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Abstract  

This paper attempts to redraft the concept of literature in light off the 

findings of the communication and information sciences and the 

community’s dynamism that requires a set of capacities of values, 

knowledge, and aesthetics, which render the literary text looks 

meaningful and open to its reality as a mean of development. In other 

words, this is an attempt to research the relationship between literature 

and the social community with its diverse components that require a 

new type of literary practice totally different from the other social and 

economic practices that target the development. For this, we providea 

new analysis to the images of tourism inTaharOuettar’s novel” Al 

Zilzal” (the earthquake). 

Résumé: 

Cet article tend à la reformuler le concept de la littérature à la 

lumière des conclusions des sciences de l’information et de la 

communication et le dynamisme de la communauté nécessitant d’un 

ensemble de capacités de valeurs, de connaissances et d’esthétique qui 

font apparaitre que le texte littéraire est significatif et ouvert à sa réalité 

comme moyen de développement. 

En d’autres termes, ceci est une tentative de recherche de la relation 

entre la littérature et la communauté sociale avec ses diverses 

composantes qui requièrent un nouveau type de pratique littéraire tout à 

fait différent des autres pratique sociales et économiques visant le 

développement. Pour ce faire, nous avons fourni une nouvelle analyse 
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des images du tourisme dans le roman de Tahar Ouettar « Al Zilzal » 

(Le tremblement de terre).  

 :مقدمة-1
يسعى ىذا البحث إىل التأسيس لضرب من الدراسة األدبية اذلادفة واآلخذة يف االعتبار النص 

االقتصادي. ورباول -األديب من حيث ىو آلية اسًتاتيجية تسهم بقدر ما يف التحّول االجتماعي
 األديب.رصده وتتّبعو باعتماد األبعاد األنثروبولوجية اليت تؤّسس ادلكّونات الفعلية للخطاب 

وتسعى أيضا إىل زلاولة إعادة صياغة مفهوم لؤلدب يف ضوء ما وصلت إليو علوم اإلعبلم 
واالتصال، وما ربتاجو حركية اجملتمع من طاقات معرفية وقيمية وصبالية ذبعل النص األديب ىادفا ىو 

بلقتو بادلؤسسة أيضا، منفتحا على واقعو التنموي ادلتنوّع؛ دبعٌت أننا ضلاول البحث عن األدب يف ع
االجتماعية دبختلف منظوماهتا، األمر الذي ػلتاج إىل نوع جديد من ادلمارسة األدبية ادلختلفة عن 

 االقتصادية اذلادفة للتنمية واليت تلتقي معها من ناحية أخرى.-غَتىا من ادلمارسات االجتماعية
بلدنا وتتّبعها تارؼليا من ػلتاج منا كّل ىذا إىل زلاولة ربليل واقع ادلمارسة األدبية يف ب

 م إىل اآلن بنظرة عجلى سلتصرة.2693 سنة
وزلاولة تقدمي اقًتاحات يف شكل اسًتاتيجية ذات أىداف زلّددة مصوغة صياغة مناسبة 

إىل بناء زلتويات جديدة زبص األدب  -ىي أيضا–للمستجدات احلضارية احمليطة بنا، ربتاج 
ادلختلفة ادلتنّوعة يف ضوء عصر العودلة وربّوالتو ورىاناتو  وذبعلو ينفتح على احلياة ومقتضياهتا

ومتطّلباتو؛ وخباصة إذا علمنا أن العودلة تعمل على إعادة تشكيل العامل سياسيا واقتصاديا وثقافيا 
واجتماعيا، دبا ػلّقق مصاحل القوي الذي ؽللك زمام احلل والربط، ومن ذلك الذيوع ادلتسارع دلا 

، وىي ثقافة ساعلت يف إنتاجها (1)" برأي الدكتور مصطفى زلسنسوق الكونيةثقافة اليدعى بـ"
وإعادة إنتاجها وتروغلها عودلة اقتصادية ومشولية داعمة لتعميم العديد من القّيم واألساليب يف 
اإلنتاج والتوزيع واالستهبلك والتبادل وأظلاط العيش والسلوك الفردي. األمر الذي ػلّتم علينا  

عربية إعادة التفكَت وترتيب القناعات، وإعادة صياغة األفكار وفق خطط اسًتاتيجية كمجتمعات 
مناسبة، تنطلق من أىداف زلّددة دلواجهة أخطار العودلة. وأىم ما يتّم الًتكيز عليو يف ىذا ادلقام، 

والفنون  التنمية البشرية لبناء إنسان لو طاقة واقتدار علمي ومعريف وتقٍت ولغوي، وإنتاج يف اآلداب
وإعطائها القيمة البلّزمة يف تكوين رأس ادلال الدائم والثروة اليت ال تفٌت اليت هبا نواجو اآلخر 
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ونتفاعل معو، ونعرفو حّق ادلعرفة، ونعرّفو بنا، وننقل إليو ثقافتنا وآدابنا خبصوصياهتا وأصالتها 
 وزللّيتها لنصل هبا إىل العادلية.

 العناصر منها: سنبحث يف ىذا ادلوضوع صبلة من
   :واقع الممارسة األدبية في الجزائر: نظرة عجلى مختصرة لبعض من التاريخ -2

إن األدب ىو احلامل الناقل دلفاتيح الوعي يف اإلنسان واألمة، عرب الزمان وادلكان، وال توجد 
وصياهتا أمة ببل أدب ولغة، فهما اللذان يصنعان ثقافتها ويصوغان ىويتها وػلّددان أصالتها وخص

 بُت األمم والشعوب.
لقد واكب األدب اجلزائري الثورة وكان وسيلة دفاعية فّعالة ضد ادلستعمر الفرنسي الذي 

ولكنها  استهدف اللغة العربية وأدهبا، وبالتايل استهدف ىويتها وعمل على استئصاذلا من جذورىا.
ري الذي كان شاىد حال عن وقد عرّب األديب اجلزائ . عميقة قصية استعصت عليو فارتد خائبا

الثورة ادلتأّصلة يف أعماقو وادلتجّذرة يف وجدانو وذاكرتو، ونقلها إىل اآلخر وإىل األجيال اليت جاءت 
 بعد الثورة.

عرّب عن الثورة واذلوية واللغة والدين، قاوم فرنسا إىل أن خرجت من اجلزائر مدحورة ذليلة، كانت 
 صاصة أو تزيد.الرصاصة وكانت الكلمة يف قيمة الر 

لقد بّشر األديب اجلزائري أثناء الثورة بتباشَت الصبح، تباشَت االستقبلل واحللم دبستقبل اجلزائر، 
عرّب عن ذلك شعرا وقّصة ورواية وبأشكال أخرى من اخلطاب يف الفن والثقافة واإلبداع، يف اللوحة 

و بصدق، ولقد خرجت من القلب الزيتية واألغنية النابعة من أعماق الشعب وادلعرّبة عن وجدان
 فوقعت يف القلب:

 لبلستقبلل استقبلل وطننا.  من جبالنا طلع صوت األحرار ينادينا
لقد كانت "قرائح ادلبدعُت متفّتقة تتفاعل مع األحداث وتبعث الدفء يف األشياء وتتعاىل على 

واصلة اإلشعاع الذي دأبت احلزن وتتغٌت باألرلاد ومكارم الشهداء والتاريخ ادلشرق يف إصرار على م
 (2)على التمّيز بو طيلة عقود من الزمن."

