الهوية وجدلية (األنا/األخر) في رواية "كتاب
ّ
األمير
مسالك أبواب الحديد" لواسيني األعرج

حميد الصغير

جامعة الجزائر2
إف جدلية األنا واآلخر مسألة قديمة قدـ الفكر البشري ،ولكف ىذه
ّ
المسألة زادت حدتيا وأصبحت أكثر حضو ار في خطابات عصر العولمة،

الهوية واالنتماء الخاص بكؿ إنساف.
الذي طرحيا كعنصر ىاـ إلثبات
ّ
فما كانت األنا ّإال مرآة لآلخر ،واآلخر بدوره مرآة لؤلنا أيضا ،كما يمكف

تفسير «الغيرية» عبر عبلقة المّوف بالظؿ ،والكبلـ بالصمت؛ ففي

العبلقتيف معا تبلزـ إشكالي ،فبل بزوغ لمّوف بغياب الظبلؿ ،كما أنو ال أثر

ثمة إيحاء دائـ بانعداـ التكافؤ ،وتأكيد
لكبلـ ببل فجوة صمت .بالطبعّ ،
لمهمينة ،وتصريح بالتعمؽ والعطؼ الجدلي" ،1فميس ىناؾ تشكيؿ أدبي
خاؿ مف مركزية الذوات المبنية عمى السيطرة والسمطة ،وىذا باقترانيا

«بالموف والكبلـ ...مقابؿ اقتراف اآلخريف بالظؿ والصمت ،إعبلف ارتباطيـ

الدائـ بعوالـ اليامش والغائب والمجرد .2"...ففي ظ ّؿ ىذا الزخـ العبلئقي
الموجود بيف األنا واآلخر ،نشأت أرض خصبة لبزوغ مجموعة مف

الروايات مبنية عمى األنا مقابل اآلخر المستجمب مف مجموعة الرؤى
ّ
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واألنماط والصور المتقابمة ،سواء أكانت سمبية أـ إيجابية ،تترجـ لنا ثنائية

التقدم والتخمف ،وثنائية
الشرق والغرب ،وثنائية الذكورة واألنوثة ،وثنائية
ّ
العمم والجهل ،وثنائية المادة والروح ...ومف بيف ىذه الرؤى النمطية نذكر:
 -1الرؤية االنبهارية:

النظرة األولى لالنا وىي تتأمؿ منجزات اآلخر المماثؿ أو
تمؾ ّ
المخاطب ،تمؾ النظرة الجائرة القائمة عمى االندىاش والتعجب واالستغراب

بتقدمو وازدىاره في شتى العموـ
واالنبيار بحضارة العرب ،واالفتتاف ّ
والفنوف والتقنيات والمعارؼ واألدب.

 -2الرؤية الحضارية:

كثير مف المثقفيف العرب في بداية القرف العشريف :انبيروا ّأيما انبيار
بحضارة الغرب إعجابا وافتتانا وغواية ...كانت رؤيتيـ لمغرب عمى أنو

التقدـ واإلشباع الغريزي ...ولكنيـ سرعاف ما استيقظوا
رمز لمحرية والعمـ و ّ
مف سباتيـ ،وذلؾ ليتعرفوا عمى حقيقة الغرب المادي باعتباره فضاء
حضاريا مخالفا عقديا وقيميا ودينيا وأخبلقيا واجتماعيا وثقافيا عف الفضاء

الشرقي الروحاني.

 -3الرؤية السياسية والحقوقية:

الروايات العربية التي نظرت إلى عبلقة األنا بالغرب
ثمة مجموعة مف ّ
ّ
مف زاوية سياسية ،فاعتبرت الغرب مكانا لمحرية الحقيقية ،وفضاء حميما

وحي از لبلحتماء مف االستبداد العربي.
لحقوؽ اإلنساف ،وممجأ سياسياّ ،
 -4الرؤية العدوانية:
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ثـ ،فالغير
اعتبار الغير أو اآلخر مخالفا أو مقاببل لؤلنا أو ال ّذات ،ومف ّ
يحاوؿ تغريب ال ّذات واقصاءىا وتيميشيا.

إف ثنائية (ال ّذات واآلخر) تعتبر إطا ار فكريا مرجعيا لرواية «كتاب األمير
ّ
مسالك أبواب الحديد» لواسيني األعرج ،حيث حاوؿ واسيني األعرج
الدور التّاريخي الذي قاـ بو األمير عبد القادر الجزائري في دفاعو
إعادة ّ
عف الجزائر وثوابتيا أماـ المستعمر الفرنسي ،زد عمى ذلؾ محاولتو تتبع

الدفاع
أعماؿ وجيد القس الفرنسي في الجزائر المونسنيور ديبوش في ّ

عف حرية األمير واحتراـ فرنسا لمواثيقيا.

