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 الملخص
 

تسعى ىذه الدراسة إىل استكناه جدلية العبلقة بُت الذات ادلتطرفة واآلخر ادلختلف       
لذلك تتبٌت مقوالت ورؤى نقدية ذباىو، وىذا كلو يتم وفق فرض  ،الذي ترفضو وتكفره الختبلفو

 اإليديولوجية ادلركزية ادلتبناة داخل اخلطاب الروائي.
 

Abstract 

 

         This research aims to show deeply the controversial relation-

ship between the extremist self and the different other extremely denied 

and disbelieved. So, it adopts sayings as well as critical visions towards 

it as a result of imposing ideology of ethnocentrism adopted within the 

novel’s speech 

 
 .المختلف عالقة الذات باآلخر

ارتسمت صورة الشخصّية ادلتطرّفة يف نص األزمة بوصفها شخصية متناقضة تعيش أزمة قيم       
تنّم عن عجز لديها يف إجياد بديل فكري للعنف، ونتيجة ذلذا تأسست شرعية السلطة لديها على القوة 

ا ما والتشدد الذي مثل عبلقة صراع منحت ىذه الشخصية سلطة مفرطة يف التعامل مع اآلخر، وىذ
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شكل عبلقة متوترة مشحونة بالعداء والريبة؛ إذ اعتربت الشخصية ادلتطرّفة أّن كل وجود خارج األنا 
 وسلتلف عنها ىو اآلخر بالنسبة ذلا.

وعليو فجدلية العبلقة بُت الذات واآلخر يف رواية "األزمة" كانت مؤسسة وفق مبدإ ادلطابقة      
ىف مع مفهوم اذلوية الذي حييل يف أبسط معانيو إىل اخلصوصية واالمتثال ال االختبلف، وىذا ما يتنا

والتفرد والتمايز، الذي يستلزم االختبلف حقا مشروعا و شلكنا بالفعل، ألّن االختبلف ال يعٍت أبدا 
القطيعة مع اآلخر واختزالو يف مكّون ىامشّي منبوذ، ذلك "أن القطيعة ال تتحقق إال بالعزلة واالنغبلق 

بالذات ومطابقتها على حنو َمرضي نرجسي ال ديكنها أبدا أن تتشكل على حنو سليم واالعتصام 
حىت أن "بول ريكور" يفًتض أن ىذه الذات ديكن أن تقّوض اذلوية الشخصية ،  (1)"ومتفاعل ومتطّور

إذا ما تقوقعت حول ذاهتا، ونبذت اآلخر ورفضتو ألن وجود اآلخر يعد شرطا لوعي الذات واكتشاف 
 وتلمس عقدىا ومواطن عجزىا، اليت تقف حائبل دون تقّبل اآلخر ادلختّلف ومعرفتو. أناىا،

وىذا ادلنظور جيعل من اآلخر ذاتا أخرى متّممة للّذات عينها "فبل ذات وال ىوية حّية؛ إالّ       
مرهتن دائما ، كون أّن أصل وجود ومعرفة الذات أو اآلخر (2)"باآلخر. اآلخرية ىي الوجو ادلكّمل للذاتية

 لوجود ومعرفة اآلخر.

إّن ما عّمق اذلّوة بُت الذات واآلخر بصفة عامة، وزاد من حّدة الرّفض والتعارض بينهما؛ ىو اجلهل 
وعدم الوعي بأحقّية االختبلف، " فالوعي ىو احملّدد الرئيس لآلخر والقادر على تصّوره أو تلّمسو، ومن 

رفتو، وألّن عملّية الوعي مرّكبة، فرديّة، صباعّية، قومّية، دينّية، دون وعي يستحيل إقرار وجود اآلخر ومع
إثنّية، فإّن ماىية اآلخر ومواصفاتو، وفهمو وأساليب التعامل معو، ربّدد يف ضوء ىذا الوعي وادلرحلة اليت 

ىم، " ، فإذا انتفى الوعي انتفى معو أّي احتمال للتفاعل، وتقطّعت أواصر االئتبلف والتفا(3)ديّر هبا"
ألنّو يؤّسس ذلويّة الذات وحيفظ  (4)فليس شبّة اختبلف دون وعي أصيل بأمهّية االختبلف نفسو"

 خصوصّية اآلخر.

 لذلك نقول: إّن معرفة اآلخر والوعي بوجوده شرط الكتمال الذات، ال ديكن أن يكون فعاال،      
والتبعّية واالستبداد بالرأي، وبعيدا أيضا عن إذا مّت فيها التفكَت نقديا، ودبعزل عن مفاىيم السيطرة إال 

 تقديس الذات وتصغَت وتدنيس اآلخر الختبلفو.
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تشّكل سبثيل اآلخر بالنسبة للشخصّية ادلتطرّفة يف الرواية استنادا دلعايَت عقائدية مطلقة مسبقا،      
وىذه النظرة اإلقصائّية  فكّل كيان سلتلف وغريب عن العقيدة ادلتبناة ىو آخر قابل للنفي ال االحتواء.

ادلطلقة كانت مستندة إىل مرجعّية اخلطاب ادلتطّرف يف الرواية، واليت كانت دينّية يف ظاىرىا، حيث 
استنصصت من النّص ادلقّدس الذي " ُفسِّر يف الغالب تفسَتا ظاىريا، وأُخضع تأويلو جلملة الشروط 

باألىداف اليت جاء من أجلها، لذلك كان ىذا والظروف ومصاحل من دون االىتمام بظروفو وزمانو أو 
؛ ما جعل ىذه (5)اخلطاب أحادّي االذّباه، دييل إىل ذباىل احلوار والتفاعل ويرفض العبلقة ادلتبادلة"

 العبلقة يف الغالب األعّم تقوم على مركزيّة الذات واستعبلئها مقابل تغييب اآلخر واستعدائو.

