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اأتقدم بجزيل ال�ضكر وعظيم االمتنان، وخال�ص واأ�ضمى معانى العرفان اإىل:
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الثمينة،  ون�ضائحه  علمه،  من  فاأفدت  االأطروحة،  هذه  على  باالإ�ضراف  تف�ضل  الذي 
وتوجيهاته الر�ضيدة، فكان خري معلم ومر�ضد، تلك االر�ضادات التي اأ�ضاءت يل دروب البحث 

وجنباته فكانت ثمرتها هذا العمل الذي بني اأيديكم.
واللذين  املغي�ص،  تركي  والذكتور  الهواري،  اأحمد  الدكتور  االأفا�ضل:  لل�ضادة  اأتقدم  كما 

تف�ضال م�ضكورين مبناق�ضة ر�ضالتي فلهما مني جزيل ال�ضكر وعظيم االمتنان.

جزاكم اهلل عنى خريًا
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تهدف هذه الدرا�ضة اإىل التوا�ضل االأدبي بني امل�ضرق واملغرب العربي، عن طريق �ضد ثغرة 
يف املكتبة امل�ضرقية التي تعاين افتقارًا �ضديدًا اإىل الدرا�ضات النقدية عن الرواية املغاربية. وقد 
اخرتت مو�ضوع العنف يف الرواية اجلزائرية املعا�ضرة ل�ضببني؛ االأول اأنها عاجلت مو�ضوع: 
التطرف والعنف ال�ضيا�ضي منذ ن�ضاأته يف حقبة الت�ضعينات، وقبل اأن ي�ضبح مو�ضوعا عامليًا، 
والثاين اإنها قد ا�ضتثمرت العديد من املقاربات االإبداعية التي تفاوتت من حيث امل�ضتوى الفني 
اأو يف تقدميه بو�ضفه ن�ضًا  ـ يف النجاح �ضواء يف ت�ضوير ظاهرة العنف، بو�ضفها مو�ضوعًا، 

روائيًا.
ولدى االنتقال اإىل الن�ضو�ص الروائية، اعتمدت على الروايات اجلزائرية املكتوبة باللغة 
عدم  يف  يتمثل  �ضخ�ضي  االأول  ل�ضبني:  وذلك  الفرن�ضية.  باللغة  املكتوبة  وا�ضتبعدت  العربية، 
قدرتي لفهم تلك الن�ضو�ص يف لغتها االأم. والثاين يتمثل يف اأن تلك الروايات كتبت يف ف�ضاء 
عن  ومرجعياته  اهتماماته  يف  يختلف  ولقارئ  العربي،  الثقايف  الف�ضاء  عن  يختلف  ثقايف 

القارئ العربي.
ولن اأحتدث عن ال�ضعوبات التي قابلتها يف البحث، ولكني اأود اأن اأ�ضري اإىل �ضعوبة واحدة، 
وهي عدم �ضهولة احل�ضول على االأعمال الروائية، فمن بني الروايات مل يكن متوفرًا لدي �ضوى 
ـ وهو من اجلزائرـ  روايات اأحالم م�ضتغامني، ولوال م�ضاعدة الدكتور الفا�ضل اأحمد يو�ضف 
اأكتب هذه  اأن  ا�ضتطعت  ملا  الروايات،  ال�ضخ�ضي بجميع  الذي زودين م�ضكورًا عرب االت�ضال 
الدرا�ضة. واأرجو اأن يكون هذا التوا�ضل اخلطوة االأوىل يف حماولة التوا�ضل بني مثقفي امل�ضرق 

واملغرب، على امل�ضتوى ال�ضخ�ضي، اإن تعذر على امل�ضتوى الر�ضمي.
والدرا�ضة تنق�ضم اإىل بابني، يحتوي كل باب ثالثة ف�ضول. الباب االأول جاء حتت عنوان: 
االعتناء  مت  حيث  اجلزائرية،  الرواية  يف  املو�ضوعاتي  اجلانب  على  وركز  ال�ضرد،  مدارات 
مب�ضامينها، وحتليلها حتليال يقارب اأبرز املحاور التي تطرقت لها، فكان الف�ضل االأول من 
اأدت اإىل حتول العنف من ظاهرة  هذا الباب يبحث يف »جذور العنف«، وهي االأ�ضباب التي 

فردية اإىل ظاهرة جماعية، التي اأوجدت ما ي�ضمى بـ »العنف امل�ضي�ص«.
والف�ضل الثاين: و�ضم بـ »�ضور العنف«؛ الأنه يبحث يف �ضور العنف املتحققة ماديًا وج�ضديًا، 
و�ضيوخ،  ورجال،  واأطفال،  ن�ضاء  من  اجلزائري،  املجتمع  فئات  كامل  مت�ص  والتي  ولغويًا، 
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باالإ�ضافة اإىل جميع العاملني باملوؤ�ض�ضة اجلزائرية، ال �ضيما، فئة املثقفني.             
على  للعنف  واملادي  املعنوي  االأثر  يف  وي�ضتغل  العنيفة«،  احلياة  »جتليات  الثالث:  الف�ضل 
وف�ضاء  والزمان،  املكان  عالقة  يف  يبحث  اإذ  اجلزائرية،  واملوؤ�ض�ضة  اجلزائري  املواطن 
ثمة  لي�ص  اأم  وال�ضخ�ضيات، هل هي عالقة مبا�ضرة طردية،  باالأحداث  الروائية،  الن�ضو�ص 

من رابط م�ضرتك بينهما؟!
الباب الثاين من هذه الدرا�ضة يخت�ص بتجليات اخلطاب الروائي من الن�ضو�ص املدرو�ضة، 
الباب على  االأول من هذا  الف�ضل  ال�ضردي، وهكذا ركز  بال�ضوت  وانتهاء  العنوان  بدءًا من 

م�ضاألة العنونة، فهل كانت جمردة من اأي ق�ضد، اأم كانت ت�ضري وفق منهجية معينة؟ 
لغوية، جديدة قدمية، وهي  اأمام م�ضاألة  الثاين، فقد وقف  الباب  الثاين من  الف�ضل  اأما 
م�ضاألة التنا�ص، التي تبحث يف التعالقات الن�ضية بني املنت الروائي املدرو�ص، وبني ن�ضو�ص 
املنت  يف  الن�ضية  التعالقات  ظهرت  كيف  ال�ضوؤال:  هذا  اإجابة  اإىل  احل�ضول  بغر�ص  �ضابقة، 
الروائي املدرو�ص؟ هل زادته ر�ضانة وكثافة اأدبية، اأم اأنها كانت اأ�ضواتا ن�ضازًا اأقحمت على 

الن�ص الروائي.
تقدمي احلكاية،  اأهمية يف  له من  ملا  بال�ضارد  ويتعلق  ال�ضردي«  »ال�ضوت  الثالث:  الف�ضل 
ومن  احلكاية،  ووجود  احلكي،  فعل  لتعذر  وجوده  ولوال  للرواية،  ال�ضمني  املوؤلف  �ضوت  فهو 
من  تقرتب  اأن  الباحثة  فحاولت  الروائي،  العمل  جوهر  هما  وال�ضارد  ال�ضرد  اأن  يت�ضح  هنا 
ثالث عالمات فارقة يف »ال�ضوت ال�ضردي«، هي: �ضمائر ال�ضرد، وعدد الرواة الذين يقومون 
بال�ضرد، والتبئري يف ال�ضرد، وقيا�ص مدى م�ضداقية ال�ضارد، هذه هي املحاور االأ�ضا�ضية التي 
ال�ضابقة، فكلما  للعنا�ضر  ال�ضارد  اتقان  ال�ضردي«، بفر�ضية مدى  »ال�ضوت  بحثت يف م�ضاألة 

اأجاد ال�ضارد فيها، كانت هذه عالمة جلودة املنت الروائي.
ومع اأن هذه الدرا�ضة تعتمد النقد ال�ضردي يف مقاربتها للن�ضو�ص، فاإنها ت�ضتثمر يف نف�ص 
من  وانطالقًا  الن�ضو�ص،  لطبيعة حتليل  ا�ضتجابة  داخلية،  ومناهج  مناهج خارجية،  الوقت 

فكر متفتح ينفر من الروؤية االأحادية يف تف�ضري الن�ضو�ص.
واأخريا ال يفوتني اأن اأتوجه بال�ضكر اجلزيل والثناء اجلميل، للدكتور اأحمد يو�ضف ملا قدمه 

من م�ضاعدات واإ�ضهامات واقرتاحات �ضاعدتني يف امل�ضي يف هذا البحث املت�ضعب.
كما اأتوجه بجزيل ال�ضكر واالمتنان للدكتور الفا�ضل مر�ضل فالح العجمي، ملا اأبداه من �ضعة 
بال على حماوالت باحثة، تخطو خطواتها االأوىل يف جمال الدرا�ضات االأكادميية، فاإن اأجادت 
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مرة، اأخطاأت مرارًا، فلم جتد منه اإال االبت�ضام والتقبل لبواكري هذه املحاولة، مب�ضرًا اإياها 
باأنها �ضتخطو يف هذا املجال، منطلقة، م�ضتفيدة من تلك اخلطوط احلمراء، قناديل الطريق، 

طريق البحث العلمي املتقن.
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الباب الأول
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وعليه  به  عنف  الرفق،  �ضد  وهو  به،  الرفق  وعدم  باالأمر  »احلزم  يعني:  لغة  العنف 
يعنف عنفًا وعنافة واأعنفه وعنفه تعنيفًا، وهو عنيف اإذا مل يكن رفيقًا يف اأمره. كما نقول: 
واعتنف االأمر: اأخذه بعنف، اأما ال�ضخ�ص العنيف فهو: الذي يح�ضن الركوب، ولي�ص له رفق 
بركوب اخليل، واأعنف ال�ضيء: اأخذه ب�ضدة، واعتنف ال�ضيء: كرهه، وعتنف االأر�ص: كرهها. 

اأما التعنيف: التعبري واللوم والتوبيخ والتقريع«.)1)
اأما يف ال�سطالح، فيعني: »هو كل مبادرة تتدخل ب�ضورة خطرة يف حرية االآخر وحتاول 

اأن حترمه حرية التفكري والراأي والتقدير«.)2)
 اإن العنف هو: »كل اأذى )مادي، معنوي) يلحق باالأ�ضخا�ص اأو الهيئات اأو املمتلكات«.)3)
االأعمال  تلك  هو:  املقاربة  هذه  يف  املق�ضود  العنف  فاإن  دقة،  اأكرث  حتديد  اأجل  ومن 
االإرهابية التي �ضدرت من منظمات م�ضلحة تنتمي اإىل االإ�ضالموية احلزبية املتطرفة، والتي 
وجهت عنفها اإىل ال�ضعب بكافة فئاته بدءًا من املواطن الب�ضيط اإىل املثقف اإىل رجل ال�ضلطة. 
ومل تقت�ضر اأعمال العنف على القتل وحده، بل ي�ضتمل على العنف اللغوي والنف�ضي، وكذلك 

التهمي�ص االأ�ضري واالجتماعي.   
وتعتمد الدرا�سة على منت روائي يتكون من الروايات الآتية: 

»فو�ضئ احلوا�ص« الأحالم م�ضتغامني، »دم الغزال« ملرزاق بقطا�ص، »الورم« ملحمد �ضاري، 
وطار،   للطاهر  الزكي«  مقامه  اإىل  يعود  الطاهر  »الويل  زدادقة،  ل�ضفيان  امل�ضري«  »�ضاده 
»متاهات ليل الفتنة« الحميده عيا�ضي، »بخور ال�ضراب« لب�ضري مفتي، »�ضرفات الكالم« ملراد 
الظالم«  و«وادي  االأعرج،  لوا�ضيني  اجلزائر«  يف  كي�ضوت  دون  الظالل  و«حار�ضه  بوكرزازه، 

و«مرايا مت�ضظية« لعبد امللك مرتا�ص. 
كتب  ما  منها  املتعددة  ب�ضوره  للعنف  تطرقت  التي  الروايات  من  الكثري  هناك  وبالطبع 
بالفرن�ضية، ومنها اأي�ضا ما هو مكتوب بالعربية، ولكن مايهم يف هذا املقام اإنه مت اأخذ عينة 

1) ل�ضان العرب، مادة عنف، املجلد الثالث ع�ضر، دار �ضادر، لبنان، بدون طبعة
2) معجم الو�ضيط، دار عمران، جممع اللغة العربية، اجلزء الثاين، الطبعة الثالثة 1985م، �ص655

3) د. حممود عبداهلل خوالده، علم نف�ص االإرهاب، دار ال�ضروق، عمان، الطبعة االأوىل 2005م، �ص44
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من االإعمال الروائية، التي متثل غالبية التوجهات واالأيديولوجيات، املنطلقة منها الروايات 
اجلزائرية التي اأخذت من العنف مو�ضوعا لها. 

ويف هذا الباب �ضيكون احلديث عن ثالثة حماور اأ�ضا�ضية: 
االأول: هو جذور العنف، والثاين: �ضور العنف التي تطرقت لها الروايات، والثالث: تاأثري 

العنف على املجتمع اجلزائري.
و�ضتكون البداية مع جذور العنف: اأي املحفزات واالأ�ضباب التي اأدت اإىل االأعمال العنيفة 

كما وردت يف املتون الروائية.
اأوًل: العوامل واملحفزات اخلارجية املو�سوعية:

بالولوج اإىل الن�ضو�ص الروائية فاإن رواية »�ضادة امل�ضري« ملوؤلفها �ضفيان زدادقة، تعد من 
اأكرث الن�ضو�ص اإي�ضاحًا لهذا التوجه، نحو الو�ضول اإىل ال�ضلطة، اإذ اإنها تقدم �ضورة وا�ضحة 
للموقف االأيديولوجي بالتوجه اإىل ال�ضيا�ضة من اأجل احلكم وتطبيق ال�ضريعة االإ�ضالمية، من 
واأحداث  وال�ضذوذ  املعاك�ضات  الكثري من  امل�ضعود الذي عرفت حياته  البطل عمار بن  خالل 
ال�ضغب، مما �ضكلت النك�ضة الأهله واأ�ضدقائه وكل املحيطني به، فتى �ضغف باحلكم وال�ضلطة 
منذ ال�ضغر، بعد روؤيته ملوكب حكومي فخم جدًا، فقرر اأن يدخل يف اللعبة ال�ضيا�ضية والدخول 
باملعرتك ال�ضيا�ضي من اأجل حتقيق اأهدافه. وبدخول البالد يف مرحلة اال�ضطرابات الكثرية، 
اأن�ضئت العديد من االأحزاب تعد بالع�ضرات، وبتفكري وتاأمل جيد وجد نف�ضه بني ثالث اجتاهات 
االجتاه االأول هو املحافظون، والثاين: حزب احلليقني، والثالث واالأكرث رواجًا: هو حزب اللحى 
الطويلة حزب االإ�ضالميني، وهذا احلزب يتميز باأنه: »ي�ضم عنا�ضر متمردة بطبيعتها، حاملة 
باألب�ضتهم املميزة يحاولون  ال�ضوارع  اأوقاتهم يف  ين�ضاأ من �ضلب كتاب، يق�ضون جل  مبجتمع 
اإىل خطبة  اإليهم باحرتام، وكاأنهم ي�ضتمعون  اإليهم، وكان هوؤالء ي�ضتمعون  ال�ضباب  ا�ضتمالة 
اجلمعة، ملا اأن�ضئوا عليه من تبجيل الدين وتبجيل كل ما يتعلق به، كانوا ال ميلون احلديث عن 

ال�ضلف ال�ضالح اأو املجتمع الذهبي الذي عرفه االإ�ضالم يف بداياته االأوىل«.)1) 
ذلك  الأن  الطويلة،  اللحى  حزب  ل�ضالح  الت�ضويت  ال�ضعب  على  باأن  يقرون  كانوا  كذلك 
فر�ص عني. واإن هذا احلزب هو الذي �ضيحقق اأمالهم وطموحاتهم ويوفر ما مل توفره الدولة 

من خدمات لل�ضعب املحروم من حقوقه. 

1) �ضفيان زدادقة، رواية »�ضادة امل�ضري«، من�ضورات االختالف، الطبعة االأوىل 2002م، �ص13
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وال�ضعب،  اجلمهور  اإعجاب  على  امل�ضتحوذ  امل�ضيطر  احلزب  هو  االإ�ضالميني  حزب  وكان 
واخلطاب التايل ميثل اأ�ضدق تعبري عن اخلطاب ال�ضائد يف اجلزائر يف فرتة الت�ضعينيات، 
اأيها االأخوة فا�ضل  وهو خطاب لزعيم االإ�ضالميني عمار بن م�ضعود: »النظام احلاكم فا�ضل 
معنا  نحن  �ضياطني.  لعبة  والدميقراطية  كافرة  الدولة  وال�ضنة،  الكتاب  على  يعتمد  ال  الأنه 
البلد غربوه  ما يف هذا  كل  االآخرين،  فلماذا منر على جتارب  اإلينا  اأنزله اهلل  احلل، احلل 
وال�ضعب  واملنا�ضبات.  االأعياد  واملعامالت، حتى  واالأل�ضنة  واالإعالم  والتعليم  اللبا�ص  وخربوه 
بف�ضل اهلل  �ضينت�ضر  الذي  العظيمة، حزبنا هو  باملقد�ضات  واللعب  والكفر  التغريب  يرف�ص 
املوؤامرات  واأن ت�ضهروا على حتطيم كل  اإال قلياًل  اأن ال تناموا  القلوب املوؤمنة، يجب  وبف�ضل 

التي يحيكها اأعداء اهلل �ضد اإقامة دولة اللحى الطويلة«.)2)
وبعد اأن عقدت االنتخابات وفاز حزب اللحى الطويلة، وهذه النتيجة كانت تعرب ب�ضدق عن 
ميل ال�ضعب اجلزائري له. لكن الطبقة احلاكمة يف اجلزائر كانت تريد الفوز للمحافظني، 
فحدثت  اجلزائر،  يف  عارمة  غ�ضب  ثورة  اإىل  اأدى  مما  وتعطيلها  االنتخابات  اإبطال  فتقرر 
العنف واالإرهاب كردة فعل على ما حدث، وهذه  اأعمال  اأعمال عنف و�ضغب، بعدها حدثت 
الفكرة كانت باإيعاز من �ضمري الطاي�ص بعد مواجهات مع الع�ضكر، ثم تناول �ضمري الطاي�ص 
الكلمة، فبداأ باأن قراأ عليهم نتفا من اأوراق فا�ضل كمال االأذريبيجاين يف طول مو�ضوع اإ�ضكات 
الفتنة واإنقاذ امللة واملنة يف �ضرت املحنة، واقرتح عليهم �ضيئًا قدميًا جديدًا، حيث قال: »بب�ضاطة 

علينا اأن نت�ضلح«.)3) 
وبرر املوقف باأن احلزب لي�ص له اأمل بالن�ضر اإال من خالل القتل، اإال اإن عمار بن امل�ضعود 

اأرجاأ فكرة القتال اإىل اأن يناق�ضها مع قيادة احلزب يف العا�ضمة. 
اإىل اجلبل ويتدرب مع جمموعته  اأن يذهب عمار بن امل�ضعود  اأعمال العنف بعد  وتت�ضكل 
ميثل  اجلبل  واأ�ضبح  ال�ضرطة،  واأع�ضاء  القرية  �ضد  بهجمات  ويقوموا  القتال،  على  امل�ضلحة 
لالإرهابيني مركز القاعدة الع�ضكرية لهم، مقابل �ضورة اجلبل اإبان الثورة اجلزائرية، اإذ كان 

ميثل كرامة اجلزائر، الأنه ت�ضمن مقاتلي الثورة املنا�ضلني. 
حمفزات  من  حمفزًا  باعتبارها  الدينية  االأيديولوجيا  عن  حتدثت  التي  الروايات  وثاين 
تبداأ  التي  الرواية  �ضاري)4)، هذه  »الورم« ملحمد  رواية  للعنف، هي  رئي�ضيًا  دافعًا  اأو  العنف، 

2) الرواية، �ص19
3) الرواية، �ص65

4) حممد �ضاري، »الورم«، من�ضورات االختالف، اجلزائر، الطبعة االأوىل 2002م
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�ضلك  يف  الدخول  بهدف  اإرهابية  جماعة  قبل  من  ي�ضتقطب  الذي  حممد  بن  كرمي  بحكاية 
االإرهاب، جماعة يزيد احلر�ص. ويعرب يف البداية عن رف�ضه ال�ضديد، لكنه بالتدريج وقبل 
تزايد ال�ضغوطات عليه، من قبل جمتمع يرف�ضه وال�ضرطة تراقبه وال تتورع يف اإهانته ال لذنب 

اإال الأنه م�ضتبه به، اأما وظيفته كمعلم فبالتاأكيد قد فقدها كما فقد احلبيبة. 
وما يفاقم مباأ�ضاة كرمي اإن جماعة اأبي يزيد تريد منه الدخول معهم يف االإجرام، فهو اإن 
اأراد الهروب منهم، لن ي�ضتطيع الفرار من �ضطوتهم املتف�ضية يف كل مكان يف اجلزائر، واإن 
اأراد الهروب خارج اجلزائر، فذلك ي�ضتغرق وقتًا طوياًل ريثما يح�ضل على تاأ�ضرية ال�ضفر، 
�ضلك  يدخل  فاإنه  وبالتايل  لر�ضا�ضهم.  فري�ضة  ف�ضي�ضبح  لرغباتهم  يذعن  مل  اإن  وبالتاأكيد 
العنف جمربًا، وهذا ما ي�ضمى بنظرية ال�ضقوط، فاالأمور التي اأدت بكرمي اإىل دخول دائرة 
العنف هي: »الن�ضاط ال�ضيا�ضي الذي مار�ضه قبل اعتقاله، اأو االلتحاق باجلماعات امل�ضلحة يف 

اجلبال، وهو اإىل اخليار االأول اأميل هو رجل م�ضامل يكره العنف«.)1) 
كذلك علي اأخو كرمي يحدث اأن ين�ضم اإىل اجلماعات امل�ضلحة بعد اأن يطرد من عمله يف 
ال�ضباط ب�ضبب اأخوته لكرمي والأن اأباه حركي، )واحلركي يحمل �ضورة �ضيئة يف الذاكرة ال�ضعبية 
اجلزائرية، مل�ضاعدتهم الفرن�ضيني فرتة اال�ضتعمار الفرن�ضي للجزائر). ودخول االثنني علي 
وكرمي و ال�ضبي ال�ضغري عامل القهوة، الذي يرتك الدرا�ضة، وين�ضم اإىل االإرهابيني ما هو 
اإال  اأ�ضبح مبثابة احلل فال بديل لفراغه وبطالته  اإال اندماج مع النمط امل�ضيطر؛ فاالإرهاب 

الدخول يف دائرة العنف.
ويف هذه الرواية تظهر نف�ص الروؤية االأيديولوجية لرواية »�ضاده امل�ضري«، فكل من يخالف 
اآراء احلزب االإ�ضالمي هو كافر وهم اأ�ضحاب الطاغوت، واإنه البد من قتلهم والتخل�ص منهم، 
ومن املوؤ�ضف روؤية الكثري من ال�ضباب، الذين تركوا عملهم وحياتهم مع اأ�ضرهم ليتنقلوا مع 
بتلك  اخلارجي،  مظهرها  يف  متجان�ضة  جماعات  »ي�ضافرون  اآخر:  اإىل  مكان  من  احلزب 
املدن  على  فينزلون  امللتحية،  والوجوه  وباك�ضتان.  اأفغان�ضتان  من  امل�ضتوردة  الغريبة  االألب�ضة 
والقرى كالفاحتني. اآتني بدين جديد، هم امل�ضلمون وحدهم، اأما االآخرون فهم من امل�ضركني 

واملجو�ص واأهل الكتاب من اليهود والن�ضارى«.)2) 
كتابان  هناك  ف�ضيكون  للعنف  االأيديولوجية  اخللفية  ت�ضكل  التي  الكتب  يف  البحث  وعند 
»التو�ضمات«  االآخر:  اآما  ل�ضيد قطب.  االأول: »كتاب معامل يف الطريق«  الرواية،  تتطرق لهما 

1) الرواية، �ص31
2) الرواية، �ص18
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مل�ضطفى �ضكري. هذا الكتاب االأخري مل يطبع لنبذ موؤلفه لالآلة الطابعة، التي تعد متاع كافر 
ال يجوز ا�ضتعماله والتعامل معه. ويف هذا الكتاب كان يقر م�ضطفى �ضكري اإن االأر�ص حق 
ثابت للم�ضلمني ال يجوز لغريهم حكمه، وال يقوم االإ�ضالم من دون هجرة. فـ«ال اإ�ضالم ودولة 
تقام له اإال بعد الهجرة ما من ر�ضول اإال وهاجر لذا اطلق على جماعته« التكفري والهجرة«. 
تكفري كل من ال ينتمي اإىل اجلماعة والهجرة اإىل اأمكنة بعيدة حيث �ضتقام املدينة االإ�ضالمية 

االأوىل«.)3)
 مور�ضت يف هذه الرواية �ضور �ضتى للعنف جتاه ال�ضعب رجال الدرك واملثقفني، عن طريق 

جماعة اأبي يزيد احلر�ص.
 والكتاب الثاين الذي حتدثت عنه الراوية فهو كتاب »معامل يف الطريق« ل�ضيد قطب، الذي 
اأ�ضارت اإليه الرواية، وتطرقت الأفكاره التي اأ�ضلت من اأتبعها من امل�ضلمني و�ضيد قطب كان 
يكفر امل�ضلمني؛ الأنهم مل يطبقوا حكم اهلل يف االأر�ص وال �ضريعة، بل يراهم يعي�ضون يف جاهلية 

و�ضالل، ما بعدهما �ضالل. 
املوؤلف  اأن  يدل على  وهذا   الروائي،  الن�ص  اإليها  اأ�ضار  التي  الهجرة  فكرة  تبدو  من هنا 
وكاتب الرواية مطلع جيد على اخللفية املعرفية التي ينطلق منها العنف، واإنه يكتب من ف�ضاء 
معريف مت�ضع غري حمدود النظرة، بعك�ص بع�ص الكتاب التي يقرون ويثبتون حالة العنف من 

دون اللجوء اإىل خلفياتها وحمفزاتها. 
ومل يكن الرجوع اإىل هذه االأفكار من فراغ، بل ملعرفة اخللفية التي تنطلق منها مدارات 
ال�ضباب املتحم�ص، فاإن  اأن �ضيد قطب قد ا�ضتغل عقلية  احلكي لروايات العنف، وكما حدث 
ممار�ضي االإرهاب يف اجلزائر ا�ضتغلوا نف�ص الظروف، �ضباب متحم�ص للدين واملبادئ والقيم، 
�ضعب مييل يف عامته اإىل التدين، خارج من حرب حاولت تهمي�ص هويته واإلغاء ديانته وتغريبه 
اإىل االإ�ضالم ال�ضحيح من  اأجل العودة  عن عاداته وتقاليده، فكانت اخلطب والدعوات من 
دون االنفتاح على االآخر واإق�ضاء املرونة يف التفكري والتعامل مع االآخر، وهذا مايوؤكده اأحد 
�ضخو�ص الرواية، �ضامل بن رابح رئي�ص املفرزة)4)، وهو يقيم الو�ضع يف اجلزائر اإذ اإنه: »اأفا�ص 
ال�ضنوات االأخرية، دون رقيب وال توجيه  يف ذكر اخلطب الدينية املتطرفة التي انت�ضرت يف 
النا�ص  يفتي  اإمامًا خطيبًا،  نف�ضه  القراآنية ن�ضب  ال�ضور  بع�ص  ترتيل  حكيم. كل من يح�ضن 
مبا جادت به اأهواوؤه املليئة باحلقد والطمع والرغبة العارمة يف االنتقام من املجتمع باأ�ضره، 

3) الرواية، �ص32
4) املفرزة: كلمة جزائرية تعني مركز ال�ضرطة
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واأ�ضبحوا ال  القراآن، فت�ضابه عليهم اخلطباء،  باالأئمة وحفظة  اأعمى  اإميانًا  يوؤمنون  والنا�ص 
باأنه  النا�ص  ويوهم  لنف�ضه  املال  الذي يجمع  املخادع  واللئيم  لدينه  الويف  االأمني  يفرقون بني 

�ضيوزعه على الفقراء وامل�ضاكني واليتامى واالأرامل«.)1)
وعند مطالعة الن�ص الثالث الذي ي�ضري اإىل النزوع لتاأ�ضي�ص دولة اإ�ضالمية كحافز و�ضبب 
للن�ضني  باأيديولوجية  مقارب  وهو  عيا�ضي،  الحميده   « الفتنة  ليل  »متاهات  راوية  للعنف، 
ال�ضابقني، ي�ضري لكتابات ح�ضن البنا واملوردي و�ضيد قطب، كما اأ�ضارت الن�ضو�ص ال�ضابقة، 
فيبني اأحد �ضخو�ص الراوية، كمال من�ضور، كيف تاأثر باالإرهاب واأ�ضبح واحدًا من اجلماعات 
جاهلية  اإنها  جاهلية،  يف  نعي�ش  )اإننا  فوزي  جمال  يل  »قال  املثقف:  املتعلم  وهو  االإرهابية 
القرن الع�صرين( »اإقراأ« قال يل جمال فوزي ورحت اأفتح عيني على �ضتات من كتابات االإمام 
ح�ضن البنا واملوردي و�ضيد قطب. اأح�ض�ضت بالعامل الذي حتت قدمي مييد وبزلزال انفجرت 
�ضظاياه بداخلي، وغدت الوجوه واالأ�ضوات التي كانت تبدو يل قريبة مني نائية عني، بعيدة 

بعد ال�ضماء عن االأر�ص، عدت ال اأعرفها«.)2)
وت�ضري الراوية اإىل تطور احلزب: »اجلماعة عازمة اإن �ضاء اهلل اأن تخرج اإىل النور... اأن 

تنتقل بالدعوة للنهي عن املنكر واالأمر باملعروف من ال�ضر اإىل العلن«.)3) 
اإال  لل�ضعب  واإن ال م�ضتقبل  العلن،  اإىل  ال�ضر  االإ�ضالمية من  انتقال اجلماعة  وهذا يو�ضح 

االإ�ضالم واإن جي�ص حممد عائد ال حمالة.  
وتربز يف الرواية �ضورة االأمري امل�ضيطر على االأحداث االإرهابية، التي تكمن يف �ضخ�ص 
والعنيده  القوية  النواة  كانت مبثابة  يزيد  اأبي  فيقول: »جماعة  ال�ضارد  ي�ضفه  اإذ  يزيد،  اأبي 
وكتيبة  الكتيبة اخل�ضراء  الغربية مثل  باملنطقة  امل�ضلحة  االإ�ضالمية  كتائب اجلماعة  ملختلف 

الفتح وكتيبة الن�ضر وكتيبة االأهوال«.)4) 
وغري هذه الن�ضو�ص التي تتطرق لالأيديولوجيا الدينية وتركز على اأن الدين �ضبب لل�ضراع 
و�ضبب للعنف مل يربز عامل و حمفز اآخر، ومن جمموع الروايات ـ مو�ضع الدرا�ضة ـ جند هذه 

الثالث التي اأ�ضارت اإىل الدين كمحفز للعنف. 

1) الرواية، �ص214-213
2000م،  االأوىل  الطبعة  اجلزائر،  الربزخ،  من�ضورات  الفتنة«،  ليل  »متاهات  رواية  عيا�ضي،  احميدة   (2

�ص244
3) الرواية، �ص245
4) الرواية، �ص246
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هذا هو ما ا�ضتملت عليه الن�ضو�ص الروائية الثالثة بهذا ال�ضاأن العنف النا�ضئ عن التوجه 
الديني.