تعدى التّاريخ إلى ما وراء التّاريخ مف خمفيات صامتة
إف واسيني األعرج ّ
أعاد ليا الحياة لتظير في سرد ذي أبعاد بعيدة عف األساطير ،بؿ أعاد

جمي ،إنو عمؿ يعتني
وصؿ األمير بيوميات صعبة وحقيقية بشكؿ
ّ
الضوء بشكؿ مكثّؼ ،كما خمؽ
بالجوانب الخمفية لمتاريخ ،مسمّطا عمييا ّ
الصور واألفكار التي
تمثيالت تخييمية مرتبطة باألنا واآلخر ،تنمو داخؿ ّ
تدور رحاىا حوؿ األمير والقس ديبوش المّذيف رّكز عمييما الكاتب

الرواية ،وىذا بذكر سيرتييما المّتيف تروياف
بإعطائيما ّ
الدور األساس في ّ
بمساف جون موبي صديؽ المونسينيور ديبوش.
تناوؿ أيضا  -واسيني األعرج  -مراحؿ حياة األمير عبد القادر ومقاومتو

النفي ،باعتبار ىذه الفترة تمثؿ العبلقة القائمة بيف األنا
مف البيعة إلى ّ
«األمير» واآلخر الذي بدوره لو وجياف ،األوؿ :جيش االحتالل ،والثّاني:

القس «مونسينيور ديبوش» ،الذي يمثؿ رمزية التسامح واالنفتاح كرجؿ
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ديف مسيحي يتواصؿ مع األمير في تسوية مشاكؿ وأوضاع إنسانية ،مثؿ
المساجيف واألسرى مف الطرفيف ،أو في إبراـ االتفاقيات وااللتزاـ بالمواثيؽ
الخاصة مف الجانب الفرنسي.
ّ
حدا لصرامة التّاريخ الذي يخزف المناطؽ
فالرواية حاولت أف تضع ّ
ّ
لمتخيل ويبكميا في إطار الصِّدقية المبنية عمى المسكوت،
المفتوحة
ّ
الروائي يفتح منافذ ليعيد منيا إعادة بناء الحدث التّاريخي ضمف
فالعمؿ ّ
المعطيات الرسمية ،مع استببلج لممناطؽ المظممة والغامضة فيو ،فبذلؾ

الصرامة التّاريخية ،وفتح أفقا لإلبداع التّخييمي،
تكوف قد حقّؽ قطيعة مع ّ
مما«
وىذا ىو ميداف األدب الذي يسمح لك ّؿ ما يجوؿ في الفكر البشريّ ،

شكؿ دوما مفيوما محوريا في فيـ ال ّذات الكاتبة أو المتكممة في

توجو نحو
ّ
إف الكتابة ّ
النصوص ،واستيعاب البعد األدبي عموما ،حيث ّ
إنتاج معنى يختزؿ رسالة لمتمقيف آخريف ،بقدر ما ىو تطمّع إلى فيـ ال ّذات
الصالت
الزمف ،عبر السعي إلى تمثؿ
والمجتمع واستيعاب المحيط و ّ
ّ
والحدود «القيم المشتركة» مع ال ّذات ،والصراع والتواؤـ مع كيانات

الغيرية.

/1األنا( األميرعبد القادر الجزائري) :

ال يمكف أف يولد التّبلقي بيف الذوات المتغايرة إال عمى ىامش
ال ّشرعية ،يستمر المختمؼ النائي جنسيا وعقديا في تعميؽ فجوة التّنابذ بيف
الروائية في
اليويات
ّ
ّ
ثـ تسترسؿ ّ
الصور ّ
الموزعة بيف الضفتيف ،ومف ّ
تطوير تنويعات االنكسار والخيبة واستحالة المقاء ،عبر مفصبلت وأحداث
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تتضاد ،في تزكية التباعد بيف البطؿ ومحيطو البشري والثقافي ،وتكريس

الجدار الذىني والعاطفي القائـ بينو وبيف اآلخريف في مدارات المنفى" .3إف
منفى األمير في سجنو بعيدا عف أرضو أدى باآلخر الفرنسي إلى محاولة

اليوياتي لشخصية
طمس ىويتو بتغريبو عف أرضو التي تشكؿ اإلطار
ّ
األمير ،وىذا يتجمّى مف خبلؿ الحوارات التي كانت تجري بينو والفرنسييف،
حيث كاف يقوؿ لو الكولونيل (دوما) مستغربا "لـ تغيرؾ فرنسا كثيرا ،وىي
التي كانت تحمـ أف تجعؿ منؾ مواطنا مف ذوييا.4"...