وذلذا طاردت فرنسا ادلثقفُت اجلزائريُت وسجنتهم وقتلتهم ونفتهم، ولكنهم ربّدوا كّل ذلك وتغّنوا 
باحلرية واالستقبلل، وسّجلوا ما فعلو االستعمار الفرنسي فينا ليبقى شاىدا على التاريخ، وعلى 

 مر وإرىابو.بشاعة ادلستع
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وقد سقط يف ميدان الشرف كثَت من ادلبدعُت نذكر منهم: القاص أضبد رضا حوحو والعريب 
 التبسي ومولود فرعون، وعلي ادلعاشي من ادلغنيُت الذي غٌت عن حّبو األّول اجلزائر.

ونذكر من الذين سجنوا، الشاعر مفدي زكريا بسجن بربروس وفيو أبدع روائعو الشعرية اليت  
 دبثبابة الدبابة أو ادلدفعية اليت مّزق هبا أوصال ادلستعمر الفرنسي. كانت

لقد أقسم بالنازالت ادلاحقات والدماء الزاكيات الطاىرات يف البنود البلّمعات اخلافقات واجلبال 
 الشاسلات الشاىقات أن ربيا اجلزائر.

الشهيد أضبد  الصاعدالذبيح  لقد أقسم بدماء الشهداء وكتب عن الشهداء، فكانت رائعتو عن
 (3)زبانة

وؽلكن أن نذكر يف ىذا ادلقام أدباء وشعراء وكتابا ونقادا وفبلسفة ومؤّرخُت آخرين كتبوا عن 
 الثورة من زوايا متعّددة.

ولقد استمّر عطاء األدب والثقافة اجلزائرية بعد االستقبلل معرّبا عن التحّوالت االجتماعية 
الت التنمية بصفة عامة، فكانت القصة والرواية والشعر، بل وفنون والسياسية واالقتصادية، أي ربوّ 

 أخرى مثل ادلسرح والسينما، واألغنية.
واكب األدب اجلزائري صبيع ادلراحل االجتماعية والسياسية اليت مّرت هبا الببلد، وؽلكن أن 

 نقّسم ىذه ادلراحل كما يلي:
يح الثوري الذي قام بو الرئيس ؛ أي من االستقبلل إىل التصح 2691 إىل 2693 من -

 الراحل ىواري بومدين، وكانت الكتابة األدبية باللغة العربية آنذاك يف بداياهتا.

وىي مرحلة زىو بالثورة من  م2691 إلى م2699 وأما المرحلة الثانية فكانت من  -
 الناحية األدبية وامتداح ذلا، والتغٍت بالبطوالت واالنتصار على فرنسا.

وىي العشرية اليت شهد فيها اجملتمع اجلزائري كثَتا من  م2691 م إلى2691 ومرحلة       -
التحّوالت السياسية واالجتماعية اليت كانت ذلا انعكاسات على الصناعة والزراعة والثقافة، وبالفعل  
كانت مرحلة ثرية خصبة بالنسبة لئلبداع األديب والفٍت بصفة عامة، فكان الشعر وكانت الرواية 

القصة والسينما وادلسرح واألغاين اجلميلة، وذلك بالرغم من أن ادلرجعية األساسية اليت طبعت و 
 ادلرحلة، وطبعت اإلبداعات ادلختلفة وادلتنّوعة سبثّلت يف االشًتاكية والفلسفة ادلاركسية.
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وفيها شهد اجملتمع اجلزائري  م2699 م إلى2692 وأما المرحلة الثالثة فكانت من  -
أخرى زبتلف عن اليت سبقتها؛ فكانت األزمة االقتصادية اليت وّلدت بعد ذلك أزمة  ربّوالت

سياسية خانقة، وقد انعكس ذلك على ادلنتوج األديب، وعاش ادلبدع اجلزائري العزلة. فتوّقفت 
ادلنشورات واجملبّلت اليت كانت تصل اجلزائر تباعا ومل تعد تصل، بل إن اذلم السياسي كان أكثر 

ء لبلنتباه يف ظّل ىم اقتصادي خانق وبالرغم من ذلك برزت أمساء كثَتة على مستوى اسًتعا
 الصحافة الوطنية، كان ذلا منتوج جيد بعد ذلك.

مرحلة الدم والنار، وكان لذلك  م:2666 م إلى2696 وأما المرحلة الرابعة فكانت من -
خاصة، ولكنو أدى إىل إنتاج أدب تأثَته على ادلنتوج الثقايف بصفة عامة وادلنتوج األديب بصفة 

جديد يعرّب عن ربّوالت جديدة ومرجعيات جديدة بالرغم من استمرار ادلرجعية اليت كانت سائدة 
من قبل، ولكنها بدأت تغَّت لبوسها؛ ألن الرؤى والتصّورات صارت ىي األخرى جديدة ذلا أىداف 

 وآمال وطموحات فرضتها ادلرحلة.

وفيها  م3122 م إلى3111 ألخيرة فكانت ابتداء من سنةوأما المرحلة الخامسة وا-
ظهرت متطّلبات أخرى وأىداف وآمال وطموحات إنسان جزائري لو مبتغيات زبّصو يف جوانب 
احلياة ادلختلفة، لقد عرّب األدب اجلزائري عن كّل ىذه ادلراحل دبختلف تنّوعاهتا ومتطّلباهتا وحبث 

دة ومنفتحة على القراءة والتجّدد، فكانت الرواية والقصة يف خصوصياهتا بأشكال من اخلطاب متعدّ 
 ..... والشعر، وبرزت أمساء كثَتة

وػلتاج إحصاؤىا إىل تكوين معجم خاص بكتّاب الرواية، ومعجم خاص بكتّاب القصة 
 ومعجم خاص بالشعراء ومعجم خاص بالنّقاد وكّتاب الدراسات األدبية.

: تعّد االسًتاتيجية مفهوما أساسيا يف االستراتيجي في مفهوم االستراتيجية والتفكير -3
ادلعرفة احلديثة، فنجدىا موظّفة يف أنواع كثَتة من اخلطاب، وىي سبّثل نوعا من التفكَت ادلستقبلي 
ادلبٍت على خطة تشتمل أىدافا ومنهجية عمل واستشراف للمستقبل، وحسن التخطيط والتدبَت 

 كل مرحلة.  للتبلؤم مع ادلستجدات اليت ربتاجها
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ومن مسات التفكَت االسًتاتيجي؛ القدرة على وصف الواقع وصفا دقيقا من صبيع جوانبو يف 
عبلقتو بادلنظومات االجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية. والقدرة على تصنيفو وربليلو ربليبل 

دلتغَّتات االجتماعية والثقافية عميقا من شبة تقدمي االقًتاحات البّلزمة اليت تأخذ بعُت االعتبار كّل ا
 الوطنية واإلقليمية والعربية وادلستجدات احلضارية يف العامل اليت تفرضها العودلة.