ثانيًا: الإرهاب طريق الو�سول اإىل ال�سلطة:
بو�ضفها حمفزًا من حمفزات  ال�ضلطة  اإىل  الو�ضول  التي حتدثت عن  الروايات  كثري من 
النا�ص  يتوق  ومكانة  االأب�ضار،  ويذهل  يعمي  بريق  لل�ضلطة  اأن  فيه  �ضك  ال  فمما  االإرهاب، 
للو�ضول اإليها، وهذه اجلدلية قدمية قدم التاريخ؛ فكم حرب وغارات �ضنت من اأجل الو�ضول 
اإىل كر�ضي احلكم، ولل�ضلطان واجلاه والتوابع املالية واالجتماعية، االأمر الذي جعل احلكام 
منافع  اإىل  االلتفات  دون  من  عام  ب�ضكل  االأمة  م�ضالح  مراعاة  وعن  العمل  عن  يتخاذلون 

ال�ضعب �ضوى بريق هذه ال�ضلطة. 
1- الإرهاب وال�سلطة: 

ت�ضكل ال�ضلطة يف املتون الروائية منطني من احلوافز، احلافز االأول: الت�ضرفات اخلاطئة 
ال�ضيا�ضية، التي تتبعها ال�ضلطة �ضد ال�ضعب املقموع، وت�ضبب هذا االأمر بردة فعل لدى ال�ضارع 

اجلزائري. واحلافز الثاين: ال�ضلطة �ضد االإرهاب.
اأ- ال�صيا�صة اخلاطئة لل�صلطة:

تتجه �ضتة ن�ضو�ص روائية اإىل انتقاد ال�ضلوكيات الناجتة عن ال�ضلطة و�ضيا�ضتها القامعة 
لل�ضعب. اأحالم اأو حياة يف رواية »فو�ضى احلوا�ص«، ال�ضاردة التي متار�ص تقنية اللعب باالأ�ضماء، 
ت�ضف تعنت التجمعات ال�ضيا�ضية بالدكاكني التي يح�ضل بها البيع وال�ضراء، وتتهمهم ببيع 
ال�ضيا�ضية،  الدكاكني  »يف  فتقول:  املال  ب�ضوق  ق�ضاياه  على  واملزايدة  العادي  املواطن  اأحالم 
والقومي،  املحلي  العاملي اجلديد جاهزة لاللتهام  النظام  زايدوا ح�ضب  التي يديرها حكام 
فانق�ض�ضنا عليها جميعًا بغباء مثايل ثم متنا مت�ضممني باأوهامنا لنكت�ضف بعد فوات االأوان 

اأنهم ما زالوا هم واأوالدهم على قيد احلياة يحتفلون باأعياد ميالدهم فوق اأنقا�ضنا...
و�ضقط  احلاملون  انقر�ص  الق�ضية  تلك  منذ  ولذا  القادمة  لالأجيال  حلكمنا  ويخططون 

فر�ضان الرومان�ضية من على خيولهم«.)5) 
من �ضاأن هذه ال�ضدمة، �ضدمة البطلة واأخيها نا�ضر ال�ضلفي، وكانا ابنني الأحد ال�ضهداء 
من  وا�ضتقراره  وحياته  اجلزائري  االإن�ضان  حلرية  ثمنًا  حياتهم  دفعوا  الذين  اجلزائريني، 

�ضاأنها اأن ت�ضعرهم ب�ضتات و�ضياع اأحالمهم وطموحاتهم: 

5) اأحالم م�ضتغامني، رواية »فو�ضى احلوا�ص«، من�ضورات اأحالم م�ضتغامني، �ص93، �ص94
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 »ال اأدري اأهو الذي فقد �ضهيته للكالم اأم اأنا التي فقدت حما�ضي لكل الق�ضايا ودخلت يف 
حالة ذهول من اأمري بني خيباته الوطنية واإفال�ص اأحالمه القومية، غ�ضل يديه من العروبة 

اأوعلى االأ�ضح تو�ضاأ ليجد ق�ضيته اجلديدة يف االأ�ضولية«.)1)
اإىل الدخول يف دائرة  العربية  القومية  اإرث  ال�ضهيد الذي يحمل  ابن  وهكذا و�ضل نا�ضر 
االأ�ضولية، وما اأ�ضارت اإليه اأحالم م�ضتغامني يف روايتها، هو واقع معي�ص يف اجلزائر ال يجهله 
اأحد ودار كثري يف اأدبياتهم، مثل ما كتبه ب�ضري عمري يف كتابه: »حول ال�ضقوط واأزمة اخلطاب 
ال�ضيا�ضي يف اجلزائر« ي�ضف تلك احلالة املزرية بقوله »وغدت مالحم املا�ضي املجيد امل�ضرتك 
جمرد )خورطي)، وهدير كالم بل ودغدغة لعواطف النا�ص لالأمة خلف �ضتائرالتاآمر ال�ضللي 

امل�ضلحي يحجب عن العيون ع�ضابات املافيا«.)2)
اإن تلكم االأ�ضاليب البدائية، مع االأ�ضف، هي التي ك�ضرت احلزبية ال�ضيا�ضية وجعلتها  بل 
الأجل  النيابي،  التمثيل  م�ضداقية  اأبعدت  الناخب،  اأ�ضوات  قر�ضنة  اأ�ضكال  من  �ضكل  جمرد 

م�ضالح تخدم اأي طموح الأهل االأحزاب.)3)  
ويف رواية »الورم« يعلق ال�ضارد على اخلطب ال�ضيا�ضية وخوائها عن اأي قيمة نفعية، فهي 
»بداأت  قائاًل:  الدعاة  خطب  في�ضف  جدوى،  دون  من  امل�ضوؤولون  بها  يتحجج  اأقاويل  جمرد 
خطبهم ت�ضبه خطب امل�ضوؤولني على راأ�ص الدولة الذين يقولون ماال يفعلون بل ويكذبون عالنية 

ودون خجل زيادة على االمتيازات املادية التي مينحونها الأنف�ضهم ولعائالتهم«.)4) 
ا�ضرتى  الذي  التاجر  ذاك  بن�ضعيد،  �ضالح  على  ال�ضوء  ال�ضارد  ي�ضلط  اآخر  مو�ضوع  ويف 
�ضاهدين،  ا�ضرتى  اأن  بعد  البلدي  املجل�ص  رئي�ص  لنائب  و�ضل  ال�ضيا�ضي،  واملن�ضب  ال�ضلطة 

و�ضنعا منه بطاًل مغوارًا فاأ�ضبح جماهدًا بالبطاقة ال�ضحرية التي نفعته يف اإمناء ثروته.)5) 
ومن الغريب اأن يوجه �ضارد الرواية اإىل الرئي�ص الراحل هواري بومدين اأ�ضابع االتهام؛ 
االأمر  هذا  مقابل،  دون  من  اأخرى  ومرتفات  وال�ضيارة  والعمل  ال�ضكن  �ضعبه  الأبناء  وفر  الأنه 
الذي اأدى بال�ضعب اإىل اإعاقة ذهنية وحركية، اإذ يقول: »جتد ال�ضاب يطالب الدولة اأن متنحه 
كل م�ضتلزمات احلياة ثم ي�ضتخدم جميع احليل كي يتهرب من اخلدمة الوطنية، حتولنا اإىل 
اإن هو  اإعانات الدولة نعي�ص بال�ضدقات ونتذمر ون�ضتم املانح  معاقني ذهنيًا وحركيًا ننتظر 

1) الرواية، �ص133
ال�ضيا�ضي يف اجلزائر«، من�ضورات االختالف، اجلزائر،  واأزمة اخلطاب  ال�ضقوط  2) ب�ضري عمري، »حول 

الطبعة االأوىل 2002م، �ص40
3) ال�ضابق، �ص44

4) رواية »الورم«، �ص121
5) الرواية، �ص124
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مل يعطنا الكمية الالزمة ويلجاأ اأكرثهم اإىل قطاع طرق يغريون على ممتلكات الغري يحرقون 
يدمرون يقتلون«.)6) 

ويف رواية »متاهات ليل الفتنة« لكاتبها احميدة عيا�ضي، يربز ال�ضارد وي�ضلط ال�ضوء على 
الدميقراطية يف  ويت�ضاءل عن ف�ضل  وي�ضتنكر،  ي�ضتغرب  واإنه  العنف  اأحداث  ال�ضلطة يف  دور 
م�ضلكة  تكمن  وهل  احلزبية،  للتعددية  املجال  فتح  على  �ضنوات  ع�ضرة  مرور  بعد  اجلزائر 
اجلزائر يف اجليل اجلديد من ال�ضا�ضة، اأم اأنها تكمن يف �ضيطرة القوى املحافظة، وتعي�ص يف 
الن�ضقية القدمية للدولة، واملنظومة الفكرية التي �ضادت اجلزائر وال ي�ضتطيعون التخلي عنها، 

ويعود املوؤلف ويجيب اإن امل�ضكلة تكمن يف: 
»اإن ميالد التعددية احلزبية منذ حلظة امليالد حدث منذ البداية �ضمن الق�ضر واخلديعة 
واملخادعة هذه ال�ضمات الثالثة تعك�ص يف ذات الوقت هدير التاريخ من جهة ومر�ص النظامني 
�ضكلها  يف  التعددية  اجلزائريون  عرف  احلالتني  هاتني  بني  الت�ضادم  وعرب  ثانية  جهة  من 
ال�ضاخب واملفكك واله�ص واملتوح�ص من حيث الرغبة امللحة والعنيفة يف اإعادة اإنتاج �ضمولية 
جديدة من طراز راديكايل تقوم على �ضعبوية ف�ضة ومدمرة وواعدة لقد ولدت احلزبية على 

اأ�ضا�ص نفي االآخرين ونفي روح التعددية«.)7) 
على  حفزت  وبذلك  املتنافرة،  االأحزاب  بني  و�ضربت  جيدًا  اللعبة  اتقنت  ال�ضلطة  اأن  بل 
ممار�ضة العنف، اإذ حتولت ال�ضلطة هي االأخرى اإىل م�ضرف على هذه اللعبة القاتلة، و�ضجعت 
التنافر احلا�ضل داخل �ضفوف الطبقة ال�ضيا�ضية النا�ضئة، وراحت ق�ضد التخل�ص من هدير 
التاريخ، ومطالبات املجتمع بالتغيري بتلغيم ف�ضاءات املعار�ضة القدمية حينا عرب �ضراعات 

مزيفة، وق�ضايا عقيمة وجمردة من كل م�ضمون«.)8)
رواية  يف  كما  مرتا�ص،  امللك  لعبد  مت�ضظية«)10)  و«مرايا  الظالم«)9)  »وادي  روايتي:  ويف 
»الويل الطاهر يعود اىل مقامه الزكي«)11) حمور التدبري واالتهام م�ضلط اإىل اأمة تخاذلت عن 

العلم والعمل، وجعلت من كر�ضي احلكم هدفها االأول واالأخري، وتعود اإىل التاريخ املن�ضرم 

6) الرواية، �ص108
7) رواية »متاهات ليل الفتنة« ، �ص172، �ص173

8) الرواية، �ص173
9) د. عبدامللك مرتا�ص، رواية »وادي الظالم«، دار الغرب للن�ضر والتوزيع، وهران، الطبعة االأوىل 2005م
10) د. عبد امللك مرتا�ص، رواية »مرايا مت�ضظية«، الهيئة العامة للكتاب، اجلزائر، الطبعة االأوىل 2001م

الطبعة  اجلزائر،  الزمن،  من�ضورات  الزكي«،  مقامه  اإىل  يعود  الطاهر  »الويل  رواية  وطار،  الطاهر   (11
االأوىل 2000م
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للعرب من اجلاهلية اإىل ع�ضرنا هذا والعقلية العربية ذاتها مل تتغري فالنزاعات ال�ضيا�ضية 
تدور حول من يحكم؟ واحلكم هو الهاج�ص االأول واالأخري للحكام.

فرواية »وادي الظالم« تدور اأ�ضا�ضا ـ باالإ�ضافة اإىل االأحداث االإرهابية ـ حول النزاع القائم 
بني �ضيخ امل�ضيخة العليا، وابن عمه على كر�ضي احلكم هل �ضيحكم ال�ضيخ حمدونه اأم ابن �ضيخ 

امل�ضيخة، وهو مل يتعد ال�ضابعة.
كما ينتقد الفرتات الطويلة التي ا�ضتمر بها احلكام يف احلكم، فيقول: »وكان لل�ضيوخ حني 
يعينون يف امل�ضيخة اأعمار تطول بحكمة اهلل وبركته بطول الدهر وكانت العادة جرت بذلك 
ومن فوق العادة فكاأمنا كفر بالعبادة! وكان ال�ضيخ املعظم كثريًا ما يتربك باأ�ضطورة لقمان 

ابن عاد حيث عا�ص اأربعة وع�ضرين قرنا«.)1) 
الفرن�ضي،  واال�ضتعمار  فرن�ضا،  اإىل  ي�ضري  الروائي  فاإن  مت�ضظية«،  »مرايا  رواية  يف  اأما 
اجلزائرية،  الدولة  رمز  من�ضور،  بنت  عالية  يختطف  الذي  اجلبار،  جرجي�ص  بالعفريت 

ويرتكها بعد فرتة من الزمن، وال يزال يثري الفنت بني الروابي ال�ضبع.
وت�ضارك رواية »الويل الطاهر يعود اإىل مقامه الزكي« هذه الوجهة من النظر يف اأن م�ضكلة 
اإىل  تنظر  ولن  باالآخرين،  تقبل  لن  العربية  العقلية  واإن  اأزلية،  هي  العربي  وال�ضقاء  البوؤ�ص 
لو كان بعد  البداوة، وحتى  الذات، وهم ال يزالون يعي�ضون يف  النا�ص قبل م�ضلحة  م�ضلحة 
مرور العديد من القرون، ففي ر�ضالة الأحد االرهابني عبد اهلل عي�ضى حليلح، ير�ضلها للويل 
الطاهر ينتقد ال�ضا�ضة بقوله: »ال تنتظر مطلقًا من هواة ال�ضيا�ضة وغواتها عندنا ومن �ضايعهم 
من املثقفني االإداريني اأن يخرجوا جماهري النا�ص من حالة البداوة واالإعرابية اإىل قيم املجتمع 
املدين احلقيقية؛ الأن هوؤالء واأولئك ما تبواأوا اإال بف�ضل اأخالق البداوة من ع�ضائرية وروابط 
قبلية وجهوية ووالءات طائفية، وع�ضبيات اأ�ضرية وحميات جاهلية مقيتة«.)2) اإن العرب  اأمام 
و�ضع �ضيا�ضي متعفن ب�ضبب العديد من التقلقالت يف املجتمع ومدمر لكل حماوالت االإنقاذ 
واالإ�ضالح فالعقل يقبل هذا، ولكن عندما يكون هناك حاكم اإ�ضالحي، اأتى من اأجل االإ�ضالح 
والتغيري ويفاجاأ ال�ضعب باأن احلاكم م�ضريه هو القتل واأمام املالأ، فهذا االأمر ال يقبله العقل 
قتل  حادثة  من  اتخذت  التي  بقطا�ص،  ملرزاق  الغزال«  »دم  رواية  عر�ضته  ما  هذا  واملنطق. 
يلقي خطابه  بب�ضاعة، وهو  لها عندما اغتيل  اأحد حكام اجلزائر مو�ضوعًا  حممد بو�ضياف 
اإياهم باالإ�ضالح، فاأتت هدية اجلزائر ر�ضا�ضة من اخللف،  اأمام ال�ضارع اجلزائري واعدًا 

1) رواية »وادي الظالم«، �ص17
2) رواية »الويل الطاهر يعود اإىل مقامه الزكي«، �ص119
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واأي ب�ضاعة وح�ضية تقارب هذه الب�ضاعة؟! املرء اأمام ماأ�ضاة موت االإن�ضان وت�ضظيه، اإذا يقول 
�ضارد الرواية: »حممد بو�ضياف جاءهم بفكرة اإحقاق احلق يف هذا البلد بعد اأن وقع التهارج 
وخلخل  م�ضاريعهم  اأخفق  الأنه  )من؟)،  رف�ضوه  اأن  فكان  حقه  من  مالي�ص  واحد  كل  واأكل 
ح�ضاباتهم، واخناتون جاء قومه بفكرة الوحدانية فحال دون تطلعاتهم الوثنية امل�ضبوهة وكان 

اأن قتلوه«.)3)
وال�ضوؤال الذي يحري ال�ضارد طوال الرواية: من قتل حممد بو�ضياف ومن الذي م�ضاحله 
مب�ضاريع  فرح  املقموع  الب�ضيط  العادي  املواطن  اأن  �ضك  ال  بو�ضياف،  م�ضالح  مع  تتعار�ص 
الذين  ال�ضيا�ضي،  القرار  اأ�ضحاب  ال�ضيا�ضة  رجاالت  وبع�ص  ال�ضلطة  اأن  واالأكيد  بو�ضاف، 
اأن من قام بقتله هم  ينبذون االإ�ضالح هم من يقف �ضد بو�ضياف، وبالتايل قتلوه، ال �ضك 
عليه  تتاآمر  وطن  على  وبكيت  اإذن  وال�ضيا�ضيني،  ال�ضيا�ضة  »لعنت  بقوله:  ال�ضارد  اأدانهم  من 

جمموعة من الل�ضو�ص متذرعة الدفاع عن القيم النبيلة«.)4)
 ب - مابني الطفرة االقت�صادية والفقر املدقع:

لقد عا�ضت اجلزائر بعد فرتة اال�ضتقالل طفرة اقت�ضادية وترفًا ماديًا اأبعد عنهم الفقر 
والعوز، وهذا االأمر بالتحديد كان يف ع�ضر هواري بومدين )1965ـ  1979م)، اإذا قام بتاأميم 
النفط وبناء قوة اقت�ضادية اإقليمية الذي كان من �ضاأنه اأن يوفر فر�ص العمل واملواد الغذائية، 

كذلك توفري تقليعي الطبقية م�ضكن لكل مواطن وهلم جرا من تبعات املعي�ضة.)5) 
الذي  اال�ضرتاكي  النظام  فيك�ضر  جديد،  بن  ال�ضاذيل  يحكم  عندما  حتدث  والفجوة 
اتبعه بومدين وزج بدله النظام الليربايل، مما اأدى اإىل اإفراغ النظام القومي من م�ضمونه 
االإيجابي، يخفق يف تاأ�ضي�ص بناء دولة قومية قائمة على اأ�ضا�ص للم�ضاواة والعدالة االجتماعية، 
وت�ضليم البالد للموؤ�ض�ضات املالية للدولة، والت�ضيب باإيرادت اال�ضتقالل الوطني، ومفاقمة بوؤ�ص 

ال�ضكان االجتماعي.)6)
وهذه ال�ضيا�ضة �ضيا�ضة ك�ضب النفوذ واالإ�ضراف ووقف اجلهود اال�ضتثمارية، التي ظهرت 
يف بدايات عهد ال�ضاذيل، �ضببت يف تقلي�ص جماالت العمل يف املدن الكربى )ميدان العمل)، 
مما اأدى اإىل ظهور مناطق �ضديدة البوؤ�ص فيها، مما يولد م�ضاعر احلقد جتاه هذا النظام 
»ولكن  »الورم«:  رواية  يف  اإليه  اأ�ضارت  ما  وهذا  اجلزائريني،  بتدليل  قام  نظام  بعد  احلاكم 

3) مرزاق بقطا�ص، رواية »دم الغزال«، دار الق�ضبة للن�ضر، اجلزائر، الطبعة االأوىل 2002م، �ص35
4) الرواية، �ص102

5) اإليا�ص اأبو كراع، »اجلزائر الرعب املقد�ص«، مرجع �ضابق، �ص8
6) زهرة بن عرو�ص، »االإ�ضالموية ال�ضيا�ضية«، �ص10
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الدولة اأفل�ضت وال ت�ضتطيع اأن متنح �ضيئًا بومدين اهلل يرحمه هو الذي عود النا�ص على هذه 
ال�ضرية، مينحهم ال�ضكن والعمل وال�ضيارة وحينما جتف اآبار البرتول اأو يقل مردودها يتحول 

النا�ص اإىل قطاع طرق يغريون على ممتلكات الغري يحرقون ويدمرون ويقتلون...«.)1)
كما ت�ضري اأحالم م�ضتغامني يف رواية »فو�ضى احلوا�ص« اإىل ال�ضرقة والنهب من قبل موظفي 
احلكومة الكبار الأمالك الدولة، باعتمادهم على مناف�ضيهم، فتقول البطلة اإن زوجها ميتلك 
فيال على �ضاطئ البحر كانت ملك الأحد ال�ضباط الذي اختل�ضها »م�ضتندًا اإىل جنومه الكثرية 

اأو اإىل الكتابة العري�ضة و�ضي�ضرتيها ح�ضب قانون جديد بدينار رمزي مثري للعجب«.)2)  
م�ضوؤويل  لدى  فاح�ص  وثراء  غنى  من  يقابله  وما  ال�ضعب  يعي�ضه  الذي  والعوز  الفقر  هذا 
اإال  لهم  اأمل  وال  اأمرها،  املغلوب على  الفئة  لدى  والكراهية  �ضي�ضكل احلقد  بالتاأكيد  الدولة، 
يف  العا�ضمة  �ضاحة  حتولت  »لقد  حقهم:  الإخذ  كو�ضيلة  العنف  يتخذ  وقد  اهلل،  اإىل  باللجوء 
الليل اإىل غرف نوم �ضخمة افرت�ص فيها االإ�ضالميون االأر�ص ال ينه�ضون منها اإال يف ال�ضباح 

الإطالق ال�ضعارات والتهديدات واالأدعية اإىل اهلل«.)3)
الفقر والعوز والبطالة تعد من االأمور التي فجرت العنف، الذي كان نتيجة للرف�ص رف�ص 
النزر  اإال  بلده  موارد  من  تعطه  ومل  ال�ضعب،  ا�ضتهلكت  فئة  على  وال�ضخط  والغ�ضب  الواقع 
»فو�ضى  رواية  ونا�ضر يف  »الورم«  رواية  باالأ�ضل فكرمي يف  �ضيئًا  له  اإن قدمت  الب�ضيط، هذا 
احلوا�ص«، كما هو عمار والذين التفوا من حوله هم اأحد مفرزات الفقر والبطالة، وكلهم اأتباع 

التيار االأ�ضويل ال�ضلفي.
ثالثًا: الو�سع الجتماعي:

البع�ص يف  بع�ضها  مع  اأنها مرتابطة  يالحظ  العنف  لتحفيز  ال�ضابقة  العوامل  املتاأمل يف 
�ضبكة ال ميكن ف�ضلها، فعلى �ضبيل املثال، اإن ال�ضخ�ص الطموح، تكمن لديه رغبة يف الو�ضول 
فال يجد الفر�ضة املوائمة، وال �ضيولة مادية لكي يحقق رغباته، فاإنه يعي�ص يف دائرة مغلقة 
خا�ضة به وحده، فال يفكر اإال يف ذاته، يف طموحه واآماله، وكيف يحققها من دون النظر اإىل 
م�ضالح الغري، ومن دون االنخراط يف هموم النا�ص من حوله، ويتبلد االإح�ضا�ص، عنده ويوؤمن 
بقيم خارجة عن املبادئ التي اعتاد عليها العرب امل�ضلمون، وهذا ما ذكره احميدة عيا�ضي يف 
رواية »متاهات ليل الفتنة«: »ويف ظل الرتهل الذي اعرتى ماكدرة)4) تغري النا�ص واأ�ضبحوا 

1) رواية »الورم«، �ص108
2) رواية »فو�ضى احلوا�ص«، �ص141

3) الرواية، �ص166
4) ماكدرة: مدينة جزائرية
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ال يوؤمنون اإال بحياة مادية �ضمجة وبذيئة ت�ضببت يف تبلد احل�ص وانطفاء الذكاء وهيمنة قيم 
ه�ضة م�ضوهة حتث على ت�ضجيع الت�ضلق ال�ضريع واالنتهازية والو�ضولية«.)5)

الب�ضيطة حتولت  اإليها �ضخو�ص غرباء، واملدينة الريفية  ال�ضارد ماكدرة قد وفد  فمدينة 
اإىل بنايات كثرية، طم�ضت معامل حياة الريف واأدخلت قيما جديدة ح�ضرية �ضلبية، ففرتت 

العالقات وندرت الزيارات، وانقطعت االأوا�ضر بني االأبناء واالأحفاد ب�ضكل عام.
كذلك املتاأمل يف املجتمع اجلزائري يجده خليط من عرب م�ضلمني وبربر الفئة االأمازيغية 
بنية  يف  وتفككا  اجلزائري،  املجتمع  طبقات  بني  تفاوتا  يخلق  اأن  �ضاأنه  من  اخلليط  وهذا 

املجتمع.
ويف رواية »حار�ضة الظالل« لوا�ضيني االأعرج ك�ضف ل�ضلبيات املجتمع، التي ت�ضكل جذرًا من 
اأن االأو�ضاع  جذور العنف في�ضري، ال�ضارد البطل ح�ضي�ضن اإىل �ضديقه االأ�ضباين �ضريفانت�ص 
يف اجلزائر مقلوبة ومعكو�ضة، اأن االأ�ضخا�ص ال ياأخذون فر�ضهم املنا�ضبة فاملعلم جعله حظه 
املنكود يعمل �ضائقًا اأو يف مكان ال يتواءم واخت�ضا�ضه: »يف هذا البلد يا�ضديقي كل �ضئ ي�ضري 
ب�ضكل معكو�ص ال اأحد يف مكانه الطبيعي واإال ملا و�ضلنا اإىل هذا الوباء، الذي يزداد كل يوم 
انت�ضارًا يف البلد بكامله، اأنا مثاًل اأملك �ضهادة اللي�ضان�ص يف اللغة العربية، واأ�ضتغل �ضائق �ضيارة 

بدل اأن اأكون يف مكاين الطبيعي ابن عمي اأمي بالكامل ومدير �ضركة وطنية كبرية«.)6) 
جمتمع يتبع ظواهر االأمور وال�ضكليات من دون البحث عن معنى االأ�ضياء وقيمتها ماذا يتوقع 

منه؟ اإذا كانت املو�ضة �ضراء الكتب اتبعوها، واإذا االآثار فاإنهم كذلك ي�ضرتون االآثار.)7) 
حتقيق  عن  االأ�ضخا�ص  عجز  باأن  املجتمع  يف  االنحراف  هذا  االجتماع  علماء  وف�ضر 
يف  ال�ضرعية  غري  الطرق  يلتم�ضون  يجعلهم  لهم،  املتاحة  اأو�ضاعهم  يف  الثقافية  طموحاتهم 

الو�ضول اإىل مبتغاهم.)8)
وي�ضكل هذا االأمر اهتزازًا يف التنظيم االجتماعي، الذي من مظاهره الفجوة احلا�ضلة بني 

القيم واملبادئ احل�ضارية اجلديدة وبني الروا�ضخ الثابتة يف معتقدات ال�ضعب.)9)

5) الرواية، �ص84
6) رواية »حار�ضة الظالل«، �ص143

7) الرواية، �ص144
8) د. حممود خوالده، »علم نف�ص االإرهاب«، مرجع �ضابق، �ص80

9) ال�ضابق، �ص92
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رابعًا- الت�سال مبراكز الإرهاب العاملية:
1- ال�سالموية العاملية وعالقتها بالإرهاب يف اجلزائر: 

من اإحدى املع�ضالت والعقبات التي واجهتها اجلزائر منذ بدء اال�ضتقالل هو مناه�ضتها 
لالإمربيالية العاملية، وازداد هذا املوقف �ضوءًا اأثناء حكم بومدين، هذه املجابهة يف وجه الغرب 
من قبل اجلزائر، هي ودول عربية واإ�ضالمية، مثل: العراق وم�ضر واإيران، �ضتدع الغرب يتخذ 
من  جمموعة  هذا  اإىل  باالإ�ضافة  اجلزائر،  جماح  به  يكبح  �ضالحًا،  االإ�ضالمية  احلركة  من 
واأولها  باجلزائر،  العنف  تدعم  كانت  التي  االإ�ضالمي،  الطابع  ذات  واملنظمات  اجلمعيات 
املوؤمتر الذي اأن�ضاأه اأبوح�ضن الرتابي يف اخلرطوم عام 1991م لتاأ�ضي�ص منظمة اإ�ضالمية من 

اأحد اأع�ضائها اجلزائريني عبا�ص مدين وعلى بلحاج.
اأ�ضارت وملحت و�ضرحت  اأمام ن�ضو�ص روائية،  كل هذا يوؤخذ بعني االعتبار، الأن القارئ 
لهذه االأمور، من خالل العر�ص لبع�ص ال�ضخ�ضيات االأفغانية اأو لبع�ص العالقات، التي ن�ضاأت 

بني اإرهابيني جزائريني واآخرين يف اأفغان�ضتان وموا�ضع اأخرى.
يف رواية »الورم« تظهر �ضورة العن�ضر االأفغاين وا�ضحة جدًا يف جمموعة يزيد احلر�ص 
االأمري، بو�ضفه اأحد اأع�ضائها البارزين، ا�ضمه اأحمد دريج، ارتبط ب�ضعد اجلزائري بعالقة 
وثيقة اأثناء احلرب االأفغانية، يعود اأ�ضله اإىل مدينة بي�ضاور يف �ضواحي املدينة يعترب: »اإمام 
اجلماعة ومفتيها يف كل �ضغرية وكبرية ي�ضرت�ضل يف خطب منا�ضبات ال نهاية لها«.)1) »ميلك 
االأفغاين اأجوبة وا�ضحة قاطعة كال�ضفرة امل�ضحوذة«.)2) وكان اللقاء مع �ضديقه اأبي �ضعد يف 
بي�ضاور، تقع على احلدود االأفغانية الباك�ضتانية يف مركز لتدريب املقاتلني الذين �ضي�ضاهمون 

يف م�ضاعدة االأفغان �ضد ال�ضوفييت. 
خام�سًا: عوامل التكوين النف�سي والجتماعي:

النف�ضي  التكوين  الدور الكبري يف  النف�ضي والتن�ضئة االجتماعية  التكوين  لقد كان لعوامل 
ل�ضخ�ضية االإرهابي، وبالتايل ن�ضوء هذه ال�ضخ�ضية التي تقوم مبمار�ضات العنف، الأن الظروف 
التي مرت بها كانت مثل الرتبة ال�ضاحلة لهذا العنف، اأو لبذور العنف، وهذا االأمر نظر اإليه 

الكثري من الدار�ضني والباحثني يف ق�ضية االإرهاب.
االأمر يعود اىل عامل اآخر، كذلك، باالإ�ضافة اإىل الظروف النف�ضية، وهو كون ال�ضخ�ضيات 

1) رواية »الورم«، �ص89
2) الرواية، �ص9
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وهي  ال�ضيكوباتية«  بـ«ال�ضخ�ضية  النف�ص  بعلم  ي�ضمى  ما  اإىل  غالبها  يف  تنتمي  االإرهابية، 
متبلد  ال�ضمري  منزوع  اإن�ضان  و�ضاحبها  املجتمع  هذا  »�ضخ�ضية  �ضادق:  عادل  يعرفها  كما 
على  ال�ضخ�ضية  ونزواته  رغباته  حتقيق  اإىل  وي�ضعى  العامة  بامل�ضلحة  يبايل  ال  االإح�ضا�ص 

ح�ضاب االآخرين«.)3) 
وهذا يعني اأن ال�ضخ�ص ال�ضيكوباتي �ضخ�ص متبلد االإح�ضا�ص اأناين، وال يطوى يف �ضريرته 

اأي �ضعور بالذنب.
اأح�ضان  من  وياأخذونهم  االأطفال،  يقتلون  فهم  االإرهابيني،  �ضلوكيات  يف  التاأمل  وعند 
اإح�ضا�ص  اأدنى  دون  من  احلوامل  الن�ضاء  بطون  يبجرون  رحمة  اأو  راأفة،  دون  من  اأمهاتهم 
بالذنب، ويقتلون وياأخذون بع�ص االأع�ضاء من ج�ضم ال�ضحية، من مثل: العني والكبد والقلب، 
وتكون تعاويذ لهم، كما حتدثت رواية »اجلنازة« لر�ضيد بوجدرة)4)، وال تدخل هذه الرواية يف 
نطاق الدرا�ضة، كونها رواية مرتجمة عن اللغة الفرن�ضية، ولكن من باب اال�ضت�ضهاد، والتدليل 

على الفكرة. 
واملتون الروائية قدمت حتلياًل وافيًا للظروف النف�ضية والعقد النف�ضية، التي ترافق الفرد 
�ضخ�ضيتني حموريتني يف  امل�ضري« حتدثت عن  »�ضادة  فرواية  ن�ضاأته،  وتوؤثر على  يف حياته، 
الرواية، تعانيان من خلل يف التكوين والن�ضاأة، االأوىل، هي: �ضخ�ضية عمار بن امل�ضعود الذي 
ير�ضم ال�ضارد من اأول �ضفحة يف الرواية تعلقه باملوكب الر�ضمي واإعجابه مبوكب امل�ضئولني، 
املال  له  يوفر  الذي  الطريق  الأنه  �ضباح؛  ذات  للجمهورية  رئي�ضًا  ي�ضبح  اأن  يقرر  جعله  مما 
واجلاه وال�ضلطة، ويتابع ال�ضارد و�ضف اقرتافاته ال�ضاذة مع االآخرين، فهو: »يق�ضي �ضاعات 
الدرا�ضة اململة يف ترتيب التحالفات ال�ضغرية، وتدبري موؤامرات حمدودة النطاق �ضد زمالئه 

من التالميذ«.)5) 
فكانت النتيجة اأن طرد من املدر�ضة، وتابع م�ضريته املربكة للجميع بالعمل ا�ضكافيا يجيد 
فالويل  �ضاعة،  بعد  ي�ضري  اأن  وما  املتميز،  باالإ�ضكايف  را�ضيًا  ياأخذ حذاءه  باأنه  الزبون  خداع 
املرتزقة،  �ضواريخ  وكاأنها  ال�ضرية،  خمابئها  من  امل�ضامري  �ضتنطلق  امل�ضكني،  الزبون  لهذا 
امل�ضعود، ومل  بن  له عمار  الذي جلبه  الطالع،  �ضوء  ال�ضيخ حمله من جراء  االإ�ضكايف  فاأغلق 
يكن احلال باأف�ضل عندما عمل عمار مع امليكانيكي، فكان يوهم اأ�ضحاب ال�ضيارة باالإجادة 

3) د. حممود خوالده، »علم نف�ص االإرهاب«، مرجع �ضابق، �ص149
4) ر�ضيد بوجدرة، رواية »اجلنازة«، دار الفارابي، الطبعة االأوىل 2003م

5) رواية »�ضادة امل�ضري«، �ص10
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املعهود،  عمار  ف�ضل  ويتزايد  املتوقعة،  غري  املغالطات  يكت�ضفوا  حتى  قلياًل،  ي�ضريون  اإن  فما 
وتتزايد طموحاته وال تفارق فكره �ضورة املوكب احلكومي، فما اإن يبلغ �ضن الر�ضد حتى يقرر 
باأنه يتفرغ للعمل ال�ضيا�ضي، وبالطبع �ضيختار حزب اللحى الطويلة، االإ�ضالميني، ومن �ضمن 
مبكرة  �ضن  يف  ال�ضيكوباتية  النزعات  بهذه  يبتدي  باأنه  ال�ضيكوباتية،  ال�ضخ�ضية  خ�ضائ�ص 
امل�ضعود،  بن  عمار  على  تنطبق  وهذه  باملجتمع،  عليها  املتعارف  القيم  عن  �ضاذة  اأعمال  يف 
للت�ضرفات  وم�ضجعًا  حمفزًا  الت�ضعينات  اأوائل  يف  املتطرف  الديني  اخلطاب  يف  يجد  الذي 
وال�ضلوكيات العنيفة، العنف كما �ضيتبني من خالل �ضور العنف التي ميار�ضها وال تنتمي اإىل 

النف�ص الب�ضرية.
اأما ال�ضخ�ضية الثانية يف الرواية، فهي �ضخ�ضية �ضمري الطاي�ص، الذي حفز فعل العنف 
فقد  املظلمة من حياته،  ال�ضوء على اجلوانب  ي�ضلط  ال�ضارد  فاإن  االإ�ضالميني،  داخل حزب 
اأباه اأثناء احلرب، وماتت اأمه اأثناء الوالدة واأخذه عمه ال�ضكري لبيته، فن�ضاأ بني �ضبع اأخوات 
وثائق �ضفر  ليبحث عن  العا�ضمة  اإىل  اإىل زوج �ضري م�ضرتك، بعدها هرب  عان�ضات حولنه 
اآالف  جعبته  ويف  البلد،  اإىل  فعاد  اأخفق  اإنه  اإال  والده،  بحقوق  ويطالب  فرن�ضا،  اإىل  لي�ضافر 
كان  اأن  اإال  ن�ضيبه  كان  فما  وهمية،  �ضفقة  يف  العا�ضمة  جتار  الأحد  م�ضاركته  بعد  الدنانري 

مكروهًا بني ال�ضكان فلم يعره اأحد اهتمامًا.
فن�ضاأ على التهمي�ص واالإق�ضاء اإىل اأن وجد يف العنف املتنف�ص الوحيد، الذي ينتقم فيها من 

جمتمع عاقبه بال ذنب له �ضوى اأنه ولد يتيمًا، وكاأن كل املجتمع عمه ال�ضكري وبناته.
ويف رواية »الورم« عر�ص لالإرهابيني والعوامل النف�ضية، التي حفزت على العنف، اأو جعلت 
بكل  املا�ضي  ون�ضيان  الذات،  ان�ضهار  اإىل  الطريقة  االإ�ضالمية  اجلماعات  اإىل  الدخول  من 
عذاباته، مثل �ضخ�ضية اأبي �ضاقور اأحد االإرهابيني يف الرواية، الذي طلق زوجته؛ الأنها اأجنبت 
ابنتني، وهو يكره البنات، والأن كرثة البنات توؤدي حتما اإىل اأن واحدة على االأقل �ضتنغم�ص ال 
حمالة يف الف�ضاد والزنى.)1) وهذا الذي يخاف العار من البنات، ويدافع عن الدين االإ�ضالمي 
اأخيه يف اجلهاد عبد  اأو  واملبادئ والقيم ال يرتدد وال يتورع من ممار�ضة املتعة مع �ضديقه، 

اللطيف؟!)2)
وثاين ال�ضخ�ضيات هي �ضخ�ضية فريد زيتوين، الذي تعر�ص للعنف قبل زمن االإرهاب من 
قبل موح الكحل رئي�ص املفرزة، اإذا اتهم ب�ضرقة �ضاعات جزافًا من دون حتري باملو�ضوع، فما 

1) رواية »الورم«، �ص283
2) الرواية، �ص282
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اأن اأتت الفر�ضة املواتية، �ضعى جاهدًا لريد ثاأره، وت�ضفية ح�ضاباته من الطاغوت ومعاونيه: 
على  تدوي  ال�ضوط  و�ضربات  �ضراخي  اإال  اأ�ضمع  اأعد  مل  برباءتي  وتكرارًا  مرارًا  »واأق�ضمت 

ظهري«.)3) 
القمع ال�ضلطوي كان له دور بارز يف العنف ويف حتفيز االإرهاب، والعنف الذي تعر�ص له 
التعذيب  باأن  اإقناع نف�ضي  بالثاأر: »حاولت  هو الذي �ضكل يف نف�ص فريد زيتوين ميول االأخذ 
الوح�ضي مل يكن اإال كابو�ضًا انق�ضى منذ �ضنوات دون جدوى تر�ضخ يف ذاكرتي وم�ضي ينغ�ص 

الليايل ويجلب يل االرق«.)4) ونتيجة لهذا يثاأر لنف�ضه بقتل رئي�ص املفرزه موح الكحل.
االإرهابيني،  نف�ضية  تاأثريها على  ال�ضلطة وال املجتمع يف  العنف من قبل  تنتهي ق�ضية  وال 
فاأحد االإرهابيني الذين تعر�ص لهم رواية »متاهات ليل الفتنة« كان يحب فتاة حيهم خديجة، 
تقدم لها فوجد الرف�ص؛ الأن اأباها ال�ضرطي راأه جاهاًل وفقريًا، فاأتى على نف�ضه االنتقام من 
االأب وجميع من اعرت�ص �ضبيل هذا الزواج حتى اجلارة التي حذرت املحبوبة منه، �ضبقتها هي 
وزوجها، فكلهم جريرتهم واحدة: »�ضاأتفرج عليه اأ�ضفي غليلي منه واأنا اأرى الدم ي�ضبح منه 
غزيرًا، العويل وال�ضيحات اإن تعالت اأ�ضتمه طاغوت اأطرحه اأر�ضًا واأبجره واأترك اأمه تبكي 

فوق جثته النتنة«.)5)
االأ�ضهب، كانت حكايته  اأبو يزيد �ضاحب احل�ضان  االأمري،  االأخرى �ضخ�ضية  ال�ضخ�ضية 
اأبو يزيد وهو وحيدًا  العار، فعا�ص  اأمه، ليغ�ضل  واإحراق  حكاية متاأتية من ذبح والده الأخته، 

كاملنبوذ يف بيت جده.
العنف  والتن�ضئة االجتماعية، لعبت دورًا كبريًا يف حتفيز  النف�ضية  العوامل   وهكذا تكون 
واملمار�ضات االإرهابية، باالإ�ضافة اإىل كون هذه ال�ضخ�ضيات يف ذاتها �ضخ�ضيات �ضيكوباتية، 
انعدمت من االإح�ضا�ص باالآخر والرحمة، مل تنظر اإال لنف�ضها ول�ضاحلها اخلا�ص، فا�ضتجابت 

اإىل اخلطاب الديني ال�ضيا�ضي املتطرف، الأن لديها القابلية لذلك.