متشبثا
رغـ معاناة األمير الفتقاده لمغتو ودينو وعاداتوّ ،إال ّأنو بقي
ّ
بمواقفو؛ ىذا ما تثبتو ىذه الوثيقة التّاريخية حيث قاؿ" :نحف ال نتحدث
إف ثياب نسائكـ
لغتكـ ،وليس لنا عاداتكـ وال قوانينكـ ،وال دينكـ ،حتى ّ
أف ىذا معناه الموت" .5نقؼ ىنا عمى
تثير سخرية نسائكـ ،أال تدركوف ّ
مفهوم الحرية بشكؿ محسوس ،إذ ال يمكف أف ننظر لمحرية بمعزؿ عف
قيـ وعادات تربى عمييا اإلنساف ،لذا كانت ىذه الوثيقة أكثر تعبي ار عف

غربة األمير ،وتأكيدا لثباتو وقوتو؛ إذ يستغرب المستعمر ىنا ،كيؼ حافظ

ىويتو رغـ مدة أسره الطويمة ،كما يستغرب إص ارره الرحيؿ إلى
األمير عمى ّ
أف سنوات المعاناة
بمد إسبلمي ،األمر الذي ينسجـ ومعتقده ،كما يستغرب ّ
أف بمدا جميبل مثؿ فرنسا لـ يينأ لو العيش فيو ،رغـ كؿ
لـ ّ
تغيره ،و ّ
محاوالت اإلغراء الذي مارسو بيجو حيث قاؿ" :أتمنى أف تصؿ إلى قرار
تبقى فرنسا كوطف لؾ ،وتطمب مف الحكومة أف تمنحؾ أنت وأىمؾ قطعة
غنية ،وستكوف لؾ حياة مساوية لحياة أي مواطف فرنسي محترـ،
أرض ّ
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أف مقترحا مثؿ ىذا قد ال يغريؾ كثيرا ،ولكف فكر في مستقبؿ
أعرؼ ّ
أبنائؾ وحاشيتؾ ،أنت ترى أنيـ يموتوف يوميا ممبل وكمدا" ،6فكؿ معاناة
عاشيا األمير مف اختبلؼ في البيئة واستعبلء لآلخر الفرنسي إال أنو كاف
دائما ذلؾ الشخص المتسامح الذي يقبؿ اآلخر كمحاور رغـ ظروؼ

الحرب وضراوتيا.

الراوي خصائص ثقافية ودينية بغية استحضار حوار بيف
اعتمد ّ
ألنو أساس التّسامح والتّواصؿ ،ليذا لجأ الكاتب إلى تأسيس
الحضاراتّ ،

كرس قيمة
عبلقة ّ
ودية بيف األنا واآلخر مبنية عمى االنفتاح ،مما ّ
«التّسامح» أساسيا مصمحة اإلنساف أيًّا كاف ،حتى بات األمير قدوة
لآلخر المستعمر ،يقوؿ الطبيب والمترجـ بواسوني الذي عمؿ مترجما

ؾ أسره  ..." :صممت عمى
وقرر مرافقتو حيف ف ّ
أثناء إقامتو في فرنساّ ،
وفيا
مرافقتؾ أنا وعائمتي ،لـ يكف في ذىني إال شيء واحد ،ىو أف أبقى ّ

لمثؿ أعمى في الحياة ،أنتـ تمثّمونو أحسف تمثيؿ ،ال أريد مف الحرب التي
خضناىا أف تجعؿ الحياة باردة في أعيننا" .7لـ يكف ىذا إال اعترافا مف

الطبيب بمكانة األمير ،ألنو ذلؾ الشخص الذي يعرؼ كيؼ يؤثّر في

اآلخر ،وىذا لـ يكف سوى انعكاس لصفوة متج ّذرة مف أخبلؽ صوفيتو

مما
الداعية إلى التعايش حتى مع
ّ
العدو ،وقبولو حتى في أعتى الظّروؼّ ،
ّ
جعمو مح ّؿ ثقة اآلخر ،راسما بذلؾ شخصية منفتحة ،يبدو ىذا متجمّيا في

نصر حيث رد
ّ
رده عمى القس مونسينيور ديبوش عندما دعاه إلى التّ ّ
األمير " :امنحني مف وقتؾ قميبل ألتعرؼ عمى دينؾ ،واذا اقتنعت بو سرت
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نحوه" .8أي أنو –األمير -ذلؾ ال ّشخص الذي يعرؼ كيؼ يرفض مف دوف
عدوه يحترمو وفي
ترؾ أثر سيءّ ،إنو المبدأ الذي رقّى مف أخبلقو ،وجعؿ ّ
ندية معو ،سالكا طريقو الخاص المغاير لما كاف يفكر فيو القس ديبوش

(تنصير األمير).