إن أي تقّدم حّققتو اجملتمعات ادلختلفة، إظلا يعود يف أساسو إىل التطّور الذي حّققتو ىذه 
هي القاطرة اليت تقود باقي العربات، اجملتمعات يف اآلداب والفنون والعلوم االجتماعية واإلنسانية، ف

وىي اليت تنطلق من اخللفيات الفكرية واألبعاد ادلعرفية وادلرجعيات الفلسفية، وىي اليت تبٍت اإلنسان 
ادلنتج للمعرفة على اختبلفها، إنو رأس ادلال الدائم والثروة اليت ال تفٌت وخباصة يف مواجهة العودلة وما 

قات للخصوصيات وإعادة ترتيب للقناعات يف رلتمع ادلعرفة اجلديد. تبّشر بو من خطابات واخًتا
 إن أّول ما ؽلكن اقًتاحو يف ما ؼلص األدب اجلزائري يف عبلقتو بالعودلة ىو:

 :االستثمار في األدب -4
اعتدنا أن نستعمل كلمة "استثمار" يف اجملال االقتصادي الذي ػلّقق رحبا واضحا، وكثَتا ما 

بعيد عن اجلانب االقتصادي وعن االستثمار وعن التنمية ادلستدامة وغَت ىذا  يوصف األدب بأنو
من ادلصطلحات اجلديدة وكأن اإلنسان الذي يدرسو للًتف أو سبضية الوقت، وىذا يطرح أسئلة 

 عديدة لعل أعلها:
ما الفائدة من األدب؟ ما دوره يف اجملتمع؟ دلاذا ندرسو؟ عندما نتحّدث عن االستثمار يف 

وىي اليت تتعّلق  السوق األدبية؛ نعم إننا نتحّدث عن  ،سوق لألدب دب، فكأننا نتحّدثاأل
بسوق الكتاب وبعملية تسويقو بصفة عامة، ونشره وتوزيعو، ويف ىذا تكمن الفائدة والقيمة، أو 
الربح أو اخلسارة، فهنالك أعمال أدبية ربّقق مبيعات ضخمة وتنفذ طبعاهتا، الطبعة تلو األخرى، 
وىنالك أعمال تظل على الرفوف، والسبب يف ذلك تتحّكم فيو عّدة عوامل ذبارية بدءا من عنوان 

استبدالو أو اإلضافة إليو أو تعديلو ليصبح العنوان  -أحيانا–الكتاب الذي يطلب من صاحبو 
تب فيو ذباريا يناسب السوق، باإلضافة إىل أعلية ادلوضوع ومدى إقبال القرّاء عليو، وادلقام الذي ك

وطريقة معاجلتو مل يعد االستثمار مقتصرا على االقتصاد، وكذلك التنمية صارت تنميات متعددة: 
تنمية اقتصادية، تنمية بشرية، تنمية سياحية...ومل تعد كلمات من مثل: الربح، والرصيد ورأس 
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ة واللغوية، فصرنا ادلال، والسوق مقتصرة على االقتصاد وحده، وإظّلا صرنا نوظفها يف الدراسة األدبي
 نقول الربح اللغوي، والسوق اللغوية، أو سوق اللغات واآلداب. وعندما نتوّغل يف القدم صلد:

: فقد أعطى للمعّلقات قيمتها الشعرية واجلمالية والرمزية، سوق عّكاظ أىم سوق لألدب -5
ليق على أستار فكتبت دباء من الذىب وعّلقت على أستار الكعبة، فالكتابة دباء الذىب والتع

الكعبة منحاىا صفة األعمال اخلالدة يف الفن بصفة عامة ويف فن الشعر بصفة خاصة، وىذا ما 
يدل على قيمة الشعر ومكانتو، وقد سّوقت ادلعّلقات عرب الزمان وادلكان فقرأهتا األجيال ادلختلفة 

سلمى، وامرؤ القيس،  يف األماكن ادلختلفة وسّوق معها الشعراء الذين أبدعوىا: زىَت ابن أيب
 وعمرو بن كلثوم، والنابغة الذبياين، وعنًتة العبسي، وطرفة بن العبد، ولبيد بن ربيعة.

لقد ًّب التسويق نظرا ألن ادلعّلقات والشعراء الذين جادت هبا قرائحهم تعّد رأس مال رمزي    
 وثقايف يظهر بوضوح خصوصيات الشعر ومنزلتو، وخصوصيات ادلكان واجملتمع.

 وما تزال ادلعّلقات تفرض نفسها عند القرّاء، وستظل منفتحة على القراءة إىل ما ال هناية.
: ؽلكن أن نتحّدث عن سوق اآلداب ومنو األدب الجزائري في سوق اآلداب العالمية -6

األدب اجلزائري، فقد درس األدب اجلزائري من حيث تارؼلو وأنواعو، وأجناسو وأشكال خطابو 
صائصو الفنية ومن حيث توظيفو يف مقاومة االستعمار الفرنسي، وتسجيل مآثر الثورة ومضامينو وخ

اجلزائرية والتغٍت هبا، والتعريف هبا يف سلتلف األسابيع الثقافية مثبل، اليت كانت تنظمها البلدان 
 الشقيقة والصديقة يف اجلزائر وخارجها، ويعّد ىذا يف حّد ذاتو، إسهاما يف التسويق.

ىل أن األدب اجلزائري يف حاجة إىل ربديد أىداف جديدة لكتابة أدبية وأذىب إ
، ال للوقوف ضده، وإظّلا يتجلى من خاللها الجزائري المحلي في مقابل اآلخر العالمي جديدة،

م: " إن 2939 لتحقيق التواصل والتفاعل معو ودلك بالرغم من مقولة الشاعر األدلاين "غوتو" سنة
يعٍت الكثَت، لقد بدأ عصر األدب العادلي، وعلى اجلميع أن يسهموا يف  األدب القومي مل يعد

 .(4)التعجيل بقدومو"
 -فيما أزعم–، وىذا ىو اذلدف الذي لكن من اآلداب المحلية ينهض األدب العالميو

غلب أن نعمل على ربقيقو، بأن صلعل األدب اجلزائري أدبا عادليا؛ وال تظهر عادليتو إاّل إذا احتّك 
ه من اآلداب، يعطيها ويأخذ منها، وينافسها يف سوق اآلداب دبمتلكاتو الرمزية ورأس مالو بغَت 

األديب واللغوي والثقايف؛ وخباصة أن" العامل يشهد اليوم كثَتا من التوجهات الثقافية واسًتاتيجياهتا 
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ة وادلوسيقى إلعادة التنمية احلضارية بتنامي االستهبلك الثقايف للفنون وأصناف الطعام وادلوض
مسّجلة يف سوق السلع الرمزية  ماركة . وأظهر أصالة خطابو ورلتمعو، وجعل زلليّتو(6)والسياحة"
 النفيسة.

إن ىذا ينبٍت على رأس مال آخر أكثر أعلية ىو: رأس ادلال البشري، أو التنمية البشرية. ودور 
 الفنون واآلداب ىنا عظيم يف بناء اإلنسان.