شخصّية ادلتطرّفة مل يكن " يقتصر على إنتاج ذات مطلقة النقاء والتمركز الذي ترنو إليو ال      
إال  وىذا ىو الوجو اآلخر لكّل سبركز وال ديكن أن يتأدي يف ذلك  -إّّنا-وخالية من الشوائب التارخيّية، 

تركيب صورة مشّوىة لآلخر، وبُت الذات الصافية اليت ترى النقاء ادلطلق واآلخر ادللتبس بالتشّوه الديٍت 
أو الفكري، يَنتج التمركز إيديولوجيا إقصائّية استبعاديّة ضّد اآلخر، وإيديولوجيا طهرانية مقّدسة خاصة 

، وتوّلد عن إيديولوجيا الّتمركز ادلتبناة من قبل الشخصّية ادلتطرّفة إيديولوجيا أخرى ىي (6)بالذات"
فقها تشكلت صورة ّنطّية وتبخيسّية إيديولوجيا التجّذر اليت تربط الذات بأصلها الثقايف والديٍت  وو 

لآلخر، فهو " غفل، مبهم، بعيد عن احلّق، وىو بانتظار فكرة أو عقيدة صحيحة لئلنقاذه من ضبللو 
 . (7)وغّيو"

وقد سبظهرت سياسة الرّفض والتمركز من قبل الشخصّية ادلتطرّفة عرب سبثيبلت سلتلفة كان أمّهها؛     
ن ربرًن وربليل وتوصيف قدحي مضاد لآلخر ادلختلف، إضافة فكرة أسلوب التكفَت وما ارتبط بو م

 القربان اآلدمّية اليت تلّخص فلسفة الذات ادلتطرّفة يف القضاء على سبثيل الغَتيّة داخل النّص.

 تكفير اآلخر

تقوم عبلقة الذات باآلخر عموما على مبدأين مها؛ الوعي واالختبلف، كون "الشعور باالختبلف   
، فغاية الصراع بُت الذات واآلخر وىو إنتاج اذلويّة ادلتمايزة (8)يعّد أساسا من أجل وعي اذلويّة وّنّوىا"

طّرف الديٍت واآلخر ادلختلف، اخلاصة لكّل منهما، وىي فلسفة ومست العبلقة التنافريّة بُت شخصّية ادلت
الذي تأىب الذات ادلتطرّفة االعًتاف بو إالّ يف ظّل الشرط ادلؤّسس الذي سنّتو ىي، ويتوافق مع مشروعها 
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ادلتطّرف، " فكّل ما ىو خارج الذات الفرديّة ىو اآلخر بالسبة لتلك الذات وكّل ما ىو خارج ذات 
 ، لذلك وجب ىدره واستئصالو.(9)لّنسبة لتلك اجلماعة"اجلماعة الفكريّة والعقائديّة ىو اآلخر با

    
وقد ذىبت الشخصّية ادلتطرّفة إىل أبعد من ذلك يف عبلقتها باآلخر، حُت مارست عليو "  

التكفَت" الذي يعٍت؛ تفريغ اآلخر من احملتوى الديٍت ونفي صفة اإلسبلم عنو، وىو خطاب سلطوي 
بالرّدة لكّل من عارض مذىبو وخالف عقيدتو، مستبقا يوم  يبحث عن الشرعّية ويتأّسس على احلكم

احلساب ومطّبقا احلّد عليو، وىذا ما نتبيّنو من خبلل شهادة اإلمام "إمساعيل" يف خطبة اجلمعة: " يف  
كّل زمان تظهر فئة تضيق صربا على رليء قضاء اخلالق يف إزالة الشّدة ورفع الغنب فتعّسر على نفسها 

ا الستباق ما قّدره اخلالق ألجل معلوم، مّث حُت ال يستجاب ذلا تكّفر من خالفها وتغايل على غَتى
 .(10)الرّأي وتطلب الشهادة بدمو، وكأّّنا ال ربيا إالّ آلخرة"

مشلت سياسة التكفَت يف رواية األزمة، السلطة السياسّية بصفة خاصة وحلفاءىا وأتباعها من أجهزة 
حىت رجال الدين، الذين مل ينساقوا إىل التيار الّسلفي، مثل شخصّية اإلمام الدولة وادلفكرين وادلثّقفُت، و 

 "امساعيل" واإلمام "احلاج صاحل" يف األمثلة الواردة.
ويتأتى تكفَت السلطة بوصفها وريثة شرعّية لبلستعمار، ومعادال رمزيا لسياسة القهر والقمع      

سو عبلقة الريبة بُت ادلدين والعسكري، وىو ما والتسّلط، جاءت لتواصل إذاللو وىذا الشعور تعك
ضبد" زلاوال تفسَت تلك العبلقة التنافريّة، أي عبلقة السلطة أليكشف عنو قول "الضابط خلضر" 

العداء الدفُت من ادلتطّرف ذباىها، حيث "وجد نفسو )الظابط خلضر( يزكي مرغما ذاك   بالرعّية، وذلك
كري يف نظام الّدولة مضبوط العبلقة على ميزان الذال وادلذلول، وعاين العداء ادلتبادل بُت ادلدين والعس

يف ذبربتو أنّو ال يكاد يوجد من بُت اجلزائريُت م ال ينظر إىل رجال األمن وموظفي العدالة ومسؤويل 
اإلدارة بصفتهم أعوانا وجدوا بعد رحيل احملتلُت؛ ليواصلوا إذالل مواطنيهم وضمائر مثلجة فرىّب ذلك 

