي بني أيدينا     

أنا مرتاٌح جدا يا أمي؛ ألن :"يف رسالته  "مامادو"يقول املهاجر ما استهل بيه الروائي روايته وهو 

 . . أخريًا. . . . . . من يدري؟رمبا أكون الّلحظة يف جوف احلوت. . القارب غرق بنا عرض البحر
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. وَداًعا أيها اجلنوب البائس. . . . بَقْ . . بَقْ . . بَقْ . . ةنزلِت سهال يا بـَْقبَـقَ . . حللت أهال يا غرق

 ."16 .  

الكولونيايل يضرب بظالله يف أفق النص الذي خلفه الفكر نرى هنا امللمح         

فها القاهرة إىل ظرو و  ب اإلفريقي املهمش من حياتههر حني يأورويب؛ /إفريقيأو الشمال /اجلنوب

رمز غناء الراي  الشاب خالد املظلمة اليت عرب عنها امرة حبياتهغقرر امليا، فركزية حيلم �محياة أوروبية 

ما . . املستقبل مسدود:"يقوليف مستهل روايته وائي يستحضرها الر  )ـةGاحلرا(يف أغنية ي اجلزائر 

ستدعاء الكاتب هذه الرمزية الشعبية اخلاصة فا ؛17". . ّال الدودو  احلوت. . أبقى فالدوق حىت بّنة

   .فكرته عمقا داللي�ا  أعطىبالتايل و  رسالته للمتلقي إيصال يفوسيلة تساعده جلزائر با

  :صورة اإلفريقي -2

 جمموعة من رفاقه،و  ورمست لغة السارد صورة عن اإلفريقي املهاجر الذي اختار مصريه ه        

وعة من مثلت هذا املشهد جممو  باحثًا عن حياة أفضل وراء البحار؛ اهلجرة السريةذلك بو 

أفراد و  هوما تتمناه  الذي يسعى إىل حتقيقب" مامادو"الشخصية الرئيسية املدعوة  منها الشخصيات،

مل ":، يقول مامادوممنه يف بالده ونيحاول اخلروج من البؤس الذي يعانأهله، لو  أسرته خارج وطنه

أعرف أين . .لدورادوفيما مّنيت النفس به، حيث اجلّنة هنالك على الضّفة األ. .أُّوفق لبئس خبيت

لكن الثمن غال؛ إذ كان  18". .تركت خلف ظهري، ترسانة ثقيلة من الّديون على كاهل األسرة

منطقة أدرار الواقعة جنوب  إىل عليه أن يقطع هذه املسافة وسط الصحراء الصعبة واملخيفة ليصل

د داعإلاو  لبحر املتوسطغرب اجلزائر كجسر للوصول إىل املناطق الشمالية اجلزائرية املطلة على ا

   . حنو أوروبا شرعيةاللحرقة؛ أي اهلجرة غري ل

عالقة  هي نتاجو  ، األفارقة لدى الشعور بالدونية  متثل البائسة ة صور أن هذه النالحظ          

 ، بفعليف الفكر اإلنساينجتذر  الشعور اهذأن حىت  ؛الرجل األسودو الرجل األبيض  بنيتارخيية 

ولع املغلوب بالغالب على ظاهرة أو لنقل  ؛األبيض األورويبفريقي األسود إىل عامل هروب اإل ظاهرة

روج من وحل لينجح يف اخل ،هإثبات نفس تدفعه إىل نضال مرير يف سبيل حد تعبري ابن خلدون، 

يف الرسالة اليت " مامادواملهاجر اإلفريقي الغريق "يقول  الفقر يف بالده وسط أهلهو  ءالعيش الُدين

أن  وال تعد .  . كانت بسيطة-كما تعلمني-أحالمي ":ناقلتها وسائل التواصل االجتماعيت

 الطلح(ُمسّقف بالزنك بدل أعواد شجر الِعضاه . . تكون؛ سَداد الّديون أوال، بناء بيت متواضع
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ء تغاأجد يف ركو�ا، وصوال سريًعا للمدينة ا�اورة، اب )YAMAHA(، شراء دراجة نارية )األكاسياو 