أف
رغـ المعاناة التي عاناىا األمير في السجف في قمعة (المالق) ،إال ّ
ودية ما بيف األمير
واسيني األعرج أراد أف يؤسس في روايتو ىاتو عبلقة ّ

السيء في السجف التي تثير
واآلخر ،عبلقة خالية مف ذكريات الماضي
ّ
الراوي وفّؽ في الجمع بيف
الكراىية نحو المستعمر .مف ذلؾّ ،
أف ّ
شخصيتيف متضادتيف ،وجعميما متو ّادتيف متآلفتيف ،رغـ انتماء ك ّؿ واحد
النصرانية).
منيما إلى ديف يختمؼ عف اآلخر (اإلسبلـّ /

إف األمير يمثؿ قيمة دينية وصاحب رسالة ،استطاع مف خبلليا أف يؤثّر
ّ
الراىب
عمى اآلخر في مجاؿ القيـ اإلنسانية ،فأصبح والمنبو حيف انتقد ّ

في شأف األسرى" :أعذرني أف أسجؿ مبلحظتي بوصفؾ خادما هلل وصديقا
لئلنساف ،كاف مف واجبؾ أف تطمب مني إطبلؽ سراح كؿ المساجيف
المسحييف ...وليس سجينا واحدا ...كاف لفعمؾ أف يزداد عظمة لو مس

كؿ السجناء المسمميف الذيف ينطفئوف في سجونكـ ،أحب ألخيؾ ما تحبو

9
الراىب نسيانو لكؿ األسرى
لنفسؾ . "...أي ّ
أف األمير عاب عمى ّ
اآلخريف ما عدا أسير فرنسي استطاع أىمو الوصوؿ إليو والتوسط لو.

إف اختبلؼ األىداؼ واألعراؽ ما كاف حاج از لمتواصؿ والتكامؿ ما بيف
ّ
فالديف بعدما كاف عامؿ تفريؽ أصبح توحيدا نستميـ منو
الراىبّ ،
األمير و ّ
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القيـ ونمتمس منو روح االنفتاح وىذا مف خبلؿ قوؿ األمير لمراىب" :كـ
أشتيي أف أحدثؾ عف كؿ ما يجمعنا بدأت أق أر كتابكـ اإلنجيؿ "...وما ىذا

إال اعتراؼ باآلخر ،وكذلؾ إثبات األنا ذات الجذور اإليمانية التي ال تبدؿ
بمجرد االطبلع عمى اإلنجيؿ ويخبره قائبل" :سادتنا القدماء فعموا مثؿ ىذا

األمر دوف أف يختؿ إيمانيـ "...فيجيبو ديبوش "لؾ كؿ المحبة التي تقربنا
مف بعض حتى لو اختمفنا لتستقر روحنا داخؿ نفس الحقيقة اإلليية

الكبيرة" ،10لقد كاف األمير دائما يحاوؿ نشر رسالة التعايش بدؿ التنافر،
والمودة بدؿ العداء.

فاالختالف ال يفسد في الود قضية ،وأف الحقيقة الكونية واإلليية تستطيع
الجمع بيف البشر ،وىذا إذا تخمّى ك ّؿ إنساف عف تعصبو واحترـ ديف
الراىب الذي فيمو وجعمو محؿ
اآلخر ،وىذا ما جسده األمير تجاه اآلخر ّ
تعايش رغـ الصعاب والظّروؼ التي كانت تجمعيا مف حرب واستعمار.

 /2اآلخر( المونسينيور ديبوش ) :

شخصية
خصية الموازية لشخصية األمير،
ّ
ّ
يعد المونسيوينور ديبوش ال ّش ّ
تجسد نقطة التقاء الوعي العربي (األنا) والفكر األجنبي(اآلخر)،
محورية ّ

الدولة الفرنسية ،ليذا
فعاال تعكس ثقافة ّ
حيث كانت ىذه ال ّش ّ
خصية عنص ار ّ
ودية بينيا وبيف األمير ،نافيا
الضوء عمييا محاوال بناء عبلقة ّ
سمّط المؤلّؼ ّ
بذلؾ صورة مستعمر "مغتصب سمب األرض ويستعبد اإلنساف ،ويمارس

الناس وحمميـ عمى القبوؿ باألمر والعيش
لمضغط عمى ّ
جميع الوسائط ّ
11
لمراىب ،في محاولة
تحت نير االستعمار"  ،فقد استبعد أي صوت نقيض ّ
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ميمة مف
لتأسيس عبلقة صحية بيننا وبيف اآلخر "تتضمف مقادير
ّ
الموضعي في معاينة نظرتيا إلى العرب ،بما في ذلؾ تعييف نظرتنا إلى
نظرتو إلينا وخصوصا في سياؽ توخي الدقة في استثمار الحقائؽ التّاريخية
واالمتناع عف مخالفة الواقع الموضوعي واالبتعاد عف االفتراء عميو أو