رّفا وسوّغ لرفع الّسبلح يف وجو رموز الدولة، تعبَتا عن رّدة فعل دفُت اذّباه طكال التذّمر األكثر تأش
 .(11)مظاىر االذالل ادلستشرية ولو ربت عباءة الدين"

وىذا كّلو راجع إىل ما كّرستو ورسبتو إدارة ما بعد االستقبلل اليت وقعت يف زلاكاة استعاديّة      
ر الفرنسي االستعبلئّية والقهريّة، ذباه الّشعب والرواية عرب صوت الضابط "خلضر" ألساليب االستعما

يب الشخصيات ادلتطرّفة ضّدىا، نظرا لوىو تابع للّسلطة، تريد أن ربمل السلطة السياسّية مسؤولية تأ
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عّية من النعدام مبدأ احلوار واالحتواء الذي حّل زلّلو فوقّية وسيطرة من جانب السلطة، وامتثال وتب
 جانب الرعّية واألتباع.

إّن الشخصّية ادلتطرّفة عادة ما تلجأ إىل أسلوب ربجيم اآلخر وتصغَته، من خبلل وصفو      
بصفات غالبا ما تكون سلبّية تصل حّد التكفَت والقذف، ومن مثّ تعّممها فئتو اإليديولوجّية أو ادلذىبّية، 

ز نفسها عنها " فتؤّسس من )حنن( الذات قّوة يف مواجهة بعدىا تعمد إىل تنميط فئة اآلخر؛ حىت سبيّ 
، الذي راحت  (12))ىم( اآلخر، فتنسب إىل نفسها الصفات اإلجيابّية حلماية نفسها من خطر اآلخر"

تنعتو بأقدح اخلصال، سخرت ذلا الرواية معجما لغويا، استثمرتو يف رسم شخصّية اآلخر يف عُت 
تلك الصفات الواردة يف حقل داليل مشًتك وىو حقل التكفَت  الشخصّية ادلتطرّفة توّحدت جلّ 

واإلدانة، فبل تكاد زبلو رواية من نربة التكفَت والعداء الذي مارستو الشخصيات ادلتطرّفة ضّد كّل من 
وقف يف وجو االسًتاتيجّية األصولّية، يقول "حلول" متوّعدا: "إّن العقاب اجلماعي ليس سوى واجب 

، وكان يقصد الّسلطة، واجلماعات ادلوازية للدولة وادلتفقة يف األىداف والغايات، (13)ر"لقطع نسل الفّجا
لذلك فهو يسعى جاىدا من خبلل خطابو إىل إسباغ ادلشروعية على عقابو للمنحرفُت وادلرتدين، "ودبا 

نشر الرسالة أّن األمر أصبح رسالة نبيلة، فإنّو يتّم يف حالة من احلماس ونشوة اجلدارة يف القيام ب
، تتكّرر الّنربة التكفَتيّة يف نّص "خرفان ادلوىل" ماثلة يف خطاب "تاج عصمان" ادلنقول (14)ادلقّدسة"

 بصوت السارد.

" كانت "غشيمات" يف فوضى عارمة، سقط اخلرب على ادلسجد مثل قنبلة، تضّخم حشد ادللتحُت 
جهو متشّنجة وخطب: أيّها اإلخوة لقد زاحفا، خارقا تسّلق "تاج عصمان" إىل ادلئذنة، وقسمات و 

 .(15)أوقفت السلطة الكافرة شيوخنا أعضاء اجمللس كّلهم يف الّسجن، ومعهم الشيخ عباس أيضا"

يؤّكد خطاب الشخصّية "تاج عصمان" صراع األنساق اإليديولوجّية بُت الديٍت والسياسّي، الذي 
ش "أزمة شرعّية" فاخلطاب الّسلطوي الرمسي أّسس وصف بالكفر واإلحلاد، فاجلزائرّي منذ االستقبلل يعي

شرعيتو السياسّية على الشرعّية الثوريّة وىا ىي الشرعّية الدينّية يف الّزمن الراىن تؤّسس شرعّية بديلة، 
بوصفها سلطة مضادة للّسلطة السياسّية، لذا فما تقوم بو الشخصّية ادلتطرّفة حبسب اعتقادىا ىو حبث 

ة اجلهاد، حيث " يّتصف لو احلاكم بأنّو طاغية ومستبّد وتفسح لو أبواب اجلّنة عن الشرعّية بواسط
األصولّية تومهو بأّن ما يقوم بو من أعمال تدمَت الواقع سبهيدا لتغيَته، وىو من اجلهاد وأنّو ىو اجملاىد 

دلارقُت عن ، الذي سيطّهر العامل من اآلثام وادلفسدين، ألجل ىذا راح حيارب الفاسقُت وا(16)حصرا"



 الذاث المتطرفت وإديىلىجيا التمركز في الخطاب الروائي الجذيذ                                                قراءاث  

212 

سواء السبيل، وىو االعتقاد الذي سبّلك وعي "مصطفى" بطل رواية "أشباح ادلدينة ادلقتولة" ومّرره إىل 
رلموعة الّشباب كان يرّوضهم وحيّرضهم على االنضمام إىل العقيدة اجلديدة وىجر ملذات الدنيا 

ّدور الذي سنقوم بو يف سبيل نصرة ومنّغصات اإلديان، إذ يصرّح: " كان سهبل علّي إقناعهم بالفكرة وال
اهلل على األرض، وكانوا شبانا متحّمسُت وبعضهم كان مثلي قد دخل الّسجن وخرج منو )...( فكانت 
الفكرة أكثر من مرضية ذلم حىت أين  وجدت من يقول يل، أنّو سيفعلها مرضاة اهلل ال غَت، توّكلنا على 

ئل هتديديّة، قمنا بدوريات ليلّية دلنع الشباب الطائش من اهلل ومررنا على بعض اخلمارات، وتركنا رسا
، (17)تناول ادلخّدرات )...( ربّولنا بسرعة إىل أمن حقيقي، حىت صاروا يسموننا بالشرطة اإلسبلمّية"

تقّمصت شخصّية مصطفى يف ادلقتطف السردي شخصّية ادلخّلص وادلنقذ الذي يتبٌت إيديولوجية 
ّية والتحكم الناعم وادلروّض للفئات اليت تفتقد للوعي الديٍت واإليديولوجي خبلصية سبتلك آليات الشرع

 الصحيح بصفة عامة.