تدفع به إىل  اليت التضحية لدى اإلفريقي صوريخطاب وهو . 19"يبعشفتح بوتيكة صغرية بسوقها ال

أعتذر يا أخي "يكشف عنها ما يقوله مامادو خماطبا أخاهن أجل أحالم بسيطة، املقامرة حبياته مي

حيمل اإلجنليزي، ) Chelsea(قميص رياضي أزرق لفريق و  الصغري؛ ألين مّنيتك بشراء كرة جلدية

أرجوك يا أخيت الصغرية أن . ..)ــــــــــــــــباGديدييه ْدرو(ــــــــــــــــــــــواريvاإليـ) الّالعب(لـ ) 11(رقم 

أخذك للتفرج على عرائس و  تساحميين أيضا؛ ألين مل أمتكن من الوفاء بوعدي لك يف شراء دمية

   . 20"ة يف املدينةحبديقة التسلي) ــــــــــوز Gــــــــــرا  Gالـــــ(

تالمس هذه العبارات وترا حساسا لدى القارئ، ذلك أن إقران مغامرة خطرة وما ينجم          

عنها من مشقة وعناء ، بأحالم صغرية تزيد من اإلحساس باملرارة ، كما تدعو إىل مواجهة هذا 

هلوة السحيقة بني احليف الذي تعانيه شعوب بأكملها، وهي تسأل يف قرارة نفسها عن سبب هذه ا

جاء ، لعل ذلك ما جعل السارد يبدأ النص بتلك الرسالة اليت تكاد تلخص القصة مبجملها عاملني 

كان البّد علّي أن أقامر كغريي من الرفاق األفارقة، استجداء جّنة :""مامادو"تقول شخصية  فيها

  . 21)" .  .جل حياة أفضلأمن (شعر يافطة كبرية، ُكتب عليهاحتت .  . اخلُلد

يقول فيذلك كان حتميا كالقدر لكنه  إذن،  قرار اخلروج من هذا الوطن احملنط مناسبا مل يكن      

أنت و  أنا غريق. . فقط األسباب متعددة. . كالنا ميت. . عفًوا يا وطن":فيه رسالته" مامادوا"

شكرا حبر . . الّذين تشيخوا يف إخراج أفالم االنقالب. . َمْنحور مبُدية حّكامك العسكر

نزلت  .  . أخريًا حللت أهال يا غرق:"أيضال يقو و  22". . على حسن الضيافة )املتوسط(الروم

واملتأمل يف هذه  ؛23". . وداعا أيها اجلنوب البائس. . . . بَقْ . . بَقْ . . َبقْ . . سهال يا بـَْقَبقة

لذهاب إىل املوت أهون من ا فيغدو اليت خلفها اإلفريقي وراءه،  العبارات اهلازئة يدرك حجم املأساة

ـــــــــــــــــــة مل تكن حتمل  Gاملوت عند احلرا  فكرة لكن، سط وطن أ�كته احلكومات املستبدةالعيش و 

لعيش طيب يليق بإنسانيتهم؛ وهذا ما أعطى املوت  تلهفا ، بل كانت تضمر األمل واحلزن فقط

عامل ظامل وأوضاع رى متثلت يف التحرر فلسفة أخ - حني يقع بعيدا عن األهل والديار –عندهم 

   .قاسية

زالت  لتلك األفكار اليت ما عارضاما بعد الكولونيايل الذي بني أيدينا جاء هذا اخلطاب          

الفقري، (اهلامش  هروبلنا صورة  عرض؛ فنالحظ هنا أن الروائي ستعمرةتعشش يف فكر الشعوب امل



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة        2021 :السنة 1: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  1183 -1167 :ص 