3) الرواية، �ص244
4) الرواية، �ص249

5) رواية »متاهات ليل الفتنة«، �ص237
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قد جتلت يف املتون احلكائية كثري من ال�ضور، تتوزع بني �ضورة املتطرف و �ضورة ال�ضيا�ضي 
و �ضورة املثقف ورجل الدين والعامل العادي الب�ضيط، و�ضواًل اإىل املراأة واالأطفال.

فكانت  والتحليل،  الدرا�ضة  ت�ضتحق  التي  الدالالت،  من  العديد  طياتها  بني  حتمل  �ضور 
ال�ضور اأو اجلدليات التالية مو�ضع حديث هذا الف�ضل:

2- جدلية االرهابي وال�ضلطة 1- �ضورة املتطرف   
3-جدلية املتطرف واملمثقف                 4- جدلية املتطرف واملجتمع

5- �ضورة املراأة
الذكر.  االآنفة  الفئات  نحو  بالعنف  املتوجه  هو  الأنه  املتطرف؛  البدء يف �ضورة  و�ضيكون 
ولقد عني الروائيون باحلديث باإ�ضهاب عنه من منظورهم اخلا�ص، بو�ضفهم فئة من فئات 
املجتمع، التي تعر�ضت للعنف ب�ضفة عامة، ومثقفني ا�ضتهدفوا من قبل االإرهابيني ب�ضفة 

خا�ضة.
وما مييز الروايات، مو�ضع الدرا�ضة، اإنها متاهت مع الواقع ب�ضفافية تامة، كما ت�ضاطرت 
الرواية باعتبارها فنًا اأدبيًا مع بقية العلوم االإن�ضانية، بالنظر اإليها وبتقييمها من زوايا نظر 
متعددة، اأدانت االأفعال االإجرامية ال�ضنيعة بقوة كما التم�ضت يف بحث االأ�ضباب، والدوافع 

اخلفية، فاأدانوا التاريخ والظروف اخلارجية والداخلية لن�ضوء العنف.
اأوًل: �سورة املتطرف:

تتوزع �ضورة املتطرف يف الروايات املدرو�ضة على اأربعة حماور: 
2) املتطرف ال�ضيكوباتي 1) املتطرف الو�ضويل           

4) املتطرف ال�ضويف                 3) املتطرف االأيديولوجي    
 5) املتطرف االأجنبي
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1-املتطرف الو�سويل:
ر�ضمت الروايات �ضورة املتطرف الو�ضويل، الذي جعل من العنف واالإرهاب تذكرة العبور 
اإىل ال�ضلطة، اأ�ضخا�ص تغلبت لديهم النزعة االأنانية على النزعة االن�ضانية. فن�ضي املتطرف 
اأخاه االإن�ضان، قتله ودمره من  اأجل الو�ضول اإىل كر�ضي احلكم. فت�ضري �ضخ�ضية عماربن 
امل�ضعود يف رواية “�ضادة امل�ضري” منذ الوهلة االأوىل، وهي حتمل الطموح يف الو�ضول اإىل 
ال�ضلطة، لي�ص لنفع املجتمع كما يدعي، بل الأن املوكب احلكومي الذي راآه وهو �ضغري ي�ضكن يف 
خميلته، �ضيارة فاخرة حر�ص يتقدمه واآخر يتبعه، لذلك فاإنه يقرر التفرغ للعمل ال�ضيا�ضي، 
“لقد  واأ�ضرته وجميع معارفه،  اإىل من�ضب رئي�ص دولة لي�ضمله اخلري الوفري، هو  و�ضي�ضل 
وعد اأخاه بق�ضر فخم ومائة زوجة، ووعد والديه باالنفاق على رحلة حجهما ليتخل�ضا من 
اجلريان  اإىل  االنتخابية  وعوده  وامتدت  العائلة..  تكوين  �ضبيل  يف  اقرتفاها  التي  ذنوبهما 

واالأ�ضدقاء واالأقارب، لقد وعد ووعد..”.)1) 
وبالطبع �ضيبحث عمار بن امل�ضعود عن اأق�ضر الطرق املوؤدية اإىل مبتغاه، فيختار من بني 
للتيار  �ضعبية كبرية يف اجلزائر، كونه مدًا  له  الأنه  الطويلة؛  اللحى  املوجودة فريق  التيارات 
االإ�ضالمي املتطرف، وازداد تعلق الفتى بهذا احلزب، عندما �ضمع اأحد االأئمة يقول اإن احلاكم 
خليفة اهلل يف االأر�ص، وله حقوق الطاعة والوالء من ال�ضعب، وهذا الكالم يعيد الذاكرة اإىل 
وله  االأر�ص،  على  اهلل  ظل  اإنه  فيقول  ال�ضورة،  بهذه  اخلليفة  يظهر  حيث  العبا�ضي  الع�ضر 
ال�ضلطة يف احلكم وعلى ال�ضعب اأن يتبعه. فيتخيل عمار بن امل�ضعود اأنه يف ق�ضر اجلمهورية، 
حماط بجمهور العلماء والفقهاء: »ظلت هذه الروؤيا تراوده بني عينيه على مائدة الطعام حني 
ياأكل، وعلى ال�ضرير حني ينام، ويف املرحا�ص حني يدخل اإليه، وعلى وجوه من راآهم يف تلك 

الفرتة«.)2)
وكان الفتى عمار ذا كريزما �ضيا�ضية وا�ضحة، وحم�ضيًا بقاعدة �ضعبية يف قريته، وكانت 
تنعته ال�ضحف بالفتى الواعد وال�ضاب الطموح، وممثل طبقة ال�ضبان اجلدد، قائد الطليعة 

املتحررة.)3) 
وال�ضيء املثري لل�ضخرية اإنه ال يفهم هذه امل�ضطلحات لدرجة اأنه يجهل معنى الدميقراطية، 
بني  �ضديقي  يا  �ضا�ضع  فرق  يوجد  »ولكن  يقول:  عندما  املربوك  جمال  زميله  على  فريد 

1) �ضفيان زدادقة، رواية »�ضادة امل�ضري«، من�ضورات االختالف، اجلزائر، الطبعة االأوىل 2002م، �ص9
2) الرواية، �ص17
3) الرواية، �ص10
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كلمة  دغدغته  وقد  تردد  بال  امل�ضعود  بن  عمار  قال  ال�ضعبية«،  والدميقراطية  الدميقراطية 
ال�ضعبية: »اأنا مع الثانية«.)4)

والن�ص الروائي مليء بالن�ضو�ص التي ت�ضري اإىل ان�ضداد عمار اإىل ال�ضلطة لي�ص خلدمة 
ال�ضعب بل من اأجل ار�ضاء حاجة يف نف�ضه.

ويف حقيقة االأمر مل يتخذ عمار من العنف اأول الطرق اإىل الو�ضول للحكم، بل اتبع الطرق 
ال�ضلمية بالدعوة اإىل االإ�ضالم احلقيقي، وبرتغيب ال�ضعب بحزبه؛ الأنه �ضوف يحقق لهم ر�ضا 
اهلل و�ضيحلون كل م�ضاكلهم الدنيوية واالآخروية، وي�ضتمر عمار واأع�ضاء حزبه بال�ضلم حتى 
تريد حزب  بدورها  التي  ال�ضلطة  ثائرة  فتثور  وفوز حزبه،  االنتخابات   اإىل مرحلة  الو�ضول 
�ضي�ضتقيل،  الرئي�ص  فاإن  وبالتايل  التحرير،  ثورة  منا�ضلي  غالبية  ي�ضم  الذي  املحافظني؛ 
و�ضتعطل االنتخابات اإىل وقت جمهول فيبداأ خيار العنف، وتكون ال�ضلطة وحزب املحافظني 
ويكون  واأع�ضاء احلزب،  قبل عمار  بالعنف من  لها  �ضيتوجه  التي  ال�ضيا�ضية،  االأهداف  هما 
اجلبال مكان االإقامة لالإرهابيني، يتدربوا فيه على القتال كما يتحاورون فيه باأمور الدين، 

ويخططون الأهدافهم ال�ضيا�ضية امل�ضتقبلية.
والبد من االإ�ضارة اإىل ملمح هام يظهر على �ضخ�ضية عمار بن امل�ضعود، كما يظهر على 
كافة االأ�ضخا�ص املتطرفني اأال وهو اأن اخلطاب ال�ضائد الذي يقدمونه لل�ضعب كما يتحاورون 
ال�ضريفة، كذلك يف  النبوية  وال�ضنة  الكرمي  القراآن  يعتمد على  وا�ضح،  ديني  به، هو خطاب 
املنطلق  الرتابي هي  واأبي ح�ضن  البنا  �ضيد قطب وح�ضن  كتابات  فاإن  ال�ضيا�ضية  طروحاتهم 

الذي ينطلقون منه.
وثمة �ضخ�ضية اأخرى تعر�ص لها الروايات اجلزائرية اتخذت من العنف و�ضيلة من اأجل 
الو�ضول اإىل املكا�ضب املادية والنفوذ وال�ضلطة، من مثل �ضيوخ القبائل التي عر�ضت لهم رواية 
»مرايا مت�ضظية« لعبد امللك مرتا�ص؛ فكل منهم يرنو اإىل ق�ضر عالية بنت من�ضور )واال�ضم له 
داللة هامة هنا وهي اأواًل اأنه يرمز للدولة، وثانيًا فاأن الدولة �ضتكون عالية وع�ضية على جميع 
الفرق، باالإ�ضافة اإىل اإنها من�ضورة يف املا�ضي واحلا�ضر وامل�ضتقبل)، لكي يحكم ويتزوج من 
مبمتلكات  ويتمتع  �ضيا�ضي،  زواج  بالطبع  هنا  والزواج  ق�ضور،  ال�ضبع  �ضاحبة  عالية  االأمرية 
بنت  الزواج من عالية  اأن  »يعلم  الربوة اخل�ضراء  ف�ضيخ  باجلواري احل�ضان،  وينعم  الق�ضر 

من�ضور دونه بحار من الدماء. وت�ضيل بني القبائل ال�ضبع املتناحرة«.)5)  

4) الرواية، �ص11
5) د.عبدامللك مرتا�ص، »مرايا مت�ضظية«، الهيئة العامة للكتاب، �ضنعاء، الطبعة االأوىل،2001م، �ص32



4041

والقبائل ال�ضبع املتناحرة ماهي اإال الطوائف واالأحزاب املتناحرة من اأجل احلكم وق�ضر 
عالية بنت من�ضور، تتكون من �ضبع ربوات: الربوة احلمراء والزرقاء واخل�ضراء والبي�ضاء. 
والكل منهم مذهول بجمال الق�ضر، فيقول ال�ضارد: »اأنت اأو اأنتم اأو اأننت اأو اأنتم جميعًا اأو ال 

اأحد منكم.. مذهول بجمال الق�ضر«.)1)
بل وجتد كل �ضيخ من �ضيوخ الربوات يكفر الربوات االأخرى، ف�ضاحب الربوة اخل�ضراء يقول 
عن اأهل الربوة احلمراء: »والربوة احلمراء ال يوؤمنون باليوم االآخر. وال باالأنبياء املر�ضلني. 
ي�ضتهزئون باالأديان ال�ضماوية. ي�ضتخفون االأ�ضرار �ضكانها. الكفار اأهلوها، ال يوؤمنون باهلل وال 

بكل القيم الروحية. وال يريدون اإال الفتنة والف�ضاد يف االأر�ص«.)2) 
ويت�ضح اأن اأهل الربوة اخل�ضراء ينت�ضبون للتيار الديني ال�ضلفي التكفريي، الذين يقومون 
بتكفري كل من ال ينت�ضب اإىل طائفتهم، ويتعار�ص مع مبادئهم ومعتقداتهم، وبوجهة نظرهم 
البد من قتلهم واإبادتهم. بينما اأهل الربوة احلمراء هم اأهل العلم والتقدم والتطور واالأفكار 
اللدود  العدو  ميثل  التيار  وهذا  ال�ضيوعي،  اأو  الليربايل  التيار  ميثلون  اأدق  مبعنى  املتحررة، 
للتيارات االإ�ضالمية املتطرفة، ويجب عليهم حماربتهم. كذلك من طقو�ص العنف لديهم اأن 
كل �ضيخ من امل�ضايخ يلتم�ص له فتاة عذراء يتزوجها، مع قتل �ضبي �ضغري. كما اأنهم ال يرتاحون 
اإال لروؤية القتل والعنف و�ضيل من الدماء، ويقتلون النا�ص ال عن دليل قاطع بل على ال�ضبهة 

فقط :«نحن نقتلك الأن خال عم خالتك كان ينوي اأن ينا�ضر الفئة الباغية علينا...«.)3)
وت�ضري االأحداث على هذا النحو فمن يقتل يقتل ال الأنه له ذنب وجريرة، بل الأنه م�ضتبه 
فيه، وي�ضور ال�ضارد طريقة التفكري املتع�ضفة، فالن�ضاء ال يرتدين احللي وال يتزين، بل يدفعن 

�ضريبة على ال�ضري يف ال�ضارع.
املفرزة  رئي�ص  املتطرفني مبكتب  اأحد  اإعجاب  اإىل  ب�ضيطة  باإ�ضارة  »الورم«  رواية  وتعر�ص 
مثلما  امل�ضوؤولني  و�ضوت  حركات  »مقلدًا  الكر�ضي:  على  يجل�ص  احلر�ص  فيزيد  الكحل،  موح 

ر�ضخت يف ذاكرته منذ ال�ضغر«.)4)
وقول ال�ضارد ال�ضابق يدل على تر�ضب هذه النزعة يف وجدان االأمري منذ ال�ضغر، واأ�ضبحت 

توجه م�ضريته نحو العنف كطريق للو�ضول لل�ضلطة.
اأجل  العنف من  نحو  االإرهابي  الروايات حول ميول  لها  التي عر�ضت  املالمح  بع�ص  هذه 

الو�ضول اإىل ال�ضلطة وتبعاتها. 

1) الرواية، �ص9
2) الرواية، �ص29

3) الرواية، �ص134
4) حممد �ضاري، رواية »الورم«، م�ضدر �ضابق، �ص83
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ثانيًا: املتطرف ال�سيكوباتي: 
ال�ضخ�ضية  بخ�ضائ�ص  ات�ضم  الذي  ال�ضخ�ص  باأنه  ال�ضيكوباتي:  باملتطرف  يق�ضد 
ال�ضيكوباتية، وهي �ضخ�ضية من ال�ضخ�ضيات املدرو�ضة يف علم النف�ص، وبع�ص من ال�ضخ�ضيات 
االإرهابية املوجودة يف املتون الروائية عر�ضت على اأ�ضا�ص اأنها �ضيكوباتية، اإذ اإنها تت�ضم مبا 

يلي:
1. اأن ال�ضخ�ضية ال�ضيكوباتية تت�ضرف بدون تخطيط م�ضبق وباإندفاعية متنعه من التدبر.)5) 
قرر  امل�ضعود  بن  فعمار  الروايات،  يف  عر�ضت  التي  ال�ضخ�ضيات  �ضلوك  يف  جلي  وهذا 
اجلهاد وخيار ال�ضالح من دون تفكري م�ضبق؛ بل الأن �ضمري الطاي�ص )ولننتبه لداللة ا�ضم 
لهم  وين�ضر  الغ�ضب  فرقة  ين�ضئ  الطاي�ص  �ضمري  وترك  احلل،  بهذا  له  اأ�ضار  الطاي�ص) 
مبادئ احلزب، فلم يفعل عمار �ضوى اأن لكمه الأنه فعل �ضيئا من دون اإخباره، ولكنه بينه 

وبني نف�ضه را�ص عن هذا الت�ضرف.)6) 
فيهجم  وبارجتال،  بتع�ضف  لتت�ضرف  “الورم”  رواية  يف  احلر�ص  يزيد  �ضخ�ضية  وتاأتي      
لهم جيدًا فطاردوهم  كانوا متيقظني  الدركيني  اأن  اإال  الدرك،  هو وجماعته على مركز 
قائال:  املرجتل  قراره  على  االأمري  يعنف  اأن  اإال  االأفغاين  كان من  فما  و�ضربوا عربتهم، 
التي  االأفعال  كل  م�ضبقًا  �ضندر�ص  املقبلة،  املرة  املرجتل...  بقرارك  تقتلنا  اأن  “كدت 
اأجدر  وطبعا  اآخر حلظة”.)7)  تنزل يف  التي  التع�ضفية  الت�ضرفات  ونرف�ص  بها.  �ضنقوم 
و�ضيلة للتخل�ص من اللوم والعتب هو نوبات الغ�ضب ال�ضديدة الإ�ضكات كل جدل.)8) وبذلك 
يظهر لنا ال�ضخ�ص الذي ال ي�ضتطيع حتمل امل�ضوؤولية والعي�ص بفو�ضوية وعدم االإح�ضا�ص 

باالآخرين من حوله.
2. ال�ضيكوباتيون عندما ميار�ضون اأفعالهم امل�ضادة جتاه املجتمع، فاإنهم ال ي�ضعرون باخلجل 
اأو اأدنى اإح�ضا�ص بتاأنيب ال�ضمري، وهكذا هم االإرهابيون فمنهم من يقتل الطفل الر�ضيع، 
ويبقر بطن املراأة احلامل من دون رحمة اأو �ضفقة. ومن اأكرث االأدلة على وح�ضيتهم وتبلد 
احل�ص لديهم اأن لهم �ضيا�ضة وا�ضرتاتيجية يف القتل ذبحًا بال�ضكني، فالر�ضا�ضة اأغلى من 
روح االإن�ضان لديهم، بل اإنهم يتعاملون يف قتل االإن�ضان مثلما هو حال النعاج، فها هو يزيد 
احلر�ص يف رواية »الورم«، يقول عند قتل حممد يو�ضفي: »اأم�ضك الراأ�ص جيدًا كي اأمتكن 

5) د.حممود خوالده، »علم نف�ص االإرهاب، مرجع �ضابق، �ص144
6) رواية »�ضادة امل�ضري«، م�ضدر �ضابق، �ص72

7) رواية »الورم«، م�ضدر �ضابق، �ص95
8) ال�ضابق، �ص96
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من اإتقان الذبح. قال ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم: اإذا ذبحتم، فاأح�ضنوا الذبح. ودون 
اأن ترتع�ص يداه، مرر ال�ضكني على الرقبة. انفجر الدم بقوة. ارتع�ص اجل�ضم يف حركات 

حادة، متتالية، ارتفع �ضخري خمنوق، ثم توقف اجل�ضم املذبوح عن احلركة«.)1)
      من هذا الن�ص يت�ضح اأمران، االأول هو: �ضيا�ضة املتطرفني يف القتل املتجلية بالذبح، واالآخر 
هو: تبلد احل�ص املت�ضح يف عبارة »دون اأن ترتع�ص يداه« اأي و�ضع هذا فقدت فيه االإن�ضانية، 

واأ�ضبحت الوح�ضية عنوانًا لها.
      وهناك ن�ص اآخر اأكرث عنفًا، وح�ضية وب�ضاعة من ال�ضابق، وهو ن�ص لعبد امللك مرتا�ص يف 
روايته »مرايا مت�ضظية« اإذ يعر�ص ال�ضتمتاع املتطرفني مب�ضهد الدم فيقول اأحدهم: »ما 
اأكرم الذين ي�ضفكون الدماء. وال ي�ضبحون اهلل عزت عزته وجل جالله اإال ب�ضفك الدم. 
وخ�ضو�ضًا اإذا كان دم االأطفال الطري، النازف من حلمهم ال�ضهي. اأكاًل و�ضمًا. اأي �ضيء 

اأجمل يف اجلمال؟«)2) 
3. وباالإلتفات اإىل ظروف التن�ضئة لدى املتطرفني، �ضيت�ضح اإنها ال تخلو من بوؤ�ص و�ضقاء لدى 
البع�ص، كما تت�ضم ببع�ص االنحراف واالإجرام عند البع�ص منهم. تعود روايات »متاهات 
ليل الفتنة« الحميدة عيا�ضي اإىل ما�ضي االأمري اأبي يزيد، فاإذا هو بوؤ�ص و�ضقاء وحرمان 
من الوالدين وخزي وعار فقد »كان يف �ضن ال�ضاد�ضة ع�ضر عندما اأقبل والده على ذبح 
اإنه ن�ضاأ وحيدًا يف دار  ابنته وحرق زوجته التي ت�ضرتت عنها«.)3) كما ت�ضري الرواية اإىل 
لنبذهم  باأ�ضره  ناقمًا على املجتمع  اأن جتعل منه �ضخ�ضًا  �ضاأن هذه احلادثة  جده، ومن 

اإياه ورف�ضه.
جمموعة  عن  ال�ضارد  يتحدث  ال�ضراب«)4)  »بخور  هو  مفتي  لب�ضري  اآخر  روائي  ن�ص  ويف 
واالأخالق: »هل تعرف من هم  الدين  اأ�ضبحوا بقدرة قادر حماة  واملجرمني،  الل�ضو�ص  من 
الذي  �ضاعد  ال�ضيخ  ابن  حليم  االأ�ضبوعية،  االأ�ضواق  يف  النعاج  �ضارق  قدور  هنا؟  االإرهابيون 
اغت�ضبه اأخوه يف �ضغره، الطاهر ولد احلاج مبارك الذي كان يرف�ص �ضيام رم�ضان وع�ضق 
ويحتل  ال�ضلفية  اجلامعة  من  متخرج  �ضخ�ص  يح�ضر  اأن  يكفي  كان  له..  تعط  فلم  خدوجة 
امل�ضجد ل�ضهور حتى يدخلهم يف م�ضروعه الكبري للجهاد الديني. هوؤالء الظالميون اأبناء هذه 

القرية الظاملة..«)5)

1) رواية »الورم«، �ص181
2) رواية »مرايا مت�ضظية«، �ص93

3) رواية »متاهات ليل الفتنة«، �ص14
4) ب�ضري مفتي، رواية »بخور ال�ضراب«، من�ضورات االختالف، اجلزائر، الطبعة االأوىل 2004م

5) الرواية، �ص147
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يربز يف هذا الن�ص اأمران، اأحدهما: االنحراف االأخالقي للمتطرفني، وثانيهما: اأن هذه 
الن�ضاأة املنحرفة واملهزوزة، ال تنتظر اإال اأن ياأتي �ضلفي لكي مي�ضخ عقولهم ويدخلهم يف �ضلك 

االإرهاب. 
كما تعر�ص املنت احلكائي حلكاية �ضمري الطاي�ص يف رواية »�ضادة امل�ضري«، ون�ضاأته املنحرفة 
واأثرها عليه يف حياته. وقد عر�ضت كذلك يف رواية »متاهات ليل الفتنة« لق�ضية الدخول يف 
�ضلك االإرهاب من اأجل االنتقام من والد املحبوبة وذويها الأنهم رف�ضوه. كل هذه االأمور من 
التعقيد، �ضخ�ضية منحرفة مهزوزة مهم�ضة، ال  �ضديدة  �ضيكولوجية  تركيبة  تكون  اأن  �ضاأنها 
جتد اخلال�ص اإال من خالل العنف، والثاأر للذات بطريقة ب�ضعة غري م�ضروعة، ويجب العودة 

اإىل بقية املوؤثرات للتاأكيد على اأنها جميعا اأنتجت هذه ال�ضلوكيات من قبل املتطرفني. 
ثالثًا: املتطرف الأيديولوجي:

اإىل حتقيق  الو�ضول  بغية  العنف،  الذي مار�ص  املتطرف  االأيديولوجي،  باملتطرف  يق�ضد 
قناعته الفكرية، فهو �ضخ�ص اإ�ضالموي املعتقد، يوؤمن باأن الدين ي�ضمل منظومة فكرية �ضليمة 
من االأخطاء، ي�ضتطيع من خاللها االإن�ضان امل�ضلم العي�ص �ضعيدًا من اجلانبني الديني والدنيوي، 
فاالإن�ضان اجلزائري الذي هم�ضته ظروف اال�ضتعمار، ومن ثم تاآمر احلكام عليه وال�ضيا�ضيون 
�ضي�ضل اإىل احلل من خالل تطبيق مبادئ ال�ضريعة والبعد عن التيارات الليربالية املتحررة 

التي ال توؤمن اإال بالقيم املادية.
ومتثل �ضخ�ضية علي بلحاج املتطرف يف رواية »حار�ضة الظالل دون كي�ضوت يف اجلزائر« 
وجود  »ال  عام1989م:  يف  ي�ضرح  اإذ  بو�ضوح  االأيديولوجي  التوجه  االأعرج)6)،  لوا�ضيني 
للدميقراطية، فامل�ضدر الوحيد للت�ضريع واحلكم هو اهلل ومن خالل القراآن ولي�ص ال�ضعب �ضد 
القانون االإلهي فلن يكون ذلك اإال كفرًا. ويف هذه احلالة يجب قتل الكافر الأنه اأراد تعري�ص 

قدرة اهلل ب�ضعفه هو«.)7) 
كما تعر�ص رواية »بخور ال�ضراب« النحراف خطري يف �ضخ�ضية املثقف االأيديولوجي، فمن 
مثقف ملتزم بق�ضايا اأمته يرى من االإ�ضالم حال مل�ضاكل االأمة، وهذا احلل يتاأتى من خالل 
الدميقراطية، اإىل اإرهابي قاتل الذي تقول عنه زوجته ميعاد ـ بعد اأن اأوحى لها ال�ضارد اأنه 

تويف ـ لل�ضارد:

6) وا�ضيني االأعرج، حار�ضة الظالل دون كي�ضوت يف اجلزائر، من�ضورات اجلمل، الطبعة االأوىل 1999م
7) الرواية، �ص32
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»واأنا �ضعيدة الأنني ا�ضتمر بها معك اأنت الذي حتمل �ضيئًا من نبل الطاهر �ضمني �ضيء من 
روحه ال�ضامية، واأفكاره املبدئية وهذا ما يجعلني اأقولها بكل فرح اأحبك«.)1)

هذا الطاهر �ضمني ذو املبادئ والقيم، حتول لي�ضبح خمططًا كبريًا ومهند�ضًا للعمليات 
لل�ضنني  تقدير  اأدنى  وبدون  اأحد �ضحاياه بدون رحمة،  به  املخدوعة  ولتكون زوجته  الكربى، 

التي ق�ضياها باألفة وحمبة. 
وغري هذه ال�ضخ�ضيات �ضتظهر الروايات متطرفني مار�ضوا العنف مرغمني، اأو انتموا لهذه 
املتطرفني،  الدينية �ضوى  يتبنى طروحاتهم  الأنه ال يوجد من  العنيفة رغما عنهم،  التيارات 
نتيجة لرف�ص التيارات املحافظة واللربالية والدولة له، وبذلك يرغمون على الدخول يف �ضلك 
االإرهاب. وعر�ضت رواية »�ضادة امل�ضري« لهذه ال�ضخ�ضية من مثل �ضخ�ضية جمال املربوك، 
التي رافقت عمار بن امل�ضعود منذ بداية ن�ضاأة االأحزاب، وارت�ضت للطرح الديني املعتدل الذي 
يحاول الو�ضول اإىل املجتمع عن طريق االنتخاب اأي احلل الدميقراطي، ويكمل �ضريه مع رفيق 
دربه اإىل اأن تتعطل االنتخابات، ويختار عمار ورفاقه العنف، فتتعطل لغة احلياة اأمام املنا�ضل 
االإ�ضالمي الراف�ص للقتل والعنف، وال يجد اأيًا من االأديان ال�ضماوية ت�ضرعه، ويقرر االن�ضحاب 
بطاًل،  ال  جمربًا  اجلبل  اإىل  فيذهب  بالقتل،  اإياه  مهددين  �ضبيله  يف  املحافظني  تيار  فيقف 
وتنتهي حياته على يدي عمار بن امل�ضعود رفيق دربه؛ الأنه حاول القيام باحلوار الوطني مع 

الدول وت�ضليم نف�ضه وجمموعة من املتطرفني اإىل ال�ضلطة. 
وجمموعة املتون الروائية املدرو�ضة ال تخلو من �ضورة ل�ضور املتطرف االإيديولوجي، وما 
ومعتقدات  اأيديولوجية  وفق  ت�ضري  التي  ال�ضخ�ضيات،  الأبرز هذه  اإال عينة  ماهو  منها  عر�ص 
واأفكار، اإال اأن هذا االأمر ال يعترب تربيرًا للمار�ضات االإرهابية، فماحدث يعجز اأي عقل تف�ضريه 

وتو�ضيحه، وماهي اإال حماولة ب�ضيطة لفهم ما حدث.
رابعًا: املتطرف ال�سويف: 

تتجلى ال�ضوفية يف املتون الروائية املدرو�ضة يف رواية »الويل الطاهر يعود اإىل مقامه الزكي« 
للطاهر وطار، الذي له جتربة �ضابقة مع ال�ضوفية يف روايته »احلوات والق�ضر«. الطاهر وطار 
من الفنانيني القالئل الذين يهوون التجريب، واالنتقال من مرحلة اإىل مرحلة حتى الو�ضول 
اإىل احلقيقة التي ي�ضعى لها الب�ضر؛ فهو اجته اإىل ال�ضريالية والتجريد، بعد املرحلة الواقعية 
يف كتاباته ال�ضابقة من مثل: »الالز«. تتميز روايتيه »احلوات والق�ضر«، و«الويل الطاهر يعود 

1) الرواية، �ص132
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قبل  من  مق�ضود  هو  الذي  التوجه  هذا  العجائبي،  ال�ضويف  باجتاههما  الزكي«  مقامه  اإىل 
املوؤلف اإذ يقول يف حوار اأجري معه عن هذا النوع من الكتابة يف عام 1983م: »هذا الواقع كنا 
اأو غريهم.  اأو فارقو�ص  نقروؤه يف امليثولوجيات الرومانية االإغريقية. كنا نعرفه عن كاليغوال 
وهانحن نعي�ص ذلك اليوم يف القرن الع�ضرين، فباأي �ضيء اأعرب عن الالمعقول اإذا مل اأوظف 