حيث أدى اجلهل وقّلة الوعي الّدور الرئيس يف استمالة وتشكيل ىذه الّزمة ادلرجعّية، حيث     
ىو الًتبة  استعان "مصطفى" على القصر ادلعريف لبسط سيطرتو ونشر أفكاره؛ ألّن " اخلواء العقلي

الّسهلة وادلبلئمة لصناعة شخصية إرىابّية قصَتة الّنظر تنساق بسهولة إىل الفكر ادلتطّرف، كون التطّرف 
نوعا من أنواع اجلهل إن مل يكن أسوأىا، وألّن اجلهل وحده واحملدوديّة الفكريّة ىي اليت ذبعل اإلنسان 

إليديولوجيا ضالتها يف فئة ادلستضعفُت وادلهّمشُت ، وبالتايل وجدت ىذه ا(18)يعتقد أنّو سبّلك احلقيقة"
اليت كانت سهلة التطويع والًتويض، وأرضا خصبة لزرع الوىم، بوجوب إقامة حكم اهلل وبناء دولة احلّق، 
اليت ربّدد ضوابطها وأطرىا اإليديولوجّية األصولّية، اليت تشرئب أحبلمها إىل عودة اخلبلفة اإلسبلمّية، 

واألوحد؛ "القرآن والسّنة" وىو ما يرّدده خطاب "عليان" الذي يهّلل ويتوّعد "بإرساء  دستورىا الوحيد
من يرغبون حبكمها  رؤوسدولة اهلل على أنقاض اجلمهوريّة بعد أن ّندم أصنام الّدولة الطاغية على 

 .(19)ويستظلون ربت رايتها"

وتنقده، وتأخذ دون وعي منها  تتماىى شخصّية "عليان" بشخصّية ادلستبّد الّسلطوي الذي تكفره
قبسا من عظمة الطاغية وبطشو، لتمارس شهوة احلضور والتسّلط على اآلخر أدىن منها وأقّل بطشا 
"األتباع"، وبالطريقة ذاهتا، إاّل أّنا خببلف السياسي تستغّل ربالف الّسلطة والدين، بوصفها أىّم آليات 

ادلتطرّفة  داخل الرواية عقدت موازنة بُت " ادللك التحّكم، وبسط النفوذ، دبعٌت؛ أّن الشخصّية 
خضعوا وآمنوا تلك األفكار ادلبثوثة،  م، فما كان على ىؤالء األتباع ادلستضعفُت إاّل أّن(20)والدين"
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وتبنوىا بدون وعي، يقول "زان القزم" مفّسرا ىذا "لقادة ىبلل": " فإذا أردت الّرىان على وحش سيدوم 
ادلعوزين، فجأة سيحلم بإمرباطوريّة غاصة بادلذابح والعاىرات، وإن كان ديلك جناحُت اخًت واحدا من 

، وىي احلقيقة اليت باتت راسخة يف ذىنّية الشخصّية األصولّية، (21)سَتغب يف استخبلف الشيطان"
 وتشتغل على أساسها يف كسب الثقة واألحقّية.

خر مغايرا، وعدوا منافسا عمد إىل استئصالو شّكل ادلثّقف بالنسبة للشخصّية ادلتطرّفة آ     
وإقصائو، إّما بالتكفَت أو ربرًن التفكَت، وانطبلقا من ىذه الرؤية وصف ادلثّقف بالكفر والشعوذة 
واذلرطقة، وىو موقف "تاج عصمان" من الكتاب والكتب أبداه لدكتيلو قائبل: " أيّها الغيّب لقد كذبت 

، وعليو فهو يستبدل لغة السبلح )قّوة الفعل( (22)ال قيمة ذلا" عليك كتبك، كانت ربكي لك خرافات
بلغة الكلمات )القول(، اليت ال تغٍت وال تسمن من جوع حسب رأيو. " أكره تلّقي الّدروس، قل يل 
برّبك يا دكتيلو: ماذا يعرف ىؤالء الكتبة عن احلياة، ماذا يعرفون عن الناس؟ ال يكادون يدركون 

كّل حال ال ديكن انقاذ البشريّة بالكلمات بالّنسبة يل، إّن الكتابة ىي التدريب   مقاصدىم )...( على
ديارس "تاج  (23)على التصوير بامتياز، الشيء الوحيد الذي أومن بو ىو ىذا أضاف شاىرا سبلحو"

عصمان" سياسة التأطَت على شخصية داكتيلو )ادلثّقف( عرب تضييق األفق الفكري وادلعريف لو؛ فحسبو 
ّن كّل إبداع أو نشاط فكري خارج أُطُر العقيدة بدعة وضبللة وجب زلاربتها، وىو يف الوقت ذاتو أ

يعّنفو رمزيا عن طريق تسفيو وىدر فكره وربقَته " إّن الكتاب مزّورون باداكتيلو يقومون بإغراء السذج، 
 .(24)إّن الكاتب ىو أّول من ال يؤمن بنظريّتو"