 

1175 

  University of Tamanghasset Algeria                                        اجلزائر  -جامعة تامنغست

 ،)الغين، الرافض الستقبال اآلخر حتت ذرائع خمتلفة( خر املركزآلإىل ا )احملتاج، احلامل حبياة أفضل

على سبيل النقد واالستهجان، إذ يتساءل املرء عن الظروف والعوامل اليت حفرت تلك اهلوة العميقة 

   . بني العاملني، إىل درجة اسرتخاص احلياة يف سبيل الوصول إىل الضفة األخرى

كل هذه الصور اليت رأيناها متت عن طريق االسرتجاع، حيث نلفي الروائي استهل روايته          

د كأنه بدأ الرواية من األخري، ليسرتسل يف تفاصيل املكان الذي يعو  ،يإفريقبرسالة تركها مهاجر 

إىل عبور حراء اجلزائرية الكربى جسر للمهاجر اإلفريقي من أجل الوصول للمراد، كانت الص احتدي

ملناطق الشمالية اجلزائرية املطلة على البحر املتوسط قصد عبورها بقوارب صغرية على أمل الوصول ا

   . إىل احللم األورويب

يب؛ و هي صورة األور و  يف املقابل جند صورة أخرى استدعاها الروائي يف فضاء روايته أال        

شخصية  مصاحله وازدهارها، ممثلة يفمش من أجل تعطش كالعادة الستغالل اهلااملركز امل املعرب عن

للسنيماء من أجل عرض أفضل " كان"خمرج سينمائي مشهور حضر مهرجان  وهو )جاك بلوز(

هلذه السنة إال أنه مل حيظ بالسعفة الذهبية  ،جمموعة أفالم للسنة مع جمموعة من املخرجني العامليني

فيلم خّالق يشارك به يف الدورات القادمة الثأر لنفسه، ب) جاك(قّرر ":يقول الراوي لذلك

نكرة
ُ
قصي  . . للمهرجان، عساه بذلك ينسى هذه االنكسارات امل

ُ
خرج امل

ُ
ثيمة (أول ما فّكر فيه امل

نقطة بداية فيلمه  يضعاهتمامه كمخرج سينمائي حمرتف، بكان أمام خيارات عّدة، تستأثر )فيلمه

ما شاهده من و  ؛ غري أن موضوع اهلجرة السرية لألفارقةاجلديد، عند نقطة النهاية من فيلمه األخري

إلخراج فيلم . . كانت تغازله دائما. . . عرب األفالم الوثائقية . . تراجيديا إنسانية هلؤالء البسطاء

  . ؛ لرتسم لنا مثال على اهتمام األورويب باإلفريقي24"سينمائي، حياكي فيه هذه املأساة الكونّية

، كولونيايل  ميل و، بل  هحبا فيهائة اإلفريقية، ليس م الرجل األورويب بالبيبيد أن اهتما       

أدار السينمائي مقبض إمالة الكرسي للخلف قليال، وضع نظّارة طبية على عينيه، ":يقول السارد

املخرج كان مفتونا  ..)مهباطي با وأماد(لألديب اإلفريقي )جوانب من احلضارة اإلفريقية(أخرج كتاب

. 25"دون أن يشعر �ا. . اإلنسان اإلفريقي، بدليل أنه قضى ّمّدة الطريان كاملة يف القراءةحبضارة 

بل . . يف كل احلاالت، لن أخسر شيًئا من سفرييت إىل هناك:")جاك بلوز(ويف حوار داخلي يقول

قوس مع حماكاة ط. . النجريي خصوًصاو  بالعكس، سأنعم بالتوّغل يف ذهنّية ا�تمع اإلفريقي عموما

فهل ميثل هذا القرار تكريسا  ،26"أمر غاية يف األمهية بالنسبة ملشروعيو  هو  هذا األخري عن قرب،
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للنظرة الفوقية اليت تتعامل مع اآلخر على أنه موضوع وليس ذاتا قائمة بذا�ا تشرتك مع اآلخرين يف 