الالمعقول نف�ضه؟«)2)
يف  الراهن  الو�ضع  هو  وطار  الطاهر  اإليه  يرمي  الذي  الالمعقول  اأن  فيه  ال�ضك  ومما 
اجلزائر من عنف وقتل و وح�ضية، لي�ص من عدو اأجنبي، بل من اأخيك امل�ضلم الذي يحفظ 
كتاب اهلل ويرتل اآياته، ويتكلم عن الظلم واال�ضتبداد وم�ضاوئ ال�ضلطة، وهو يفعل مامل تفعله 
ال�ضلطة بقتل جماعي، واإبادة لالإن�ضان من اأجل االإبادة. هذا الو�ضع املعكو�ص والالمعقول ال 
ي�ضتوعبه اإال اأدب مواز له غري معقول يجنح لل�ضرييالية والتجريدية، اإىل فن خملخل البنية 

يك�ضر املاألوف والعادي حتى ت�ضل االأفكار، وت�ضل التجربة االإن�ضانية املراد التعبري عنها.
ويبدو اإن الطاهر وطار كان مهتما مبتلقيه جيدًا يف رواية »الويل الطاهر يعود اإىل مقامه 
الزكي«، التي يعر�ص من خاللها ل�ضخ�ضية املتطرف ال�ضويف، فيقول يف مقدمة الرواية: »اإنها 
املقدمة اأو ماي�ضبهها. اإنارة للقارئ، وللناقد والباحث. خا�ضة ذلك الذي يقراأ االأعمال االأدبية 
لهذا الكاتب اأو ذاك، معزولة عن بع�ضها وعن م�ضار الكاتب وعن �ضخ�ضيته التي اكت�ضبها على 
مر ال�ضنني.. وبجرة قلم يلغي الناقد العمل اأو الكاتب نف�ضه، وكاأمنا هو دركي يقف يف منعرج 

طريق، مهمته الوحيدة ت�ضجيل »خمالفة« ما... من منطلق واحد هو »قانون« الطرقات«.)3)
والن�ص ال�ضابق ي�ضري اإىل �ضيق وتربم املبدع من الناقد، الذي يتطفل على ن�ضه وجتربته 
االإبداعية ويهدمها وكاتبها، لي�ص من اأجل �ضيء �ضوى فر�ص �ضخ�ضيته النقدية التي ارت�ضت 
من البحث عن �ضلبيات العمل النقدي هدفًا لها، من دون البحث عن اجلوانب امل�ضرقة وامل�ضيئة 
يف العمل االأدبي. ولكن الذي ميكن  قوله يف هذا امل�ضمار، اإنه كما توجد  فئة هادمة للعمل 
االأدبي، يوجد الكثري من النقاد الذين ي�ضت�ضرفون يف العمل االأدبي اجلوانب االإبداعية املتمكنة 
واالأ�ضيلة، كما يتطلعون للجوانب االإن�ضانية امل�ضيئة واللحظات امل�ضرقة، وي�ضعون اأيديهم على 
اإدراك  االإبداع.  وهو عدم  اإىل مرحلة عالية من  املبدع  الو�ضول مع  مواطن اخللل حماولني 

الناقد لنقطة هامة وهي: »اأن لكل مو�ضوع مواده واأدواته، فاأنت ال ت�ضتطيع اأن تكتب 

2) نبيل �ضليمان، »الكتابة واال�ضتجابة«، احتاد الكتاب العرب، دم�ضق، الطبعة االأوىل2003م، �ص7
3) رواية »الويل الطاهر يعود اإىل مقامه الزكي«، من�ضورات الزمن، اجلزائر، الطبعة االأوىل �ص10
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ومنظريها  ورجالها  منا�ضليها،  ومفردات  ومنطق  لغة  ت�ضتعمل  اأن  دون  ما،  اأيديولوجية  عن 
كذلك«.)1)

جيدًا،  ال�ضخ�ضية  هذه  يفهم  اأن  فعليه  معينة،  �ضخ�ضية  يفهم  كي  باأنه  يقر  بذلك  وهو 
ويعي طريقة اإدراكها وتطلعاتها؛ حتى يقدم ال�ضخ�ضية االإن�ضانية بوجهها احلقيقي وب�ضورة 

مو�ضوعية وال يقحم ذاته فيها وال يبدي قبوله وال رف�ضه لها.
مو�ضوع الرواية هنا هو االإرهابي ال�ضويف، الويل الذي يعود اإىل الق�ضر )مقامه الزكي)، 
امل�ضتمل على جمموعة من املريدين واملريدات، فيجد بعد غيابه اأو�ضاعا مغلوطة عليه تعديلها 
فيلتب�ص  م�ضاء  وتزورهم  اأنف�ضهم،  عن  املريدين  تراود  جنية  به  فالق�ضر  االإعوجاج،  وتقومي 
الو�ضع عندهم، وبعدها يتوجهون اإىل الويل الطاهر حتى يحل االإ�ضكال. كما اأنه يلتفت اإىل 
الوطن العربي فيلفي اأنا�ضا ابتعدوا عن الدين، وانغم�ضوا يف اللهو والغناء ينت�ضر يف كل مكان 
وجلية،  وا�ضحة  ب�ضورة  ال�ضويف  املتطرف  �ضخ�ضية  تتمثل  اإذ  الو�ضع،  اإ�ضالح  عليه  فيتعني 
الرواية.  الواردة يف  امل�ضطلحات  لفهم  ال�ضويف  الفكر  منابع  اإىل  العودة  املتلقي  تتطلب من 
الف�ضل  لغوية و�ضوفية وداللية، يف  اأكرث من قراءة:  �ضيقراأ  الذي  العنوان  النظر عن  وبغ�ص 
من  بد  ال  بال�ضوفية،  متعلقة  م�ضطلحات  الرواية  يف  ترد  فاإنه  العنونة،  مب�ضاألة  اخلا�ص 
اإي�ضاحها وفهم داللتها، ولكن اأواًل، يتعني تو�ضيح حكاية الويل الطاهر الذي يعود اإىل مقامه 

الزكي، وماهو غر�ضه من هذه العودة امليمونة؟
حلظة،  نف�ضه  اإىل  يكله  فال  اأمره  �ضبحانه  اهلل  يتوىل  الذي  العبد  »وهو  الويل  فهاهو 
ومن يتوىل عبادة اهلل تعاىل وطاعته«)2)، وعبادته تكون متوالية من دون اأن يعرتيها خلل. 
التي  ال�ضوفية  م�ضطلحات  من  كذلك  والطاهر  كذلك  طاهرًا  هو  بل  وح�ضب  وليًا  ولي�ص 
ال�ضخ�ص »الذي ع�ضمه اهلل تعاىل عن املعا�ضي واملخالفات واالآثام«)3) فمن يتميز  تعني: 
بهذه املوا�ضفات حري باأن ي�ضلح االأو�ضاع الفا�ضدة. ويف غياب الويل هذه الغيبة الطويلة 
جمتمعًا  اأن�ضاأوا  الذين  والتابعني،  ال�ضحابة  بغياب  غابت  التي  اجلهاد  فكرة  اإىل  اإ�ضارة 
اإ�ضالميًا �ضاحلًا بعيدًا عن املعا�ضي والبدع. فهو قد غاب غيبة وال يعلم مداها: »ال يدري 
الويل الطاهر كم ا�ضتغرقت هذه الغيبة، فقد تكون حلظة وقد تكون �ضاعة، كما قد تكون 
ال�ضويف  بها  مير  حال  هي  اإذ  ال�ضوفية،  مفاهيم  من  مفهوم  والغيبة  عديدة«.)4)  قرونا 

1) ال�ضابق، �ص12، 13
2) معجم ال�ضوفية، مرجع �ضابق، �ص434

3) ال�ضابق، �ص262
4) الرواية، �ص18
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تعني »غيبة القلب عن علم مايجري من اأحوال اخللق ال�ضتغال احل�ص مبا ورد عليه«.)5) 
والويل الطاهر لي�ص ب�ضيطًا يف معرفته، والهو بامل�ضلم الب�ضيط الثقافة، بل هو قارئ بالفل�ضفة 
االأوىل  كتبه  يف  فعاد  ال�ضهروردي،  �ضكن  من  و�ضكنه  الفل�ضفة،  قراأ  »لقد  االأديان:  واأ�ضول 
امل�ضلمني  االإخوان  �ضَوى بني  ثم  واالأهرامات،  الوديان  الوثنية، يف جتاويف  يبحث عن جذور 
اأعمال كثرية، ثم »�ضجن« اهلل يف حارته وجعل  واملالحدة وال�ضيوعيني، وراح ي�ضتنطقهم يف 
العهود املختلفة. فهمه الن�ضارى واليهود، فكافاأوه ليكون رمزًا وقدوة، ون�ضبًا  االأنبياء فتوة 

ملخنا الفا�ضد«.)6)
ي�ضري  كذلك  والن�ص  الغربي.  بالفكر  تعمق  كما  العربي،  الثقايف  املوروث  على  اطلع  فهو 
اإىل تواطوؤ املتطرف مع الغرب، اأي املنظمات الغربية التي حفزت العنف وقد مت التطرق لها 
بالف�ضل االأول، والتي مل�ضت يف �ضخ�ضية االإرهابي ميال نحو العنف ف�ضجعت على ذلك االأمر.

الدول  اإىل  بالدعوة  �ضيتوجه  بل  وح�ضب،  اجلزائر  على  دعوته  يق�ضر  ال  الطاهر  والويل 
اأول  »تنطلق  يت�ضح من حواره مع ذاته قائال:  االأمر  العامل، وهذا  ثم دول  اأواًل ومن  العربية 
»نعيد  اآخر:  مو�ضع  يف  ويقول  واملريدون«)7)  االأن�ضار  اإلينا  ين�ضم  ثم  عنزة،  ع�ضريتنا  االأمر 
اجلهاد يف �ضبيل اهلل، اإىل ما كان عليه، ون�ضتاأنف الفتوحات، ن�ضتعيد الق�ضطنطينية، ون�ضل 
هذه املرة، مو�ضكو وباري�ص وكوبنهاغن، والهند وال�ضند وكل العامل«.)8) والويل بذلك يريد اأن 

يعيد اجلهاد، وباالإرهاب �ضيفتح البالد، اإما الدخول باالإ�ضالم اأو دفع اجلزية.)9)
بقي القول اإن الطاهر وطار وظف يف روايته هذه العديد من م�ضطلحات ال�ضوفية، بل اإنها 

تعج بهذه امل�ضطاحات فمنها: املريد، واخللوة، وال�ضبهللة، واحلالة. 
واملريد من املفاهيم ال�ضوفية التي تعني: »من انقطع اإىل اهلل عن نظر وا�ضتب�ضار وجترد 
فيمحو  مايريده غريه،  ال  تعاىل  يريده اهلل  ما  اإال  الوجود  يقع يف  ال  اأنه  علم  اإذ  اإرادته،  عن 
اإرادته وال يريد اإال مايريده احلق. وال ينبغي للمريد اأن ي�ضغل نف�ضه يف ابتداء اأمره بالزواج 
فاإن ذلك مينعه من تركيز الهمة«.)10) والرواية عر�ضت للمريدين واملريدات الذين يقطنون 

باملقام ويتبعون كالم الويل الطاهر ومن بعده املقدم.

5) معجم ال�ضوفية، املرجع ال�ضابق، �ص309
6) الرواية، �ص52
7) الرواية، �ص59
8) الرواية، �ص60
9) الرواية، �ص60

10) معجم ال�ضوفية، مرجع �ضابق، �ص376
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املتطرف  منها  اأمناط  اأربعة  على  تتوزع  فهي  ات�ضحت،  قد  املتطرف  �ضورة  تكون  وبذلك 
االإن�ضانية  م�ضخت من  �ضخ�ضية  ال�ضويف.  هو  واالأخري  واالأيديولوجي  وال�ضيكوباتي  الو�ضويل 
والرحمة، وتدينت بالظاهر فقط بينما االإميان احلقيقي مل يالم�ضها، �ضخ�ضية تالعبت بها 
الظروف واملالب�ضات فاأ�ضبحت عرثة يف وجه احلياة االآمنة، ولتعرقل م�ضرية احلياة والتقدم. 
وباملرجعية  الظاهري،  وال�ضكل  بالزي  ت�ضرتك  فهي  م�ضاراتها  تنوع  على  ال�ضخ�ضيات  وهذه 
معدوم  هو  من  منهم  كذلك  تلفظًا.  بها  يتلفظ  من  ومنهم  بها  موؤمن  هو  من  منهم  الدينية 
املنطق والتفكري مثل عمار بن امل�ضعود واأبو�ضاقور واأبو يزيد. وكثري منهم من جلاأ اإىل العنف 

ليعو�ص نق�ضا عانت منه نف�ضه املري�ضة.
هذه �ضورة املتطرف التي عر�ضت لها املتون الروائية، والتي �ضتكتمل من خالل العر�ص 

ملوقف املتطرف من: املثقف وال�ضلطة واملجتمع.   
ثانيًا: جدلية املثقف واملتطرف:

املثقفون اجلزائريون الذين مت عر�ضهم يف املتون الروائية، ينق�ضمون اإىل ق�ضمني:
اأ- املثقف ال�صلبي اأو الالمنتمي:

توافرت يف الروايات �ضورًا للمثقف ال�ضلبي اأو الال منتمي اأواًل، هذا مع التاأكيد على ندرته 
يف النماذج الروائية، وهو فيما يعرفه حممد عزام، اإذ يبداأ يف التفريق بني الالمنتمي وال�ضلبي 
الالمنتمي  يكتفي  وقد  قيم.  بال  كونهما  يف  فيت�ضابهان  والالمنتمي  ال�ضلبي  »واأما  فيقول: 
بالوقوف على احلياد، بينما يقع ال�ضلبي يف م�ضتنقع القذارة، وينغم�ص يف حياة الغاب، تقوده 
ال�ضاعد من  الع�ضر  بطل  وهو  االأبرياء.  وال�ضعود على جثث  باالآخرين،  الفتك  اإىل  اأنانيته 
رحم الطبقات الفقرية التي المتلك غري بوؤ�ضها، والذي يرغب يف الو�ضول ال�ضريع«.)1) وهذا 
االأمر مت ك�ضفه يف املتنون الروائية اجلزائرية، من اأبرزها واأكرثها و�ضوحًا �ضخ�ضية اأحمد 
املعلم يف رواية »وادي الظالم«، اإذ بداأ بالرواية معلمًا مثقفًا ن�ضيطًا جمتهدًا، يعمل على ن�ضر 
الوعي والثقافة، وموؤ�ض�ص جمعية حقوق املراأة يف جمتمع غيبت به حقوق املراأة، وعوملت على 
اأنها خملوق م�ضلوب االإرادة والكيان. كل هذا اجلهد من اأحمد املعلم، يقابله نبذ من املجتمع، 
اإذ يقرر �ضيوخ امل�ضيخة العليا اأنه: »�ضروط ال�ضيخ املعني يف امل�ضيخة اأن ال يكون اإال اأميًا خال�ص 

االأمية«)2)، والدليل على ذلك اأنه »ال يعرف نبيًا من االأنبياء الكبار كان متعلمًا مثقفًا«.)3)

1) ال�ضابق، �ص12
2) رواية »وادي الظالم«، �ص15.

3) الرواية، �ص16.
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يف و�ضط هذه القيم ي�ضتمر املعلم بالكفاح، وبن�ضر قيمه الروحية، نابذًا القيم املادية، داعيًا 
اإىل ر�ضالته االإن�ضانية، يربي ابنته عائ�ضة على حب العلم واال�ضتمرار يف التح�ضيل العلمي. اإىل 
اأن تتوجه نظرات املتطرفني واأمريهم اأبي هيثم نحو املعلم الأنه: »كثريًا ما يثور على االأو�ضاع 
االجتماعية املتخلفة، كما كان ال يرتدد يف اإبداء راأيه يف بع�ص املعتقدات البالية، التي يروجها 
اأنها من الدين ال�ضحيح وهي، يف حقيقتها، لي�ضت منه يف �ضيء،  اجلهال يف اجللولية على 
ولذلك مل ي�ضلم يف اأعوام الفتنة من التعر�ص ملحاولة اغتيال«.)4) فيحاول االإرهابيون اإطالق 

النار عليه، ولكنه ينجو من املوت باأعجوبة. 
هذه احلادثة تعترب نقطة التحول يف حياة االأ�ضتاذ، فتنهار منظومة القيم التي كان يوؤمن 
بقيم  القدمية  قيمه  ويبدل  بنف�ضه،  اإال  يهتم  ال  �ضلبي  بطل  اإىل  فاعل  بطل  من  ويتحول  بها، 
جديدة قيم املرتزقة الذين ال يعتنون اإال بامل�ضالح الذاتية لهم، فيتحول من ال�ضخ�ص املحب 
الأ�ضرته املحافظ اإىل منزله اإىل اآخر يبيع ويفرط بقيمه الروحية ب�ضهولة فاأول مايفعله ترك 

مهنة التعليم، واال�ضتغال يف التجارة، والزواج باأمراأة اأخرى غري زوجته فتاة �ضبية. 
وهذا التحول املفاجئ يلفت نظر القارئ بغرابته؛ فلي�ص من املعقول اأن يكون العهد الطويل 
من القراءة واالطالع، والدفاع عن حقوق االإن�ضان ونبذ القيم املادية، يتغري يف حلظة واحدة، 
هذا اأمر بعيد عن الت�ضديق ي�ضتطيع املرء اأن يفهم اإن االإن�ضان يتحول من منا�ضل اإىل متحفظ، 
ولكن اأن تتبدل قيمه بهذه ال�ضورة الفجة، فهذا اأمر غري مقبول. اإال اأن املوؤلف ق�ضد من هذه 
املبالغة تو�ضيح مدى فجاجة العنف واالإرهاب على املرء، وكاأنه يقول اأن ماحدث له دور يف 

تغيري وقلب االأدوار، وتغييب املنطق.
مع  التعاطي  يف  �ضلبيتها  حيث  من  الروايات  لها  تعر�ص  التي  االأخرى  ال�ضخ�ضيات  اأما 
االأحداث، فهي �ضخ�ضيتي علي وكرمي يف رواية »الورم«، اإذ كالهما ينت�ضبان لثقافة عميقة، 
توؤمن بحقوق االإن�ضان ويرف�ضان العنف باأي وجه من الوجوه. فكرمي معلم ويف الوقت نف�ضه 
منا�ضل ومنت�ضب اإىل التيار االإ�ضالمي املعتدل ويرف�ص القتل باأي �ضورة من ال�ضور اإال اإنه بعد 
اخلروج من ال�ضجن وان�ضداد اأفق احلياة لديه، ف�ضله من املهنة والفراغ والوحدة والبطالة، 
احلقل  اإىل  باالن�ضمام  ومطالبته  له،  االإرهابيني  مالحقة  وهو  كله  هذا  من  اأهم  وعامل 
ال�ضحفي، فريف�ص  يو�ضفي  وزميله حممد  قتل �ضديقه  منه هو  واأول طلب طلبوه  االإرهابي، 
اأول االأمر ولكنه يكون بني خيارين، اإما قتل �ضديقه اأو موته، فيختار النجاة، ويقتل �ضاحبه 
اأحدهم  فيقول  الرواية  �ضخو�ص  لدى  الده�ضة  يثري  االأمر  وهذا  االإرهاب.  حقل  اإىل  وين�ضم 

4) الرواية، �ص81-80.
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لكرمي: »اأاأنت املعلم الذي ذبح ال�ضحفي.. اإنك جمنون. ملاذا ذبحته بتلك الوح�ضية؟ اأمل يكن 
�ضديقك؟ اأنت املعلم املربي املثقف، ت�ضري حتت �ضلطة هذا اجلاهل«.)1) والغريب اإن الرواية 
تنتهي وينتهي معها كرمي اإىل قناعة تامة يف االأفعال االإرهابية، بل ويطمح يف اأن ي�ضل اإىل 
رتبة اأمري، فيقول: »بدون كلمة. اقتفيت اأثر اأمريي يزيد احلر�ص. متبوعًا بعبد اللطيف. اإنني 
م�ضرور جدًا بهذه الرتقية. اإنها البداية. اأنا اأي�ضًا اأرغب يف رتبة اأمري يقود جماعة من الرجال 

االأ�ضداء ين�ضاعون الأوامري. قريبًا اإن �ضاء اهلل«.)2)
اأثرت على م�ضتقبله  اأخيه  اأخو كرمي فهو �ضابط يف اجلي�ص، ولكن حادثة حجز  اأما علي 

املهني، فف�ضل من مهنته.
وبذلك يالحظ اأن املثقف قد لعب اأدوارًا �ضلبية يف جمتمعه، وبداًل من اأن يجعل خمزونه 
املعريف والقيمي �ضبياًل الإعالء كلمة احلق وبناء املجتمع، جعله �ضبياًل وطريقًا للهدم والدمار. 
هل هو حب الذات هو الدافع وراء ذلك؟ اأم اأنهم كانوا اأمام و�ضع ماأ�ضاوي ي�ضلبهم االإرادة 

وي�ضل تفكريهم؟
ول�ضان حاله يردد �ضعارًا: »ال تفكر يف اال�ضالح. قبلك عجز االأنبياء عن هذه املهمة، �ضلبوا 
امل�ضيح، وعذبوا حممدًا، واأحرقوا كبار العلماء واملفكرين يف كل الع�ضور. والع�ضر لي�ص بحاجة 

اإىل م�ضيح جديد«.)3) 
ب- املثقف االإيجابي:-

يلي هذا النموذج من املثقفني، اأي املثقف ال�ضلبي، نقي�ضه اأال وهو املثقف االإيجابي، املثقف 
الفاعل امل�ضلح املغري، وهذا هو الو�ضع ال�ضحيح الأي اإن�ضان قبل اأن يكون مثقفًا وواعيًا لدوره 
يف احلياة. وحقيقة جميع من خ�ضروا حياتهم، وكثريًا من اأحالمهم وطموحاتهم اأنهم كانوا 
م�ضلحني. والرتكيز يف العنف كان من ن�ضيب ال�ضحفيني بو�ضفهم فئة من املثقفني امللتزمني، 

الذين نا�ضلوا من اأجل اإي�ضال احلقيقة، وهذا االآمر كلفهم اأرواحهم يف اأغلب االأحوال.
وقد عر�ضت جممل الروايات جلدلية ال�ضحافة واالإرهاب، فاالإرهابي اأكرث ما يكدر �ضفوه 
هو ال�ضحفي، الأنه ينقل اأخبار �ضحاياه ويو�ضح مدى ب�ضاعته، ولذلك كان ي�ضكل حجر العرثة 

الذي يتعرث به االإرهابي.
فيها  يت�ضح  عيا�ضي،  الحميدة  الفتنة«  ليل  »متاهات  رواية  يجد  الروايات  يف  جيدًا  واملتاأمل 

1) رواية »الورم«، �ص205
2) ال�ضابق، �ص294

3) د.حممد عزام، »البطل االإ�ضكايل«، االأهايل للن�ضر والتوزيع، دم�ضق، الطبعة االأوىل 1992م، �ص12



5051

الرتكيز على �ضحايا االإرهابيني من ال�ضحفيني، كما تعر�ص ملحاوالت االغتيال التي تعر�ضوا 
لها. وتبداأ اأحداث العنف عندما يقرر حميدو اأحد �ضخ�ضيات الرواية الدخول يف حقل الكتابة 
�ضد االإرهاب، فـ«جماعات االإ�ضالم ال�ضيا�ضي اأ�ضبحت هاج�ضه االأول �ضكنته اجلذور«.)4) بل 
اإنه يزور املوت يف قعر داره، فيزور بلد املوت التي تكن العداوة لل�ضحفيني ماكدرة: »ماكدرة 
اأ�ضواأ من العا�ضمة، النا�ص هنا كلهم يعرفون.. كل النا�ص تعرف يف ماكدرة اأنك �ضحفي.. يف 

العا�ضمة ال يعرفون كلهم«.)5) 
اأنا؟ هل  اأبو يزيد ي�ضرخ تعرف من  اأن قتلوه بو�ضيلة �ضنيعة »ظل  وبالتايل كانت النتيجة 
تعرف من اأنا ياطاغوت..؟ كاأنه مل ي�ضمعه ظل �ضامخ الراأ�ص. �ضامتًا اإىل حد ال�ضراهة. ظل 
راأ�ضه عن ج�ضده وظل  اأر�ضا وبجروه. ف�ضلوا  التفوا حوله طرحوه  واقفًا كالطود االأ�ضطوري 

الدم ي�ضيح يف عتمة ذلك الليل الطويل تعالت االأ�ضوات طاغوت«.)6)
هذه كانت عاقبة ال�ضعي وراء احلقيقة، القتل باأب�ضع �ضور الوح�ضية. كما تتج�ضد هزمية 
»وادي  رواية  يف  اأحمد  املعلم  فعل  كما  نف�ضه  يناق�ص  فاحميدة  نف�ضه،  مع  حواره  يف  املثقف 

الظالم« قائال: »مامعنى اأن يكتب املرء يف جمتمع ال يقراأ، بل حتكمه ديكتاتورية..
اإن الكتابة يف جمتمع �ضفوي ال ميكن اعتبارها اإال �ضكاًل من اأ�ضكال اجلنون البائ�ص اأو من 

اال�ضتئنا�ص املجنون. ثم خاطب احميدة نف�ضه:
هل نكتب لنغري. لكن نغري ماذا؟؟ ».)7) 

مهنة  يف  ت�ضتغل  التي  ال�ضخ�ضيات،  من  كثري  فهناك  وحميدو،  احميدة  �ضخ�ضية  غري 
ال�ضحافة من مثل عمر وعلي خوجه اللذان كان م�ضريهما هو القتل.

واملتطرف،  ال�ضحفي  جلدلية  م�ضتغامني  الأحالم  احلوا�ص«  »فو�ضى  رواية  تظهر  كذلك 
فت�ضتغل االأحداث على جمموعة من ال�ضحفيني يدخلون يف حياة البطلة الراوية التي متار�ص 
هواية الكتابة الروائية، فتحب عبداحلق ال�ضحفي الذي كتبت ن�ضًا روائيًا عنه من دون اأن 
وتتحاور  اللقاءات �ضدفة..  القدر  لهم  به فجاأة يف مقهى، وير�ضم  تلتقي  اأنها  تراه، فيحدث 
معه، فيك�ضف عما بنف�ضه من مرارة للواقع املاأ�ضاوي، الذي يعي�ضه املواطن وال�ضيما ال�ضحفي، 

فيقول عن موت زميله �ضعيد مقبل:

4) رواية »متاهات ليل الفتنة«، �ص11
5) الرواية، �ص 23
6) الرواية، �ص57
7) الرواية، �ص97
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من  اقرتب  عندما  اجلريدة.  �ضغري جوار  له يف مطعم  زميلة  رفقة  غداءه.  يتناول  »كان 
وم�ضى  عليه  النار  واأطلق  م�ضد�ضًا،  اأخرج  ولكنه  حمادثته.  يريد  اأنه  منه  توهم  �ضخ�ص، 

بهدوء«.)1) ويلفت النظر عبد احلق اإىل مقال كتبه �ضعيد مقبل عن ال�ضحفي قائاًل:   
»هو الذي يغادر منزله كل �ضباح، غري واثق باأنه �ضي�ضل اإىل مقر عمله.

وهو الذي يغادر عمله م�ضاء، غري متاأكد من اأنه �ضي�ضل اإىل بيته.
هذا امل�ضرد الذي مل يعد يعرف عند من يق�ضي ليلته. اإنه هو.

اإنه هو الذي، يتعر�ص للتهديد يف �ضرية اإدارة �ضرية.
ال�ضاهد الذي ينبغي عليه اأن يبتلع كل مايعرف. 

هذا املواطن االأعزل.
هو الذي كل هذا. ولي�ص �ضوى �ضحفي«)2)

قتل وجرميته الوحيدة كلمات لي�ص �ضوى كلمات.
مفجوعة  فتقول  البطلة،  موته  يفاجئ  ف�ضوف  ن�ضاله،  يف  ي�ضتمر  الذي  احلق  عبد  اأما 

ترثيه: 
»فالبارح فتح ذلك احلوت فكيه، وابتلع لوجبته امل�ضائية من جملة من ابتلع ـ عبداحلق.

اأي قنا�ص �ضادي هو القدر؟ يتخذ له زاوية من�ضية يف حياتنا، ثم ياأخذ يف اإطالق النار،  
كيفما اتفق على من اأحببنا، دون �ضعور باالأمل«.)3) 

يقول  كما  امل�ضرق،  يف  امل�ضلمني  العلماء  فتوى  من  ينطلق  فهو  ال�ضحفيني  قتل  �ضبب  اأما 
االأفغاين اأحد املتطرفني يف الرواية، اإنه فعل جهادي؛ الأنهم يعملون يف دولة الطاغوت، والأن: 
»العلماء امل�ضلمني يف امل�ضرق قد اأ�ضدروا فتاوي تبيح مثل هذه االغتياالت والتي تندرج �ضمن 
االأفعال البطولية، التي متهد لقيام الدولة االإ�ضالمية. الطاغوت ي�ضتخدم هوؤالء ال�ضحفيني 
لت�ضويه �ضمعة االإ�ضالم وامل�ضلمني. اإنهم يحاربوننا بو�ضائلهم ال�ضيطانية التي ا�ضتوردوها من 

الغرب الكافر«.)4)
اإىل  املنتمني  الرتابي،  ح�ضن  واأبي  قطب  �ضيد  اإىل  تعود  الفتاوي  هذه  مثل  فاإن  وبالتاأكيد 
جماعة االأخوان امل�ضلمني. وكانت نتيجة هذه االأفكار املتطرفة والفكر املنحرف اأن قتل كرمي 

1) اأحالم م�ضتغامني، رواية » فو�ضى احلوا�ص«، من�ضورات اأحالم م�ضتغامني، الطبعة الرابعة ع�ضر 2004م، 
�ص297

2) الرواية ، �ص299
3) الرواية، �ص245

4) رواية »الورم«، �ص31
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اأنا م�ضلم مثلكم  حممد يو�ضفي ال�ضحفي وهو يردد الآخر حلظة: »ل�ضت عدو اهلل واالإ�ضالم 
اأ�ضلي. اأ�ضوم. اأنطق يوميًا بال�ضهادتني«.)5)  

العنف  وطاأة  حتت  يقعون  كانوا  الذين  ال�ضحفيني  �ضور  الأهم  عر�ص  كان  �ضبق  فيما 
واالإرهاب. وفيما يلي عر�ص ل�ضور املثقفني الذين تعر�ضوا لالإرهاب والعنف. 

االأمناط االأخرى للمثقفني تتوزع اإىل اأدباء ومعلمني وحماميني، كل منهم له دوره يف هذه 
احلرب االأهلية. فرواية »بخور ال�ضراب« للروائي ب�ضري مفتي، تظهر �ضورة االأ�ضتاذ اجلامعي 
والروائي، الذي تالحقه ال�ضائعات من قبل املتطرفني، الذين يريدون قتله باأي ذريعة، فاتهموه 
باالإحلاد وال�ضرك، وقد حذره مدير اجلامعة التي يعمل بها، واأعطاه اإجازة مدفوعة االأجر لكي 
ينفذ من �ضهامهم، ولكن بعد ازدياد االأو�ضاع �ضوءا، يقرر حداد بيقني موته: »اأفكر بجدية يف 
ترك اجلامعة، فح�ضب ما�ضمعت، لقد حلل دمي واإن كل تلك ال�ضائعات ب�ضددي، مل تكن اإال 
اأي �ضك يف ذلك«.)6) وبذلك  البداية الإعطاء �ضرعية ملقتلي، �ضيقتلونني حتما مل يعد عندي 
تنتهي حياة حداد بعد اأن تيقن من موته، واأي ماأ�ضاة اأب�ضع من اإن�ضان ي�ضري يف طريق يح�ص 
بنهايته املحتومة، فكيف للقلب يخفق، وكيف للفكر اأن يتحرك يف دائرة حمكمة االإغالق من 

القيود.
�ضديق  ر�ضوان  خالد  وهو  االإيجابي،  للمثقف  اأخرى  �ضورة  هناك  ف�ضتكون  حداد  غري 
ال�ضارد، الذي غري بحياة ال�ضارد وطريقته يف احلياة والتفكري، ابتداأت م�ضرية كفاحه كطالب 
جامعي منا�ضل يف حزب متحرر ثوري اأمام حزب االإدارة اجلامعية املت�ضدد، الذي له �ضطوة 

كبرية فريدد باأن: »احلكمة والعقل تقت�ضي منا عدم ال�ضقوط يف فخ »االإلغائية«)7)
�ضنينا طويلة،  الذي دافع عنه  اأن يطرد من احلزب،  اإىل  العنف  وي�ضتمر يف ن�ضاله �ضد 
اأن ي�ضمت يف هذه احلرب  ال�ضعب، فاآىل  الراف�ص لتالعبات احلزب مب�ضري  ب�ضبب موقفه 
القذرة، الأنه كما يقول عنه ال�ضارد: »عرفت اأن زمن املنا�ضل قد توقف، واأن �ضخ�ضية الثائر قد 
ماتت، واأن كل ما بقي يف جوفه هو انك�ضارات واأحالم خائبة واأوراق يحربها املوت القادم..«)8) 
وينتهي االأمر بخالد ر�ضوان وجمموعة من املثقفني اأن يتنقلوا من �ضكن الآخر، اأو يقيمون يف 

فندق حتت حرا�ضة االأمن، هربًا من عيون املتطرفني.