ترصبة عبد الكبَت الشرقاوي،  : (7)دوروف " يف كتابو " األدب يف خطر"يتساءل "تزيفيطان تو 
قائبل:" ماذا يستطيع األدب؟ ولئلجابة عن السؤال يبحث يف السَتة الذاتية للفيلسوف "جون 
ستوارت مل"، الذي يروي تعرضو الهنيار عصيب خطَت أصيب بو يف العشرين من عمره، وصار فاقد 

احدة من تلك اللحظات من اضلراف ادلزاج ... وكل أنواع العبلج اليت احلس بكل إحساس شلتع يف و 
وكان السبب يف شفائو كتاب قرأه مصادفة وىو   جّرهبا مل ذبد نفعا، واستقر اكتئابو على الدوام.

ديوان شعر للشاعر اإلصلليزي" وردزوورث" يقول ستوارت مل:"بعد قراءتو للديوان واصفا 
ستقي منو الفرح الباطٍت، ومتع التعاطف واخليال، اليت دبقدور كل إحساساتو:" بدت يل منبعا ا

الكائنات البشرية اقتسامها ... كنت يف حاجة إىل من غلعلٍت أحس أنو يوجد يف التأمل اذلادئ 
ألشكال اجلمال يف الطبيعة سعادة حقيقية ودائمة. علمٍت "وردزوورث إياىا ليس فحسب دون أن 

 .(8)ادية ومصَت اإلنسانية ادلشًتك، بل دبضاعفة اىتمامي بو."يصدين عن تأمل العواطف الع
يستطيع أن ؽلد لنا يد العون حُت نكون يف أعماق االكتئاب،  –برأي طودوروف" –إن األدب 

َ ال   . (9) ويقودنا ضلو الكائنات البشرية من حولنا وغلعلنا أفضل فهما للعامل، ويعيننا على أن ضليا وملم
تحقيق تنمية مستدامة، تتأسس على ثروة التجارب  قضايا أخرى مثبل:يعيننا على ربقيق 

اإلنسانية الخصبة، وتتشّربها وتعمل على تخصيبها في ميادين كثيرة ومنها ميدان: السياحة 
  . الثري الخصيب

 :األدب الجزائري والسياحة -7
ي األطراف أول نتحّدث ىنا عن اجلزائر وعن السياحة وعن األدب، فاجلزائر بلد شاسع مًتام

مساحة يف إفريقيا، لو مناظر طبيعية عذراء خبلّبة جبلّبة للسياح، ولو فضاءات سياحية عجيبة 
، بو شواطئ متعّددة نابضة كلم2311 مفتوحة على احلياة؛ صحراء شاسعة، ساحل طويل قرابة

على ما فعلو  باحلركة، وجبال عالية شاسلة كأهنا تعّلمنا األخبلق، وتعّلمنا البطولة وىي شاىدة
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ادلستعمر الفرنسي يف اجلزائريُت ماديا ومعنويا، لقد صارت ىذه اجلبال دبثابة معامل تارؼلية يف الطبيعة 
 احلّية: جبال األوراس وجرجرة والبيبان والظهرة ....

وإىل جانب ىذا يوجد جنوب كبَت غٍت بالعجائب والغرائب والطقوس الرمزية ورقصات الرجل 
 البدو الطوارق ...األزرق وأىازيج 

 ال زبلو أية مدينة جزائرية من آثار تارؼلية تصلح لبلستثمار السياحي.
–كل ىذه األماكن وغَتىا قد كتب عنها األدباء اجلزائريون، كل بطريقتو، غَت أن الطاىر وطار 

 يها." وسنعود إلالزلزالكان متمّيزا متفّردا يف كتابتو عن مدينة قسنطينة يف رواية "  -رضبو اهلل
وأما السياحة؛ فهي خطاب كلي متشابك ومتفاعل مع منظومات اجملتمع ادلختلفة السياسية 
  والقانونية واإلعبلمية والدينية وادلالية واألمنية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية وكل ما تعّلق

 باآلداب والفنون صانعة اإلنسان وادلعرّبة عنو.
ثماري بالنسبة للجزائر يدر من الربح ومن األموال إن وجد وبكلمة واحدة: السياحة رلال است

حسن التدبَت، والسياحة رلال ثري خصب وأساس من أسس التنمية ادلستدامة اليت ربّرك اجملتمع 
 دبختلف آلياتو، وخباصة إذا علمنا أن التنمية حاليا قائمة على ادلعرفة.

ختلفة اليت ذبود هبا قرائح ادلبدعُت يف وىنا تكمن أعلية األدب؛ إذ ؽلكن توظيف الكتابات ادل
التعبَت عن اجلانب السياحي من الوطن، ونقل التفاصيل االجتماعية ادلتنّوعة لآلخر يف قالب أديب 
يعرّفو دبا ال يعرف، ويكشف لو عّما مل يره من قبل. ومتعة السائح أن يكتشف العادات والتقاليد 

عنوية وأعظمها على اإلطبلق أن يكتشف لغة ويكتسبها، وأن والتاريخ واألفراح وادلنجزات ادلادية وادل
 يقرأ أدبا لو أصالة.

احلديث عن عبلقة الرواية بالسياحة، ألن الرواية جنس أديب –يف ىذا ادلقام –ؽلكن أن طلتار  
والفنية واجلمالية، وىو مصدر من مصادر ادلتعة من ناحية،  متمّيز لو خصائصو ادلعرفية واللغوية

 لمعرفة من ناحية ثانية.ومصدر ل
ٍب إن الرواية تّتسع للتعبَت عن سلتلف ذبارب اإلنسان وحاجاتو وعلومو وعبلقاتو االجتماعية، 
ومن ىنا اخًتت احلديث عن رواية الطاىر وطار "الزلزال" اليت ؽلكن أن نقرأىا من منظور سياحي، 

خذ باىتمامات السائح. فقد دلا تتوفّر عليو من خصائص وأوصاف لفضاءات متنّوعة ؽلكن أن تأ
ضّمنها ادلرحوم الطاىر وطار أوصافا دقيقة وتفاصيل كثَتة ذبعل من القارئ ذلذه الرواية "الزلزال"  
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كأنو يقوم جبولة يف مدينة قسنطينة مع الشخصية األساسية فيها وىي الشيخ "عبد اجمليد بولرواح". 
قت من خلفيات زلّددة، وذلا أىداف تريد أن وبالرغم من أن الرواية قد كتبت يف مقام معُّت وانطل

تكشف عنها، فقد مسحت لنفسي أن أقرأىا من ىذا ادلنظور الذي ؼلص السياحة، وىي قراءة مل 
أعهدىا من فقد رأيت أن األدب اجلزائري لكي ػلّقق عادليتو، عليو أن ينطلق من زللّيتو أوال، ورأيت 

اعية دبا فيها اللغة واألدب والثقافة، وبواسطتها أن السياحة مشروع يطال كل ادلنظومات االجتم
ؽلكن أن ننشر أدبنا ونعّرف العامل بنا وبأدبنا من ناحية، ومن ناحية أخرى صلعل من األدب وسيلة 
دلورد اقتصادي تنموي أساسو ادلعرفة األدبية مع السياحة اليت تظهر ىذه العملية وتعمل على نقلها 

وتعّد رواية "الزلزال" رواية قسنطينة حصريا، فقد عرّبت الرواية   la mondialisation للعادلية
عن ادلدينة ونقلتها من واقعها احلقيقي إىل معادل موضوعي فٍت؛ فالزلزال ىي نص ادلدينة وقسنطينة 
ىي مدينة النص، ادلكان احلي النابض باحلركة واحلياة لو حدود جغرافية سبّيزه عن غَته من األمكنة، 

لق "غلّسد يف النصوص يف شكل صّور مكانية سلتلفة مألوفة مثل: الدار وادلدينة فهو مكان مغ
 والوطن.