  كل اخلصائص اإلنسانية؟ 

، )بضدها تتمايز األشياء( قولة العربية مل، أو با)أفضل الوضوح يف التضاد(وإذا أخذنا مببدأ 

جتلي صورة اإلفريقي من خالل مجعها بصورة األوريب، فالوسطان  "كاماراد"فالحظ يف رواية 

فزازا املتمايزان فكرا وبيئة وشعورا إنسانيا جيعل الصورة األوىل ليس فقط أكثر وضوحا، بل وأكثر است

 . يه واالحنرافاللذين تعرضا للتشو  ألسئلة الفكر واحلضارة

  :المربع السيميائي  -3

، اليت عرب عنها )العامل األول/ العامل الثالث(العامل األورويبو  بني العامل اإلفريقي إن التقابل      

وجعلت العالقة اهلامش إفريقيا، و  املركز هنا أوروبا :اهلامشو  املركز ثنائية سدسردية، جالروائي بلغة 

يرسم املربع السيميائي تلك العالقة  . أو اجلماعيى املستوى الفردي قة تناقض، إن علبينهما عال

  : كما يأيت

  عالقة تضاد                                          

  )اآلخر( األجنبي                     )األنا(كاماراد                         

  عالقة توافق           عالقة   عالقة توافق                              

  تناقض                                              

  )المركز(األوروبي            

  عالقة تضاد                              )الهامش(اإلفريقي                 

  

  :ها بني األنا واآلخر أو بني اإلفريقي واألورويبهنا جند: عالقة التضاد  -  أ

هنا بدأنا  ناعادة ما يبدأ الرتتيب باملركز إال أن ،)اآلخر(األجنيبو  )اآلنا"(كاماراد"ثلمي      

رائها رسالة ما جتسدت يف إعادة و  مسة ورأيناه عالمة أ"كاماراد: "العنوان :ذلك لسبب هوو  باهلامش

 ريقيصور لنا برموز لغوية فنية حالة بؤس اإلنسان اإلف إذ، االعتبار للهامش من طرف الروائي

تكلم معه ":"جاك بلوز"رأي الرجل األورويب يقول الراوي عن  وهو  طبيعته الطيبة يف آن واحد،و 

. . طلب منه أن يقّله للفندق املذكور، وضع السائق نفسه حتت اخلدمة بال طلب باللسان فرنسي،

حتفي به هلذا التصرف؛ لكنه فّسر ذلك مبا ق
ُ
شاهده و  رأهركن أمتعة الضيف يف السيّارة، اندهش امل
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صور لنا  27"اسرتاحو  عن جتليات الفقر �ذا البلد اإلفريقي، أخريًا عزا األمر لطيبة إنسان اجلنوب

 فيها والبيئة اليت ه واليت متثل هنا املركزية األوروبية حن" جاك بلوز"الكاتب هنا تغري شعور شخصية 

معاملة السائق اإلفريقي له إال أن  ،شوارع غري منظمةو  ابسيطة جد مبانو  ما حتتويه من وسخو 

شاهده من أفالم وثائقية، فهي صورة جديرة و  برغم كل ما قرأه عنها ،غريت وجهة نظره اجتاه البلد 

  . بالذكر أل�ا تعطي فكرة صحيحة عن الفرد اإلفريقي

سائق التاكسي رقصة "من طقوس األفارقة متثل يف رقص اطقسالسارد كما استدعى        

   )اهلوسا(عبارة الفرح بلهجة قبائل يردد  وهو .  ..غة جسده عن هزّة الُفرجةخفيفة، عّربت ل

Gــــــــــــــــــــــــــــــــاْي شيكا.  

  .G ـــــــــــــــــــــــــــــــاْي شيكا .  