5) الرواية، �ص180
6) رواية »بخور ال�ضراب«، �ص101

7) الرواية، �ص42
8) الرواية، �ص90
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»حار�ضة  رواية  بطل  ح�ضي�ضن  فهو  متاأنية  متاأملة  وقفة  ي�ضتحق  الذي  االآخر  املثقف  اأما 
الظالل« )ولتالحظ داللة االإ�ضم هنا من حيث الت�ضغري)، الذي كانت له وقفة م�ضرفة �ضد 

املتطرفني وال�ضلطة اجلزائرية يف وقت واحد.       
بداأت م�ضكلة ح�ضي�ضن املوظف يف مركز ثقايف خمت�ص يف العالقات الثقافية، عندما زاره 
العاملي، الذي  دون كي�ضوت، �ضحفي يبحث يف �ضرية جده دي �ضريفانت�ص الروائي االأ�ضباين 
والعمل  باملوؤلف  اعتزازًا منه  اللقب  بهذا  نف�ضه  فلقب احلفيد  كي�ضوت«،  »دون  برواية  ا�ضتهر 
ذاته. يزور دون كي�ضوت احلفيد ح�ضي�ضن يف مكتبه، ليخربه اأنه اأتى من اأجل تدوين مذكرات 
خا�ضة بجده، وهو مهتم بالتعرف على االأماكن التي مرها جده دي �ضريفانت�ص اأثناء اإقامته 
فيحذره  ال�ضرية،  كتابة  على  التفا�ضيل  اأدق  وي�ضيف  امل�ضداقية،  ي�ضفي  لكي  اجلزائر،  يف 
ح�ضي�ضن من االأوىل، باالأ�ضافة اإىل اأن دون كي�ضوت ح�ضر اإىل اجلزائر من دون وثيقة ر�ضمية، 
مما �ضبب له م�ضكلة مع ال�ضلطات اجلزائرية. اإال اأن دون كي�ضوت ي�ضمم على موقفه، فيجد 
ح�ضي�ضن نف�ضه مرغمًا اأمام هذا الو�ضع على قبول �ضيافة الرجل والتجول معه يف اجلزائر، 
لريى االأماكن التي زارها جده، وعرب هذه الرحلة �ضيكت�ضف الرجالن مدى الدمار الذي حل 
على اأماكن تاريخية �ضهرية، مما ي�ضبب يف امتعا�ص ال�ضيف وامل�ضيف. فاأول مايزور الرجالن 
مغارة دي �ضريفانت�ص، يواجها اأطفااًل يلعبون يف املغارة في�ضاأالن االأطفال عما يعني لهم هذا 

املكان التاريخي وعن دي �ضريفانت�ص، فيجيب اأحدهم:  
»وا�ص حتب يعني يل؟ ال�ضيء �ضوى اأنه ا�ضم حلينا وللغابة«.. يقولون كذلك اأنه ا�ضم لكافر 
جاء من بعيد لي�ضرق كنوز هذه البالد وليم�ضح النا�ص، هذا هو على ما اأعتقد«.)1) فهذا املوقف 
لها،  والن�ضيان  والتجاهل  اجلزائري،  ال�ضعب  عند  الكبرية  الثقافية  القيم  �ضياع  مدى  ميثل 
فاإن �ضورة االأديب قد �ضوهت، من منا�ضل يف االأدب وباحث يف احلقيقة االإن�ضانية اإىل كافر 
و�ضارق يف نظر ال�ضعب اجلزائري. وي�ضتمرا يف رحلتهما ليك�ضفا عن جوانب ب�ضعة من التخلف 
والهمجية، وعن قامات تدعي التطلع اإىل العلم بينما هي تتخذها كمظهر للمباهاة االجتماعية. 
كذلك يك�ضف ح�ضي�ضن عن تدمري االآثار من قبل البلدية االإ�ضالمية، مما ي�ضكل ثقافة العدم 
والهالك، في�ضف ح�ضي�ضن االإرهابيني بالتايل: »ق�ضة ب�ضعة للعقلية الرعوية، التي ال ترتاح اإال 
اإذا دمرت كل �ضهوة يف املدينة. لوال تدخل وزارة الثقافة الأتت البلدية االإ�ضالمية على االأخ�ضر 

والياب�ص بتحطيم كل التماثيل العارية، الن�ضائية خ�ضو�ضًا«.)2)
وبعد �ضد وجذب بني اأع�ضاء جمعية ع�ضاق اجلزائر والتيارات االإ�ضالمية املتطرفة، كانت 

1) وا�ضيني االأعرج، »حار�ضة الظالل دون كي�ضوت يف اجلزائر«، م�ضدر �ضابق، �ص91
2) الرواية، �ص88
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النتيجة اأن اأغتيل بعد ف�ضحه لق�ضة تدمري امليناء القدمي والتواطوؤات االإدارية املتعلقة بها. كما 
قد قامت جماعة جمهولة الهوية بتهديد اأع�ضاء جمعية ع�ضاق اجلزائر بالت�ضفية اجل�ضدية 
اإذا ا�ضتمروا يف عملهم.)3) .. كل هذا من اأجل ماذا؟ وما دخل االآثار يف التيارات االإ�ضالموية؟ 
وماهو اخلطر املحدق الذي مي�ص الدين عندما حتافظ الدولة على اآثارها وتراثها؟ كل هذه 

اأ�ضئلة يعجز العقل عن االإجابة عليها..  
ويكمن احلدث النوى يف الرواية عندما حتتجز ال�ضلطات اجلزائرية دون كي�ضوت بتهمة اأنه 
ال ميلك وثيقة �ضفر ر�ضمية، ومن ثم اتهموه باأنه: »جا�ضو�ص اأ�ضباين يعمل مل�ضلحة االإرهابيني 
الذي ا�ضتطاع، بف�ضل تواطوؤات كثرية، اأن ميرر اأطنانا من القنابل يف باخرة �ضكر«.)4) كل هذه 

اأقاويل واإ�ضاعات ي�ضمعها ح�ضي�ضن من موظفي امللحق الثقايف.
فبداأ ح�ضي�ضن رحلته يف الدفاع عن �ضديقه، لكي يظهره من هذا احلجز املخزي، ويعاين 
االأمرين يف �ضبيل اإخراج �ضديقه من اأزمته، فيكلم امل�ضوؤولني ليعرف مايحدث ل�ضيفه واأين 
مقر �ضجنه ولكن من دون جدوى. وهو يتكلم عن �ضديقه وينا�ضل عنه يتعر�ص لق�ضايا �ضائكة 

ت�ضبب امتعا�ص امل�ضوؤولني منه، مما ي�ضبب له يف تدمري حياته..
فدون كي�ضوت، اأثناء التحقيق، عندما يتكلم عن مفرغة وادي ال�ضمار، امل�ضنع الذي يعيد 
به التجار ت�ضنيع بع�ص املواد ليعيدوا بيعها، ميتع�ص امل�ضوؤول احلكومي، ويكفهر وجهه، ويقول 
له باأن ق�ضيته اأ�ضبحت ق�ضية دولة بكاملها. والحتل م�ضكلته اإال بتدخل من ال�ضفري االأ�ضباين. 
وبعدها تاأتي م�ضكلة ح�ضي�ضن الذي كان يبحث عن �ضديقه وي�ضاأل عن الذي احتجزه، فيقولون 
اجلميع.  عند  ال�ضخ�ضية  جمهول  وهو  اأحد،  يعرفه  ال  الذي  املعلم  اإال  مكانه  يعلم  ال  اأنه  له 
وح�ضي�ضن بنظرهم مذنب الأنه اأوال قام با�ضت�ضافة ال�ضحفي، فها هو ال�ضيد وهيب وزير الثقافة 
يوؤنبه على ا�ضت�ضافته لدون كي�ضوت قائال له: »مل اأطلب منك اأن تق�ص علي االأحجيات. عندما 
ملن  بحاجة  لي�ص  بلدنا  قناع احلب.  وراء  نف�ضه  يرمي  اأن  بلدا ميكنه  يوؤذي  اأن  اأحدهم  يريد 
يحبه. ولي�ضت بطاقته ال�ضحفية التي بعثت له بها هي التي �ضتنقذه من احلب�ص«.)5) ويحاول 
اأن يقدم ت�ضحيحات جوهرية يف احلقل الثقايف الذي يعمل به من خالل اختيار الكفاءات يف 
متثيل البالد، ومن خالل ف�ضحه للجرائم التي حدثت يف املفرغة و�ضرقة االآثار، وبالتايل تقرر 

اأنه يطرد ب�ضبب »عدم الكفاءة يف ت�ضيري �ضوؤون االخت�ضا�ص وامل�ص باأمن الدولة«.)6)

3) الرواية، �ص79
4) الرواية، �ص129-128

5) الرواية، �ص205
6) الرواية، �ص212
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من بعدها ا�ضت�ضعر الرجل باخلطر، فبداأ بخطوات اإجرائية قام بها، ال تنقذه من اخلطر 
لكنها حتفظ احلقيقة، وتر�ضد على من يقومون مبهام اجلرمية بدلها«.)1)

هذه  فاإن  اأر�ضلها،  التي  الفاك�ضات  خالل  من  اجلرمية،  فاعلي  اإىل  ير�ضد  كان  اإن  فهو 
املرا�ضالت هي التي تر�ضد املجرمني على مكانه، ويعرتف باأن الذي اأجناه من املوت هو هذه 
يكف  حتى  ل�ضانه،  بقطع  املجرمون  فاكتفى  الوطنية،  اجلرائد  اإىل  اأر�ضلها  التي  املرا�ضالت 
عن الكالم، ولكن هيهات للمثقف امللتزم اأن يكف عن الن�ضال، فاإن تعطلت لغة الكالم تبقى 
الكتابة طريقة من طرق الن�ضال التي ينا�ضل بها، فيعرتف: »هذا ال�ضمت الذي ميالأين اأنا 
املواطن الذي وعد امللثمني الذين اختطفوه باأن ال يذكر �ضيئا مماحدث له. ولكن على الرغم 

من الفقدان الفجائعي ل�ضعادة اللذة ومتعة القول، مازلت اأملك القدرة على الكتابة«.)2)
الب�ضعة  االأحداث  لريوي  ال�ضعلة  مثل  متقدة  اإنها  بل  متت،  مل  جيدة  ذاكرته  اأن  ويقرر 
العنف  التي متار�ص  ال�ضلطة اجلزائرية،  تنطوي  املتطرفني  اإن خلف  منها  لها،  تعر�ص  التي 
والتطرف، اإذ اإنه خلف كل حقيقة مك�ضوفة تكمن حقيقة خمباأة.)3) وي�ضميهم ـ اأي ال�ضلطة ـ 
بني كلبون، وهذه الت�ضمية لي�ضت جديدة عند وا�ضيني االأعرج، ففي رواية »نوار اللوز« كذلك 
اأطلق عليها هذه الت�ضمية، فيقول عنهم: »بني كلبون ميلكون طاقة ا�ضتثنائية للتوالد وتغيري 
اجللد مثل اخلاليا ال�ضرطانية، يخرجون منك�ضرين من النافذة ويعودون من البوابات الكبرية 
حاملني لواء التحرر والثورة، ومغ�ضولني من كل االأو�ضاخ العالقة باأج�ضادهم وينتظرون دائما 

من ي�ضفق عليهم«.)4)
على  وثباته  اأ�ضالته  واملتطرفني  ال�ضلطة  قبل  من  املحارب  املثقف  ح�ضي�ضن  يثبت  وبذلك 
مبادئ  اأجل  من  بالدم  ينا�ضل  الذي  واالإيجابي،  امللتزم  للمثقف  �ضورة  لي�ضكل  مواقفه، 

احلرية.
وبعد احلديث عن املثقفني الذين كانت لهم اأدوارًا اإيجابية، ف�ضيكون احلديث عن االأ�ضخا�ص 
الذين �ضكلوا �ضورة املثقف االإ�ضكايل، الذي يحمل قيما ح�ضارية ويرغب يف تغيريها، ولكنه 

يكتفي بالقول من دون العمل.  
احلوا�ص«،  »فو�ضى  رواية  �ضاردة  املدرو�ضة،  الروايات  يف  االإ�ضكاليني  املثقفني  اأمثلة  ومن 
و�ضارد رواية »بخور ال�ضراب«، و�ضارد رواية »دم الغزال«. اإذ اإنهم يت�ضمون مبي�ضم املثقفني، اإال 

1) الرواية، �ص212
2) الرواية، �ص9

3) الرواية، �ص212
4) وا�ضيني االأعرج، رواية »نوار اللوز«، �ص207.
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اإنهم لي�ضت لديهم اأدوار فاعلة. واأول �ضخ�ضية تلفت النظر يف الروايات من حيث اإ�ضكاليتها 
و�ضياع هويتها هي �ضخ�ضية ال�ضارد يف رواية« بخور ال�ضراب«، هذه ال�ضخ�ضية على الرغم من 
اإملامها واطالعها ورف�ضها للواقع، اإال اأنها تتخاذل عن فعل اأي �ضيء يغري هذا الواقع، بل اإنها 
ت�ضعى للتخل�ص من ناقو�ص الذاكرة الذي ينق�ص عليها حياتها. ال�ضارد يعاين منذ ال�ضغر من 
اأب جامد امل�ضاعر، يعمل يف مقربة، يعي�ص عالقة متوترة معه، ي�ضيطر عليها القلق واحلرية 
والنفور املتبادل، يقرر بعدها ترك اأبيه والعي�ص مع زوجة اأب ال�ضارد الفرن�ضية االأ�ضل، فيعيد 
بناء حياته وترميم ما قد هدم من خالل العلم، ولكنه يخيل له ذلك، اإذ اإنه يظل يعي�ص فراغ 
فكري وعاطفي وعدم ان�ضداد اإىل هذه الدنيا يبحث عن ال�ضعادة يف العلم فال يجدها، وينقب 
عنها مع بائعات الهوى ويخفق يف �ضعيه. يرث عن والده كتاب يبدو اأنه يتحدث عن ال�ضوفية 
اأن يعي�ص مع النا�ص في�ضاركهم حياتهم  اإما  اأمرين  والعي�ص فيما وراء هذا العامل، فيقع بني 
هذا  ليكت�ضف  الكتاب،  يف  ويقراأ  قريته  اإىل  ويذهب  الغيبيات،  عامل  يف  يعي�ص  اأو  الطبيعية، 
ال�ضر الذي �ضل ي�ضده، ويعيد بناء قبة جده املعزوز، التي يحبط املتطرفني م�ضاعيه يف اإعادة 
ترميمها، ويعود اأدراجه اإىل العا�ضمة ليودع القرية ويودع معها روا�ضب املا�ضي وجذور ن�ضاأته، 
وي�ضفى من بخور �ضراب املا�ضي، »روحي تريد اأن تهداأ يا جدي معزوز، تريد اأن ت�ضتقر، هل 
ياتراك ت�ضتطيع اأن ت�ضاعدين على ذلك؟ واإال فلماذا تدخل مناماتي وت�ضتويل عليها كل�ص ال 
يعرف حرمة الروح؟ ماوراءك اأنت اأي�ضا؟ اأنت البعيد عني القريب مني..«.)5)  ليذهب مليعاد 
احلبيبة التي وجودها ي�ضده اإىل احلياة بكل معانيها، ولكنه لالأ�ضف يجدها مقتولة على يد 
وعدم  بتخاذله  واحلا�ضر  املا�ضي  اأو  والوهم،  اأ�ضاع احلقيقة  كمن  فيكون  املتطرف،  زوجها 
اإميانه املطلق باأي قيمة. وبذلك يكون نكرة مهم�ضًا متوترًا يريد فعل اأي �ضيء ولكنه يتخاذل، 
فيقرر حقيقة نف�ضه على اإنه: »اأدركت دون �ضك وجود مر�ص مايف روحي، وتثاقل يف نف�ضي، 
ولوثة ما يف �ضدري، هي التي جعلتني غري مدرك ملعنى عدم حتققي االإن�ضاين اأو الوجودي يف 

عامل االآخرين«.)6)      
الن�ص الثاين الذي يعر�ص لل�ضخ�ضية االإ�ضكالية يتمثل يف رواية »فو�ضى احلوا�ص« الأحالم 
من  من�ضب  له  الذي  ال�ضباط  اأحد  من  متزوجة  امراأة  ل�ضخ�ضية  تعر�ص  التي  م�ضتغامني، 
املنا�ضب القيادية يف الدولة، والذي يكون من �ضمن القياديني الذين يزايدون على الوطن. 
اأ�ضرية لهذا املجد الذي  ابنة ملنا�ضل كبري وتكون  البطلة هي  الراوية  الوقت تكون  ويف نف�ص 
الب�ضع، فكيف الإمراأة  املاأ�ضاوي  العريق، وبني احلا�ضر  حققه والدها، م�ضتتة ما بني املا�ضي 
مثقفة ومبدعة تر�ضخ للعي�ص مع من يدمر كل عنا�ضر الكفاح والنه�ضة ويزايد على طموحات 

5) ب�ضري مفتي، رواية »بخور ال�ضراب«، �ص141
6) الرواية، �ص78
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واآمال ال�ضعب، الزوج رمز ال�ضلطة. يف هذا الزاوج بني املراأة املثقفة، والرجل رمز ال�ضلطة 
فيه اإ�ضارة اإىل املراأة رمز الوطن. التي حتب وتهوى املثقف ال�ضحفي عبداحلق اإال اإن واقعها 

مرتبط بالرجل الع�ضكري رمز ال�ضلطة التي ت�ضيطر على اجلزائر.   
دور  ذا  يكون  املثقف  اأن  الرغم من  الغزال« مفارقة غريبة، وهي على  »دم  رواية  وتظهر 
اإ�ضكايل، اإال اإنه يجازى بالقتل وم�ضكلته الوحيدة هي الوعي، الوعي جريرته التي يعاقب عليها 
بالقتل من قبل االإرهابيني؛ فاإنه يواجه الغربة والعزلة الروحية بينه وبني اأهله، فيح�ضون اإن 
قراءته واطالعه وثقافته هي طريق حتفه ونهايته، فيخاطبهم قائاًل: »قام من و�ضط املر�ضى 
واأفراد اأ�ضرته يف تذمر �ضديد.... اهتمامي بال�ضعر وبامل�ضرح وباحل�ضارات هو الذي ي�ضبب 
لكم هذا القلق كله؟ هل ادعيت النبوة اأمامكم لكي تعاقبوين مبثل هذا ال�ضلوك االأرعن من 

جانبكم؟«)1)
هذا املثقف الذي يكتب الأنه يح�ص مب�ضوؤولية الكتابة، والأنه موؤمن باهلل، والوطنية بريقه 
�ضابني  قبل  من  يقتل  حلياته،  االأ�ضا�ضية  الركيزة  واالإ�ضالم  وامل�ضاء،  ال�ضباح  يف  امل�ضتعل 
اإن الذين يقتلونه ب�ضبب الكفر هو يف حلظاته االأخرية يعي�ص حالة  ملثمني)2)، ومن املفارقة 
توحد مع اهلل بال�ضهادة وقراءة الذكر احلكيم، فاالإميان حال وقار بروحه، وهو من قبل يعد 
االإ�ضالم ركيزة حياته. فلم يتهم بالكفر واالإحلاد اإال الأنه عا�ص يف حمى الوعي وااللتزام نحو 

اأمته ووطنه.
ثالثًا: جدلية املتطرف وال�سلطة:

عند التطرق لطرف اآخر من اأطراف العنف، هو مو�ضوع ال�ضلطة واملتطرف، فاإن مثل هذا 
اأطراف  واأكرث من بعد، فتارة تكون بع�ص  اأكرث من منحى،  ياأخذ  اإ�ضكاليا الأنه  املو�ضوع يعد 
اأخرى تكون متوجهة لردع  ال�ضلطة حمفزًا للعنف، وتتواطوؤ مع االإرهابيني، ولكن يف مواقف 
العنف وحل هذه االأزمة. هذا االأمر مفروغ منه واأقرته كتب ال�ضيا�ضة والتاريخ كما اأ�ضهبت فيه 
املتون الروائية واأكدت عليه، بو�ضف رجل ال�ضلطة �ضخ�ص معر�ضا للعنف من قبل االإرهابيني؛ 
وال�ضلطة  الت�ضريعية.  لل�ضلطة  الالحقة  التنفيذية  �ضلطتها  ال�ضلطة وميثل  الأنه رمز من رموز 
الت�ضريعية التي تتكون من جمموعة من االأع�ضاء املمثلني من قبل ال�ضعب ليقوموا مبناق�ضة 
القوانني والت�ضويت عليها.)3) وبذلك يكون ال�ضيا�ضيون من اأع�ضاء املجال�ص البلدية والربملانية 

ممثلي لها وهذه اإجابة ال�ضوؤال املطروح اأول هذا املبحث.

1) مرزاق بقطا�ص، رواية »دم الغزال«، �ص96
2) ال�ضابق، �ص117

3) رواية »�ضادة امل�ضري«، �ص54
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بتنفيذ  تقوم  التي  واالإدارية  االأجهزة احلكومية  فتكمن يف جمموع  التنفيذية  ال�ضلطة  اأما 
القوانني وامل�ضاركة يف �ضنعها عن طريق واقعها املعا�ص.

على  التعرف  بعد  وهو  اأال  مهم،  �ضوؤال  ثمة  مفاهيمها  واأبرز  ال�ضلطة  على  التعرف  وبعد 
ماحتمله ال�ضلطة من �ضرعية ونفوذ و�ضيطرة على موؤ�ض�ضات الدول واأنظمتها االجتماعية، اإال 
يكون ذلك مربرًا كافيًا للمتطرفني )واحلديث هنا عن وجهة نظر املتطرفني) باأن يكنوا هذا 

الكره وهذا العنف جتاه ال�ضلطة وكل من ميثلها؟  
ملوقف  دقيقة  تفا�ضياًل  قد عر�ضت  الروائية  الن�ضو�ص  اأن  يالحظ  الروائية  املتون  بتاأمل 
ال�ضلطة، لدرجة اإن القارئ يخيل له اإنه اأمام كتاب للتاريخ واالجتماع من حيث طغيان املادة 
النتائج  عن  احلديث  يف  االأمور  ت�ضتبق  ال  ولكي  الروائي،  املنت  على  واالجتماعية  التاريخية 
يجب عر�ص موقف ال�ضلطة من االإرهابي من خالل هذه اجلدلية، جدلية االإرهابي وال�ضلطة، 
و�ضيق�ضم هذا املبحث اإىل ق�ضمني، الق�ضم االأول: تواطوؤ ال�ضلطة مع االإرهابيني. الثاين: ال�ضلطة 

�ضد املتطرفني.
اأوًل: تواطوؤ ال�سلطة مع املتطرفني:

لعله من املفيد اأن تكون البداية مع رواية »�ضادة امل�ضري« ل�ضفيان زدادقة، كونها تطرقت 
لهذه الفكرة ب�ضورة وا�ضحة، اأكرث من غريها من الروايات، فتعر�ضت لفكرة االأحزاب ون�ضاأتها 
وتعطيل ال�ضلطة اجلزائرية لالإنتخابات، كون نتيجتها خمالفة لرغبة احلزب امل�ضيطر حزب 
املحافظني، وهذا احلدث ميثل ف�ضاًل ذريعًا للم�ضار الدميقراطي يف اجلزائر، ويعني كذلك 
اإن تكون نتيجتها مغايرة  اإن فكرة وجود الدميقراطية �ضيء �ضوري ولي�ص �ضيئًا جذريًا، وما 
دفع  لالنتخابات  التعطيل  واالإلغاء.هذا  التعطيل  م�ضريها  فاإن  التقليدية  االأحزاب  لرغبات 
بعمار بن امل�ضعود وومثلي تياره اإىل خيار اجلهاد امل�ضلح، واتخاذهم للعنف كحل بديل من اأجل 
للت�ضويت  اأوراقًا  ليد�ص  ال�ضلطة  اأتباع  اأحد  ياأتي  االنتخابات  يوم  ال�ضلطة. ففي  اإىل  الو�ضول 
اأن يذعن  الذي يرف�ص  للعريف  ويقول  االنتخابات،  نتيجة  تغيري  اأجل  حلزب املحافظني من 
اأيها العريف، لقد كنا دائما ن�ضتبدل االأوراق كلما دعت ال�ضرورة لذلك يف  الأوامره: »ا�ضمع 
الوقت الذي كنت يف بطن اأمك«.)4) ومما يزيد القارئ حرية وده�ضة ويحدث له �ضدمة هو اأنه 
يرى م�ضري ال�ضعب اجلزائري يتحكم به جمموعة من اجلرناالت، الذين يعينون من احلكام 
ال�ضيا�ضة  ت�ضطرهم  اأن  بعد  فهم  الذاتية،  وم�ضاحلهم  ال�ضخ�ضية  واأهواوؤهم  يتنا�ضب  ما 
اخلارجية اإىل اإقرار الدميقراطية، وتاأ�ضي�ص االأحزاب وال�ضحف امل�ضتقلة، ويجدون اأنف�ضهم 

4) رواية »�ضادة امل�ضري«، �ص54
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اإلغاء  اإال  »ماعلينا  االنتخابات:  تعطيل  يقررون  ب�ضاحلهم،  لي�ضت  لالنتخابات  نتائج  اأمام 
االنتخابات واإجراء اأخرى نقوم بتغيري نتائجها وفقا ملا نريد«.)1) 

فلي�ص من الغريب وجود �ضخ�ضية مثل �ضخ�ضية عمار بن امل�ضعود، انتهازية وو�ضولية تريد 
اأن تقرر اتخاذ العنف و�ضيلة للو�ضول اإىل ال�ضلطة. ومن اجلدير  اأجل ال�ضلطة،  ال�ضلطة من 
باأن هذا التالعب من قبل ال�ضلطة ورجال ال�ضيا�ضة لي�ص باالأمر اجلديد على  بالذكر القول 
املجتمعات العربية، وقد تطرقت لهذا االأمر الكثري من االأدبيات ال�ضيا�ضية، وكذلك اأفا�ضت 
به االأعمال االأدبية، على �ضبيل املثال رواية »عمارة يعقوبيان« لعالء االأ�ضواين، تطرقت لرجل 
املال الرثي الذي يريد اأن يكمل وجاهته باأن يدخل الربملان، فلم يقم ب�ضوى االت�ضال باأحد 
تزييف  عملية  حتدث  حتى  املال  من  مبلغًا  له  يدفع  لكي  املرموقة  ال�ضيا�ضية  ال�ضخ�ضيات 
لالنتخابات، ويح�ضل على مقعدا يف الربملان من دون اأن يكون هناك م�ضاركة من ال�ضعب يف 

اختيار من ميثلهم.)2)
التي  الروائية  االأ�ضوات  للعنف احلادث يف اجلزائر، فيالحظ ثمة من  عند وقفة متاأملة 
م�ضاءلة  دون  من  العنف  اأحداث  بع�ص  مترر  اأواًل:  بو�ضفها،  ال�ضلطة  اإىل  النقد  �ضهام  توجه 

جتاهاًل منها الأجل م�ضالح ذاتية، ثانيًا: بو�ضف ال�ضلطة اأحد االأطراف املمار�ضة للعنف.
للعنف  املمار�ضة  ال�ضلطة  ب�ضورة  زدادقة،  ل�ضفيان  امل�ضري«  »�ضادة  رواية  القارئ  وتطالع 
من اأجل الو�ضول مل�ضالح ذاتية، ولكنها ال تفعل ما تفعله عالنية بل �ضرًا وخفية، بل وتن�ضب 
العنف  الرواية، م�ضتغلة وجود  املتطرفني يف  امل�ضعود  بن  اإىل جماعة عمار  الوح�ضية  اأفعالها 
من  خالية  اأر�ص  على  حت�ضل  فلكي  الذاتية،  اأغرا�ضها  وحتقيق  االإجرامية  اأفعالها  لتمرير 
اأجل بناء موقع جتاري �ضكني، تقوم ال�ضلطة باإر�ضال جمموعة من امللثمني لكي يق�ضوا على 
�ضكان القرية جميعا على بكرة اأبيهم: »ويف ليلة خالية من القمر، وبعد ثالثة اأيام من مغادرة 
من  اأقنعة  وجوههم  على  وي�ضعون  االأ�ضود  يلب�ضون  ملثمون  رجال  هاجمها  للقرية  املتمردين 
اخل�ضبية  االأبواب  ي�ضربون  راحوا  وفوؤو�ضًا.  و�ضيوفًا  ر�ضا�ضات  ويحملون  الغليظ،  القما�ص 
القدمية املتهاوية ب�ضربات قوية من فوؤو�ضهم ويدخلون البيوت البائ�ضة عنوة ليذبحوا كل من 
اأحدًا، حتى احليوانات مل  اأن يرتكوا  واأطفال و�ضيوخ دون  ون�ضاء  اأمامهم من رجال  يجدونه 

ت�ضلم من �ضرباتهم«.)3)
هذه اجلرمية التي يتهم بها عمار بن امل�ضعود وجماعته، فينكرها وي�ضدر بيانًا باأن من قام 

1) الرواية، �ص58
2) عالء االأ�ضواين، رواية »عمارة يعقوبيان«، مكتبة مدبويل، القاهرة، الطبعة االأوىل2003م

3) الرواية، �ص129
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بهذه االأعمال هم رجال ال�ضلطة حتى ي�ضوهوا �ضورة االإرهابيني، ولكنه مل ي�ضب يف التعليل، 
الأن الهدف هو اإن�ضاء »منتجع �ضياحي وفيالت كثرية فوق اأر�ص القرية التي ذبح �ضكانها يف 
تلك الليلة امل�ضوؤومة«.)4) فاأي وح�ضية و�ضلت لها االإن�ضانية حتى تقتل اأفراد قرية من اأجل بناء 

منتجع �ضياحي؟!         
الن�ص الثاين الذي ي�ضلط اأ�ضابع االتهام اإىل ال�ضلطة هو رواية »حار�ضة الظالل« لوا�ضيني 
االأعرج. فقد قام مبعوثو ال�ضلطة بقطع ل�ضان البطل ال�ضارد الأنه باأ�ضئلته وبدفاعه عن �ضيفه 
وبجديته يف الطرح التي ال تروق لذوي املنا�ضب الكبرية، يقطع ل�ضانه باإيعاز من الوزير لكي 
يكون مواطنًا �ضاحلًا على حد قوله، فهو قد توقع ما�ضيحدث له وقد عمل احتياطاته، وكتب 
على ورقة م�ضتقلة مايلي: »اإذا حدث يل اأي مكروه فاإين اأحمل امل�ضوؤولية الكاملة الأعلى الهيئات 
بوزارة الثقافة وطاقم امل�ضتعا�ضني بها وكذلك لرئا�ضة اجلامعة التي ال �ضيء يثنيها عن تكليف 
من يقومون مبهام اجلرمية بدلها«.)5) وكانت هذه الكلمات مبثابة االإنذار من ح�ضي�ضن حتى 
الل�ضان حتى  وهو مقطوع  بقي حيًا  ولكنها  قد حافظ على حياته  وحقا  يحافظ على حياته، 
ف�ضح  عن  يكف  ال�ضريف  املواطن  يجعل  الل�ضان  قطع  هل  ولكن  جرائمهم  ويف�ضح  يتكلم  ال 

احلقائق؟ كال فح�ضي�ضن ا�ضتمر بف�ضحهم عرب الكتابة.
وت�ضارك رواية »دم الغزال« الروايتني ال�ضابقتني يف توجيه �ضهام النقد واالتهام لل�ضلطة 
من خالل ممار�ضة العنف �ضد ال�ضعب، بل اإنها تتطرق حلادثة قتل الرئي�ص اجلزائري حممد 
بو�ضياف الذي قتل من قبل بع�ص الرجال ال�ضيا�ضيني، كونه م�ضلحًا حقيقيًا، يت�ضاءل ال�ضارد 
عن قاتله مت�ضائاًل وجميبًا: »حممد بو �ضياف، جون فتزجرالد كنيدي، وع�ضرات غريهما من 
اأهل ال�ضيا�ضة الذين انتقلوا اىل العامل االآخر اأمام املاليني من �ضهود العيان، ومع ذلك، فاإنه 
مل ينك�ضف اأمر اأولئك الذين يجذبون اخليوط يف اخلفاء. واحلقيقة هي اأن القتلة معروفون 
ولكنهم يعزفون على وتر الوقت. ينتظرون اأن يهداأ الفوران ال�ضعبي واملعار�ضون ثم يعودون 

اىل �ضابق ممار�ضاتهم لكي يق�ضوا على هذا اأو ذاك، اأو كل من قد يعرت�ص �ضبيلهم«.)6) 
من هذا الن�ص يت�ضح اتهام املوؤلف ال�ضريح لرجال ال�ضيا�ضة يف قتلهم الأبي م�ضياف، 
اآخر  �ضوؤال  وهناك  يتعار�ص وم�ضاحلهم.  النزاهة  بهذه  ووجوده  �ضريف،  نزيه  الأنه حاكم 
الفقراء،  امل�ضاكني  ال�ضعب  اأبناء  اإال  يطال  ال  والقتل  الر�ضا�ص  اأن  وهو  املوؤلف،  يطرحه 
االأيام  من  يوم  يف  الر�ضا�ص  يح�ضدهم  مل  ال�ضا�ضة  :«مالعني  هم  ال�ضيا�ضة  رجال  بينما 

4) الرواية، �ص147
5) رواية »حار�ضة الظالل دون كي�ضوت يف اجلزائر«، م�ضدر �ضابق، �ص212

6) رواية »دم الغزال«، م�ضدر �ضابق، �ص24
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اأ�ضحابهم وينغ�ضون عليهم عي�ضهم«.)1)  البع�ص منهم ممن يقلقون  اإذا كان  اإال  اللهم 
هذا احلديث يبني اأن ال�ضا�ضة متواطوؤون مع املتطرفني، وميررون العمليات االإرهابية من 

دون م�ضاءلة، واإال ما الذي يجعلهم ينجون من القتل والعنف؟! 
التي  الظالم«،  »وادي  رواية  ذكر  من  بد  ال  بال�ضمولية  مت�ضفًا  املبحث  هذا  يكون  وحتى 
تتطرق كذلك لتواطوؤ احلاكم مع املتطرف، فتعر�ص ل�ضخ�ضية ال�ضيخ حمدونة ابن عم �ضيخ 
القبيلة، الطامح للو�ضول للحكم من خالل االتفاق مع القبائل املعادية اأواًل، ومن خالل اإمداد 

االإرهابيني باملبالغ املادية ثانيًا.
به.  وم�ضاهمة  للعنف  ممار�ضة  بو�ضفها  ال�ضلطة  عن  احلديث  كان  ال�ضابقة  الروايات  يف 
خفية  له  وال�ضماح  العنف  ملو�ضوع  جتاهلها  وق�ضية  ال�ضلطة  عن  تتحدث  روايات  ثمة  بينما 
باالنت�ضار. من هذه الروايات رواية »الورم«، التي تطرح �ضوؤااًل جوهريًا ملاذا ال�ضلطة الحترك 
قبل رجال  واحلرا�ضة من  املراقبة  امل�ضائية خالية من  الفرتة  تكون  ال�ضاأن، ومل  بهذا  �ضاكنًا 
الدرك؟ هذا ال�ضوؤال يطرحه رجال الدرك اأنف�ضهم. هذا الت�ضاوؤل الذي يثريه بلقا�ضم عرقاوي 
على  اقت�ضرت  وظيفتهم  وهل  ال�ضعب،  حماية  ي�ضتطيعون  ال  وهم  الدرك  وجود  جدوى  عن 
متابعة  من  مينعهم  الذي  ال�ضبب  عن  عرقاوي  بلقا�ضم  »ت�ضاءل  الع�ضكرية:  الثكنات  حماية 
النار هو حتري�ص عن اخلروج ليوقعوهم يف كمني قريب  اأن اإطالق  االإرهابيني. هل �ضحيح 
مثلما حدث مع غريهم من فرق الدرك وال�ضرطة واجلي�ص؟ اأم اأن هناك مانعًا اآخر اليعرفه. 
الرمان  النف�ص فقط؟ و�ضكان وادي  بالدفاع عن  بالتخندق يف مقرهم واالكتفاء  اأمروا  ملاذا 
من �ضيحميهم؟ اأم اأنهم يف �ضف االإرهابيني ولي�ضوا بحاجة اإىل حماية؟ ماهي فائدة االأ�ضلحة 
والبذل الر�ضمية التي متنح لهم �ضلطة مطلقة اإذا عجزوا عن �ضد هجوم يف عقر دارهم؟«.)2) 
ترت�ضي  فاإنها  املتطرفني،  ال�ضلطة عندما متنعهم من مواجهة  اإن  ي�ضري بطرف خفي  وكاأنه 
العنف بوجه من الوجوه. واإن كانت رواية »الورم« تلمح وال ت�ضرح، فاإن رواية »�ضادة امل�ضري« 
ت�ضري اإىل تواطوؤ العريف مع جماعة عمار بن امل�ضعود منذ االنتخابات و�ضواًل اإىل مرحلة العنف 