تحميمو بما ال يحتمؿ" ،12ليتـ اإلفصاح عف رغبة المؤلّؼ في تخطيو

الروايات العربية ،المبنية عمى الندية بيف األنا واآلخر ،إلى
لممعيود في ّ
فضاء يتسـ بالتكامؿ واالنفتاح.
ديبوش ىو رجؿ معروؼ " بمحيتو السوداء المنسدلة عمى صدره والتي

تكاد تغطي الجانب العموي مف الصميب الذي كاف يتدلّى بار از مف عنقو،

المباس الفضفاض األسود الذي كاف يرتديو أعطاه سمنة غير حقيقية ،أما
قبضة يده اليمنى التي كانت تناـ عمى ركبتو فقد برز عمى سبابتيا خاتـ

خشف لـ يتركو المونسينيور ديبوش حتى مات ،بينما اليد اليسرى كانت
تحتضف اإلنجيؿ وتقبض عميو بميفة كبيرة مخافة ضياعو" .13لقد عرض

الكاتب تصوي ار ىوياتيا بسيطا ،يربط بيف المعتقد والييئة ،ليضعنا أماـ
ِ
ومستعمر.
مستعمر
تمثّؿ ذىني لقس كاف حمقة رابطة بيف
َ
الرواية بوصفو وجيا ثانيا لمحقيقة التي
كاف لديبوش وجودا مؤث ار في ّ

محبا لمخير ونصرة
تعكس ثقافة دولة وليس ثقافة مستعمر ،باعتباره رجبل ّ
الحؽ ،مدافعا عف األمير وناقبل إلنسانيتو وتسامحو "عرفت عبد القادر في
أياـ عزه وقت كانت الجزائر كميا تحت سطوة سمطانو ،وقوانينو ستجده

الدنيا،
اليوـ أكبر وأكثر إدىاشا في نقاشاتو ،ال يطمب الشيء الكثير مف ّ
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وال يشتكي أبدا ويجد األعذار حتى لخصومو في الميداف وال يسمح ألحد

ألف يمسيـ بسوء".14

فمونسينيور ديبوش ذلؾ اإلنساف الذي عاش عمى أرض الجزائر ودافع

عنيا وعف أبنائيا يقوؿ ديبوش لجون موبي" :عندما ندافع عف قضية

نصير مرضى بيا" ،15وىذا راجع إلى إيمانو الراسخ إزاء القضايا العادلة
ودليبل عمى خمو سريرتو مف األحقاد "األحقاد أحيانا تعمي البشر" ،16ومف

لتتقدـ
أجؿ بناء جسور التواصؿ الحضاري المبني عمى المبادئ اإلنسانية ّ
صورة متكاممة األبعاد (الجسمية ،والنفسية ،واالجتماعية) لشخصية أدبية،

الصفات ،كانت مف قبؿ
بحيث تتمثؿ في ىذه ال ّش ّ
خصية مجموعة مف ّ
مطمقة في عالـ التجريد" .17فمف خبلؿ القس ديبوش ودفاعو عف األمير،
ىوية عربية فقد مزاياىا نتاجا لمييمنة االستعمارية ،وكرس لمبدأ
أعاد ىيكمة ّ
التّحاور وفؽ سيرورة مفتوحة قائمة عمى التّوازي والتقاطع.

لشخصية القس لـ يكف مجرد صدفة ،لما يتجمّى بو مف
الروائي
ّ
ّ
إف اختيار ّ
ثقافة فكرية تناسب الطّرح النقدي المضيء لجانب مخفي في التّاريخ ،عبر
النيابي في الدفاع
استرجاع دور ديبوش مع األمير في محنتو وتمثمو ّ
لمدور ّ
عنو ،وىذه إحدى رسائمو لمرئيس نابولوين حتى يمنح الحرية لؤلمير عبد

القادر "األوضاع تغيرت وال بد أف يكوف لويس نابوليون بونابارت الذي

الضراوة التي يستشعر بيا اإلنساف
عرؼ المنفى يدرؾ اليوـ قسوة الظّمـ و ّ
وىو بعيد عف التّربة التي نبت فييا ،بعيدا عند الوجوه التي يصادفيا يوميا
شـ
قبؿ أف تنطفئ في انشغاالت ّ
الدنيا الصعبة ،وعف األرض التي كمّما ّ
20

18
وكأنيا استبطاف
الرسالة ّ
ترابيا ازداد قربا مف آالميا"  .حيث تبدو ىذه ّ
داخمي يستأثر األحاسيس المشتركة نظر لممشابية بيف القس واألمير " فقد