ألزمة يرزح ربت وطأة سلطتُت؛ سطوة السياسي ورقابتو/وعنف األصويل، كان ادلثقف يف فًتة ا      
وإن كانت عبلقة ادلثّقف بالشخصّية ادلتطرّفة زبتلف عن عبلقة السياسي بو، فإذا كان ادلثّقف منبوذا  من 
قبل السلطة دلعارضتو وسلالفتو ذلا فإنّو بالنسبة لؤلصويّل عكس ذلك، فهو مقصود؛ ألنّو من سبللتها 

ّتهم بالعمالة  للّسلطة الكافرة والطاغية، حىت وإن كان ادلثّقف ال يقصد ىذا التقاطع مع السلطة، " وم
إّن اجلفاء الذي يسود بُت ادلثّقف وادلنظومة الدينّية يرتّد يف أصولو إىل طبيعة الذىنّية اليت تسَّت كبلّ 

وادلمانعة وربديدا أداة الّنفي )ال( ربيل يف منهما، فادلثّقف ارتبط دوره بادلعارضة والرّفض دلا ليس عقليا، 
ادلنظومة الدينّية على الشيطان ادلتمّرد األّول، الذي كان متعّلما بل أعلم ادلبلئكة، فتمّرد على السلطة 

 .(25))اإلذلّية "
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وقد تسّرب ىذا الفهم إىل الشخصيات ادلتطرّفة داخل الرواية، غَت أّن معارضة ادلثّقف للفكر      
يّل، تأّسست وفق طبيعة فكره ومبادئو اليت ترفض أن تسجن يف مدار مغلق، أو تسّيج بأطر األصو 

جامدة ومتزّمتة، كما يأىب تطويع وسائلو ألّي سلطة تتناىف وسلطة ادلعرفة ألنّو ال يؤمن بأّي سلطة خارج 
طّرف، نستشّف ىذا الطرح سلطة اإلبداع والكتابة، واليت ال تتأّسس إاّل بادلساءلة والّنقد الذي خيشاه ادلت

عرب حوار "زان القزم" و"تاج عصمان" خبصوص داكتيلو الذي بات يشّكل خطرا يهّدد اجلماعة يف 
 القرية:

 قال زان قزم: -" 
 داكتيلو يطلق لسانو أكثر من لسان حية رقطاء -  
 كيف ذلك؟  -  
األصوليون أعتقد أنّو يقصد حيكي أّن رلنونا استقّر باجلبل كي يؤّسس جلماعة القتلة، وىم  -  

 .(26)الشيخ عباس"
من ذلك اليوم وقع داكتيلو ربت رقابة "امساعيل"، يرصد ربركاتو واجتماعاتو مع سكان القرية، 
وذات مرّة حاول استدراجو يف احلديث، حىت جيّس نبض موقفهم منهم مومها إياه بأّّنم على علم دبقتو 

 ذلم، لذلك ىّدده وحّذره:
 ال تشّمنا حيكي أنك -"
 من ىذا الذي حيكي؟ - 
 .(27)إّن عيوننا عليك، احذر" - 

يعكس خوف اجلماعة من داكتيلو قّوة ادلساءلة وأثرىا، بوصفها قوال يطعن ويشّكك يف      
مشروعّية السلطة باختبلف مرجعيّاهتا، فهي سبّثل هتديدا لكياّنا، ألّّنا تدرك جّيدا خطورة قّوة وسلطة 

زبتلف عن السلطة السياسّية والعسكريّة والدينّية، من حيث التأثّر والّسلطان واجلربوت، إالّ  ادلعرفة اليت "
أّّنا سبتلك أدوات القمع وبإمكاّنا أيضا استخدام أدوات ادلعرفة والثقافة لفرض سلطتها القمعّية 

ذي حيفظ يف اآلن نفسو ، بشرط أن ربًتم استخدام وسيلتها ادلعرفّية يف إطارىا ادلشروع ال(28)الّرمزيّة"
 قيمتها.

وفق ىذا ادلنظور تكّون بُت العسكر وادلتطّرف يف عبلقتهما بادلثّقف تداخل وتقاطع، وإن     
اختلفت العقوبة بُت السلطتُت، " فإذا كان ادلنفّي بالّنسبة للسياسّي رحيبل يف اجلغرافيا والّزمن وذاكرة 
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ىل البعيد القريب ادلوحش، فإّن العنف بالنسبة لؤلصويل؛ الذات واحمليط ورلاوزة للظاىر الذي ألفتو إ
مغادرة اجلبلة واإلنسانّية وسفر يف التاريخ ادلوحش، ومن مّث فإّن الوقوف ربت طائلتو، ىو نفي بالضرورة، 

 .(29)نفي للحياة قبل أن يكون نفي للوجود"

خيص ىذا التمظهر التيمي، وسباشيا مع ىذا الكبلم؛ نلفي أّن رواية األزمة مل تغفل أبدا تش    
الذي كّون إشكاال أساسا فرضتو الشروط التارخيّية واإليديولوجّية يف تلك الفًتة، اليت فرضت على ادلثّقف 
التموضع وسط راىن مأزوم يهّدد بادلوت أو اإلىانة اليت تعّددت أشكاذلا " فادلثّقف يف ىذا البلد 

ازّبذ القتل يف ىذه الرواية "ذاكرة ادلاء" طقوسا حيث ،  (30)هبدلوه، جّرموه، قتلوه، واليوم جيهزون عليو"
سيما إذا كان الضحّية مثّقفا، حيث كان يوم الثبلثاء " اليوم الذي خيرج فيو القتلة سكاكينهم لذبح 
ادلثّقفُت، كتبوا على حيطان ادلدينة، ويف احملبّلت وعند بوابات الساحة وادلقاىي الشعبّية، أيّها الشيوعيون 

 ، وىو هتديد صريح للشيوعي ادلختلف عقائديا.(31)ستذحبون حىت ولو تشبّثتم بأستار الكعبة"