 وتّتصف ىذه الصّور بصفات معيّنة مثل:
 (10)"األلفة والدفء أو األمان...

إن األمكنة يف ىذه الرواية أمكنة بصرية تعتمد على ادلرئيات، ذلذا فهي زلسوسة معروفة وزلّددة 
 مات كثَتة. تكمن شعريتها يف واقعيتها.حبدود وموسومة بعبل

توجد عبلقة ضبيمية بُت قسنطينة والطاىر وطار، وقد كتب ذات يوم معًتفا: قسنطينة حبيبيت؛ 
 .(11)وقد أدى بو ذلك احلب إىل وصفها بأهنا:"مثل الكعبة"

الواقع وقد ذبّلت زلبّتو ذلا يف كونو جعل من "الزلزال" معادال موضوعيا أعاد من خبللو إنتاج 
ور وأحياء يف قسنطينة، نقرأىا فصبل فصبل، ونسَتىا حيا إىل مادة روائية، فصوذلا جس اخلام وحّولو 

حيا، وجسرا جسرا من خبلل شخصية "عبد اجمليد بولرواح"، إن االنطبلق من الواقع وربويلو إىل 
 مادة إبداعية تسردىا القصة أو الرواية أو الشعر، ىو الذي غلعل األدب يف مصاف العادلية.

 تتأّلف الرواية من سبعة فصول ىي:
 ب القنطرةبا

 سيدي مسيد



 بشير إبرير                                     7102العاشر  العذد                                              قراءاث مجلت

109 

 سيدي راشد
 رلاز الغنم

 جسر ادلصعد
 جسر الشياطُت

 جسر اذلواء
 وىي أمساء ألحياء وجسور يف قسنطينة.

سبّثل اجلسور ىنا رموزا للتواصل؛ فهي تؤدي وظيفة الربط بُت أحياء قسنطينة وساحاهتا، وىي 
لوسط الذي يلتقي فيو اجلميع. ٍب إن دبثابة الشرايُت اليت توصل الدماء إىل القلب، قسنطينة ادلركز ا

ادلدينة تعرف وتوصف دائما بأهنا مدينة اجلسور ادلعّلقة ادلاسكة بزمام ادلدينة ربميها وتشعرىا 
باألمان، وىي من الناحية السياحية كل جسر ؽلّثل منظرا صباليا متمّيزا، ولوحة فنية تبُّت العبلقة 

تظهر األلفة الدائمة بينهما، كل جسر لو حكاية مع ادلدينة احلميمية بُت اجلسر أواجلسور بادلدينة، و 
ولو وظيفة يؤديها. وما أحوج السائح إىل االكتشاف عندما صلعلو يتجّول عرب ىذه اجلسور ويدخل 
ادلدينة وؼلرج منها، فيحس أحيانا بالوحشة وأخرى بالدىشة واخلوف، ولكنو حتما سيحس بادلتعة 

 لنفيس.اليت سيدفع من أجلها الغايل ا
، أي صبلة الصفات ادلمّيزة ذلا يف ببلغة الوصف الذي سبّثل يف: وصف أصالة ىذه الرواية تتمّثل

األحياء والشوارع واألزقّة واألهنج وادلتاجر والسلع بأنواعها اجلّيد منها والرديء، وادلقاىي وادلطاعم 
الفنادق واجلسور والصخور وادلساجد والزوايا واألولياء الصاحلُت وادلدارس والساحات العامة و 

والطرقات وادلسالك الصعبة واحلانات وادلعاىر والنساء والرجال واألطفال، وسلوكاهتم اليومية 
ادلتنّوعة...يف حركاهتم وسكناهتم وزباطبهم ولغتهم وأنشطتهم اليومية، كما وصف اللصوص 

ال يعرف قسنطينة ومل يزرىا يف والعّشاق واجملانُت...وأذىب إىل أن َمْن يقرأ رواية "الزلزال" وىو 
 حياتو سيأخذ فكرة واضحة عنها.

فسيعرف مثبل بأهنا مدينة صخرية، هبا سبعة جسور، طرقاهتا ملتوية صعبة ادلسالك، فهي ليست  
 كعنابة أو سطيف منبسطة. وىي أيضا عاصمة لئلصبلح والدين والعروبة.



 قراءاث                                                          في ضىء العىلمتاألدب الجزائري واستراتيجياث التنميت 

110 

قسنطينة على  وقد وصف الطاىر وطار جسر باب القنطرة بأنو "أفضل جسور
. يشّكل الوصف) الذي وصف بو (13)ووصف اجلسر ادلعّلق بأنو "إلو قسنطينة"  (12) االطبلق"

 الطاىر وطار قسنطينة مصدرا من مصادر ادلتعة يف ىذا العمل الروائي ادلتمّيز.
:"ىذا الوصف ىو ما ينبغي أن يلح عليو ادلرء كّلما  -رضبو اهلل–وبرأي الدكتور زلمح مصايف 

تعّد ىذه األوصاف دبثابة الدليل العام الذي ؽلكن  (14)ّدث عن ىذا العمل الروائي للطاىر وطار"رب
لسائح متجّول يزور قسنطينة أن يستدل بو على األماكن ادلختلفة، وميزة ىذا الدليل أنو كتب بلغة 

 أدبية جّذابة.
 وؽلكن أن نقّدم األمثلة اآلتية أيضا وىي:

 :وصف للشوارع واألزقّة-1

من الرواية:"خرج من بُت ادلقاعد وادلناضد ووجد نفسو يف ملتقى الطرق.  69 تقرأ يف الصفحة
على اليسار شارع زيروت يوسف، بعده، شارع ال يدري عنوانو...بعده شارع التاسع عشر ماي، 
هنج فرنسا السابق، بعده شارع العريب بن مهيدي، ٍب مسارب سيدي راشد، وعلى اليمُت سباما، 

در ضلو ساحة الشهداء، ٍب التفرعات واالنطبلقات صعودا وىبوطا، ؽلينا ومشاال، ويف كّل ادلنح
 االذباىات. أعلية الطرقات يف قسنطينة أعظم من أعلية ادلباين وادلساكن..."