كاف ىو واألمير وجييف لعممة واحدة انتييا نحو المنافي والعزلة".19

الرواية لآلخر مساع في إعادة سرد التّاريخ أثمرت بتقريب
أعطت ّ
الرواية ،وىذا مف خبلؿ
مستويات المفارقة بيف الفضاءيف
المكونيف ألحداث ّ
ّ
تفاني ديبوش في مواجية المستعمر واالنتصار لؤلمير وكذلؾ الرؤية

الموضوعية لشخص األمير عف تجربة معاشة جمعت بينيما في قصر

أمبواز "أعود لمتّو مف قصر أمبواز ،قضيت أياما عديدة تحت سقفو
المضياؼ في حميمية نادرة مع ألمع سجيف عرفو القصر ،أعتقد أنني أكثر
معرفة مف غيري بعبد القادر وأستطيع اليوـ أف أشيد بالحؽ مف يكوف ىذا

الرجؿ مما سيتسبب حتما في تأخير تجمي الحقيقة إلى يوـ غير معموـ".20

تبناىا الكاتب مف خبلؿ
إف الخطاب ىنا يبيف مدى الموضوعية التي ّ
ّ
الرواية ،بيف
المشاىد ّ
الدرامية القائمة عمى الحوار بيف مختمؼ شخوص ّ

القس الذي يعكس الروح الحضارية المنفتحة واألمير المدافع عف ىوية
خاصة ،وكإنساف أعيد لو االعتبار بقمب القس المعارضة لصالح
وطف
ّ
األمير تدفع العمؿ التّخييمي إلى األماـ.
 /3الحوار بين األنا واآلخر:

باعتبار اإلنساف كائنا اجتماعيا بطبعو ،يسعى دائما إلى االتصاؿ بالغير،
وفؽ مبادئ حوارية مبنية عمى أسس لغوية تسير وفؽ خطاطة سردية

تخيمية مؤدلجة ،تعبر عف رؤية معينة تدخؿ عوالـ مجيولة في ذات
21

الرواية ىو دائما وبدرجات
اآلخر ،لتحقيؽ غايات منشودة ّ
ألف "المتكمـ في ّ
عينة إيديولوجية" ،21وىذا
مختمفة منتج إيديولوجي ،وكمماتو ىي دائما ّ
الروائي برسمو لشخصية رئيسية (تاريخية) يمثميا
لتأكيد وجية نظر ّ
األمير ،وأخرى موازية ليا ممثمة بالقس مونسينيور ديبوش.

حاوؿ «األعرج» رسـ خطابيف يتّسماف بالمفارقة والتقارب ،وىذا بالحوار
المتعدد الرؤى والتساؤالت والتأمبلت المعبرة عف تفاعؿ اإلنساف مع اآلخر
ّ
السردي عف طريؽ
رغـ اختبلؼ الرؤى ،مف أجؿ بناء جسور التواصؿ ّ
تخص أحداث ماضية متعمقة
تعاقدات حوارية أقاميا القس مع األمير
ّ
بالمقاومة الجزائرية ضد المستعمر.

أف ىناؾ واصبل
عمى الرغـ مف اختبلؼ األدياف والمنطمقات الحوارية ،إال ّ
فكريا منطمقو المشترؾ اإلنساني والوجداني ،يقوؿ األمير لمقس" :أنا كذلؾ

أتمنى إذا لـ تسبقني تربة م ّكة إلييا أف أعود إلى نفس تمؾ األرض ،ولو
ّ
أف يوضع قيدانا جنبا بعضيما
ينفتح قمب البشر قميبل ،نحو ّ
النور ،أتمنى ّ

إلى بعض .قد يبدو ما أقولو مجرد حمـ ،وربما احتجنا إلى زمف آخر أقؿ
حقدا ،ولكف ىذا ما أحس بو اآلف" ،22وبيذا تتجمّى وتتوسع مبادئ الحوار
ذات االتجاه الواحد ،المبني عمى أسس المحبة وااللتقاء ،المتجاوز لزمف

القص والحكي ،في تحقيؽ أمنية األمير إلى زمف لـ يحف بعد حتى يكوف

التوازي بيف سمطتي األنا /اآلخر نظ ار لممشابية بيف المتحاوريف" فقد كاف

ىو واألمير وجييف لعممة واحدة انتييا نحو المنافي والعزلة".23
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لكف المنفى قاس مثمؾ لـ اشتو مغادرة
وكذلؾ معاناتيما مف قساوة المنفىّ .
تمؾ األرض ،الظروؼ القاسية ىي التي دفعتني ،أمنيتي أف أعود ليا
ألموت ىناؾ فقط ،شيء منيا صار في دمي" .24مف خبلؿ ىذا يتجمى