معلنا يف سرّه، إعجابه ) جاكْ (ضحك ) Merci Mon Patron(:   ختم هذه احلفلة بــــــــ عبارة . 

كان هذا أول إغراء مل يتوقعه من غرائبية اإلنسان   . . السَّْمت االحتفايل للرجل النيجريي�ذا 

  . 28"!!اإلفريقي الغامض

سهولة التعامل و  مدى بساطة اإلنسان اإلفريقيو  ثقافة خاصة بتلك البيئةتعرب عن  صورة إ�ا      

 مث فإن لغة السائق اإلفريقيمن و  ،ألجنيبلهي من جهة أخرى فلسفة حياة غريبة بالنسبة و معه، 

  . عالمات تساعد على التواصل بينهماخمتلفة فكانت اإلشارة هنا " جاك"الراكب األورويب و 

جانبا من صفاء  أظهرتعالمة ثقافية ور استدعاء الكاتب هلذا الطقس اإلفريقي املشهف        

ص لغة عاملية؛ بل اللغة األوىل الرقنفسه وأصالتها على الرغم مما حتدثه الظروف من معاناة وفقر، و 

اخلطوات الغريزية  وأ لغة البكرال والرقص ه " :حني قال لإلنسان كما عرفه الكاتب حممد بكري

رموز ألنه  ،ا�تمعاتو  ربط بني كل الثقافاتيجسر هو أيضا و  ،29"األوىل اليت ترافق املوسيقى

يف حوار مع ) جاك بلوزْ (، يقول راآلخيعرب �ا عن ما بداخله حبركات جسدية يفهمها  إنسانية

 حىت يف مظاهرا�م ميارسونه، استدعت ذاكرته أيام التمييز العنصري. ..األفارقة حيبون الرقص:"نفسه

خماطبا نفسه  30"خالل انتفاضته ضّد نظام بريتوريا العنصري" نيلسوْن مانديال"رقص شعب الزعيم و 

رتفني عندنا يف النوادي األوروبية، عندما يسجلون أال ترى الّالعبني األفارقة احمل:"مرة أخرى قائال

ما فعله سائق . . زوايا امللعب، فيعّربون عن فرحتهم بلغة أجسادهم واألهداف، يهرولون حن
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جزء من و  31"يوميا�مو  جزء من حيا�م والتاكسي يف مشهد حي قبل ساعة، ال يبعد عن هذا، ه

  . ثقافتهم

 )اهلامش"(اإلفريقي" ال ختتلف يف شيء عن الثنائية اجلماعية )آخر/ أنا ( إن الثنائية الفردية 

أن الكولونيالية  يرىش اهلامو  ،واسعةكبرية و ؛ فالصورة األوىل مصغرة والثانية  )املركز"(األورويب"و

، هليةاألروب واحل األمراضو  الفقر أدخلت إفريقيا عاملفكريا  وتستمر عسكريا تبدأ يتاألوروبية ال

دبّروا  .  ..األوبئةو  احلروب األهليةو  أنا متحسر يا أمي؛ ألن العْيلة: ""مامادو"ةيقول بطل الرواي

خروج من دهاليز للان لزاما على اإلنسان اإلفريقي فك 32". . شكلوا حلًفا عليّ  . . أمرهم بليل

ت املخاطر مجة، والنهاية ، حىت وإن كانتغيري هذا الوضع من أجليغامر  أنالبؤس اليت يعيشها 

  .وية مأسا

مثل الراحة واالستجمام بشكل ما من األشكال، فسفر األورويب إىل إفريقيا حبسب أما املركز في   

السارد جيمل الفكرة االستشراقية اليت جعلت من هذا العامل املتخلف موضوعا للدراسة فحسب، إنه 

ة، ما أدى بكثري ليس جمتمعا منافسا وال خالقا بل تابع تفتك به املشاكل االقتصادية واالجتماعي