فهذه األوصاف ىي أوصاف عارٍف بقسنطينة معرفة دقيقة من الشارع إىل الزقاق إىل النهج إىل 
أعلية الطرقات يف مقابل أعلية ادلباين وادلساكن، وكأنو عامل تبوغرايف، ونقرأ  ادلسرب، ٍب يرّكز على

مبلحظات دقيقة عن دالالت أمساء الشوارع يف ىذه اللوحة: "عندما خرج إىل زيروت يوسف ادلتمم 
َيبلن من ىنا أوضح. أشد ال شّك أهنا 

َ
لشارع يوغسبلفيا، التفت إىل اخللف وتأمل الثكنة. ادل

الوسط حىت سبيل كل ىذا ادليبلن، يف اذباىُت متعاكسُت. اضلدر قليبل ووجد نفسو يف انشقت يف 
شارع يوغسبلفيا، وتساءل: كيف أتاحت ذلم عبقريتهم االىتداء إىل تقسيم الشارع هبذا الشكل؟ 
نصفو لشهيد بطل ونصفو لبلد شيوعي، يف العاصمة أيضا ىناك شارع مقّسم بُت زيروت وتشي 

لتعاكس بُت الشارعُت يف االذباه ويف االسم لو داللتو اإليديولوجية، وخباصة إذا قرأنا . فا(15)غفارة"
 "الزلزال" بالنظر إىل اخللفيات الفلسفية اليت تأسست عليها.
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كما يبلحظ القارئ للرواية حضور مدينة اجلزائر العاصمة باعتبارىا صانعة القرار وبيدىا احلل 
 والربط.

 قسنطينة ال زبلو من النقد ألوضاع كثَتة، نقرأ النص اآلٌب:إن أوصاف الطاىر وطار ل
"الساحة تغلي، الغادون الرائحون، أكثر من اجلالسُت...أكشاك الثلج متزاضبة بشكل سلجل 
عناوينها، مهما دلت على جهل أصحاهبا، فإهنا تدل على انتهازيتهم. "مثلجات الشريعة" واحد 

ة يعرف معٌت الكلمة، أو يربطها جببل الشريعة، حىت شريعة من ادلليون من سكان غَت والية العاصم
تبّسة ليست شعارا للثلج أو اجلليد. "جزيرة اجلليد"، لعلو قصد البحَتة، لكن ما عبلقة اجلليد برسم 
إلو اليابان الذي يفصل بُت ادلضاف وادلضاف إليو، "جليد سيبَتيا".ى ىذا معقول لو مل تكن 

. "مون ببلن" ىذا اسم موروث ما يف ذلك شك."القلية".نسبة إىل سيبَتيا ربت حكم الشيوعيُت
مدينة القل. ىذا تعّمد صارخ على اجلهوية، وإال ما عبلقة القل الواقعة على البحر باجلليد، لو 
نسبها إىل إحدى بلدياهتا لكان معقوال..."تامالوس" أو "الزيتونة" أو "عُت قشرة"."مرحبا بكم" لو 

 لكان أفضل وإال ما معٌت "بكم" ىذه. "صلمة الثلج" كبلم ال معٌت لو.وضع لفظة "تعالوا" 
أولئك الذين مل يضعوا عناوين ألكشاكهم، ردبا خشوا أن يتوّرطوا مع الثلج أو اجلليد، حىت إذا 

 .(16)ما جاء الشتاء مل يستطيعوا شلارسة ذبارة أخرى."
الشخصية األساسية يف  جاءت ىذه ادلبلحظات على لسان الشيخ عبد اجمليد بولرواح،

"الزلزال"، وكأنو مدّقق لغوي يقدم تصحيحات لغوية لتسميات أكشاك ادلثلجات من حيث ادلعجم 
والداللة، ويقّدم فيها قراءاتو اخلاصة، وىي يف صبيع احلاالت تظهر أن للرجل دراية بادلكان. ولو 

يصح اجتماعيا ولغويا، ٍب إن لو  ثقافة ومعرفة بادلثلجات ومعرفة اجتماعية ولغوية دبا يصح وما ال
 نظرة سياسية تدّل عليها قراءتو للتسميات ادلختلفة وطريقة تأويلية ذلا.

ىو ادلدينة كما يقول وطار واصفا:"جسر سيدي راشد يشّكل ىبلال،  سيدي راشد إن جسر
ل ينطلق من صدر ادلدينة، بأقواس ضيقة مضاعفة وعندما يبلغ ضريح سيدي راشد يفّحج على كام

الوادي يف مشوخ واعتداد، ربت قدميو، تبدو ادلباين ألوانا زاىية وال غَت، وتبدو حافتا األخدود 
العظيم، كأهنا يف صراع معو، رباوالن أن تلتئما ويأىب ىو. األخدود يبدأ كبَتا يف األعلى، ٍب يروح 

ر سكان حي جنان يضيق. ادلاء الداكن يلمع يف األسفل، وفوقو بقليل جسر صغَت يعّج باحلركة، شل
التشينة الذي يبدو وكأنو جزء من حي باردو، فصلتو األقدار لسبب من أسباب، احلي ؽلتد حىت 
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السفح من أسفل الوادي حىت ىضبة سيد مربوك ٍب يويّل أعقابو متعجبل االضلدار ضلو الوادي، 
تف حول نفسو يف تنقطع األكواخ وادلباين فجأة، لتنهض بدذلا رواب عارية، ٍب حي "روماين" ادلل

خجل، حىت رلاز الغنم، اجلسر ؽلتد يف تواضع على طول عشرين مًتا تقريبا، لكن األىم أن واضعيو 
 .(17)فّكروا يف أنو وقيت وال شك... ىذا أصدق اجلسور على اإلطبلق..."

وػلتوي اجلسر  مترا211بــــ أما علوه، فيقدر مترا23 وعرضو مًتا447 يبلغ طول ىذا اجلسر
، وًب تدشينو م2619 مًتا، شرع الفرنسيون يف بنائو سنة 91 قوسا قطره أكربىا 39 على

وىو ػلمل اجلهة التابع ذلا، "ىذه اجلهة كّلها تابعة لسيدي راشد وىي قسنطينة  (18)م2623 يف
. تبُّت ىذه األوصاف الدقيقة قدرة الروائي الطاىر وطار على الوصف فقد وصف (19)احلقيقية"

وحة فنية صبيلة مصرّة على اخللود رغم مرور الزمان وتعاقب األجيال اليت مّرت اجلسر وكأنو ل
والزالت فوقو ...يتحدى العربات الضخمة والشاحنات الكبَتة، ىذا اجلسر لن ينكسر. سيظل 
جسرا ولو بقي بدون واد ؽلر أسفلو ولو ذىبت قواعده، إنو شحنة من إصرار اإلنسان على التحدي 

 .(20)و رمز لطموح اإلنسان إىل ادلساعلة يف اخللق."وادلكابرة، بل إن
سيدي راشد روعة إبداعية صنعها اإلنسان، ليكون قبلة لكل من تستهويو اجلسور، كما أن 
أسفلو يوجد ضريح سيدي راشد. وبكلمة واحدة فإن جسر سيدي راشد وبقية اجلسور األخرى 

القراءة والتأويل، وىي من الناحية بادلدينة ىي عبارة عن تشكيل ىندسي متفّرد مفتوح على 
السياحية تشّكل سلطة رمزية تشتغل سيميائيا داخل اجملال الثقايف، وتعّد عبلمات دالة على أفكار 

ونشاطاتو ادلختلفة، إذ إن السائح الذي يذىب إىل قسنطينة يبلحظ (21)اإلنسان وعواطفو وتوجهاتو
 كيف ػلّقق التواصل بُت األمكنة ادلختلفة فيها.أوال ىذه اجلسور كيف تربط بُت أوصال ادلدينة، و 