�ضد ال�ضعب واالأحزاب االأخرى.                                       
ثانيًا: ال�سلطة �سد التطرف:

اإن�ضاف  يجب  له،  ودافع  له  حمفز  بو�ضفه  باالإرهاب  ال�ضلطة  عالقة  عن  احلديث  بعد 
اجلانب االآخر من ال�ضلطة الراف�ص للعنف واملنا�ضل �ضده، ومهما كرث ال�ضيا�ضيون املتاآمرون 

1) الرواية، �ص104-103
2) رواية »الورم«، م�ضدر �ضابق، �ص118
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على بلدهم، فهذا ال يق�ضي البتة من اإنعدام اأ�ضوات �ضريفة ونزيهة تنا�ضل عن حقوق ال�ضعب، 
وترف�ص البغي والعدوان، اإ�ضافة اإىل اأن ماكان يحدث ي�ضعب على املرء جتاهله ردحًا طوياًل 
من الزمن، ومن الع�ضري التالعب واملراهنة على م�ضالح �ضعب كامل من اأجل م�ضالح ذاتية، 
اأن ال�ضلطة يف االآونة االأخرية ملرحلة العنف قد كثفت من حمالتها وجهودها  لذلك يالحظ 
ال�ضلطة  الدرا�ضة من احلديث عن دور  الروايات مو�ضع  �ضد املتطرفني. وال تخلو رواية من 
وهذا  اخلاطئة،  ملمار�ضاتها  االنتقادات  بع�ص  توجيه  من  ذلك  مينع  ومل  للعنف،  ومواجهتها 
امل�ضتور  وك�ضف  اأجل قول احلقيقة  وثانيًا، من  رادعًا،  يكون  الكالم  لعل  للتوجيه  اأواًل،  يكون: 
فلي�ص مهنة االأدب تزيني الواقع، ور�ضم �ضورة مثالية للمجتمعات، بل اأن االأدب ملتزم بعر�ص 
والكناية،  والرمز  والتخييل  والت�ضريح  للتلميح  تلجاأ  التي  اخلا�ضة  بطريقته  وك�ضفه،  الواقع 

وغريه من االأ�ضاليب الفنية املتبعة فيها.
وماحدث من مواجهات بني  رواية على حدا،  لكل  التطرق  اململ  التكرار  يكون من  ورمبا 
اأهم  يذكر  ف�ضوف  وعليه  والوقائع،  املالب�ضات  نف�ص  حتمل  قد  التي  وال�ضلطة،  املتطرفني 

االأحداث، وبع�ص املقاطع التي قد ت�ضاعد يف فهم طبيعة العالقة بينهما.  
اأن  بنا  اجلدير  من  واملتطرفني،  ال�ضلطة  بني  املواجهة  �ضور  من  من  لبع�ص  التطرق  قبل 

نحاول معرفة �ضبب العداء لرجل ال�ضلطة من قبل املتطرف؟ 
جميع الروايات جتمع على و�ضف املتطرفني الأي اأحد من رجال ال�ضلطة بالطاغوت، فكل 
عليهم  واجب  وقتله  طاغوتًا،  تعترب  للدولة  التابعة  والوزارات  احلكام  راية  حتت  يعمل  من 
وهذا اأمر غري قابل للنقا�ص، فكيف يكون احلال بالذين يعملون بوزارتي الدفاع والداخلية ، 
الذين تكون مهمتهم االأ�ضا�ضية الدفاع عن ال�ضعب من اأي اأعمال عنف و�ضغب، وبالتايل تكون 
و�ضعبها. فهذا هو  العنيفة �ضد اجلزائر مبوؤ�ض�ضاتها  واأعمالهم  االإرهابيني  مهمتهم مواجهة 
ال�ضبب اجلوهري يف �ضن الهجوم الدائم على االإرهابيني. وي�ضف �ضارد رواية »الويل الطاهر 
اأن  يعود اإىل مقامه الزكي« رجال ال�ضا�ضة وال�ضرطة بعد قرار االإرهابيني حماربتهم: »تقرر 
يخو�ص اجلميع احلرب �ضد هوؤالء العمالء الدخالء«.)3) بعدها حتدث املواجهة بينهم، فتارة 
يكون االإرهابي هو �ضيد املوقف، وتارة اأخرى ال�ضطوة تكون للجي�ص. وينتهي االأمر باأن تكون 
ثمة حماولة للحوار الداخلي مع احلكومة واالإرهابيني، و يو�ضح الويل الطاهر اإن االأزمة لي�ضت 
رهينة احلا�ضر بل هي اأزمة لها جذور تاريخية، ولها �ضواهد واأحداث ما�ضية:« ال. جي�ضكم 
انهزم، وهذه العجرفة اال�ضتعمارية، هي التي تت�ضبب يف الكوارث. متى انت�ضر جي�ضكم علينا. 

3) رواية »الويل الطاهر يعود اإىل مقامه الزكي«، م�ضدر �ضابق، �ص35
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ا�ضاألوا التاريخ. حتى عندما ننهزم، نلحق بكم ب�ضمودنا وعنادنا، وت�ضبثنا بديننا احلنيف، 
اخلوف والرعب«.)1)

والرواية الثانية التي تعر�ص للمواجهة بني املتطرفني وال�ضلطة هي رواية »الورم«، وكذلك 
هي تعر�ص ل�ضبب العداء من قبل ال�ضلطة جتاه االإرهابيني، والعك�ص كذلك.

فهم  احلكومة،  اأي  الطاغوت  مع  يتعاونون  اأنهم  اإىل  باالإ�ضافة  الدرك  يرون  فاملتطرفون 
االأرانب  مثل  اأ�ضبحوا  بالدرك؟  بالك  ت�ضغل  »ال  املتطرفني:  يهابون  جبناء  بنظرهم  كذلك 
اإقامتهم وال يجروؤون على اخلروج لياًل، النهار لهم والليل لنا«.)2) وعلى  يتح�ضنون يف مقر 
الرغم من تطرف املتطرفيني يف عنفهم وقتلهم الوح�ضي، االإ اأن نظرتهم فيها بع�ص ال�ضحة، 
فيقول اأحدهم عن رئي�ص املفرزة، اأنه مل يقبل هذا املن�ضب من اأجل خدمة اأهل وادي الرمان، 
�ضنحول  االأر�ص..  فوق  جنة  جديدة..  �ضقة  فخمة..  »�ضيارة  الذاتية:  م�ضاحله  اأجل  من  بل 
جنته هيا يابو �ضاقور. لنبداأ بها«.)3) اأما ال�ضلطة فلي�ص تراهم �ضوى«جماعات قليلة من قطاع 

الطرق«.)4)
يت�ضح كذلك اأمر اآخر، وهو اأن رجال اجلي�ص والدرك همهم الوحيد الق�ضاء على االإرهابيني 
القادة  مع  التفاو�ص  يريدون  الذين  ال�ضيا�ضة،  رجال  يف  اخللل  بينما  الوح�ضية،  واأعمالهم 
االإ�ضالميني، متنا�ضيني اإن كل حلظة ت�ضيع وي�ضيع معها كثري من ال�ضحايا من اأبناء ال�ضعب 
اأجل  االإ�ضالمويني من  الرابحة بيدي  والبطاقة  اإنهم كانوا قربانًا،  اإال  لي�ص لهم ذنب  الذين 
الو�ضول ملرادهم. تبداأ مواجهات عنيفة بني رجال ال�ضلطة واملتطرفيني، وتتوزع ال�ضحايا بني 
االثنني فيقتل من فريق الدرك بلقا�ضم عرقاوي من قبل �ضاب اإرهابي �ضغري ال�ضن، كما تقتل 
اأخت زوجة رئي�ص املفرزة، وذنبها الوحيد هو اإنها تربطها �ضلة قرابة باأحد رجال ال�ضرطة: 
اإليه«.)5) تنبئه  اأو هكذا خيل  اأو�ضال رابح بن �ضامل الأنه تعرف على �ضوت زوجته،  »ارتعدت 
بجرح اأختها �ضليمة. وبالطبع فاإن اأعمال العنف ال مت�ص االأ�ضخا�ص، فقط بل حتى االأماكن 
واملن�ضاآت، فيحرق االإ�ضالمويون دار البلدية، واخلوف مينع رجال املطافئ من التدخل حتى 

اأن ينتهوا من حتقيق مرادهم.
وت�ضتمر املواجهات بينهم اإال اأن للمتطرفني �ضطوة كبرية، فتنتهي اأحداث الرواية وقد عجز رجال ال�ضلطة 

1) ال�ضابق، �ص110
2) رواية »الورم«، م�ضدر �ضابق، �ص71

3) ال�ضابق، �ص81
4) ال�ضابق، �ص190
5) الرواية، �ص141
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عن الق�ضاء على املتطرفني، فهم اأخرب النا�ص باملراوغة والكر والفر، يقابلهم جي�ص �ضعيف 
يف اأجهزته وعتاده ويف تدريبه. ت�ضاطر رواية »�ضادة امل�ضري« رواية »الورم« يف هذا امل�ضري، 
الدرك  بعدما يظن  ال�ضرطة  يفر من رجال  امل�ضعود  بن  فعمار  امل�ضري  بنف�ص  تنتهي  وكذلك 
رواية  وكذلك  احتجزوا.  من  �ضمن  من  احتجزوهم  اأخريًا  واأنهم  �ضالتهم،  وجدوا  قد  اأنهم 
»�ضرفات الكالم« كانت تتطرق ملواجهات بني ال�ضلطة واملتطرفني، وحوادث اعتقال ال�ضرطة 
لبع�ص االإرهابيني، مثل اأخ �ضارد الرواية. كذلك يف رواية »بخور ال�ضراب« لب�ضري مفتي حتدثت 
للمتطرفني  وال�ضغب  العنف  الأحداث  ومتابعتها  تيقظها  من  الرغم  وعلى  اجلانب،  هذا  عن 
اأن حتمي ميعاد زوجة الطاهر �ضمني االإرهابي من قب�ضته وقتله  اأنها عجزت  اإال  ونواياهم، 
لها. وقد كانت روايتي »وادي الظالم« و«متاهات ليل الفتنة« ا�ضتملت على وقفة مطولة ملوقف 
ال�ضلطة، فكان حازمًا جدًا، وقد ق�ضي عليهم من قبل ال�ضلطة، فاملحكمة يف رواية »متاهات« 
حتكم باالإعدام على اثني ع�ضر �ضخ�ضًا، وباملوؤبد على ثالثة اأ�ضخا�ص)6)، وقد كانت لل�ضلطة 
وقفات حازمة مع االإرهابيني، فالحقتهم وقب�ضت على قادتهم، وهذا يت�ضح من خالل عناوين 

االأخبار يف ال�ضحف اجلزائرية »قوات اجلي�ص تق�ضي على جماعة اإرهابية خطرية«.)7) 
»قوات اجلي�ص تق�ضي على االأمري »اأبوتراب« االأفغاين..)8) بل هي تقف �ضد حتى من ي�ضاعد 
املتطرفني ماديًا من مثل حممد هارون، فتقب�ص عليه ب�ضبب هذا اجلرم: »توزع الع�ضكر على 
النقاط اال�ضرتاتيجية الدائرة بالفيللة ال�ضاخمة، تعالت اأ�ضوات العربات الع�ضكرية و�ضيحات 
اجلنود، اأخرجوه مغطى الوجه حتت بكاء زوجته و�ضراخ بناته وده�ضة اأبنائه، قلبوا امل�ضكن 

راأ�ضًا على عقب..«)9) 
وبالطبع تنتهي الرواية، واأحداث العنف التنتهي، ومايهم يف هذه الرواية من حيث مو�ضوع 
ال�ضلطة، اأن موقف ال�ضلطة ات�ضم باالإيجابية مع رواية »وادي الظالم«، بخالف بقية الروايات 
التي كانت توجه �ضهام النقد واالتهام لل�ضلطة، مع املتطرفني، وغريها من الظروف ال�ضيا�ضية 
واالجتماعية واالقت�ضادية التي كانت م�ضيطرة اآنذاك، ومدى تفاوت الرتكيز على الظروف 

وامل�ضببات يرجع اإىل التفاوت يف املرجعيات واالأيديولوجيات التي ينت�ضب لها الروائيون.
بهما  انتهت  اللتان  الوحيدتان  الروايتان  هما  مت�ضظية«  و«مرايا  الظالم«  »وادي  وروايتي 
كتبت  قد  الظالم«  »وادي  رواية  اأن  يف  ال�ضبب  يكون  قد  اجلزائرية،  االأهلية  احلرب  مرحلة 
من  وم�ضتوحاة  طبيعية،  النهاية  هذه  فتكون  االإرهاب،  نهاية  فرتة  يف  اأي  2005م،  عام  يف 

6) رواية »متاهات ليل الفتنة«، �ص53
7) الرواية، �ص55

8) الرواية، �ص217
9) الرواية، �ص95
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اإنهم  اأو  الواقع. وقد يكون الروائيون االآخرون لهم ا�ضت�ضرافات للم�ضتقبل ب�ضورة �ضوداوية، 
يعر�ضون للواقع الراهن كما هو من دون ا�ضت�ضراف، ففرتة تاأليف الروايات تتفاوت من بداية 

الت�ضعينيات حتى مطلع االألفية الثالثة. 
كذلك رواية »اجلنازة« لر�ضيد اأبو جدرة انتهت اأحداثها بانتهاء العنف، وبوقفة حازمة من 
ال�ضلطة اجلزائرية،  وموؤ�ض�ضاتها حتى يق�ضى على االإرهاب، يف م�ضهد ت�ضفه �ضاردة الرواية، 
وهو االحتفال بانتهاء اأحداث العنف، تقول: »ع�ضية راأ�ص ال�ضنة كان يوم ثالثاء على ما اأعتقد؛ 
و�ضل علي اإىل مكاتب الفرقة، عند ال�ضاعة 11:59. كان م�ضحوبًا بزوجته، وبني ذراعيه كان 
يحمل �ضندوقه امل�ضكر 1983. كنا جمتمعني كلنا يف القاعة الكربى املزدانة ب�ضور عمالقة 
متثل �ضور �ضحايا االإ�ضالموية، ومقاالت �ضحفية. اأردت اأال ين�ضى اأحد تلك ال�ضحايا. كانت 

ذاكرتي طويلة. طويلة جدًا«.)1)         
وبالطبع هذه الرواية مرتجمة عن الفرن�ضية للكاتب اجلزائري املعروف ر�ضيد اأبو جدرة، 

ولي�ضت الرواية هنا مو�ضعًا للدرا�ضة بل للمقارنة واال�ضت�ضهاد فقط.  
رابعًا: جدلية املتطرف واملجتمع:

عندما يدور احلديث عن جدلية املتطرف واملجتمع، فاإن احلديث �ضوف ي�ضمل جميع فئات 
املجتمع اجلزائرية، من �ضيوخ واأطفال، ون�ضاء ورجال، ومن جميع فئات العاملني من مدر�ضني 
ومدر�ضات ومهند�ضني واأطباء، وق�ضاة ورجال دين. ولكن ي�ضتثنى من هذا املثقفني من اأدباء 
و�ضحفيني، ورجال ال�ضرطة، اأي ال�ضلطة، وذلك الأنه قد اأفرد لهم مبحثني خا�ضني، يف جدلية 

املتطرف وال�ضلطة، وجدلية املتطرف واملثقف.
التالية:  الفئات  على  تنق�ضم  �ضوف  للعنف،  تعر�ضت  التي  املجتمع  فئات  ت�ضنيف  وعند 
بع�ص  حملت  الأنها  �ضتنفرد  املراأة  و�ضورة  الن�ضاء،  وق�ضاة،  دين  ورجال  �ضيوخ  من  الرجال 
الدالالت التي ينبغي الرتكيز عليها. باالإ�ضافة اإىل االأماكن العامة ومن�ضئات الدولة التي لقيت 

التدمري واخلراب.
الرجال وال�سيوخ والأطفال:

املتطرفون  يوفر  ومل  وال�ضغب،  العنف  اأعمال  من  وافرًا  ن�ضيبًا  الرجال  فئة  احتلت  لقد 
طريقة ب�ضعة يف التدمري والتعذيب، وقد عر�ضت روايتي »فو�ضى احلوا�ص« و«الورم« و«متاهات 
ليل الفتنة« ملقتل من ميتهنون ال�ضواقة االأول قتل؛ الأنه يعمل �ضائقًا عند اأحد كبار امل�ضوؤولني، 

1) ر�ضيد بو جدرة، »اجلنازة«، دار الفارابي، لبنان، الطبعة االأوىل 2003م، �ص173
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زوج حياة، ال�ضاردة، فتقول عن مقتله: »فجاأة خطفتني من اأفكاري طلقات نارية انطلقت على 
والتفت  انتف�ضت.  اخرتقني.  ر�ضا�ضها  لكاأن  مباغتة، حتى  بقوة  دويها  وهزين  مني.  مقربة 
مذعورة خلفي. فلم اأملح �ضوى �ضاب، اأ�ضبح على عدة اأمتار مني يرك�ص ك�ضهم و�ضط النا�ص، 
وال  ال�ضيارة،  داخل  اأره  فلم  اأحمد،  عمي  عن  بحثت  اجل�ضر.  من  يتفرع  زقاق  عند  ويختفي 
خارجها. تقدمت خطوات نحو اجلهة االأخرى. واإذا بج�ضده ممددًا على االأر�ص ودم ينزف 

من راأ�ضه، ومن �ضدره«.)2)
هذا الذي حدث هز ال�ضاردة وجدانيًا واالأفراد الذين ي�ضاهدونه، فكيف يكون احلال مبن 

وقع عليه العنف والقتل؟! وهل الهدف من العنف اإفزاع االآخرين وترهيبهم؟!              
اإن كان جنا من  اأما رواية »الورم« فاإن حال ال�ضائق �ضيكون اأخف وطاأة من �ضابقه، فهو 
املوت، فاإنه �ضي�ضعر �ضعور امليت، الأنه هدد بالقتل وعا�ص حلظات والبندقية ترافقه، فحاول 
االإرهابيني اإزهاق روحه، وماذنب عبد القادر ال�ضائق، اإال اأنهم طمعوا يف �ضيارته ذات احلجم 
اأحد  بو�ضاقور  ياأتيه  االأحزاب،  وال  بال�ضيا�ضة  يهتم  مل  الذي  الب�ضيط  الرجل  وهو  الكبري، 

اجلماعات امل�ضلحة:
»خذ طريق روفيغو واخرج من القرية دون اأن تتوقف اأو ت�ضري بيدك اإىل اأحد. حذار من 

الطي�ص. عندي م�ضد�ص م�ضمر من ظهرك. اإذا اتبعت ن�ضائحي فلن ي�ضيبك مكروه«.)3)
وغري ال�ضواق فاإنه مل ت�ضلم اأب�ضط ال�ضخ�ضيات، فـ«وادي الظالم« يعر�ص ل�ضخ�ضية املراأة 
التي �ضبيت من قبل االأمري اأبو هيثم، وقد قتل زوجها، بعد عمليات من النهب وال�ضرقة، وقتل 
فلم  االأخرية  االأ�ضابيع  يف  ك�ضلتم  قد  »اأراكم  قائاًل:  يعاتبهم  هيثم  اأبو  هو  فها  الرعاة،  اأحد 
تكادوا تفعلون �ضيئًا ذا بال يارجال.. فمنذ تنفيذ حكم اهلل يف االأمام الكافر.. ومنذ �ضقتم 
يخلي  اأن  من  لتمنعه  رعائه  اأحد  وقتلتم  منها حالاًل،  لناأكل  رغبان  ال�ضيخ  موا�ضي  من  فرقًا 
تفعلوا  تكادوا  الكافر.. مل  زوجها  قتلتم  اأن  بعد  و�ضبيتم رحمة  تريدون،  ماكنتم  وبني  بينكم 

�ضيئا كثريا..«.)4)
كل هذه االأفعال االإجرامية يف حق االأبرياء التر�ضي اأبا هيثم، وهل ال�ضخ�ضية ال�ضيكوباتية 

تر�ضى بال�ضر القليل؟!
وال�ضيا�ضي  �ضياف،  بو  حممد  الرئي�ص  ال�ضيا�ضي،  مقتل  اإىل  الغزال«  »دم  رواية  وتعر�ص 

2) رواية »فو�ضى احلوا�ص«، م�ضدر �ضابق، �ص109
3) رواية »الورم«، م�ضدر �ضابق، �ص64

4) رواية »وادي الظالم«، م�ضدر �ضابق، �ص194
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النائب، بالالإ�ضافة اإىل االأديب وزوجته. وقد عر�ص مل�ضهد قتل الرئي�ص حممد بو�ضياف يف 
�ضفحات �ضابقة، وفيما يلي �ضرد من الراوي ملقتل اأع�ضاء املجل�ص البلدي: »ومتر اأربعة اأيام 
على وقوع الع�ضو االأول من املجل�ص اال�ضت�ضاري، وهاهو ع�ضو اآخر، طبيب وكاتب معروف يلقى 

م�ضرعه يف عيادته ويف قلب الق�ضبة«.)1)
ومن االأمور املثرية للده�ضة، والتي متثل اإراداة احلياة بكل معانيها موقف عبد النور، الذي 
من  اأقوى  فيه  احلياة  رغبة  كانت  بل  للعدم  ي�ضت�ضلم  فلم  الر�ضا�ص،  املتطرفون  عليه  اأطلق 
قفزة  القبور  �ضواهد  »فوق  يقفز:  الذي جعله  والالإجرام، حب احلياة هو  العنف  و�ضائل  كل 

العظماء من الريا�ضيني على الرغم من اأنه مابني اخلم�ضني وال�ضتني من العمر«.)2)
ومن الغريب يف املو�ضوع اأن يكون ن�ضيب رجال الدين كذلك هو القتل والتعذيب من قبل 
املتطرفيني، ملاذا واأين تكمن العلة؟ الأن رجل الدين رف�ص اأن يبيح قتل النف�ص التي حرم اهلل 
من  ويحارب  يقتل  فاإنه  ال�ضرعية  االإجرامية  اأعمالهم  ويعطي  معهم  يتواطاأ  واأن  باحلق؟  اإال 

قبلهم.
وهذا االأمر يتجلى يف رواية »�ضادة امل�ضري« التي تعر�ص ملوقف اإمام امل�ضجد الذي يعر�ص 
عليه املتطرفون من�ضورات لبع�ص اللوائح والت�ضريعات التي و�ضعوها من لدنهم من دون فهم 
�ضحيح للدين فرف�ص اأن يوؤيدها، كما رف�ص اأن يتحدث يف خطبة اجلمعة عن اأي تاأييد لهم وال 
الدعوة اإىل مبادئهم، ومع هذا ياأتيه عدو اآخر وهو ال�ضلطة التي تتهمه مب�ضاعدة املتطرفني، 
فيلقى العنف والتعنيف من الطرفني، فياأتيه العريف ليقتاده اإىل االعتقال بعد اأن اأعطاه فر�ضة 
لل�ضالة: »اإين انتظرك خارجًا اأمام باب امل�ضجد، واإذا مل تنته من �ضالتك اأيها النج�ص يف 

خم�ص دقائق وتخرج اإيل بنف�ضك فاإنني �ضاأعود اإليك الأقتلك كاأنني اأقتل ح�ضرة«.)3)
ومادام احلديث عن العنف يدور يف فلك رواية »�ضادة امل�ضري«، فال نن�ضى احلديث عن 
الفتى الذي كانت مبعيته جمموعة من املجالت وال�ضحف امللونة التي حتمل �ضورًا ن�ضائية، 

فكان ن�ضيبه اأنه جلد وحول اإىل اجلبل، كي يلقى جزاءه.)4) 
وال�ضباب،  الق�ضاة،  مثل  من  الرجال  لبع�ص  ح�ضلت  التي  العنف  اأحداث  من  وغريها 
الق�ضاة  اأحد  اغتيال  عن  االأتوبي�ص  حمطة  يف  يكرث  احلديث  بداأ  دقائق  »وبعد  واالأطفال: 

�ضباح هذا اليوم هو وابنه ال�ضغري«.)5)
1) رواية »دم الغزال«، م�ضدر �ضابق، �ص109

2) ال�ضابق، �ص144
3) رواية »�ضادة امل�ضري«، �ص134

4) الرواية، �ص102
5) الرواية، �ص100
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باالإ�ضافة اإىل حوادث االإبادة اجلماعية لعوائل باأكملها كما حدث رواية »�ضادة امل�ضري« اإذ 
اأبيدت قرية بكاملها ولكن لي�ص من قبل اجلماعات االإ�ضالمية بل من قبل ال�ضلطة كما �ضبق 

واأن ذكر.
الفتنة«،  ليل  »متاهات  رواية  هي  باأكملها،  عوائل  الإبادة  تتطرق  التي  الثانية  الرواية  اأما 
وما اأب�ضع امل�ضهد الرتاجيدي الذي تعر�ضه الرواية، عن طريق خرب �ضحفي: »اخلرب: جمزرة 
بوفاريك بخم�ضة كيلومرت، فمنذ ع�ضرات  بلدة  يبعد عن و�ضط  »�ص«  ببوفاريك دوار  جديدة 
ال�ضنني جتمعت خم�ضني عائلة )50) لتعي�ص من فالحة املتجه اخل�ضبة. حلم ب�ضيط؟! وهذا 
اأم�ص  يوم  بالباريان.  مبنية  التي عو�ضت مب�ضاكن   الق�ضديرية  م�ضاكنهم  به  توحي  ماكانت 
كانت �ضيارات ال�ضحن هاربة بعائالت واأمتعة ب�ضيطة، بعد ليلة رعب قتل فيها )41) �ضخ�ضا 
اأي �ضكان الدوار. بينما ال يزال باقي ال�ضكان حتت ال�ضدمة، فبعد منت�ضف ليلة االأحد اإىل 
االإثنني هاجمت جماعة اإرهابية )بني15 و30) �ضخ�ص الدوار، بعد تلغيم مداخله وكان من 
بني االإرهابيني اأبناء الدوار، حيث ق�ضدوا عدة م�ضاكن خا�ضة م�ضكن عائلة »م« والتي ذبحوا 

ثمانية ع�ضر فردا منها..«.)6)
فما اأب�ضعه من م�ضهد، وما اأعجبها من مفارقة جمموعة اأ�ضر ارت�ضت اأب�ضط االأماكن م�ضكنًا 
اأحالمها  عراءها،  ومايك�ضي  واأدها،  يقوم  ما  �ضوى  �ضيء  كل  من  زاهدة  احلياة  تعي�ص  لها، 
العدوانية، وتبعرثها  النف�ص  تاأتي هذه  اأحد. فكيف  اأي  ب�ضيطة جدًا.. ومل ت�ضكل خطرًا على 

وتدمرها، وال ترتك لها اإال ال�ضدمة والفجيعة.
مام�ضى ي�ضجل ويوثق جزءا �ضئياًل من �ضور العنف الدائرة بني املتطرف واملجتمع، وقد 
خ�ض�ص احلديث عن العنف الواقع على الرجل. وفيما يلي �ضيدور احلديث عن العنف املوجه 

�ضد املراأة من قبل املتطرف. 
جدلية املتطرف واملراأة:

يف هذا املبحث �ضوف يدور احلديث عن منوذجني متغايرين ل�ضورة املراأة، النموذج االأول 
واختطاف  قتل  من  العنف  �ضور  �ضتى  وتواجه  والتطرف،  للعنف  �ضحية  تقع  التي  املراأة  هو 

واغت�ضاب و�ضرب وغريه، وهذا اأمر متواجد يف معظم الن�ضو�ص الروائية قيد الدرا�ضة.
اأما النموذج االآخر فهو منوذج املراأة املثال، االأمل املن�ضود، املراأة رمز الوطن، املراأة التي 

يبذل كل �ضيء يف �ضبيل احل�ضول عليها وعلى ر�ضائها، وهذا �ضوف يتبني يف الطرح التايل:

6) رواية »متاهات ليل الفتنة«، م�ضدر �ضابق، �ص128
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1( املراأة الواقعة حتت �سطوة العنف:
اأواًل: الأنها  االأمرين،  اأنها تعاين  املراأة اجلزائرية، �ضيالحظ  التاأمل جيدًا يف موقف  عند 
للتيارات  قوي  مد  و�ضط  تعي�ص  الأنها  ثانيًا:  تقليدية.  عربية  جمتمعات  �ضطوة  حتت  تعي�ص 
مع  واملتعة  الطعام  لهم  تقدم  لهم،  �ضوى جارية  املراأة  من  الترى  التي  املت�ضددة،  االإ�ضالمية 
بدلوها،  لتديل  العمل  اإىل  اإثبات وجودها واخلروج  فاإن هي حاولت  لعقلها،  الكامل  التغييب 
وتوؤدي ر�ضالتها يف احلياة �ضوف تواجه �ضهام املوت يف طريقها، والبنادق ترت�ضد لها دربها. 
املجتمع  يف  االأ�ضرة  داخل  والعنف  املراأة  »و�ضعية  عنوان:  حتت  حمداوي  ملحمد  مقال  ويف 
اجلزائري التقليدي«. يف جملة اإن�ضانيات يف مقاربات خا�ضة حول العنف الواقع يف اجلزائر، 
يقرر الباحث اإن املراأة اجلزائرية وقعت منذ اأمد بعيد حتت �ضلطة اخلوف والرهبة من خالل 
العديد من االأعراف القارة يف ذهنية الرجل اجلزائري اأواًل، ومن ثم نظرة املراأة اجلزائرية 
ال�ضلطة  االأب مي�ضك زمام  باأن  تبداأ  الو�ضعيات،  العديد من  اإىل  املقال  ي�ضري  ثانيًا.  لنف�ضها 
املطلقة وهو املتحكم ب�ضوؤونها �ضواء كان م�ضيبًا اأو خمطئًا: »نعم تلهم ال�ضلطة االأبوية الرهبة 
اأو  ال�ضرب  االأطفال حقه يف  االأب على  اأمار�ص  �ضواء  الطاعة واخل�ضوع  اإىل  واخلوف وتدفع 

التخجيل اأو اال�ضتهزاء«.)1)
اأن  اأنها ال ت�ضتطيع  كذلك يت�ضح اإن املراأة حتتل يف هذا النظام و�ضعية دونية)2)، لدرجة 
تفكر بينها وبني نف�ضها بفرح اأ�ضرتها عند قدوم مولودة جديدة يف هذه االأ�ضرة. وعند الزواج 
فاإنها تتزوج من دون اإعطائها حتى الفر�ضة يف الرد اأو القبول اأو اختيار �ضريك حياتها. بل 
اإن الرجل يرث عن اأبيه بينما املراأة حمرومة من حق امللكية واملرياث: »وكما حترم املراأة من 
وتوارثها حرمانًا  االأر�ص  فاإنها حترم من حقها يف ملكية  القرار،  اأخذ  اأو  حقها يف االختيار 
ي�ضور مدى العنف الذي تكون املراأة حماًل له يف العائلة حتت �ضلطة اأبيها اأو اأخيها اأو زوجها 
اأو اأخوة هذا االأخري«.)3) ومايثري الت�ضاوؤل والده�ضة هو اإن املراأة ذاتها توافق على اأنها كائن 

�ضعيف البنية وه�ضة وال ت�ضتطيع احلياة اإال يف وجود �ضلطة الرجل وحمايته. 
وتوافق الباحثة حممد حمداوي يف النتيجة التي تو�ضل اإليها يف حتليله للموقف: باأن االأب 
ال يق�ضو وال يعنف املراأة اإال من اأجل احلفاظ عليها من االنحراف وال�ضلوكيات اخلاطئة. هذا 
اأن يقر باأن هناك نوعًا من الثقافة يعي�ضه العامل العربي ا�ضمه ثقافة العنف،  مايجعل املرء 
1) حممد حمداوي، »و�ضعية املراأة والعنف داخل االأ�ضرة يف املجتمع اجلزائري التقليدي، جملة اإن�ضانيات، 

مرجع �ضابق، �ص17
2) مل تذكر و�ضعية املراأة اجلزائرية يف املجتمع اجلزائري، اإال الأن هذه الو�ضعية لها جتليات يف الرواية 

اجلزائرية املعا�ضرة، و�ضيت�ضح من خالل االأمثلة التالية.
3) ال�ضابق، �ص21
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الذي تعود الرجل اأن ميار�ضه على املراأة املخلوق ال�ضعيف بوجهة نظره الذي الي�ضتطيع العي�ص 
اإال حتت ظل رجل.                               

الن�ضاء من حوامل وطالبات ومعلمات، الالتي  الروائية ملجموعة من فئات  املتون  تعر�ص 
كان ن�ضيبهن العنف ب�ضور متعددة من ال�ضرب واخلطف واالغت�ضاب حتى القتل. 

بالتاأكيد اإن �ضور العنف �ضد املراأة لها �ضور �ضتى ومتعددة، ومل تخل رواية من الروايات 
من جانب من جوانبها. 