    .من أفراده إىل التفكري يف الزحف إىل العامل الغين املزدهر بأي مثن

  :عالقة التناقض - ب

  : التناقض يف هذا املربع السيميائي كما يلي ةعالق جاءت      

ا بعد الكولونيايل ميف هذا اخلطاب  كامارادف ؛)املركز( أوروبا  ) /اآلنا(كاماراد بني  :األولى     

 يشرتكون يف اليت تبحث عن مهرب من واقع فقري بائس رفقة جمموعة من األصدقاء ؛)األنا( هو

داخل ) املركز( صارت أوروبا اإلمربيالية تُعّرف بوصفها)"املركز( أوروباهي الوجهة و املصري، و  احليف

فكل شيء وقع خارج ذلك املركز كان . جغرافيا كانت على األقل رمزية بقدر ما كانت حسّية

الثورة على إىل مما دفع اإلفريقي  ،33"احلضارةو  السلطانو  حافة الثقافة وبالبداهة يقف عند هامش أ

غري شرعية للعامل األول الذي يعيش عيشة كرمية  عرب هجرة هاكسر قيودو  هذه االعتبارات اإلمربيالية

هذا املركز يف وكأن كاماراد هنا يسعى بشكل غري مباشر إىل اسرتجاع شيء ساهم  تليق باإلنسان،

إ�ا نوع من املطالبة حبق ضائع أو حماولة لذلك، يعززها شعور خفي باحلقد .. سلبه واالستيالء عليه

  . واالنتقام اللذين يتخذان صورا شىت عندما يتمكن هذا اإلفريقي بالوصول إىل الرب األورويب
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دعاء الذي اختذ ذريعة وما يعزز هذه العالقة ويربرها هو تأكد اإلفريقي من زيف اال         

صار مدار  "ىل هذه القارة؛ فقدللزحف االستعماري على إفريقيا، وهو جلب احلضارة والتقدم إ

الرسالة الكولونيالية الرامية إىل جلب اهلامش إىل جمال تأثري املركز املستنري التربير األساسي 

؛ 34"صف القرن التاسع عشرةالسياسي للكولونيالية، ال سّيما بعد منتو  لالستغالل االقتصادي

 املال لألهل إرسالو  قصد العملفكانت النتيجة أن يصري حلم اإلفريقي الوصول إىل مشال املتوسط 

  . هلم توفري مستوى معيشي أفضلو 

عن  أفكاره أخذي أناألجنيب  من عادة :)اهلامش(اإلفريقي  /) اآلخر(بني األجنيب:الثانية     

لكن سرعان ما تتغري عند التعامل معهم على أرض  الغربية، الكتبو  قيةاألفارقة عرب األفالم الوثائ

 ذيال )جاك بلوزْ (هي و  الشخصية األجنبية اليت متثل اآلخر يف مدونتنا عندالحظنا ذلك و  ،الواقع

يتقبل وحشة و  جعلته يرتاح ،الذي يعمل سائق تاكسي اإلفريقيالشاب  من معاملة جيدة يالق

حني عاملته بلطف  س املعاملة اليت تلقاها من فتاة االستقبال يف الفندقهي نفو  قذارته،و  املكان

) اآلخر(يها األجنيبتعرف علو  �ا الفرد اإلفريقي ىمن أشكال األخالق اليت يتحل ومها واحتشام،

  . هبالتعامل مع

  :عالقة التوافق  - ج

  :متثلت بني" كاماراد"ملدونة املوجودة يف املربع السيميائي اخلاص بدراستنا عالقيت التوافق         

 "مامادو"حيث كان يطلق على شخصية  :)اهلامش(اإلفريقي =) األنا(داكامار   :األولى       

مفارقة و  لعبثية الزمن. .اندهش العامل بال وعي":يقول الراوي هي شخصية تنتمي إىل إفريقياو 

من الدار البيضاء "بورميا"ابن " مامادو"باألمس فقط، جاء جارنا الكامارادي :(يقول وهو  ..الصدفة