سبكن اإلشارة ىنا إىل أن أىم السمات ادلمّيزة لرواية "الزلزال" ىو تشابك األمكنة، فبينها 
عبلقات متبادلة باستمرار، أو إن شئت وشائج قرىب وعبلقات نسب، فهي ال ربيا إال من خبلل 

حلي ينبٍت على اآلخر، وذاك يأخذ من اآلخر ذلك التشابك، وأحياء قسنطينة ىي كذلك، ىذا ا
 ويعطيو، فالعبلقة بينهما ضبيمية جدا.
ىي عبلقات بُت الناس يف نشاطاهتم ادلختلفة،  -يف احلقيقة–إن العبلقات بُت األمكنة ىي 

ألن ادلكان من الظواىر أو احلاالت أو الوظائف أو األشكال ادلتغَّتة... تقوم بينها عبلقات شبيهة 
قات ادلكانية ادلألوفة/العادية مثل: االتصال وادلسافة. إن لغة العبلقات ادلكانية وسيلة من بالعبل
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. ال تقتصر شبكة العبلقات ادلكانية على أحياء قسنطينة (22)الوسائل الرئيسية لوصف الواقع
 فحسب؛ وإظلا سبتد لتكون شبكة من العبلقات  وجسورىا وشوارعها وأهنجها وساحاهتا ...وأناسها

 مع ادلدن األخرى اجملاورة.
يستعلي جسر سيدي راشد على وادي الرمال ومنو ؽلكن رؤية البنايات األخرى وحافيت 
األخدود كما جاء يف الوصف. وإن شرف االستعبلء الذي ؽلّيزه يسقطو على السائرين عليو، "فقد 

 .(23)بٍت جسر سيدي راشد ليحمل األشراف واألعيان."
ارع وما هبا من زلبلت سلتلفة: مطاعم، مقاه، ساحات، دكاكُت، إن ىنالك فضاءات للشو 

بنايات...تشّكل مشهدا سياحيا مثَتا، فطرقات قسنطينة ليست سلّصصة للسَت فقط وإظلا أصبحت 
 منبعا للتأّمل.

تنتظم شوارع مدينة قسنطينة يف تقسيماهتا، فنجد ادلباين تتخللها الطرقات، واألشجار بُت 
  زبلو من احلدائق واذلضبات ادللتفة حوذلا. العمارات، كذلك ال

أما عن ادلباين احملفوفة بألوان الطبيعة ادلتدّرجة فقد شّكلت لوحتها الزيتية اخلاصة هبا "يف األمام 
تقوم خلفية الساحة الكربى، بناية ادلسرح والربيد، ومقر احلرس الفرنسي ادلتجّول، ٍب على امتداد 

سَتتا تقوم العمارات الشاىقة ذات النوافذ الكبَتة واأللوان  البصر يسارا وانطبلقا من نزل
إىل أن نعمة  باالطمئناناجلادة...وعندما يقع البصر على األرض زلصودة أو زلروثة، يشعر اإلنسان 

   . (24)اهلل، ال تزال مسبوغة على عباده الصاحلُت، وأن رضبتو ال تزال نازلة عليهم
 (31) ريوصفو لفضاءات التراث المعما -2

قصبة  تزخر مدينة قسنطينة بًتاث معماري متمّيز ظل صامدا يروي قصصو لؤلجيال نذكر منها:
وىي حي شعيب فرض حضوره يف ادلدينة، وتتمركز القصبة يف مرتفعات مدينة قسنطينة.   قسنطينة

 ونّصت وتوحي بناياهتا باألصالة والعراقة حىت إهنا صّنفت من قبل اليونسكو ضمن الًتاث العمراين
 على وجوب احملافظة عليو.

: وىو تراث عمراين تركو الرومان خلفهم، بصمة تارؼلية تشَت إىل   (26) كذلك الحي الرومانيو
 كوهنم من السّباقُت إىل التواجد يف قسنطينة. وكذلك درب السواح على حافة الصخرة العظيمة.

 :وصفو للفضاءات الدينية -3
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، الفضاءات الدينية اليت تتمّثل يف ادلساجد والكنائس والزوايا، من الفضاءات اليت طاذلا الوصف
"اجلامع األخضر، وجامع ميمون، وزاوية ادلصلى على اليمُت،  ونذكر من ادلساجد يف قسنطينة:

ونذكر من الكنائس كنيسة  (27)وقرهبا جامع الباي وجامع سيد قمرش يف آخر الدرب ادلقابل
وزاوية سيدي عبد ادلومن اليت سبّثل أمارات أمل يف احلياة  (29)الكتانيةومن الزوايا زاوية  (28)النصارى

. وقد الزمت ادلدينة ادلساجد بالرغم من التغَّتات (30)كما جاء يف الرواية وزاوية سيدي راشد
العديدة اليت طرأت عليها، وتعّد ادلساجد والزوايا واألضرحة منبع فخر للمدينة. دون أن ننسى 

د القادر. ؽلكن التأسيس لسياحة دينية ذلا تارؼلها يف قسنطينة وذلا فوائدىا يف مسجد األمَت عب
 التعبَت عن ادلدينة.

ؽلكن أن طلتصر فضاءات السياحة بقسنطينة يف الفضاءات االجتماعية مثل: ادلقاىي واألسواق، 
ن ادلقهى فللمقهى وظيفة اجتماعية على درجة بالغة من األعلية، تبُّت الطبقات االجتماعية، م

الشعيب إىل مقهى اذلاي ىاي، وحسب تطّورات اجملتمع وادلرتادين للمقهى، إهنا ثاين األماكن اليت 
يؤّمها الناس بعد ادلساجد، ومن صبيع الفئات، من التبلميذ والطلبة وادلثقفُت إىل التجار إىل 

ادلقهى حضورا الفتا يف رواية الفنّانُت. وأما السوق فيعرّب عن احلركة التجارية النشيطة، وقد شّكل مع 
 "الزلزال" وفضاء نابضا باحلركة والنشاط.

 : ادلتمثّلة يف ادلطاعم والفنادق. لفضاءات الخدماتيةوا
:وكما ىو معروف أن مدينة قسنطينة ىي مدينة العلم والعلماء، مدينة  الفضاءات العلميةو

 عبد احلميد بن باديس.
  :فضاءات أخرى عديدةو
: فيقّدم الطاىر وطار أوصافا تدّل على مدى درايتو بتاريخ قسنطينة ناسفضاء ال مثل  

وسكاهنا األصليُت، ولذلك يقّدم لنا لوحة أخرى عن خصائص األشخاص الوافدين إليها نقرأ يف 
"الزلزال": " فالوجوه أيضا تتمّيز يف قسنطينة، ادلبلمح زبتلف من شخص آلخر، القامات كذلك، 

دلبلمح عامة؛ أوربية وعربية، أما اآلن، فبل، مبلمح الشاوي الصاعد من زمن االستعمار كانت ا
"عُت البيضاء"، أو "عُت مليلة" أو "باتنة" أو "خنشلة" أو "شلغوم العيد" واضحة، ومبلمح 
"الفرجيوي" القادم من فج مزالة، أو "ادليلي" أو القلي" دبختلف أنواعو، أو "السكيكدي" أو 
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ضحة أيضا. ادلبلمح كالروائح تعلن عن نفسها بنفسها بشكل صارخ يف ىذه "الزناٌب" و"العزايب وا
 .(31)ادلدينة".