الدفاع عف قضايا إنسانية مميدة لصنع
إصرار كؿ مف القس واألمير عمى ّ
تاريخ آخر مفتوح عمى اآلخر.
السرد والحوار
إف انفتاح كؿ مف األمير والقس عمى اآلخر ،جعؿ مف ّ
ىوياتي مرف يتسـ بالقبوؿ
يتجياف اتجاىا واحدا ،ينتيي إلعادة بناء تصور ّ

لآلخر والمجاوز لمنماذج والمثؿ وىذا بػ "اختراؽ الثّقافات ،إذ أضحت
اليويات اليوـ مجاوزة لمحدود ميالة لممشاركة ،والتقاطع والتواريخ

25
فالراوي أراد إضاءة ما خفي عف التّاريخ بتغييب لمتاريخ
المشتركة" ّ .
إلعادة طرح ىوية عربية بمرجعياتيا الدينية والثقافية والسياسية...إلخ،

الروائية لطرؽ سردية تعبر عف ذات الكاتب
بإخضاع الشخصيات ّ
باعتبارىا "عناصر ماثمة في ذىف الكاتب تحؿ محؿ عنصر أصمي

غائب ،26"...قصد توجيو رسالة لمقارئ " فمف خبلؿ الحوار ،يعرض

الكاتب صو ار لنماذج بشرية ىي في الواقع جزء مف الحياة االجتماعية

والسياسية يفصح عف نماذج تمثؿ مواقؼ الجزائرييف" ،27تجاه حاضر بمغة
الماضي.

فاألمير يسرد سيرتو مف خبلؿ حواراتو مع القس بإسقاط جزئيات مف
الحاضر عمى عناصر حكائية تكشؼ ما أخفتو كتب التّاريخ ،وىذا يفتح ما
يصنع الطرؼ اآلخر "أنا أريد أف أقنع رئيس الجميورية واري داف أخذ
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أف دينؾ وسيرتؾ الكبيرة تحتماف عميؾ
كبلمؾ كحجة صادقة ،أعرؼ ّ
الصدؽ وليذا أسأؿ وأشدد عمى السؤاؿ" ،28وىذا نتاج صورة تخييمية
جسدت مبدأ الثقة مف الطرؼ اآلخر في شخص األمير سرديًّا ،والمغيبة

الروائي أراد أف يقدـ نظرة أخرى مكممة
حاليا بيف األنا واآلخر؛
ّ
وكأف ّ
لآلخر بتقويمو لمسارد "أرأيت يا عزيزي جون ؟ ىؿ ىذا رجؿ ظمـ
وضغينة؟" ،29ومنو تتبدى المقاربة والتفاىـ كحؿ أمثؿ.

تنكشؼ مستويات الوعي بيف األمير والقس مف خبلؿ إنشاء "عبلقات
حوارية في كؿ مكاف ،وفي جميع ظواىر الحياة اإلنسانية التي تجري

إدراكيا وتأمميا ،فحيثما يبدأ الحوار يبدأ الوعي" .30حينئذ تنتج خطابات
مفتوحة تنزع إلى االنفتاح وتعبر عف واقع مداف مف كؿ الجوانب "ال ألوـ

مروا عمى
أحدا ،لدينا ما ىو أسوأ في تاريخنا اإلسبلمي ،معظـ خمفائنا ّ
النصؿ ،قتموا مف ذوييـ ،كبار عممائنا أحدقوا ،وابف المقفع شوي حيا،
ّ
الحبلج مزؽ قطعة قطعة ،ابف رشد كاد أف يحرؽ مع كتبو لوال ضربات

الحظ ،ابف عربي اتّيمو الجيمة بالمروؽ وغيرىـ ،لؤلدياف مونسينيور
ديبوش ،أوجو أخرى مظممة جدا ،ولكني أقوؿ حبذا لو يتمفظ اإلنساف وىو
يرى ىذه الجروح وتحس وقعيا" ،31فيي الكشؼ عف حقائؽ مظممة في

مر التّاريخ.
ّ
الديف مضت تاركة وراءىـ أث ار عمى ّ
السجاؿ ،ىناؾ حوارات تتّسـ بالتوافؽ بيف األنا
إلى جانب المساءلة و ّ
واآلخر ،مبنية عمى عنصر االتصاؿ بغية رسـ حوار بيف الثّقافات
واألدياف ،بيف قطبي المسيحية /اإلسبلـ.
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إف العنصر المشترؾ في الحوار بيف مونسينيور ديبوش واألمير ىو
ّ
فالراوي
ّ
الديف ،لدرجة أىميتة في إرساء الحرب والسمـ عمى مر العصورّ ،