اليت مل تكف يوما عن  -كما ومسها–يُقِدم مصطفى على ذبح الصحفّية "وردة سنان" الكافرة      
سخرت التنديد باإلرىاب يف مقاالهتا، وىو )مصطفى( الذي أنقذىا يوما من ادلوت بُت يدي أخيها، " 

من عبثّية احلياة وأنا ذاىب لقتلها، ىي اليت أنقذهتا ذات يوم من الضرب ودخلت من أجلها السجن، 
،  (32)حىت تكمل أحبلمها )...( ىا أنا اآلن قادم إلخفاء تلك احلياة اليت ساعدهتا أن تستمّر ذات يوم"

األمر بإذن من قائده  كان ذلك بالنسبة لو من صفحات ادلاضي اجلاىلي الذي طّلقو، ليذحبها آخر
"قادر"، " تصّورت أّّنا سًتضخ حينها، ستستغيث كما يفعل الضحايا استفزّتٍت يف النهاية وجعلتٍت 
أتقّدم منها مسرعا، ألقوم بالذي جئت من أجلو )...( بضربة واحدة فتحت رقبتها وسال دمها على 

 .(33)جسدىا"

ذي مارستو "وردة" لقهر سادية وبطش الشخصّية تعتمد الرواية عرب ببلغة الصمت والتحّدي ال     
ادلتطرّفة "مصطفى" " فالصمت شلنوع عن الضحّية، ألنّو يّتخذ داللة ادلقاومة وإفشال آلة التعذيب 

 . (34)والقتل، ومصدر سطوة اجلبلّد وربقيقو لذاتو"

يصل إىل مهارة " وىنا يتحّول فعل القتل أو التعذيب إىل صراع اإلرادات، فيصبح ىدف اجلبلّد أن 
؛ إاّل أّن "مصطفى" مل يتمّكن من انتزاع االعًتاف من (35)قهر اإلرادة لدى الضحّية وانتزاع االعًتاف"

 "وردة" وال اإلذعان بل قهرتو بصمودىا وعدم استعطافها.
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ولعّل الرواية هبذا ادلوقف تتقّصد أيضا إعبلء صوت ادلثّقف داخل النّص وكبت صوت      
جعل يف النهاية الذات ادلثّقفة سبارس حضورىا عن طريق الّصمت والتحدي، يف حُت " أّن األصولّية، لت

الطّرف األصويّل ادلهيمن بالعنف ال بالفكرة سيبدو يف ثنايا الّسرد ضعيفا ومهّمشا يفتقد إىل اذلويّة 
 .(36)والفاعلّية وادلنطق"

وصباعة اإلرىابيُت على حرق كتبو، مثّ يتقّيد داكتيلو بالتحدي نفسو، حُت أقدم "زان القزم"      
توّسل أحدا، على الّرغم من أّن "زان القزم" طلب منو االستعطاف، وزلاولة اقناع يذحبو مستسلما ال 

"تاج عصمان" بالعفو عنو، لكّنو فّضل ادلوت على منح عدّوه سلطة االعًتاف ونشوة التذّلل، " قل شيئا 
يدك، قّدم ذلم احلّجة الدامغة على أّّنم يف طريق اخلطأ، أنت أيها الكاتب، حاول أن تقنعهم بفّك ق

 . (37)ربسن الكبلم وإقناع الناس، كم أنا حزين دلصَتك يا داكتيلو، قل شيئا يا حقَت"
فلم يُقَتل داكتيلو ووردة إالّ ألّّنما كانا حيمبلن أفكارا ومبادئ زبتلف يف انتمائها عن فكر التطّرف، 

اآلخر ادلغاير عنصرا تكوينيا من مكونات خطابو الذي استبدل لغة التفكَت بلغة وعليو كان النفور من 
 التكفَت.

ىذا فضبل عن انتهاج سياسة التحرًن/التحليل عن طريق منع سلوكيات وأخبلقيات تراىا الشخصّية 
باحة أخبلقيات ادلتطرّفة إشبا وجرما لزم على اآلخر ذبنّبو واالبتعاد عنو، وبادلقابل النقيض تقوم بتسنُت وإ

بديلة، ويف احلقيقة مل ربّلل وتبيح إاّل ىدر النفس البشريّة، اليت تفتقد إىل التجانس اإليديولوجي بينها 
وبُت الشخصّية األخرى ادلتعارضة إيديولوجيا، ففي "خرفان ادلوىل" أطّرت الشخصيات األصولّية عادات 

ات وألزمتو باجتناهبا، وحىت تثَت تنفَت اآلخر وترويضو، وسلوكيات رلتمع القرية وحّددهتا يف صبلة من احملّرم
دونت ما حّرمتو يف ملصقات وعّلقتها على جدار ادلسجد، معّززة ذلك حبديث شريف، حىت تقنع 
القارئ بأحّقية ما أقدمت عليو، يقول السارد " على ملصقة اليسار، يبدأ البيان حبديث شريف ويسّجل 

ن ديتنع عن شلارستها، إضافة إىل احملّرمات التقليديّة ادلشهورة دّونوا السلوكات اليت ينبغي للمؤمن أ
احملّرمات اجلديدة، مثل احلمام العمومي وقاعات التجميل واحلبلقة النسائّية ارتداء التنورة، ادلساحيق، 

 .(38)ئ"ادلوسيقى قراءة األبراج والتدخُت، وشراء وبيع الصحف وادلقعرات اذلوائّية وألعاب احلّظ والشواط
مل تتقّيد الشخصّية ادلتطرّفة يف الرواية بوضع احلدود والشروط ادللزمة اليت تبيح فعل تصّرف      