اأول منت روائي يتطرق للعنف الواقع على املراأة هو ن�ص »وادي الظالم« لعبدامللك مرتا�ص، 
�ضعدون  بني  قبيلة  �ضيخ  ابنة  لرحمة  تعر�ص  االأوىل  العنف  يعر�ص حلالتني من حاالت  حيث 
اأبنائها واأ�ضبحت �ضبية من ال�ضبايا الالتي يحتفظ بهن االإرهابيون،  التي قتل زوجها و�ضرد 
اإىل  في�ضتغلن باخلدمة لديهم يف طهي الطعام ومتعلقات املعا�ضة بينما يحولوهن يف امل�ضاء 
جارية يف الفرا�ص، يتناوب عليها الواحد تلو الواحد، وعندما حتمل فاإنها التعرف اأبا لطفلها؟ 
فتقول لعائ�ضة: »كل ليلة اأ�ضتقبل وح�ضًا يلتهمني. وال نوم وال راحة طول الليل!.. ثم تعاد الكرة 

بعد اأن ينتهي الدور!.. اأنا حبلى بثالثة اأ�ضهر، ياعائ�ضة! واأنا يف جحيم حقيقي«.)4)
اأما احلالة الثانية هي حالة عائ�ضة بنت االأ�ضتاذ ولكن لي�ص هنا مدار احلكي عنها، الأنها 

من �ضمن احلاالت الالتي تعر�ص ل�ضورة املراأة الوطن.
كذلك يف رواية »الورم« ملحمد �ضاري فاإن املراأة التي تتعر�ص للعنف هي �ضقيقة زوجة رئي�ص 
املفزرة، وكل ذنبها اإنها ت�ضكن معه يف منزل واحد وتربطهما عالقة الن�ضب، فتقتل يف اإحدى 

الهجمات على املفرزة.
اأما رواية »حار�ضة الظالل دون كي�ضوت يف اجلزائر« فاإن �ضيدة تبلغ من العمر 38 عامًا، 
تعيل ثالث بنات منف�ضلة عن زوجها تقتل �ضر قتلة على اأيدي املتطرفني امل�ضلحيني، وال تطلب 
منهم �ضوى اأن يخرجوا الفتيات لكي اليروا هذا املنظر الب�ضع: »وقبل اأن يحز رقبتها �ضرخت 

ب�ضعوبة للمرة االأخرية: اأرجوكم اأخرجوا البنات، اتقوا اهلل، ال تفعلوا هذا اأمامهم«.)5)
كما تعر�ص رواية »بخور ال�ضراب« لقتل املراأة زوجة االإرهابي، التي قتلت على يد زوجها 
الذي كانت تظنه مقتواًل، بداأت متار�ص طقو�ص حياتها الطبيعية، فاختطفها وقتلها بذريعة 

»االنتقام من زوجته«.)6)

4) رواية »الورم«، �ص255
5) رواية »حار�ضة الظالل دون كي�ضوت يف اجلزائر«، �ص31

6) رواية »بخور ال�ضراب«، �ص154
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وغري هذه من احلوادث ال�ضابقة الذكر، هناك العديد من الن�ضاء احلوامل، الالتي عذبن 
وبقرن من بطونهن انتقامًا منهم ومن براعم االإن�ضانية التي �ضرتى النور.

هذه عينة ب�ضيطة من �ضور العنف التي تعر�ضت لها املراأة من قبل املتطرفني، وعر�ضت هنا 
كاأمثلة للعنف الواقع عليها ولي�ضت اإح�ضاء لكل ماحدث من وقائع عنف عليها.

2( �سورة املراأة الوطن:
عند التاأمل يف الروايات اجلزائرية املدرو�ضة، ينتبه القارئ اإىل �ضورة املراأة الوطن، من 
»بخور  الفتنة«،  ليل  »متاهات  مت�ضظية«،  »مرايا  الظالم«،  وادي   « احلوا�ص«،  »فو�ضى  مثل: 

ال�ضراب« و«حار�ضة الظالل«.
تعر�ص رواية »فو�ضى احلوا�ص« الأحالم م�ضتغامني، اإىل �ضورة املراأة كرمز للوطن، النهر 
اإىل  القارئ  ولينتبه  اإما،  اأم  حياة  اأو  فاأحالم  الكل،  منه  االرتواء  اإىل  يتطلع  الذي  اجلاري 
هذه االأ�ضامي املتعددة، التي تبني متاهي عدة ن�ضاء يف امراأة، زوجة لل�ضيا�ضي رجل ال�ضلطة 
الع�ضكري وهذا يبني اأن اجلزائر هي ملك لل�ضلطة اأو التحكم ب�ضوؤونها هو ال�ضلطة، هذا الزوج 

الذي الترف�ضه ولكنه تر�ضخ وتتقبل و�ضعها معه.  
يف نف�ص الوقت تعاين اأحالم من رف�ص اأخيها نا�ضر لها، طاملا هي زوجة لرجل ال�ضيا�ضي 
�ضد اأخيها االأ�ضويل االإ�ضالموي، وهو يف ذات الوقت ي�ضعر بحاجة اإليها وحنني عارم بني فرتة 
وفرتة، واليحول بينهما �ضوى اإنها زوجة خل�ضمه ال�ضا�ضي. ولكن اأحالم من حتب؟ مبا اأنها 
ترف�ص توجهات نا�ضر، و�ضلطة الزوج، اإنها تتوق اإىل الرجل ال�ضحفي عبد احلق ولنالحظ 
اإىل  �ضكن  من  متنقاًل  يعي�ص  والذي  احلقيقة،  للواء  احلامل  الرجل  هذا  هنا،  اال�ضم  داللة 
اآخر والميلك �ضوى احلقيقة ينا�ضل بها من اأجل حترر الوطن من �ضا�ضة نهبوا خريات البلد 
و�ضيعوه بتواطوؤاتهم، واأ�ضوليني مل يجدوا �ضوى العنف والق�ضاء على ال�ضعب و�ضيلة من اأجل 
اأجل  الفداء من  امل�ضكني كب�ص  ال�ضعب  اأو جلعل هذا  الدفينة،  اأحقادهم  البع�ص من  تنفي�ص 

الو�ضول اإىل هدفهم، الدولة .
يف رواية »وادي الظالم« فاإن عائ�ضة ابنة االأ�ضتاذ اأحمد، املتعلمة واملثقفة اجلميلة، رمز 
للجزائر، تتزوج من �ضعدون، ال�ضاب الفار�ص ال�ضجاع ذو احلمية، وهو الذي قبلت به عائ�ضة 
زوجًا يف نهاية املطاف. للداللة على اأن عائ�ضة االأر�ص والوطن التقبل بذوي االأطماع بل حتتاج 

اإىل من يهمه ال�ضالح العام، ويعلي من م�ضلحة الوطن على م�ضاحله الذاتية.
اأخرى لعبد امللك مرتا�ص »مرايا مت�ضظية« يلح املوؤلف على نف�ص ال�ضورة التي  يف رواية 
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ير�ضمها للمراأة الوطن، فتكون عالية بنت من�ضور، هي اأمرية الربوات ال�ضبع التي يطمح اإليها، 
�ضيوخ تلك الربوات، ويتقاتلون من اأجل احلوز على ر�ضاها، ومن اأجل اأن تقبل به زوجًا، لي�ضكن 
يف ق�ضرها املختلف عن الق�ضور، املليء باجلوار احل�ضان، والذهب والقوت واملرجان، واملطل 
على الربوات ال�ضبع، كل هذا يجعل من القارئ اأن يت�ضور املراأة رمز الوطن، الذي هو متطلع 
ل�ضيوخ هذه الربوات، وكل ربوة كانت رمزًا لفرقة من الفرق املتناحرة يف اجلزائر، والتعددية 
احلزبية. ويف اأحد احلوارات تقول عالية بنت من�ضور ولنالحظ داللة االإ�ضم، عالية ومرتفعة 
عن الكل، اأما من�ضور، فهو داللة على اأنها �ضتنت�ضر كما انت�ضرت يف املا�ضي على من اعتدى 

فاأنها �ضتتغلب على الظروف وال�ضعاب، وتكون اأبية على كل من يحاول اأن يفتك بها:
»عالية بنت من�ضور الحتب اأن ت�ضفك الدماء فيكم. بينكم. هي متقت اإراقة الدماء واأنتم 
تريقونها. هي متقت البغي والعدوان واأنتم تبغون وتعتدون. ومع ذلك التزالون تتعلقون بها. 

تتقاتلون من اأجل اأن ت�ضري لكم بق�ضرها وجمالها. وبكل مايف ق�ضرها من خريات..«.)1)
عالية بنت من�ضور، جتيب �ضيخ اإحدى الربوات الربوة البي�ضاء، �ضيخ بني بي�ضان، باأنه ال 
يجوز اأن ميتلكها اأحدهم من دون االآخر، فتجيبه قائلة: »وهل �ضرت�ضى القبائل املتناحرة باأن 
تتزوجني اأنت. وت�ضتاأثر بي اأنت وحدك، وهم ينظرون؟ اأال تعلم اأن دون ذلك اأهوااًل وقتااًل. 

ودماء �ضتجري اأنهارًا من حول الروابي؟ فال يزداد الو�ضع اإال فتنة و�ضوءا...«.)2)
الوطن غري خفية،  املراأة  ال�ضابق يف رواية عبدامللك مرتا�ص تالحظ �ضورة  العر�ص  من 
نوع  ال�ضخ�ضيتني، واليوجد  والتماهي بني  الغمو�ص  نوعًا من  الداللة فال يعرت�ضها  ووا�ضحة 
من الغمو�ص، اأو ال�ضعوبة يف فهم الرمز اأو ال�ضورة، فمنذ ال�ضفحات االأوىل للرواية، يفهم 
القارئ باأن عالية بنت من�ضور رمز يق�ضد به الوطن، وهذا يلغي عن�ضر الت�ضويق من الق�ص 
اإال يف  الوطن  املراأة  التي مل تكتمل مالمح �ضورة  واحلكي، بخالف رواية »فو�ضى احلوا�ص« 

نهاية املو�ضوع.
ومل تخل رواية »حار�ضة الظالل« لوا�ضيني االأعرج من �ضورة املراأة الوطن، فتعر�ص لق�ضة 
مرمي وم�ضطفى، هذه الفتاة احللم املن�ضود ملعظم الرجال، بينما هي ال تريد �ضوى م�ضطفى 
با�ضتماتة من  والدفاع  بها  بالتغني  الكل  ي�ضتعد  التي  املراأة  عنها، هذه  ينا�ضل  الذي  املثقف 
كالمنا،  باأقلنا  مغرمة  كانت  اأنها  نعرف  جميعا  »كنا  م�ضطفى:  وتع�ضق  الكل  ترف�ص  اأجلها 
م�ضطفى، كانت معاركنا كلها خا�ضرة، وحدها احلرب التي يخو�ضها م�ضطفى ب�ضمت، كانت 

1) رواية »مرايا مت�ضظية«، م�ضدر �ضابق، �ص37
2) ال�ضابق، �ص58
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هي االأ�ضدق �ضد اأحمد بو �ضنادر ابن ال�ضحار الذي اأق�ضم اأن يفوز مبرمي مهما كان الثمن فهو 
اأوىل بها الأنها ابنة عمه ال�ضهيد«.)1)

الرواية  يف  االأجنبي  �ضورة  كذلك  تلوح  واملراأة،  االإرهابي  جلدلية  ال�ضابق  العر�ص  وبعد 
تنبئ  للجزائر  قدومهم  �ضاعة  اإن  بل  املنبوذين،  قائمة  على  فكان  منه،  املتطرفيني  وموقف 
بقدوم حتفهم، هذا ماعر�ضته رواية »حار�ضة الظالل« لوا�ضيني االأعرج، التي بنيت اأحداثها 
على هذا الزائر االأجنبي االإ�ضباين دون كي�ضوت، الذي قدم من اأجل عمل كتاب عن جده دي 
وعميل،  باأنه جا�ضو�ص  فاتهم  ومر من خاللها،  بها  التي عرب  االأماكن  وت�ضجيل  �ضريفانت�ص، 
ووجوده يف اجلزائر يهدد االأمن الداخلي للبلد. وح�ضي�ضن قد ا�ضت�ضعر باخلطر منذ البداية 
فيقول: »على كل.. اأحتدث عن االإ�ضالميني. يخططون الغتيال كل االأجانب الذين مل يغادروا 

البلد بعد انتهاء مهلة االإنذار«.)2)
وقد �ضدق حد�ص ح�ضي�ضن يف ق�ضية دون كي�ضوت، فلم يلبث يومني يف اجلزائر حتى احتجز 
ومل يخرج اإال بتدخل من مندوب ال�ضفارة االأ�ضبانية، ومل يفت هذا الزائر االأجنبي اأن يدون 
هامة  نقطة  وهذه  الغربي،  واالآخر  االأنا  جدلية  ليبني  اجلزائر،  يف  يحدث  فيما  مالحظاته 
ت�ضجل يف �ضالح الروائي اجلزائري وا�ضيني االأعرج، وتعد روايته هذه هي الوحيدة من بني 
الروايات، مو�ضع الدرا�ضة، التي حتدثت عن هذا اجلانب. ومن املهم العودة اإىل هذا ال�ضيف 

الذي �ضجل �ضهادة يف ذكر ماحدث للجزائر من وجهة نظر االآخر:
»كنت اأحلم بروؤية مدينة، ولكني راأيت مدينة بكاملها تزحف نحوي بورود الكا�ضي والنوار 
وبعطرها وبعاداتها وق�ض�ضها ولكن كذلك بخليطها الغام�ص من الروائح الكريهة، التي ت�ضبه 
رائحة اجلثث املتف�ضخة. مدينة اأخرى تن�ضاأ االآن يف داخلي ورمبا يف اأعماقنا جميعا، داخل 

هذه احلالة من الالجدوى والعبث«.)3)
كما ي�ضف نظرة االأ�ضبان اإىل فكرة ال�ضفر اإىل اجلزائر باأنها مغامرة جنونية، واأنها رحلة 
التقيت بهم �ضوروا يل اجلزائر يف �ضكل جمزرة:  الذين  اإىل املوت، فيقول يف ر�ضالته: »كل 
اأجانب مذبوحني عند بوابات املطار، اأج�ضاد م�ضيحيني مقطعة وممزقة ب�ضكل متوح�ص يف كل 

املدن تقريبا«.)4)

1) رواية »حار�ضة الظالل«، �ص201
2) ال�ضابق، �ص34

3) ال�ضابق، �ص137
4) ال�ضابق، �ص143
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وهذا ي�ضع اجلزائر يف و�ضع الحت�ضد عليه من االنغالق على الذات، وعدم التوا�ضل مع 
العامل ب�ضورة من اأ�ضواأ ال�ضور مادامت حيزا للموت والرعب.
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يف هذا البحث يق�ضد بالتجليات: هي االآثار الناجمة عن العنف التي خيمت على اأجواء 
اأجواء  اإال  يرى  ال  القارئ  فاأ�ضبح  االأ�ضخا�ص،  عالقات  ويف  االأماكن  يف  وت�ضربت  الروايات، 
واحلفاظ  واحلذر  اخلوف  يحركها  ب�ضرية  جمموعات  اإال  واليرى  والروحي،  اجل�ضدي  املوت 
على احلياة التي اأ�ضبحت حتت وطاأة ب�ضر جردوا من االإن�ضانية، بني تواطوؤات ال�ضا�ضة، وبط�ص 
االإرهابيني. من هذه التجليات املفروغ منها: قتل كثري من اأبناء ال�ضعب اجلزائري، باالإ�ضافة 
اإىل اإحداث اإ�ضابات بالغة وعاهات وت�ضويهات، كما اإن االآثار النف�ضية التي خلفها العنف من 
الناحية  هذه  عر�ضت  قد  �ضفحات  من  م�ضى  وفيما  االأيام.  مرور  مع  تنمحي  اأنها  ال�ضعب 
اأجواء  على  التي  خيمت  بع�ص اجلوانب  على  ال�ضوء  اإلقاء  تبقى  ولكن  والتعذيب،  القتل  اأي 
يكون  االأماكن، واحلديث هنا ال  املتف�ضي يف جميع  واملوت  واأعطتها طابع احلداد  الروايات، 
الروايات  يف  اأ�ضيلة  ظاهرة  عن  عربت  التي  املالمح  من  جمموعة  عن  بل  عابر،  ملمح  عن 
املحيطة  والظروف  وال�ضخو�ص  والزمان  املكان  م�ضاركة  وهي  الدرا�ضة،  مو�ضع  اجلزائرية 
القتل  ال�ضائد هو  الو�ضع  اأن يكون  املعقول  املعا�ضة، فلي�ص من  وتنا�ضبها مع احلالة  للموقف، 
الرواية  به  تتفرد  مل  �ضيء  وهذا  و�ضرور،  فرح  يف  وهي  �ضخ�ضياته  الروائي  ويقدم  والعنف، 
اجلزائرية وح�ضب، بل هي تقنية يف جميع الروايات العاملية، ومن باب االإجادة واالتقان يف 

العمل االأدبي. وهذا ماي�ضمى بف�ضاء الن�ص من مكان وزمان ومتاع وبيئة حميطة.
وبالعودة اإىل هذه التجليات �ضيت�ضح يف املتون الروائية كثري منها، وتنق�ضم اإىل عدة حماور 
واأق�ضام، مثل: داللة االألوان، االأماكن واالأزمنة، العالقات بني ال�ضخو�ص، و�ضلوكيات االأ�ضخا�ص 

وتعامالتهم، وموت احلب، عنف الذاكرة واال�ضتدعاء، وعنف اللغة.
كل هذه االأمور ت�ضكل ف�ضاء الن�ضو�ص الروائية مو�ضع الدرا�ضة، والتي تدين بدورها العنف 

اجلزائري بكامل �ضوره. وفيما يلي عر�ص الأبرزها واأهمها.
اأوًل: موت احلب

الروائية،  ال�ضخ�ضيات  ونهايتها بني  يق�ضد مبوت احلب هنا ف�ضل معظم ق�ض�ص احلب 
حتى �ضعادة احلب والهناء والتوا�ضل يكون يف زمن قبل زمن االإرهاب والعنف، اأما اإزاء حاالت 
القيم  وتنتهي  االآخر،  حب  على  يطغى  الذات  حب  فاإن  االأحداث،  وتوتر  املت�ضاعد  العنف 
واملثاليات والكل ينظر اإىل الكون من دائرته اخلا�ضة، ويعلي من �ضاأن م�ضاحله الذاتية على 
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م�ضالح االآخرين، قد يكون ال�ضبب راجعًا اإىل كون االأمر مي�ص روح هذا ال�ضخ�ص واأي �ضيء 
اأغلى من روح االإن�ضان؟! وقد يكون ال�ضبب عائدًا اإىل اأن اجلو املحيط، والو�ضع الراهن يجعل 
االإن�ضان يعي�ص يف جو طارد للحب، وكل امل�ضاعر تتوجه اإىل كيفية املحافظة على احلياة فقط، 

اأو يكون اأحد طريف العالقة تعر�ص لظروف ق�ضرية.
تعر�ص رواية »فو�ضى احلوا�ص« لالأديبة اأحالم م�ضتغامني لق�ضة حب تعي�ضها البطلة مع 
اأحد ال�ضحفيني، الذين تتوهم بينهما وتخطئ بينهما، فتعي�ص ق�ضة حب مع اأحد ال�ضديقني، 
وهي تتوهم اأنه االآخر، وهذا  قد يكون من باب التماهي بني )املراأة ـ الوطن)، واأن املق�ضود 

باملراأة هنا هو الوطن الذي يع�ضق جميع من ينا�ضلون من اأجله. 
اأحالم التي اأرهقها عي�ضها مع رجل يكربها ب�ضنني، زوجها رجل ال�ضلطة، وتبحث عن ق�ضة 
حب، تزيل عنها وح�ص الكاآبة وجتعلها تعي�ص وحت�ص باأنوثتها، تعي�ص ق�ضة حب مع ال�ضحفي 
عبداحلق الذي تظنه هوالرجل الذي راأته يف قاعة ال�ضينما، وجعلها تعي�ص نوعا من املراهقة 
واجلنون من اأجل تتبع اأخبار رجل اأحبته، واختال�ص املواعيد حتى تلتقي به خفية، الأن هذا 
لها دور  التقاليد  الأن �ضطوة  ثانيًا:  امراأة متزوجة،  الأنها  اأواًل:  نواحي،  احلب مدان من عدة 
كبري يف احلياة العربية، وعلى وجه اخل�ضو�ص يف اجلزائر التي ي�ضيطر عليها املد االإ�ضالمي 
املتطرف. والبطلة منذ البداية تعرتف باأنها تعي�ص يف مدينة ال تعرتف باحلب، مدينة مغلقة 

على ذاتها. 
وليالحظ القارئ ال�ضاردة كيف ت�ضف حالها، وهي ت�ضيع اأحد احلبيبني وحتاول اأن ترى 
اإغراء رجلني، راأيتهما معا الأول مرة يف ذلك املقهى، واأنا  االآخر: »لقد اخرتت هياأتي، بنية 

اأرتدي هذا الف�ضتان نف�ضه.
اأحدهما لو ح�ضر لي�ضيع الثاين، للمحني حتما حيثما كان، ولتعرف اإيل يف هذا الف�ضتان، 

فاأراه اأخريًا.
اأما الثاين.. فال يهمني اأن اأراه، بقدر مايهمني اأن يراين. وكاأنثى ال اأريد اأن اأبدو اأمامه  
األفت نظره، واأ�ضغله عن موته  اأن  اأول. ي�ضعدين حقًا  اأكون يف موعد  اأن  اأقل تاألقًا مما يجب 

مبفاجاأة ح�ضوري«.)1) 
ذهبت البطلة اإىل املقربة لتودع ق�ضة حبها، وتعود امراأة منزوعة ال�ضهوات، مل يتبق لها 

من ق�ضة حبها »�ضوى عطر اختزنه ج�ضدها. ومازالت تتعطر به لتتحر�ص بالذاكرة«.)2)

1) رواية »فو�ضى احلوا�ص«، �ص357، �ص358
2) الرواية، �ص372
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االأر�ص  وكاأنها  نا�ضر،  واأخيها  اأمها  مع  طبيعية  حياتها  ت�ضتاأنف  والبطلة  الرواية  تنتهي 
الوطن الذي ي�ضيع �ضحاياه لي�ضتمر يف حياته:

»قطعًا«.. كانت احلياة ت�ضتعد الإنهاء دورة الف�ضول، والبدء من جديد«.)3)
ثاين ق�ضة حب تنتهي بالف�ضل واالإخفاق، هي ق�ضة كرمي �ضارد رواية »الورم« مع جميلة 
واأججت  فكره  �ضغلت  التي  يو�ضفي،  حممد  �ضديقه  و�ضقيقة  حيهم،  وابنة  العمل،  يف  زميلته 
عاطفته، وبادلته احلب حبًا، والوفاء وفاء، واتفقا على اأن  يتوجا هذا احلب برباط مقد�ص، 
»هو اأي�ضا اعرتف لها بحبه لها. ووعدها مبحادثة اأمه لتقوم بتح�ضري اإجراءات اخلطوبة. ولكن 

االأحداث ت�ضارعت بوترية مل يتوقعها اأحد. فتاأجلت م�ضاريع كرمي اإىل اأمد غري معلوم«.)4)
وحقا فاإن كرمي قد اعتقل ب�ضبب انت�ضابه الأحد التيارات االأ�ضولية، فرتة انت�ضار التعددية 
االإرهاب  �ضلك  ال�ضجن بني احلبيبني، فهو قد فقد مهنته، ودخل يف  احلزبية، وحالت فرتة 
م�ضطرًا، واالأدهى من ذلك قام بقتل اأخيها، ال�ضحفي حممد يو�ضفي، فكيف للعا�ضقني اأن 

يجتمعا بعدما حدث.
ثالث ن�ص من الن�ضو�ص التي تعر�ص لهذا االأمر هي رواية »حار�ضة الظالل دون كي�ضوت 
يف اجلزائر« لوا�ضيني االأعرج، تتحدث عن ق�ضة حب ن�ضاأت بني دون كي�ضوت الزائر االأ�ضباين، 
اأحد  العاملي وزريد، ومرمي وم�ضطفى  االأديب  املعتقل. وبني �ضريفانت�ص  تعمل يف  التي  ومايا 

�ضخو�ص الرواية. 
االأوىل هي ق�ضة دون كي�ضوت وهو يف املعتقل الذي اأقام فيه، تعرف على املرتجمة مايا، 
ال�ضجن،  وطاأة  عنه  يخفف  الذي  الوحيد  ال�ضيء  فكانت  وثقافتها،  وفكرها  باأ�ضلوبها  و�ضدته 
فكانت تزوره يوميًا لرتى مايحتاجه ومايريد قوله للجنة املحققني، تتنامى عالقة احلب بني 
دون كي�ضوت ومايا اإىل اأن تاأتي حلظة اإطالق �ضراحه ويرحل اإىل اأ�ضبانيا، حاماًل بقلبه حبه 
ملايا و�ضوقه اإىل وداعها، وروؤيتها مرة اأخرية : »�ضعرت برغبة جمنونة لروؤية مايا ولو للمرة 

االأخرية قبل مغادرة هذا البلد«.)5)
تتنا�ص ق�ضة احلفيد مع ق�ضة جده دي �ضريفانت�ص الذي اأحب وهو يف ال�ضجن، زريد املطلة 
من �ضرفة منزلها: »اأول ماملحت زريد وجهك حدث بينكما الذي كنت تبحث عنه. اأخرتقتكما 

الده�ضة والذهول وغمو�ص ما مل تفهمه اأبدًا«.)6) 

3) الرواية، �ص374
4) رواية »الورم«، �ص34

5) رواية »حار�ضة الظالل دون كي�ضوت يف اجلزائر«، �ص196
6)  الرواية، �ص155
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وتنتهي ق�ضة العا�ضقني ب�ضفر �ضريفانت�ص ورحيله عن اجلزائر، كما انتهت ق�ضة احلفيد 
ومايا. وال�ضوؤال هنا: ملاذا مل يلتق العا�ضقان دي �ضريفانت�ص وزريد، ودون كي�ضوت ومايا؟ هل 
هذا داللة ال�ضتحالة تقابل واجتماع احل�ضارة العربية مع الغربية، هل امل�ضكلة كانت م�ضكلة 
كي�ضوت،  دون  اأقر  كما  ال�ضبب  يكون  هل  تتحاور؟  ال  ثقافات  اأم  تتحاور،  وال  تلتقي  ال  اأديان 
وحاول يقنع نف�ضه اأن: »االأحقاد الدينية عمياء، الأن الدين يف ممار�ضته الفعلية �ضديد العمى 

وال�ضرر«.)1) 
اأم اأن ثمة عقلية ال تقبل االآخر وال تعرتف به �ضواء كان ال�ضبب دينيًا اأم عرقيًا اأم طائفيًا؟! 
وهنا ال يق�ضد باجتماع زريد و�ضريفانت�ص هنا االلتقاء بني �ضخ�ضني بعاطفة تنتهي بالزواج، 

بقدر مايحمل داللة عدم التقاء وحتاور ال�ضعبني ومتازج ثقافتيهما.
وتاأتي ق�ضة مرمي وم�ضطفى اللذين اأحبا بع�ضهما حتى املوت فكان املوت هنا نهاية لهذه 
الق�ضة، بعد تزويج مرمي من اأحمد ابن ال�ضاحر، و رحيلها اإىل مدينة بعيدة، واإن كانت الدنيا 
اأن  »بثقة غائبة،  الروايات جتزم  املوت، فبع�ص  التقيا يف  فاإنهما  اللقاء  قد عزت عليهما يف 
ماحدث ال ميكن اأن يكون اإال من �ضنع اهلل، قد جمع مافرقه الب�ضر. فرفعهما اإليه مثلما فعل 

مع امل�ضيح«.)2) 
فتكون هذه الق�ضة �ضاهدًا على موت احلب بني عربي وعربي، وليدلل على موت التوا�ضل 

وااللتقاء االإن�ضاين، ليعلن موت احلياة وموت كل ماهو جميل بزمن العنف.
ويكون  حب،  حكاية  الإخفاق  وتعر�ص  مفتي،  لب�ضري  ال�ضراب”  “بخور  رواية  تاأتي  بعدها 
للعنف والتطرف دور اأ�ضا�ضي يف اإنهائها، ق�ضة �ضارد الرواية وميعاد زوجة اأحد املتطرفني، 
هذا ال�ضارد الذي يعاين من فقده لقيمة احلياة ومعناها، وا�ضتمع طوياًل اإىل ق�ض�ص الع�ضاق، 
وهو يجهل هذه املعاين وهذه العواطف، التي لن يعي�ضها اإال مع ميعاد، زوجة اأحد املتطرفني، 
ميعاد يقتلها زوجها املتطرف بتطرفه وهمجيته، ويقتلها ال�ضارد بتخاذله وهروبه من م�ضوؤوليته 
جتاهها كعا�ضق وجد لديها جنته املفقودة، والتي �ضيندب حظه على فقدانها بعد موتها، بعد 

فوات االأوان، فال يجد اأمامه اإال ال�ضياع واالنهيار وال�ضرب:
اأقراأ فيما ميعاد متوت ميعاد ماتت من قبل، حبه قتلها، حبي قتلها، حبنا جميعا  »كنت 

قتلها...
احلب يقتل ياميعاد..

1) )1) الرواية، �ص188.
2)  )2) الرواية، �ص202
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ملاذا مل تقتلينا اأنت باحلب؟«.)3) 
ميعاد قد تكون املع�ضوقة وقد تكون االأر�ص، وقد تكون كليهما، قتلها رجالن تناف�ضا على 
حبها، كما قتلت )اجلزائر ـ االأر�ص) االأحزاب ال�ضيا�ضية من حزبي متطرف اإىل اآخر فاقد 

لقيمة الوطن واحلياة.
التعترب الن�ضو�ص ال�ضابقة هي الن�ضو�ص الوحيدة التي ا�ضتملت على هذه الفر�ضية، بل 
اأنه التخلو رواية من الروايات املدرو�ضة من هذا االأمر، اإال اأن النماذج ال�ضابقة تعد اأبرزها، 
الناجمة عن احلياة  االآثار  التي ي�ضتدل من خاللها على هذا االأثر من  العينة  وكانت مبثابة 

العنيفة، هي موت احلب. 
ثانيًا: تف�سي احلياة البدائية

نحو  وموؤثرة  قوية  ب�ضورة  اجلزائري  ال�ضعب  حياة  على  املتعددة  و�ضوره  العنف  انعك�ص 
ال�ضلب، ف�ضادت يف املجتمع التوجه نحو الذاتية، والبدائية، غالب ال�ضعب ينظر اإىل م�ضلحته 
الذاتية، وكيف يحافظ على حياته، وينجو من هذا الوح�ص الذي ي�ضري يف املدينة ليلتهم من 
ي�ضاء وكيفما اتفق. كما تكرث الروايات من ر�ضم �ضورة املواطن اجلزائري، وهو ي�ضري حذرًا 
متلفتًا مينة وي�ضارًا، خوفا من �ضبح املوت الذي يرتب�ص به اأينما ذهب. احلذر واحليطة والقلق 
والرتدد وانعدام الثقة وال�ضك، كلها كانت ت�ضكل ف�ضاء للعالقات بني �ضخو�ص الرواية، ولكرثة 
تف�ضيها بداأ القارئ يح�ص باإح�ضا�ص هذه احلالة اأو تلك يخاف مع هذه، وي�ضك مع االأخرى. 

وفيما يلي عر�ص الأبرز هذه االأ�ضياء:
 اخلوف و احلذر:

من اأهم التجليات التي تف�ضت يف املجتمع اجلزائري هي اخلوف واحلذر من االآخر وانعدام 
الثقة. وهذا االأمر لي�ص حكرًا على املجتمع اجلزائري، بل هي ثقافة �ضادت يف بقية جمتمعات 
العامل كله، بل هو �ضعور لي�ص وليد هذا الع�ضر، بل هو مرت�ضخ بجذور االإن�ضانية، ومتفاوت 
الن�ضب على ح�ضب م�ضبباته ودوافعه، واخلوف له اأنواع خمتلفة بح�ضب م�ضبباته فهناك خوف 
اأو  املعنوي  العنف  من  واخلوف  املر�ص،  من  اخلوف  واجلوع،  والعوز  الفقر  ومن  املوت،  من 
اجل�ضدي، اإىل اآخره من اأنواع اخلوف. ويتحدث الباحث اإبراهيم ال�ضعافني يف بحث له حتت 
عنوان: »ثقافة اخلوف يف الرواية العربية احلديثة« عن ثقافة اخلوف لدى العرب، وت�ضكلها 
نتيجة لرتاكمات  كانت  اإنها  فيقول  تعليلها،  اأ�ضبابها، وحماواًل  العربية، مو�ضحًا  النف�ضية  يف 

3) رواية »بخور ال�ضراب«، �ص105
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تاريخية، ترجع اإىل عوامل اجتماعية مثل التن�ضئة االأ�ضرية والطبقية والقبلية، وعوامل �ضيا�ضية 
من مثل طبيعة احلكم الفردي ال�ضمويل، الذي ينبذ الراأي االآخر والي�ضمع �ضوى �ضوته، والفقر 
والعوز لدى طبقات، تقابلها طبقات اأخرى مرتفة وثرية على امل�ضتوى االقت�ضادي، اإىل غريه 
املجتمعات  تعي�ضها  التي  اخلوف  اأنواع  اأي  يف  البحث  وعند  املختلفة.  اخلوف  م�ضببات  من 
العربية، �ضيالحظ اأنها ثقافة اخلوف من ال�ضا�ضة واحلكام ومن ذوي ال�ضلطة بن�ضبة كبرية، 
وهذا مايو�ضحه ال�ضيد يا�ضني يف بحث له »احلوار احل�ضاري يف ع�ضر العوملة«، برتكيزه على 

املمار�ضات القمعية لل�ضلطة اإذ اأنها تعتمد: 
»نفي اجلماهري عن امل�ضاركة يف ال�ضيا�ضية الفاعلة، واحتكار اإ�ضدار القرار، والتع�ضف يف 
ا�ضتخدام ال�ضلطة، وغياب مبداأ �ضيادة القانون، واالإلغاء �ضبه الكامل للحريات بجميع اأنواعها 
املجتمع كله يف احلرية،  اإىل درجة م�ضادرة حقوق  النظم  اال�ضتبداد يف هذه  )...) وي�ضل 
وحتويله اإىل جمتمع معتقل، وت�ضري يف جنباته م�ضاعر اخلوف والرهبة، حيث ال يتورع النظام 
عن الت�ضفية اجل�ضدية خل�ضومه ال�ضيا�ضيني، لي�ص على اأ�ضا�ص فردي فقط، بل اأحيانا بطريقة 

منهجية ت�ضمح له بالتخل�ص من اأن�ضار تيار �ضيا�ضي ب�ضورة جماعية«.)1)
واإن كانت الروايات اجلزائرية اأ�ضهبت يف حديثها عن ثقافة املوت، فاإن هذا االأمر كذلك 
لي�ص جديدًا على االأدب، وال يخت�ص يف الروايات اجلزائرية وح�ضب، بل تتجلى يف الروايات 
العربية الرائدة االأوىل من مثل »االأجنحة املتك�ضرة«، و«االأيام« التي جتلى فيها عن�ضر اخلوف 
باحلواجز  اال�ضطدام  من  خوف  من  االأمرين،  وعانى  الب�ضر  فقد  الذي  ال�ضبي  ب�ضخ�ضية 
املتتابعة الطبيعية، والتي ت�ضطنعها الب�ضرية وفق ثقافة تق�ضي املعاقني ج�ضديًا ونف�ضيًا من 

ذاكرتها، وخوفه من �ضخو�ص واأ�ضياء يتعامل معها ولكنه اليراها، وال ي�ضتطيع حتديدها.
بتعدد  ومتعددة  كثرية،  اخلوف  عن  حتدثت  التي  الروائية  االأعمال  فاإن  »االأيام«  وغري 

ال�ضياقات التي وردت فيها.
وقد يكون اخلوف عن�ضرًا فعااًل يف النجاح والتفوق وجتاوز ال�ضعاب، فعلى �ضبيل املثال 
خمافة اهلل جتعل املرء يتجنب املعا�ضي ويتقيه يف اأعماله واأقواله، كما اأن اخلوف من الف�ضل 

يوؤدي اإىل اإتقان العمل، وهكذا دواليك.
ولكن عند اإحالة النظر اإىل اخلوف الذي عاي�ضته اجلزائر اإبان فرتة االإرهاب، �ضيت�ضح اأنه 

خوف مر�ضي، فوبيا قاتلة ومدمرة. يجعل احلياة تعود اإىل ردة ح�ضارية واإن�ضانية.  