تظهر ىذه األوصاف أن قسنطينة مدينة مرتفعة مقارنة بادلدن اليت ذكرت يف النص، ويف خضم 
ومع ذلك فهو معروف  (،32)ىذا ضاعت مبلمح القسنطيٍت األصيل الذي يأىب"أن يعلن عن نفسو"

ل طريقة عصب عمامتو اليت تدّل على أنو قسنطيٍت صميم "تبدو على مبلزلو اذليبة خبصوصياتو مث
 (33)والوقار.

تظهر ىذه األوصاف اليت قّدمها الطاىر وطار، قدرة الروائي على الغوص يف أعماق ادلدينة، 
البوح وقراءهتا باعتبارىا نّصا لو قدرة وطاقة عاليتُت للبوح بالسر وتفجَت ادلكبوت، وللتمّنع عن 

ومواصلة كتمان السر، إال دلن لو القدرة على القراءة والتأّمل. ولقد كان الطاىر وطار يف قراءتو 
واألعراق وخصوصيات   دلبلمح الناس ووجوىهم كأنو عامل أنثروبولوجي ػلّدد ىوية األجناس

ي مادة الساكنة. ومن ناحية أخرى فإن الطاىر وطار هبذه األوصاف، وفّر للدارس األنثروبولوج
 للدراسة والتحليل.

 وقد يكون ىذا الدارس األنثروبولوجي سائحا زار قسنطينة أو سيزورىا.
: تظهر األغاين عمق ادلدينة وىي تتنوّع بتنوّع األذواق وحبسب مستويات فضاء األغاني

ادلستمعُت ذلا، وقد حضرت أغاين الفرقاين مثل "ياسيدي الطالب داويٍت" و" السانية والبَت 
اعورة" وأغاين الشيخ الكرد "طّهر يادلطهر" وعيسى اجلرموين "يا عُت الكرمة واعطيٍت األخبار" والن

باإلضافة إىل ىذا نذكر أيضا فضاء التماثيل مثل ما جاء يف الرواية: " آه سبثال القديسة جان دارك 
مع جانيب  . و"فضاء الصخرة ادللساء، ادلنحدرة(34)خباصة متأىب لطَتان مل يتم منذ عهد بعيد"

 .(35)األخدود..."
: أن الطاىر وطار استطاع أن ينقل مدينة قسنطينة ادلدينة  محصول الحديث بعد كل ىذاو

احلقيقية من حيزىا ادلكاين وحدودىا اجلغرافية ادلضبوطة إىل عمل روائي متمّيز منفتح على تعّدد 
يل فإن حبكة العمل الفٍت القراءات وذبّددىا وبالرغم من كونو قد اعتمد على واقعية التفاص

وخصوصيات األمكنة والشخصيات، وخاصة بو األرواح، ذبعلو يتجاوز الواقع احلريف من خبلل 
شكل يتمّيز جبرأة خارقة. ويتمّيز بلغة قريبة جدا من اخلطاب اليومي ادلتداول، ىو خطاب يتماشى  

ادلنفعة وتوافق احلال وما غلب مع احلديث عن ادلدينة ويعرّب عنها بفاعلية ربرز  -يف نظري–كثَتا 
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على رأي أيب   لكل مقام من ادلقال، ألن كبلم الناس يف طبقات كما الناس أنفسهم يف طبقات
ه(. وىذا يشّكل يف ربليل اخلطاب ميدانا مستقبل بنفسو ىو: 311عثمان اجلاحظ )ت

 la عية"اإلثنوميتدودولوجيا" الذي يدخل ضمن زبصص علمي دقيق ىو: اللسانيات االجتما

sociolinguistique. 

لقد خّلد الطاىر وطار حبيبتو قسنطينة هبذا العمل الروائي ادلتمّيز وبرىن فعبل أن بينهما ألفة 
 وزلّبة وموّدة.

"وادلكان الذي ضلّبو يرفض أن يبقى منغلقا بشكل دائم، إنو يتوزّع ويتجو إىل سلتلف األماكن 
 .(36)دون صعوبة ويتحّرك ضلو أزمنة أخرى."

حاولت يف ىذا ادلوضوع أن نطرح إشكاال رأيت أنو مهم وىو عبلقة األدب اجلزائري   :خاتمة
باسًتاتيجيات التنمية دبختلف تنّوعاهتا، من التنمية البشرية إىل التنمية االقتصادية، وكيف يصبح 

النص األدب قادرا على اإلسهام يف حركية اجملتمع وما ربتاجو من طاقات معرفية وصبالية ذبعل 
األديب منفتحا على واقعو التنموي ادلتنوّع، وذلك يف ضوء العودلة وفلسفتها يف ربليل اجملتمعات 
وتوجيهها ضلو أىداف زلّددة، مصوغة صياغة زلّددة إلعادة تشكيل العامل ثقافيا واقتصاديا 

ستهبلك واجتماعيا دبا ػلّقق مصاحل القوي وػلافظ عليها، ومن ذلك أن أصبح كّل شيء قاببل لبل
 وللتسويق.

وذلذا رأيت أنو من ادلمكن أن نستثمر يف األدب وصلعل لؤلدب سوقا زبصو، نسوق من خبلذلا 
أدبنا اجلزائري دبا ػلمل من خصوصيات زللية متنّوعة يف األشكال واحملتويات واألجناس األدبية، 

ي أدبا عادليا انطبلقا من ونعّرف اآلخر هبا ليعرّفنا من خبلذلا، وأن نعمل على جعل األدب اجلزائر 
زلّليتو، ألن األدب العادلي ينهض على اآلداب احمللية، وال تظهر عادلية األدب إاّل إذا احتّك بغَته 
يف سوق اآلداب ونافسها واستثمر رأس مالو الرمزي، وحّول زللّيتو إىل ماركة مسّجلة يف سوق 

أسس على ثروة التجارب اإلنسانية اخلصبة، السلع الرمزية النفيسة، بغية ربقيق تنمية مستدامة، تت
وتنتشر هبا وتعمل على زبصيبها يف ميادين كثَتة، منها ميدان السياحة، الثري اخلصب؛ وىو 

الذي إذا ربطناه باألدب حّققنا أرباحا متنّوعة يف األدب والسياحة واالقتصاد   ادلشروع االسًتاتيجي
 .األدب اجلزائري  والتنمية، وحّققنا عادلية
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حاولت  -أزعم أهنا جديدة–وقد اخًتت رواية "الزلزال" يف ىذا ادلقام، وحاولت أن أقرأىا قراءة 
من خبلذلا أن أوّضح الفضاءات السياحية اليت تكمن يف قسنطينة وسبّيزىا من الناحية السياحية، 

تنمية ويكون وكيف أن األثر األديب وخباصة الرواية ؽلكن أن يستثمرىا ىو أيضا يف السياحة ويف ال
  عنصرا من عناصرىا االسًتاتيجية
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