أسس ألواصر التّواصؿ دو ار مركزيا يتمثؿ في تجسير الفجوة " ،بدأت أق أر
32
الديني ّإال ّأنو نزؿ مف
كتابكـ األنجيؿ . "...فاألمير رغـ إطبلعو وتفقيو ّ
الحقيقة المتعالية التي ىي محؿ إيمانو ،إلى منطؽ المدارات التي تبحث

مف خبلليا عف المشترؾ مع المختمؼ ي إطار الفيـ واإلفياـ " لؾ كؿ
المحبة التي تقربنا مف بعض حتى لو اختمفنا ،لتستقر روحنا داخؿ نفس

الحقيقة اإلليية الكبيرة " ،33ما يجسد الحموؿ بدؿ االنفصاؿ ما دامت
الحقيقة اإلليية واحدة رغـ اختبلؼ الكيؼ في الوصوؿ إلييا ،وىذا ما

يعطي بعدا حضاريا مبني عمى االنفتاح والشمولية ،مما أقره األمير مف
خبلؿ قبولو باالطبلع عمى المسيحية في صفائيا األوؿ" ،34محاولة منو
لفيـ اآلخر ما داـ " اإليماف في القمب وأف النية الطيبة ىي سيدة السؤاؿ

والمقصد".35

إف واسيني ،مف خبلؿ ىذه المقاطع الحوارية ،حاوؿ أف يعطي توجيا راىنا
ّ
متمثبل في حوار األديان ،أنتجو بذوات سردية تحيؿ إلى معالـ طوباوية ال
يحاكييا الواقع ،ولكنو مرآة عكسية لو ال عاكسة ،أراد ربطيا بخطابات

تكشؼ عف "العبلقة المباشرة والمفاىيمية بالحاضر التي تسود في الوقت

الراىف ،عف اتجاه كامف نحو تحويؿ الماضي إلى حكاية رمزية عف

الحاضر ،ونحو تنازع مباشر مف التّاريخ مسرحية رمزية " ،36فأراد واسيني
أف يوجو القارئ نحو رسالة معينة رسـ ليا معالميا تخييبل الىي موجودة
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في التّاريخ كحقيقة ،وال قابمة لمتطبيؽ كواقع ،ألف االختبلؼ العقدي يمنع
خاصة ،ذلؾ
ذلؾ إذا كاف التمثيؿ بشخص كاألمير عبد القادر الجزائري
ّ
الشخص العارؼ بتحريؼ اإلنجيؿ ومخالفتو لمنص القرآني ،ونممس ىذا في

الديف اإلسبلمي:
تعدد الزوجات في ّ
رأي المرأة وقضية ّ
أف الزواج عندكـ محكوـ بفوضى كبيرة؟
" أرى ّ

ييمني باالنضباط الزائد في
أفصح قميبل ،لـ أفيمؾ جيدا ،فيناؾ مف ّ
عبلقاتي وزواجي وألشبو أسبلفي.
ولـ يستطع أف يكتـ ضحكتو الخجولة التي انسمت مف شفتيو.

طيب ،ألقميا لؾ بدوف موارية وال انزالقات لغوية ،لماذا تتزوجوف نساء

كثيرات وليس واحدة مثمما نفعؿ نحف في ثقافتنا".37

خاصة،
فمف خبلؿ ىذا المشيد ،يتبيف عسر التّقارب ،في أتوف الحرب
ّ
وكذلؾ السؤاؿ المطروح كيؼ لنا أف نفسر المشاىد الحوارية القائمة عمى
الرواية عنوانيا كتاب األمير ،واألمير ىو
تعالي النفس في حواراتو رغـ ّ
أف ّ
خصية البطمة الرئيسية.
ال ّش ّ

أف الكاتب انطػبلقا مف
ويمكننا القوؿ كخبلصة لما تقدـ في ىذا ال ػػبحثّ ،
ىوياتية
فنيا تخييميا ،رسـ فيو معالـ ّ
التّاريخ استػ ػطػاع أف يػػؤس ػ ػػس عمبل ّ
تتمثؿ في األنا/اآلخر ،وىذا مف خبلؿ الّتطرؽ إلى الجدؿ الوجودي بيف

ترسخت عبر
األنا واآلخر ومحاولة إعطائو بعدا راىنا لمعالجة أفكار ّ
تدعي الحقيقة وىي حقيقة األمير المؤسطرة غير قابمة لمنقاش
العصور ّ
السرد
تـ إيداع ال ّشخصية التّاريخية في مجاؿ ّ
خارج نطاؽ التّاريخ .كما ّ
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لتقوؿ ما لـ يقمو التّاريخ معتمدا عمى مجموعة مف األساليب اإليحائية
والتّرميزية.
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