،رّدوه بالطائرة إىل هنا، "سْبتة"باملغرب، بعدما أخفق هذا األخري يف اجتياز الّسياج عند جيب مدينة 

حتّدث الّرواة و  ..كما قال ،"شبه مميتةو  إ�ا قاسّية"بعد رحلة دامت ستة أشهر، أقل ما توصف به ، 

  35"..عنه

ودع و  ــــــــــــــــقة لكن مل يفلح إىل أن واجه مصريه وجها لوجهاGرتكرارا احلو  شاب حاول مرارا إنه   

ُعثر على هذه الّرسالة  ":يقول الراوي، وجدت على شاطئ إيطالياحلياة برسالة ختمت آخر كلماته

مشّعها و  اإليطالية، كان الغريق قد حّربها)المبيدوزا(يف قارورة مشّمعة بسّداد فليين قُبالة شواطئ جزيرة

  . 36"فاسل
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ذلك منذ مساعه هذا و  ،)جاك بلوز(كثريا على لسان شخصية " كاماراد" لقب وردكما         

هذا الشاب  وأين ه "ل، وكثريا ما يتساءه بهيأخذ ينادو  على لسان النادل فتبناه اللقب

أنسته مرارة و  أخذ يعترب هذه املعلومة عن هذا الكامارادي وجبة دمسة ليومه هذاو  "الكامارادي؟

الذي . . عاد احملظوظ لغرفته مسرورا، �ذا الصيد الثمني":يقول الراوي السينمائي) كان(مهرجان 

  .  37"املضيافة)نيامي(عثر عليه يف أول يوم من زيارته لـــ

حيث مّثل الرجل األورويب ذلك اآلخر األجنيب   :)املركز(األورويب ) =اآلخر(األجنيب:الثانية      

تتبع بغرض هنا وقد وظفها الروائي  ،"مامادو"املوازي للشخصية البطلة حلضوره الالبطلكشخصية 

ديد،  لفيلم سينمائي جكشخصية  سرد تفاصيلها قصد استغالهلاو  القصة الواقعية هلذه الشخصية

لذلك جتسدت يف املربع السيميائي  ،األوروبيةجتسد هنا اآلخرية كانت شخصية الالبطل األجنبية 

ألوروبا، أضافها الروائي  " جاك بلوز"للطبيعة اإلنتمائية لشخصية الالبطل  انظر حتت عالقة التوافق 

فسح و  ملسته الفنية اجلمالية ، وإدخال كشكل ختييلي تقين كي يستطيع التحكم يف سري األحداث،

   .جمال أكثر للعنصر اللغوي الرمزي للتعبري عن تلك التجربة األليمة اليت مر �ا املهاجر اإلفريقي

   :ةخاتم :رابعا

مسامهة جادة يف األدب اجلزائري ملا حتمله من سرد لواقع مير �ا " كاماراد"نعترب رواية       

غري قضية اهلجرة أراد الكاتب أن يفتح قوسني من خالل مدونته هذه، متبنيا  ا�تمع املعاصرة؛

نعكاسا�ا قصد تنوير عقول الشباب من مهالك دراما اهلجرة غري شرعية وا فارقةلألشرعية 

من أولئك الطليعة اهلادفة الذين يكتبون من " الزيواين"وبالتايل فاألديب . السلبية، وتوعية الشباب

  . يف تطور احلركة األدبية اجلزائرية واإلسهامأجل مواكبة الركب 

ونستطيع القول إن هذا العمل يعد مظهرا من مظاهر التجديد يف الرواية اجلزائرية حيث طرح       

 -العشرية السوداء–الثورة اجلزائرية (ة جديدة مقارنة باخلطاب الروائي اجلزائري املعتاد تيم

وبالتايل كسر ذلك الروتني يف الكتابة الروائية اجلزائرية؛ وهنا نقر �ذه ) الثورة الزراعية - الرومانسية

