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  بوعلي كحال.د: إعداد                                   4المعاصر ــ  األدبي  دقتطبیقات في الن

  

  ب الواقعية واإليديولوجيا)) ريح الجنوب((رواية 

 الروایة بنشأة فقط بالنشأة یتعلق ال الروایة هذه ـ تثیره تزال وما ـ أثارته الذي الجدل إن         

 ظروف تصادفت فقد. فیها واإلیدیولوجیة الفنیة األبعاد بطبیعة بل الجزائر في بالعربیة الناطقة

 فترة في الجزائر في االشتراكیة النخبة تبنتها واقتصادیة سیاسیة مشاریع انطالق مع الروایة كتابة

 لفك فالحیة قرى وبناء جهة من الفالحیة األراضي تأمیم المشاریع تلك بین ومن. السبعینیات

 التهلیل وفي. االستعمار إبان والحرمان التهمیش من عانى الذي الجزائري الریف عن العزلة

 السیاسیة األحداث تلك تستوعب واقعیة روایة كتابة في هدوقة بن فكر المشاریع لهذه اإلعالمي

 اإلیدیولوجیة القناعات حول السؤال یطرح وهنا. الجزائر في االشتراكي التوجه ضمنیا، وتدعم،

  .الروائیة للواقعیة تصوره نضج مدى ثانیة جهة ومن جهة، من للكاتب الحقیقیة

  :األقطاب متعدد صراع االجتماعي، مضمونها في والروایة،    

 والنظام نفیسة، البطلة والد القاضي، ابن یمثله الذي اإلقطاعي النظام بین صراع.1    

 في االشتراكیة رموز وأحد التحریر ثورة في المجاهد البلدیة رئیس مالك، یمثله الذي االشتراكي

  .القریة

 ذلك رأس وعلى االستقالل مكاسب من استفاد الذي الجدید الجیل في تمثل أجیال صراع.2   

 والتي الجامعة، في الطالبة نفیسة شخصیة الروایة في تمثله والذي المختلفة، بمستویاته التعلیم

. والرجعي المتحجر تفكیره بنمط االستعمار جیل إلى ینتمي الذي األب، إرادة ضد صراعا تخوض

  .البالیة التقالید ومناهضة بالحریة متشبع الجدید الجیل كون في الجیلین بین الفرق ویكمن

 الصاعدة البرجوازیة والطبقة رابح الراعي الروایة في یمثلها التي الكادحة الطبقة بین صراع.3   

 نفیسة رفض في خاصة الصراع هذا تجلى وقد. والتعلیمي المعیشي بمستواها نفیسة تمثلها التي

  .له وشتمها رابح لحب
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 بین تراوح االستقالل، غداة الخیوط، متشابك واقع على متفتحة المنظور، هذا من فالروایة،    

 منها بعقبات اصطدم الذي االشتراكي التوجه وبروز اإلقطاع، في المتمثلة االستعمار تركات

 ارتقاء من إلیه تطمح وما البرجوازیة الطبقة نمو ثالثة جهة ومن التقلیدیة، والثقافة اإلقطاع

 اشتراطات من الروائي الشكل یفرضه بما اصطدم التصور هذا أن غیر. ومعنویة مادیة ورفاهیة

 اتهام إلى النقاد من كثیر دفع مما تجسیدها، في أحیانا، الروایة، عجزت ومضمونیة جمالیة

  .سواء حد على والفنیة االجتماعیة الرؤیة وغموض بالتعمیم الكاتب

  الفني المستوى على ـــ

 العبء ثقل نتیجة الواقعیة الروایة خانة في)) الجنوب ریح(( تصنیف هو فعال یصعب فمما    

 توافق عدم الروایة في یالحظ ما فأول. المكاني اإلطار مع المضمون وتنافر اإلیدیولوجي

 االشتراكي الفكر بین الصراع إلى ترمز أدوار وهي إلیهم، المسندة األدوار طبیعة مع الشخصیات

 على وعیها یتفتح رابح مثل بسیطة شخصیة بأن القارئ یقتنع فكیف. والتقلیدي اإلقطاعي والفكر

 الجزائري الریف یكون أن یمكن وكیف. المعیشي بمستواه االرتقاء فیقرر االشتراكیة المبادئ

  .الروایة هذه في التناول سطحیة في زاد الذي اإلیدیولوجي الصراع لهذا مسرحا

 یعترف الذي مصایف محمد نجد الروایة هذه حول النقاد بعض صاغها التي اإلجابات ومن   

 المتمثل البسیط التقلیدي مفهومها في واقعیة لتصبح الفني بمفهومها الواقعیة عن الروایة بابتعاد

 االجتماعیة البیئة أو االجتماعي، الواقع بتصویر تكتفي التي الفوتوغرافیة أو التسجیلیة النزعة في

 هذه في به التعریف إلى حاجة في كان الجزائري الریف إن:((مصایف یقول. األصح على

 بن وفق وقد ، االجتماعیة لمشاكله حلول اقتراح إلى حاجة في كان مما أكثر المبكرة المرحلة

  )).كبیرا توفیقا التعریف هذا في هدوقة

 لصنع كافیا لیس وحده الخیال لكن)) الجنوب ریح(( في به بأس ال حظ للخیال أن والواقع    

 بالبنیة عالقتها في الشخصیات واستراتیجیة الروائي التكنیك یوجد الخیال مقابل ففي. جیدة روایة

 الروائي النسیج في االجتماعیة الوقائع یستوعب الذي الداللي واالنسجام والزمانیة المكانیة

  .المتخَیل
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  المضمون مستوى على ـــ

 تهافت نتیجة الفنیة قیمتها من الكثیر فقدت)) الجنوب ریح(( أن إلى النقاد من كثیر ذهب لقد    

 الواقعیة نموذج تجسید حاولت فالروایة،.  الفكریة المؤلف لرؤیة المركزي والثقل المضمون

 فیها النقدیة الرؤیة ضعف لكن وروسیا، الالتینیة أمریكا كتاب بعض بها اشتهر التي االشتراكیة

  . الواقعیة إطار من یخرجها كاد

 عن النظر وغض االشتراكیة لإلیدیولوجیا متواصال إطراءا لیست االشتراكیة فالواقعیة    

 في وطار الطاهر واقعیة خالف على الروایة، تتضمنه لم ما وهو ، الواقع أرض على انحرافاتها

 الفرنسي الكاتب لها أسس التي الطبیعیة للواقعیة تجسیدا لیست الروایة أن كما)) . الالز(( روایة

  )).ماكار روغان(( الضخمة اإلنسیابیة روایته خالل من)) زوال إمیل((

 ومهد السابقة باإلرهاصات الصلة قطع نضجا بلغت كونها في الروایة هذه إیجابیة وتكمن    

 وجیاللي وطار الطاهر أمثال الكتاب من زمرة ید على أكثر ستتطور التي الفنیة للروایة السبیل

  . وغیرهم مستغانمي وأحالم مفتي وبشیر خالص

 

 