اآلخر يف أفق ضّيق، بل راحت سبارس حىت االجتهاد الديٍت الذي ذباوز ربرًن ما حّرمو الدين إىل ابتداع 
 الصحف".منكرات أخرى، رأهتا من باب احلرام " ادلوسيقى، احلمام، قراءة 
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ستها الشخصّية ادلتطرّفة ذباه اآلخر، يجّية التكفَت والتحرًن اليت مار وقد أخضعت الرواية اسًتات
ألسلوب الًتويض باالقًتان الشرطي، الذي يستلزم الربط بُت احلكم والعقاب والفعل )ادلعصّية(، " فعلى 

الشخصيات اليت اغتاذلا األصوليون ملصقة اليمُت وبعد آية قرآنّية مكتوبة خبّط معوّج تتالت أمساء 
، (39)واألسباب اليت أّدت إىل ذلك، إىل جانب األمساء كتبت عبارات: طاغوت، مرتّد، حركّي، عدّو"

وىكذا صّنفت تلك الشخصيات وفق أحكام قيمّية قدحّية، تبعا للجرم ادلرتكب من قبلها وكما ىو 
ما داللة السوء والشّر الذي ينبغي دحضو، وىذا واضح فاآلخر يف منظور الشخصيات ادلتطرّفة حيمل دائ

ما زاد تعظيم ذاهتا باعتبارىا " الفئة الناجية من الضبلل وصاحبة العقيدة الصحيحة، واليت يتعُّت عليها 
الذي دنّسو اآلخر  (40)بالتايل تطهَت األرض من الفئة الضالة والقضاء على اآلثام واستعادة نقاء العقيدة"

 ده.الكافر حسب معتق

تسعى الرواية بوصفها فّن االخًتاق إىل دحض وتفنيد ما تدعيو الفلسفة األصولّية، من أفكار       
ومبادئ ضّد اآلخر حنو؛ التكفَت، التحرًن، التنميط؛ لذلك كانت الرواية زبلق دائما داخل خطاهبا وعرب 

أفكاره من ادلرجعّية الدينّية ح حججو ومنظومة تأصواهتا الّسرديّة، خطابا مضادا للخطاب للمتطّرف، دي
ذاهتا اليت يّتكئ عليها الفكر ادلتطّرف، ولكن بوعي سلتلف أكثر انفتاحا واعتداال، وقد مثل اخلطاب 
ادلضاد يف رواية " مذنبون لون دمهم يف كفي"، اإلمام "امساعيل" الذي ذىب ضحّية عقيدتو، وإديانو 

عة فاضحا النوايا ادلضَمرة إليديولوجيا التطّرف وقال ادلتأصل حبقيقة اإلسبلم، إذ وقف يف خطبة اجلم
بثقة: " ما قيل يف ادلوضوع ال يُعتّد بو شرعا لبعده عن العلم وأىل العلم، فالفريضة الغائبة ادلتحدَّث عنها 
ليست غائبة، بل ىي قائمة وسارية، يؤديها ادلؤمن كّل يوم بعملو وسعيو، ورلاىدا نوازع نفسو األمارة 

وإّّنا ىم يبغون غرضا دنيويا مدفوعُت إليو دفعا من غَت دراية، يلبسونو ثوب الدعوة على بالسوء، 
 .(41)ضبللة"

وكان يقصد يف خطابو "حلول" الذي كان قبل ذحبو بأيام أنزلو من كرسّي احملراب إكراىا، وأشار إىل 
ذا جاء خطاب اإلمام رّدا "عليان" بأن يلقي الدرس مكانو، وىو درس اجلهاد وإقامة الفريضة الغائبة، ذل

على سياسة تلك اجلماعة اليت سُباَرس بناء على مرجعّية ذاتّية براغماتّية، وليست دينّية زلضة، ولو أّّنا 
 تقّنعت وتدثّرت بالشكليات الدينّية احملرَّفة.

ة ال شّكل تغييب اآلخر، الّسمة األساس للهويّة ادلتطرّفة، وىو أمر طبيعّي؛ كون أّن "اذلويّ      
، بكّل أشكالو وطرائقو، وكما تابعنا، فقد نّوعت الشخصيات ادلتطرّفة يف اخلطاب (42)تتحّقق إالّ بالّنفي"
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الروائّي أساليب التغييب ادلطّبق ضّد اآلخر الذي تراوح بُت التغييب احلتمي )ادلوت( والتغييب الّرمزي  
اليت شنّتها الشخصّية ادلتطرّفة على اآلخر  كالتكفَت وىدر التفكَت، وىذا كّلو يندرج ضمن حرب اذلويّة

الغَتي وإّن التجّلي األكرب ذلذا اذلوس باذلويّة يتمظهر يف " تدمَت احلدود بُت العادلُت الرّمزي والواقعي 
ها يورموز اآلخر ادلختلف جيري التعامل معها عرب إزالة طابعها الرّمزي؛ ما يربّر عملّية االعتداء عل

ّّنا سبّثل معامل ىويّة غريبة فتدمَتىا واجب، لتتأّسس على أنقاضها معامل بديلة ، أل(43)وربطيمها"
"دينّية"، وقد مشل التدمَت كّل ما لو عبلقة بادلعامل التارخيّية واآلثار ومعابد ومواقع أثريّة اليت عّدىا ادلتطّرف 

 أصنام اجلاىلّية وأوثاّنا إضافة إىل أّّنا ربمل لعنة كبَتة.