دقيقة عن و  دقةصورة صا" كاماراد"تعكس جتربته  ،اإلضافة اجلديدة للحركة الروائية يف اجلزائر

  . اإلفريقي

املرتكزات الفنية اليت اعتمدها الزيواين يف عمله الروائي هذا هو الرسم الواقعي ومن بني أهم       

للثنائية احلضارية اليت خلفتها عقود كثرية من التسلط االستعماري على الشعوب الضعيفة، 



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة        2021 :السنة 1: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  1183 -1167 :ص 

 

1181 

  University of Tamanghasset Algeria                                        اجلزائر  -جامعة تامنغست

ة يف بلده وبيئته، ألسباب مل يكن فكاماراد أو اإلفريقي الذي يفقد كل أمل يف احلياة الطبيعي

ل إليه، ما جيعل املرارة طرفا مباشرا فيها، يقابله عامل يف شكل حلم ضبايب مل يستطع الوصو 

وهي الصورة اليت . فال هو وصل إىل حتقيق احللم، وال هو حافظ على حياته كحد أدىن: مضاعفة

  .ة بدرجة ثانية، وتقافيرة اجتماعية اقتصادية بدرجة أوىلجتسدت يف شكل ظاه

هذه الثنائية اليت عربنا عنها من خالل مربع سيميائي جاء يف شكل ثالث عالقات        

بني ، و )اآلخر( األجنيبو ) اآلنا( "كاماراد"بني عالقة تضاد : جتسدت فيما يلي

) كزاملر (أوروبا ) / اآلنا(بني كاماراد  :، وعالقة تناقض)املركز"(األورويب "و )اهلامش"(اإلفريقي"

 )اهلامش(اإلفريقي =)األنا( كامارد، وعالقة توافق بني  )اهلامش(اإلفريقي  )اآلخر(بني األجنيبو 

وهي عالقات تشري إىل عمق االختالف احلضاري بني ). املركز(األورويب) = اآلخر(واألجنيب

  .دتهمل تستطع كثري من النظريات والقوانني الدولية حموه إو على األقل التخفيف من ح ،عاملني

من خالل الحظنا  فقد؛ تقريريةزاوية واقعية  أحداث روايته منصور لنا الروائي من لقد و       

اليت يستعملها  )ــــــــــةGحرا(لبيئة معينة دون نظريها ككلمة  املنتميةللمفردات املستعملة  استعماله

عض النقاد أنه سليب، غري بقد يرى  وهو استعمالشرعة، الهي تعين اهلجرة غري و  ،ا�تمع اجلزائري

أنه من وجهة نظر أخرى قد يكون من صميم الواقعية اليت تفرض على األديب التقاط الشائع من 

ألفاظ الناس وتعابريهم، أل�ا تقرب القارئ من البيئة املعنية، دون أن يعين ذلك خلو هذا 

مل الكثري من اإلحياءات االستعمال من اللمسة الفنية اليت تدمج كثريا من كالم العامة بشكل حي

  . الثقافية

  

  :هوامش
                                                           

  . 2523:م، ص2010سنة ، )تونس(ا�لد الرابع، درا النشر املعارف لسان العرب، ابن منظور، 1
 1،ط)األردن-عمان(الصورة الفنية يف شعر الوأواء الدمشقي، دار الزهدي للنشر والتوزيع  عصام لطفي الصّباح، 2

  . 102:م، ص2016-ه1437
عائشة، منشورات احلوار،  الويل حممد وجرير: فرانسوا امورو، البالغة، املدخل لدراسة الصورة البيانية، تر 3

الصورة يف الرواية النظرية واملمارسة، دار كنوز عبد اللطيف الزكري، وظيفة :نقال عن. 12:،ص1989فرباير1ط

  . 17:، ص-ه1437-م2016 1، ط)عمان (املعرفة للنشر والتوزيع
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