رؤية اليت يًتصبها خطاب الشيخ "عباس" الذي أشرف على ربطيم ادلعبد األثري يف وىي ال     
وأجابوا: " إنّو مقام  بازدراءالقرية، "ماذا يفعل ىنا ُىبل، اآليت من ظلمات اجلاىلّية"، نظروا إيل 

على  الشهيد"، قلت: توجد ادلقابر لؤلموات، رّدوا علّي صارخُت: للمجد نصبو التذكاريّة، أيضا ينبغي
أوالدنا أن يشربوا من منابع تارخيهم"، قلت: أين ىذا اجملد يف رياض الفتح ؟ يف ىذه احملبّلت ادلشبوىة 
حُت تعرض السراويل الداخلّية كما الغنائم ؟ يف ىذه احلانات حيث الّسكر الدائم ببل خجل؟ يف 

 .(44)قاعات السينما حيث اخلبلعة واالحنراف ؟"

ويف السياق ذاتو يضيف بطل رواية "ذاكرة ادلاء": "نزلوا من اجلبال حالفُت على الكنائس      
إّن تأسيس ادلركزيّة الدينّية  (45)والتماثيل واحلانات وادلسرح واألوبرا؛ وكّل ما جيعل من ادلدينة مدينة"

لشخصّية "الشيخ عباس"، ومن مّث للمتطّرف بصفة عامة تبدأ بنفي شامل دلعامل اذلويّة الرمزيّة لآلخر؛ 
وخباصة الّسلطة، بدليل أّن ادلعامل ادلستهدفة من لدن اآللة ادلتطرّفة كانت تارخيّية " مقام الشهيد" صانع 

ن سبللة السلطة الكافرة، وجب إزاحتو وزبريبو فحسبو كما رّدد "الشيخ التاريخ ورمز احلريّة، ومادام م
 .(46)عباس زلاجا داكتيلو، "أّن التاريخ احلّق يبدأ مع رليء اإلسبلم"

فتعامل الشيخ عباس مع رموز الغَتيّة بوصفها حقيقة، " قام دبهّمة مزدوجة؛ تأكيد ذات مفًتضة 
، وكّل ىذا (47)ت أخرى عرب ذبريدىا من دائرة احلّق يف الوجود"قائمة على ىويّة ثابتة )دينّية( ونفي ذا

 يتّم يف سبيل إرساء ادلشروعّية عرب ىويّة تؤمن بالّنفي ال االختبلف.

  

 خالصة:



 سليمت خليل                                       7102العاشر  العذد                                           قراءاث مجلت

219 

 اسًتاتيجيةمن خبلل ما سبق من القول نستنتج أن اخلطاب الديٍت ادلتطرف ارتكز على      
اتية تنطلق من رفض االخر وتغييبو ماديا و معنويا ،حيث تشكلة صورة ذخاصة يف تأسيس مركزية 

معايَت جاىزة ربددىا عرب منظومة ر و أطتطرفة وفق رؤيا تستكنب إىل خر يف سليال الشخصية ادلاآل
و خطابا معارضا دا رؤيا اقصائية  إيديولوجياووتتبنا  الختبلفواهتا ترفض االخر ذفكرية منغلقة على 

 إيديولوجيا اعتمدتاليات اذليمنة وإلغاء االخر من قبل الشخصية ادلتطرفة ، حيث  ، وقد اختلفت
منهجا يف االختبلف السياسي و الفكري فكل سلتلف مرفوض ربسبو مرتدا و كافرا  لؤلخرالتكفَت 

 .ون وعي فهو زلصن ضمن مؤسسة النحنوكل متشابو مقبول وان كان اتباعو د
 الهوامش: 
انًؤعغح  إتشاهٍى، انًطاتمح واالختالف، تذث فً َمذ انًشكضٌاخ انثمافٍح،ػثذ هللا  -1

  .5،ص 1،،4،0تٍشوخ نثُاٌ،ط انؼشتٍح نذساعاخ و انُشش،

ػهً أدًذ عؼٍذ "أدوٍَظ"، يىعٍمى انذىخ األصسق، داس اَداب نهُشش وانتىصٌغ،  -2

 .  0،0، ص0،،0، 4نثُاٌ، ط -تٍشوخ

ح انؼشتٍّح يٍ انمشٌ انغادط إنى انمشٌ انؼششٌٍ، داس دغٍ انؼىداخ اَخش فً انثماف -3

  .،0، ص،0،4، 4انغالً نهُشش وانتىصٌغ، تٍشوخ نثُاٌ، ط

  .0،0ػهً أدًذ عؼٍذ، يىعٍمى انذىخ األصسق، ص -1

  .00دغٍ ػىداخ، اَخش فً انثمافح انؼشتٍّح، ص -5

  .40ػثذ هللا إتشاهٍى، انًطاتمح واالختالف، ص -6

  .41و ٌ، ص -7

ػثذ انؼظٍى انغهطاًَ، خطاب اَخش، انًشكض انؼانًً نذساعاخ انكتاب األخضش،  -8 

،2،،0نٍثٍا، )دط(، 
1
  .03ص  

ديشك  داس انىعٍى نهخذياخ انطثاػٍح، إنٍكظ فٍكشهً، انهىٌح، تشجًح ػهً وطفح،-9

  .50ص 5،،4،0عىسٌا،ط
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عًٍش انخهٍم، خطاب انؼُف فً انثمافح  انؼشالٍح انزاخ فً يىاجهح تًذىس اَخش،  -12

أػًال انًؤتًش انذونً
1
انغادط نهُمذ األدتً وتذهٍم انخطاب، انجًؼٍّح انًصشٌّح نهُمذ األدتً،   
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  .436ص 4،0،40ط



 الذاث المتطرفت وإديىلىجيا التمركز في الخطاب الروائي الجذيذ                                                قراءاث  

220 
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  .463انذثٍة انغائخ، يزَثىٌ نىٌ ديهى فً كفً، ص -19

  .465يصطفى دجاصي، اإلَغاٌ انًهذوس، ص -20
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،6،،0، 4انجضائش، ط
1
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