1) انظر: ال�ضيد ي�ص، احلوار احل�ضاري يف ع�ضر العوملة، دار نه�ضة م�ضر للطباعة والن�ضر والتوزيع، مكتبة 
االأ�ضرة، الطبعة االأوىل 2005، �ص142
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ي�ضري يف حزب  االأخ  مادام  االأحيان،  بع�ص  نف�ضه يف  ويف  فيمن حوله  ي�ضك  �ضخ�ص  فكل 
م�ضاد الجتاه اأخيه، وال يتورع من حمل ال�ضالح يف وجه اأخيه، كما هو حادث يف رواية »�ضادة 
امل�ضري«، اإذ يتقابل االأخوان عمار بن امل�ضعود اأمري اإحدى اجلماعات االإرهابية مع اأخيه، الذي 
ينتمي اإىل التيار املحافظ يف نقا�ضات عقيمة ونزاعات عنيفة، ت�ضل اإىل حمل ال�ضالح يف وجه 
االآخر. كذلك االأمر بالن�ضبة ل�ضارد رواية »�ضرفات الكالم« الذي ت�ضدمه اأمه بقولها: »ر�ضوان 

خوك التحق باجلماعات االإ�ضالمية امل�ضلحة...!!«.)2)
كما تعلن خوفها عليه من اأخيه:

»�ضرت اأخاف عليك منه...!!
اأمي... وهي تخنق دمعها...

اأراأيت الذي فعله جابر باأخيه ال�ضرطي...«.)3)
بل  العنف،  �ضدهم  املوجه  فقط  اجلزائري  املجتمع  اأفراد  على  ينطبق  ال  االأمر  وهذا 
االإرهابيني اأنف�ضهم، يعانون من هذا ال�ضيء. وهذا االأمر وا�ضح وجلي يف كل الروايات فنادرًا 
ماترى �ضخ�ضًا ي�ضري من دون االلتفات اإىل اأكرث من اجتاه، فهاهي �ضاردة »فو�ضى احلوا�ص« 

تعلن �ضريها متخوفة ومتخفية بزي لي�ص لها:
ال  بثياب  حمتمية  اأخرى،  تارة  التاأين  واإىل  تارة.  ال�ضرعة  اإىل  اخلوف  يقودين  »اأم�ضي. 

ت�ضبهني، ا�ضتعرتها هذه املرة من امراأة اأخرى. لي�ضت �ضوى فريدة«.)4)
�ضكنه،  عنوان  يغري  فاإنه  اخلطر،  بقدوم  يح�ص  والذي  العامل  اجلزائري  االإن�ضان  اإن  بل 
ويغري طريق عودته وذهابه من واإىل العمل، بل اأن الن�ضو�ص الروائية التي متثل وت�ضف هذه 
احلالة كثرية ومتعددة وها هو اأحد �ضخو�ص رواية »�ضرفات الكالم« ملراد بوكرزازة، مطرب 
�ضهري يف اجلزائر، يعاين من تنقله بني الفنادق الرخي�ضة، ويفتقد دفء االأ�ضرة واحلنان، 
فيقول: »منذ ثالثة اأ�ضهر واأنا حبي�ص الفنادق الرخي�ضة... مللت الوجبات الباردة... بي رغبة 

جاحمة اأن اأعود ل�ضريري... لدفء العائلة...«.)5)
وياأتي �ضارد رواية »متاهات ليل الفتنة« ليعلن اأن احلذر لن يجدي وال ينفع، يف زمن االنهيار 
والوح�ضية: »ماذا يعني احلذر يف زمن االنهيار؟ ظل يردد بينه وبني نف�ضه. احلذر. من منا 

2) مراد بوكرزازة، رواية »�ضرفات الكالم«، �ص151
3) ال�ضابق، �ص153
4) الرواية، �ص170

5) رواية »�ضرفات الكالم«، �ص44
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ي�ضتطيع اأن يحقق لنف�ضه النجاة باحلذر. كل من بالغوا يف احلذر كانوا �ضحايا. احلذر غري 
جمدي. املوت ي�ضكننا يرت�ضد اأنف�ضنا«.)1)

هكذا يتجلى اخلوف واحلذر وانعدام الثقة، واالأدهى من هذا هو االإح�ضا�ص امل�ضيطر بالياأ�ص 
والقنوط وفقدان قيمة احلياة والتال�ضي والعدمية. لدرجة اأن �ضخو�ص الرواية يف غالبيتهم 
مل يتبق لديهم �ضيء يفعلونه �ضوى انتظار املوت املتوح�ص، والر�ضا�ص وال�ضيف واخلنجر. ومن 
اأ�ضواأ مايكون هذه ال�ضورة الرتاجيدية واملاأ�ضاوية، اأن اجلزائري اأ�ضبح يخاف من ظله ومن 

االإن�ضان الذي بداخله.)2)
من  غريه  من  اأف�ضل  يكون  لن  اأنه  �ضتبني  »الورم«،  رواية  يف  الو�ضع  اإىل  متاأملة  ونظرة 
الروايات االأخرى، فها هو كرمي بن حممد �ضارد الرواية واأحد االأ�ضخا�ص الذين اجرتوا اإىل 

الدخول يف دائرة العنف، حتاوره اأمه نا�ضحة اإياه يف االبتعاد عن خمالطة الب�ضر:
اأ�ضبح  البيت.  واأمكث يف  ابتعد عن املعمعة  »الدنيا اتخلطت، ماتعرف خوك من عدوك. 

املوت يح�ضد النا�ص مثل الذباب. دون متييز بني املذنب والربيء«.)3)
كذلك اأو�ضح اأحد مريدي الويل الطاهر يف رواية “الويل الطاهر يعود اإىل مقامه الزكي” 

اأن ال�ضخ�ص اجلزائري لي�ص له هم اإال اأن يخاف من املا�ضي واحلا�ضر وامل�ضتقبل.)4)
�ضحفيني  من  اجلزائريني  املثقفني  من  جمموعة  �ضورة  تربز  »بخورال�ضراب«  رواية  ويف 
واإعالميني وكتاب واأدباء، ي�ضكنون يف فنادق متعددة وحتت حماية حرا�ضة �ضخ�ضية، وبع�ضهم 

ا�ضطر اإىل الهروب من البالد نهائيا مثل �ضالح كبري. 
اإال  اأنف�ضهم فتجدهم ال يجتمعون  واخلوف كما �ضبق وذكر، ي�ضيطر حتى على املتطرفني 
خفية، ويختارون من اجلبال والغابات الكثيفة مقرًا لهم، ودائما مايخفون اأوجههم باأقنعة كي 
اليرون، وكي ال يعرفون، فكثري من الروايات التي ت�ضفهم، وهم ياأتون البيوت مرتدي االأقنعة، 
كما هو وا�ضح من الن�ص التايل، عن �ضيدة اغتيلت يف رواية »حار�ضة الظالل دون كي�ضوت يف 

اجلزائر«:
افتحي  بنداء:  الباب م�ضحوبًا  لياًل �ضمعت دقًا على  ال�ضاعة احلادية ع�ضرة  »يف حدود 
الذين  املجرمون   ... ملثمان  �ضخ�ضان  عليها  هجم  فتحت،  عندما  ال�ضرطة؟   .. ال�ضرطة 

1) رواية »متاهات ليل الفتنة«، �ص219
2) ال�ضابق، �ص104

3) رواية »الورم«، �ص12
4) الطاهر وطار، رواية »الويل الطاهر يعود اإىل مقامه الزكي«، �ص80
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كانوا اثني ع�ضرة فردًا، قرروا قطع راأ�ضها اأمام بناتها ورميه يف ال�ضارع«.)5)
والقلق  باخلوف  و�ضعورهم  التخفي  على  املتطرفني  حر�ص  اأواًل:  يت�ضح  الن�ص  هذا  من 
بها  يت�ضرف  التي  والق�ضوة  والوح�ضية  الهمجية  مدى  ثانيًا:  املجتمع.  اأفراد  كبقية  امل�ضتمر، 
ممار�ضو العنف، فكيف ت�ضل بهم االأمور اإىل قتل االأم اأمام بناتها. ثالثًا: ي�ضري الن�ص وبطرف 
خفي اإىل اأن ممار�ضي العنف قد ال يكونون من اجلماعات االإ�ضالمية امل�ضلحة، وال يكونون من 

ال�ضرطة اأو ال�ضلطة، اأو لبع�ص االأحزاب املناوئة الأعمال العنف.
ويف نف�ص الرواية، يوجد ف�ضل خا�ص يقع حتت ا�ضم »رائحة اخلوف«، وهل للخوف رائحة، 
بالطبع �ضيكون اخلوف متج�ضدًا يف كل مكان، مبا اأن العنف يطغى على كل االأماكن، ومبا اإن 
ح�ضي�ضن مثقف ملتزم، وحري�ص على قول احلقيقة، فاإن املتطرفني �ضي�ضعونه هدفا لهم كي 
اإال اخلوف، وال ي�ضم  ي�ضمتوه، وبالتايل �ضيعي�ص واخلوف ي�ضيطر على كل حوا�ضه، فال يرى 

غري رائحته، هذا املجهول القادم اإليه، والذي انتهى به املطاف بقطع ل�ضانه)6):
اأ�ضتطع حتديده. فجاأة مثل احليوان حتركت  »�ضعرت برائحة العفن تاأتي من مكان مامل 
يف كل الغرائز املدفونة دفعة واحدة. بحركة عفوية تاأكدت من جديد اإذا ماكان الباب مغلقًا. 
كتبت على ورقة م�ضتقلة الكلمات التالية: اإذا ح�ضل يل اأي مكروه فاإين اأحمل امل�ضوؤولية الكاملة 
الأعلى الهيئات بوزارة الثقافة وطاقم امل�ضتعا�ضني بها وكذلك لرئا�ضة اجلامعة التي ال �ضيء 

يثنيها عن تكليف من يقومون مبهام اجلرمية بدلها«.)7) 
ق�ضيته  كتب  اأنه  يف  ال�ضجاعة  من  قدر  على  ـ  وال�ضارد  املذكرات  كاتب  ـ  هنا  ح�ضي�ضن  و 
واملخيف«  »اخلائف  رواية  فاإن  اجلامعة،  ومدير  الثقافة  وزير  ومع  واالإرهاب،  العنف  مع 
للكاتب زهري اجلزائري، تعر�ص كذلك حلالة واحدة ومقاربة يعي�ضها املفكر واملثقف العربي 
الرغبة يف الكتابة ويف ك�ضف امل�ضتور، حتى لو كان الثمن هو حياته. فوليد اأحد �ضخو�ص رواية 
واإن  للكتابة  الروائي  »يندفع  وهو:  الكتابة،  هاج�ص  من  يخاف  العراق،  يف  اأحداثها  حتدث 
حتولت هذه الكتابة اإىل هاج�ص خميف حد املوت، لقد كان )خائفًا من هاج�ص الكتابة الذي 

�ضيقتله)«.)8)
على  اجلزائري  بالواقع  العراقي  الواقع  ربط  هو  هنا  الروايتني  بني  الربط  من  والهدف 

5) ال�ضابق، �ص80
6) رواية »حار�ضة الظالل دون كي�ضوت يف اجلزائر«، �ص30

7) الرواية، �ص212
رواية زهري اجلزائري  قراءة يف  قا�ص..  واقع  »�ضخ�ضيات م�ضطربة يف  اليا�ضري،  عبود  با�ضم  انظر:   (8

»اخلائف واملخيف«. موقع الكاتب العراقي، ن�ضو�ص عراقية، عدد 26 كانون االأول 2005م
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ثقافة  على  �ضاهدتان  عالمتان  اإنهما  اإال  بينهما،  واملالب�ضات  الظروف  اختالف  من  الرغم 
وجدانها  يف  ورا�ضخة  قارة  واأ�ضبحت  العربية،  ال�ضعوب  عليها  تربت  التي  والرهبة  اخلوف 

اجلمعي.
كذلك يتجلى هذا اخلوف يف كون اأ�ضوات ال�ضخو�ص خافتة وال ت�ضمع، مع احلر�ص الدائم 

على غلق االأبواب با�ضتمرار، خوفا من قدوم االآتي.
فهاهو عبد القادر اأحد �ضخ�ضيات »الورم« ي�ضرد ماحدث له من املتطرفني: 

»ما اأن جل�ص عبدالقادر حتى بداأ ي�ضرد تفا�ضيل احلادث. كان خوفه كبريًا و�ضوته متلعثمًا، 
مرتع�ضًا، تكلم بهدوء وب�ضوت ال يكاد ي�ضمع... طلب منه موح الكحل اأن يرفع �ضوته. توقف عن 

الكالم حلظة، حترك يف مكانه، تنحنح لي�ضرح حلقه ثم وا�ضل الكالم«.)1)
من الن�ص يت�ضح مدى الرهبة واخلوف حتى من الكالم وقول احلقيقة، وعبدالقادر هنا، 
وعلى الرغم من اأنه مع ال�ضرطة التي من املفرت�ص اأن ي�ضعر باالأمن معهم، فاإنه يتخوف من 
الكالم ويح�ص باخلطر قادم اإليه من قبل اجلماعات االإرهابية. فانعك�ضت االأو�ضاع واأ�ضبحت 
التي  املفارقات  من  مفارقة  وهذه  ال�ضلطة!!  رهبة  من  اأكرث  املتطرفني  من  واخلوف  الرهبة 

تقدمها الن�ضو�ص الروائية. 
»اليوم،  بينما:  لومة الئم،  يخ�ضون يف احلق  وال  كانوا يجهرون مبواقفهم  قد  فيما م�ضى 
يظهر اأن اخلوف قد ا�ضتبد بقلوبهم. فاأ�ضبحوا حذرين ب�ضكل ملفت للنظر. ال ينطق اأحدهم 

بكلمة حتى يتاأكد من خلو املكان املحيط به«.)2)
لقد كانت جمموعة الن�ضو�ص الروائية تعلن �ضراحة ال�ضعور باخلوف واحلذر يف معظم 
اأحداثها وف�ضولها، لدرجة اأن القارئ يتماهى معها، ويقا�ضمها ال�ضعور باخلوف والرهبة، اإال 
اأ�ضا�ضًا على رف�ص ودرء اخلوف، فاإن اخلوف  اأن رواية »اخلائف واملخيف« واإن كانت مبنية 
يعلن عن نف�ضه �ضراحة فيها، اإذ يقول با�ضم عبود اليا�ضري عنها: »ي�ضع املوؤلف هذا العنوان 
اإعالنًا عن موقف حمدد من العامل ليعلن �ضراحة عن موت جمهورية اخلوف الذي تغلغل يف 
اإمنا يحاول درء هذا اخلوف والبحث عن بوؤرة �ضعادة جتعل للحياة  نفو�ضنا وهو بعمله هذا 

معنى«.)3)

1) رواية »الورم«، �ص130
2) الرواية، �ص50 

3) »�ضخ�ضيات م�ضطربة يف واقع قا�ص«، مرجع �ضابق، مقال انرتنت



8687

2( موت القيم النبيلة:-
فري�ضة  اأ�ضبحت  التي  الروح  هذه  على  احلفاظ  هو  احلياة  يف  هدفه  املرء  يكون  عندما 
وم�ضيدة لقنا�ضي املوت، فاإن املرء ال ي�ضتغرب عندما يرى جمموعة من القيم تنهار وتنحط، 
الأن الو�ضع الراهن الذي يعي�ضه اجلزائري اأكرب من اأن ي�ضتوعب ويفهم اأو حتى يقوم، ي�ضبح 
املرء يف مرحلة من االنهيار الداخلي، يف فو�ضى احلوا�ص، ، وكم هي جميدة االأديبة الروائية 
اأحالم م�ضتغامني عندما اختارت هذا اال�ضم  لروايتها »فو�ضى احلوا�ص«. عندما يرى االإن�ضان 
ال�ضحيح  واالإدراك  القيم  فقدان  يف  حالته  فاإن  ماميلك  اأغلى  باملوت،وفقدان  مهددا  نف�ضه 
اأن  اإىل  االإ�ضارة  املقام  بهذا  اجلدير  ومن  الغاب.  �ضريعة  وفق  يعي�ص  مادام  مربر،  لالأمور 
ال�ضعب،  نف�ص  العدو من  العدو خارجيا، لكن عندما يكون  املجتمع يتحد دائما عندما يكون 

منهم وفيهم، ابن لهم اأو �ضقيق اأو قريب، فكيف لهم اأن يتحدوا ويتوافقوا ل�ضد العدوان. 
من �ضمن هذه القيم التي تال�ضت هو موت احلب بني االأ�ضخا�ص والتناحر والنزاعات فيما 
بينهم، والرغبة اجلاحمة يف اإلغاء االآخر، بل وتدمريه، وهذا وا�ضح يف ن�ضو�ص روائية كثرية، 
اإال اأنه يربز يف رواية »مرايا مت�ضظية«، التي ق�ضم �ضخو�ضها على اأ�ضا�ص جمموعة من القبائل 
اأفراد  اأحد  فهاهو  حمدد،  لون  لها  ربوة  وكل  الروابي،  من  ربوة  ت�ضكن  قبيلة  كل  املتناحرة، 

الربوة اخل�ضراء يقول لقومه:
»... واأما اأنتم فيا قبائل الروابي املتطاحنة املت�ضاحنة. نذكر الآخر مرة، ب�ضهب من النار 
احلامية. ونقدر لكم مهلة �ضبع ليال بدون اأيامها بدون اأيامها لكي تعيدوا اإلينا �ضيخنا االأغر 
الذي  هو  والظالم  جهارًا...  عليكم  نعلنها  وبينكم  بيننا  الطاحنة  احلرب  فهي  واإال  االأبر. 

�ضماكم الظالم...«.)4)
ومن املثال ال�ضابق يت�ضح اأن الرواية اأ�ضال بنيت على اأ�ضا�ص جمموعة من القبائل املتناحرة، 
الكره واحلقد هو الدافع الذي يحركها من اأجل التقاتل فيما بينهم، من اأجل احل�ضول على 

ق�ضر عالية بنت من�ضور، رمز ال�ضلطة واحلكم.
والذل  باملوت  واالإح�ضا�ص  العدمية  اإىل حالة من  الفتنة«  ليل  »متاهات  رواية  ت�ضري  كذلك 
الدم جامد يف  �ضفراء.  �ضكان حينا  وجوه  »وجدت  احميدة:  يقول  اإذ  ال�ضكان،  يعي�ضه  الذي 

عيونهم. الكالم ياب�ص يف حلوقهم، ال�ضخر والرتاب والطني يف اأفواههم«.)5)

4) رواية »مرايا مت�ضظية«، �ص109
5) رواية »متاهات ليل الفتنة«، �ص23 



8889

وعندما يتطرق ال�ضارد اإىل اأحوال اأقاربه واأهل حيه، فهو يقر باأن االأوا�ضر والعالقات فيما 
بينهم فرتت، وقلت الزيارات، اإذ يقول: »مل تبق العالقة بني عائلة موالي عالل وعائلة اأبناء 

اأخيه على �ضابق عهدها«.)1)
وياأتي �ضارد رواية »دم الغزال« ليعلن عن موت االإن�ضانية، وتبلد االأحا�ضي�ص يف عامل مل يعد 
االأولياء، وحترق  اأ�ضرحة  وتدن�ص  ال�ضهداء،  قبور  تنب�ص  والغرابة حمل، عندما  للده�ضة  فيه 
ال�ضوامع، في�ضفها باأنها: »اأمور طبيعية يلعنها الالعنون يف حلظات الغ�ضب واال�ضتنكار ثم 

يوا�ضلون حياتهم بنف�ص الوترية«.)2)
وليدلل على مدى وح�ضيتهم، واختالط احلابل بالنابل لديهم، فاإنه ال ي�ضتغرب هذه االأمور 
منهم، مادام اأنهم و�ضلوا اإىل مرحلة اغتيال زعيم وقائد عظيم مثل حممد بو م�ضياف رحمه 

اهلل؟!
باالإ�ضافة اإىل موت االإح�ضا�ص باالآخر وتبلد امل�ضاعر، فهناك نقطة اأخرى اأ�ضد وطاأة من 
املجتمع اجلزائري وحده  والتي ال نخ�ص  االإداري،  والف�ضاد  واال�ضتبداد،  الظلم  االأوىل، هي 
اإنه �ضيء متواجد بالكثري من املجتمعات وبن�ضب متفاوتة، وال توجد رواية تخلو من  بها، بل 
التطرق اإىل اأحد اأ�ضكال الظلم واال�ضتبداد، �ضواء كان واقعًا من �ضخ�ص معني اأو من جمموعة 
من االأفراد. ويف النماذج املقدمة يف الروايات، مو�ضع الدرا�ضة، فاإن الظلم والف�ضاد االإداري 
رواية  يف  املثال  �ضبيل  فعلى  عديدة.  �ضور  يف  ويتجليان  الروائية  االأعمال  اأغلبية  يف  يطغيان 
»حار�ضة الظالل دون كي�ضوت يف اجلزائر«، يطرد من مهنته ح�ضي�ضن بطل الرواية و�ضاردها 
العامل يف العالقات الثقافية اجلزائرية االأ�ضبانية، ب�ضبب ك�ضفه للجرائم التي ارتكبها وزير 

الثقافة هو ومدير اجلامعة، من ف�ضاد اإداري وطغيان امل�ضالح الذاتية .
فجرمية ح�ضي�ضن االأوىل يف نظرهم هو ا�ضتقباله لدون كي�ضوت ال�ضحفي االأ�ضباين، الذي 
اأتى للجزائر من اأجل تدوين مذكرات عن جده �ضريفانت�ص الروائي االأ�ضباين العاملي الذي ق�ضى 
جزءًا كبريًا من حياته يف اجلزائر، فاأراد احلفيد اأن مير وي�ضاهد االأماكن التي عاي�ضها جده 
ودون ذكرياته عنها. هذا الهدف االأدبي مل ينظر اإليه كما هو، بل حمل باأكرث مما ي�ضتحمل؛ 
الأنه اتهم باأنه جا�ضو�ص اأ�ضباين، وكانت جرمية ح�ضي�ضن االأوىل: هي ا�ضت�ضافته لهذا اجلا�ضو�ص 
املزعوم )دون كي�ضوت)، اأما جرميته الثانية: فهي حماولته الإخراج دون كي�ضوت من احلجز، 
وتو�ضيح االأمور امللتب�ضة. اأما الثالثة: فهي ك�ضفه لبع�ص املمار�ضات اخلاطئة للم�ضوؤولني، من 

1) ال�ضابق، �ص84
2) رواية »دم الغزال«، �ص9
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املحافل  املنا�ضب يف  التمثيل  للخارج، وعدم  وتهريبها  التحف  و�ضرق  للرتاث،  اإهدارهم  مثل 
الدولية، فلي�ص املعيار احلقيقي يف االختيار هو الكفاءة العلمية واالأدبية، بل هي عملية قائمة 

على املح�ضوبية واملجامالت.
فها هو الوزير ال�ضيد وهيب يقول ملدير اجلامعة م�ضلما اإياه امللف: »فامللف اإذن بني يديك، 
رتبه كما يحلو لك، ال اأجد من هو اأف�ضل منك الإمتامه. �ضكرًا على قبولك مرافقة الوفد. كل 

ما اأمتناه لك، �ضفرًا �ضعيدًا اإىل غرناطة لك ولنادية«.)3) 
يت�ضح من الن�ص ال�ضابق اإن املهمة التي يقوم بها مدير اجلامعة، حتولت اإىل اإجازة �ضياحية 
له ول�ضكرتريته اخلا�ضة نادية. بينما املوظف املخل�ص يف عمله واملتقن يف اأدائه كان ن�ضيبه 
الطرد »ب�ضبب عدم الكفاءة يف تي�ضري �ضوؤون االخت�ضا�ص وامل�ص باأمن الدولة. التوقيع: رئي�ص 

م�ضلحة العمال«.)4)   
كل هذه االأمور جعلت ح�ضي�ضن يتاأكد اأنه يعي�ص يف جمتمع ي�ضيطر عليه اخلوف، والرغبة 
يف افرتا�ص االآخر: »كل واحد يبذل جمهوده من اأجل اأن ياأكل االآخر ب�ضكل اأكرث جراأة وذكاء 

اأو باأكرث ب�ضاعة وعنفًا«.)5)
وحقًا مل يتميز ح�ضي�ضن بالكفاءة يف عدم التفنن باأ�ضاليب الغ�ص واالحتيال، ومل يكن بارعًا 
يف ممار�ضة النفاق االجتماعي، فكان ن�ضيبه الطرد من املهنة، ومن ثم قطع ل�ضانه حتى يكون 

مواطنًا �ضاحلًا.
وهذا الف�ضاد االإداري والظلم اليتجلى يف رواية »حار�ضة الظالم« وح�ضب، بل كذلك يربز 
يف روايتي »الورم« و«�ضادة امل�ضري«، ففي«الورم« تربز اأن كرمي ال�ضارد واأخاه قد دخال بدائرة 
اأعتقل ب�ضبب انتمائه للحزب  العنف ب�ضبب الظلم واال�ضتبداد الذي تعر�ضا له، فكرمي كونه 
من  طرد  فاإنه  علي  اأخوه  بينما  مهنته،  من  ف�ضل  حتى  املعتقل  من  خرج  اإن  ما  االإ�ضالمي، 
مهنته، �ضابط يف اجلي�ص، الأنهم وجدوا يف ملفه اخلا�ص اأن اأباه حركي، كان ي�ضاعد اجلي�ص 

الفرن�ضي اأيام اال�ضتعمار باملعلومات التي يقدمها لهم، و خدمتهم يف نقل الب�ضائع.
هذا احلكم اجلائر جعلهم ال يجدون �ضوى طريقني، اإما ال�ضفر اأو الدخول يف دائرة العنف، 

وبالطبع فاإنهما اختارا الطريق االأ�ضهل، وهو الدخول يف �ضلك االإرهاب، الأن ال�ضفر يتطلب 

3) رواية »حار�ضة الظالل دون كي�ضوت يف اجلزائر«، �ص208
4) الرواية، �ص212
5) الرواية، �ص127
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الكثري من االأمور التي لي�ص با�ضتطاعتهما تدبرها، من مبلغ مادي اإىل ح�ضول على تاأ�ضرية. 
فعلي يقول لكرمي عن فكرة انت�ضابه للجماعات االإرهابية:

واأنت  الكلمة، وبدون دينار يف اجليب.  باأمت معنى  اأنا بطال  االآن.  »طردت من اجلي�ص. 
تعرف باأن العثور على وظيفة يف هذه االأيام اأمر يكاد يكون م�ضتحياًل«.)1)

يف الن�ص الروائي نف�ضه، تت�ضح ق�ضية هامة وهي تواطوؤ بع�ضًا من اأبناء ال�ضعب االأثرياء مع 
االإرهابيني، باأن ميدوهم باالإمدادات الغذائية، واملالية، مثل حممد �ضاهني يف رواية »الورم«، 
الذي كان ميد جماعة اأبي يزيد باالأموال، وي�ضكنهم يف عماراته اخلالية، وهذا االأمر حدث 
نتيجة اخلوف على النف�ص من القتل، فقدم روحه وبقاءه على قيد احلياة على بقاء املجتمع، 
وهذا ماي�ضمى بالبدائية، وهي االهتمام بالذات واإلغاء االآخر، اأو االهتمام باالآخر. اليتوقف 
هذا االأمر على رواية »الورم« بل اإن رواية »وادي الظالم« تتعر�ص لهذا االأمر، اإذ ت�ضري اإىل 
وهذا  املالية،  باملبالغ  باإمداده  هيثم،  اأبي  االإرهابية  اجلماعة  الأمري  ح�ضونة  ال�ضيخ  م�ضاعدة 
فيه اإ�ضارة كذلك لتواطوؤ ال�ضلطة مع االإرهابيني من اأجل قلقلة االأو�ضاع، وبث الفزع يف قلوب 

املواطنني.
كذلك الو�ضع بالن�ضبة لرواية »�ضادة امل�ضري« من اأول �ضفحاتها يتبني تواطوؤ رجل ال�ضلطة 
مع املتطرفني واجلماعات االإ�ضالمية امل�ضلحة على ح�ضاب م�ضلحة ال�ضعب، الذي من املفرت�ص 
اأنهم جاءوا خلدمته، فيت�ضح هذا االأمر بدءًا من بداية احلمالت االنتخابية، حتى اأن بداأت 
ال�ضلطة بوقفة حازمة مع العنف والتطرف، وقاموا بتغيري العريف من من�ضبه. وبدء �ضباط 

اآخرون بتحمل م�ضوؤولية �ضد العنف.
فيما �ضبق، كان جمموعة من االأمثلة وال�ضواهد على بع�ص جتليات العنف واأثرها على الفرد 
اجلزائري، وهذه االأمور واإن كانت من وحي متخيل روائي، اإال اأنها تقدم �ضورة حية ملا حدث 
يف اجلزائر. وال ي�ضتغرب القارئ عندما يقراأ رواية »دم الغزال« فيجد مو�ضوعها االأ�ضا�ضي هو 
كتابة رواية عن املوت، والبحث يف علم اأ�ضماه ال�ضارد علم اجلنازات، الأن املوت قد عم وانت�ضر 
يف حميط الروائي وال�ضارد، فكيف لفكره اأن يبدع ويفكر يف مو�ضوع اآخر غريه، كيف له اأن 
يكتب ويعر�ص لق�ضايا املجتمع املتنوعة واملوت يخيم على اأركان هذا املجتمع، فمرزاق بقطا�ص 
االأول،  املقام  باالأمر يف  املعني  زاوية  املو�ضوع من  الفكر يف هذا  اأعمل  اليوم  اأنا  »وها  يقول: 
زاوية من قد تطري نف�ضه �ضعاعًا يف اأية حلظة. اأو ل�ضنا يف حرب مدمرة؟ اأول�ضت طرفًا يف هذه 
احلرب من حيث اأريد وال اأريد؟ اأولي�ص هناك اأحبة القوا م�ضارعهم خالل فرتة وجيزة؟ اإذن، 

1) رواية »الورم«، �ص149
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اأنا معني باملو�ضوع، والزاوية التي اأنظر منها زاوية عاك�ضة لالأ�ضياء اخلارجية، ومن ثم فهي 
اأي�ضا عاك�ضة لالأ�ضياء اخلارجية، ومن ثم فهي اأي�ضا عاك�ضة لالأ�ضياء الداخلية«.)2)

واإن كانت رواية »دم الغزال« تتجه نحو مواجهة الواقع املعي�ص املتجلي باملوت واال�ضطدام 
تتجه اجتاهًا معاك�ضًا  ال�ضراب«  »بخور  رواية  فاإن  تفا�ضيله،  واأدق  وقائعه  وت�ضجيل  بكتابة  به 
الواقع املعا�ص واملوت الذي يطارد �ضخو�ضها ب�ضرب اخلمر، والعي�ص  من خالل الهروب من 
وجيله  جتربته  عن  ال�ضارد  يتحدث  اإذ  العنف،  مع  القا�ضية  جتاربهم  ون�ضيان  اخليال  بعامل 
اليائ�ص املهزوم املحطم، فيقول: »جيلي املري�ص بعدم حتققه ومتلكه مل�ضريه فبقي بني مد 
وجزر، ي�ضرب االأر�ص بع�ضاه فال تثمر اأي معجزة فريكن لليباب واأي خواء الذي يعرتيه، اأي 

خواء...«.)3)
وي�ضرخ ال�ضارد مناديًا النادل: »ال�ضرب من ف�ضلك، هات وي�ضكي الأحرق م�ضارين ج�ضدي، 

الأقطع األياف قلبي الأمزق خيوط  ذاكرتي«.)4) 
فاخلمر بالن�ضبة له مثل قر�ص امل�ضكن الذي ين�ضى من خالله اآالمه واأوجاعه، وال�ضارد هنا 

يرجع بالقارئ اإىل بيت �ضهري الأبي نوا�ص، هو:
دع عنك لومي فاإن اللوم داء         وداوين بالتي كانت هي الداء

بينما يقع �ضارد رواية »الورم« يف حالة و�ضط بني االأمرين، اإذ اإنه يطلب الليمون وي�ضربه 
لتهدئة االأع�ضاب، فو�ضع متقلب كو�ضعهم يثري الرنفزة وال�ضيق، ال ي�ضتطيع املرء اأن يتاأقلم 

معه اإال بخمرة اأو ع�ضري الليمون. 
يتبقى القول اأنه لي�ص ال�ضعب اجلزائري الواقع عليه العنف، وحده املتاأثر باأحداث العنف، 
بل اإن العنف قد طال كل مكان، فالدمار قد حل يف املن�ضاآت واملباين، واختلت مقايي�ص الدولة 
الطاغوت  مع  عماًل  املتطرفون  يعده  الدولة  موؤ�ض�ضات  يف  العمل  كان  اإذا  العاملة،  الع�ضرية 
ات�ضح  الوقت  مرور  فبعد  اأنف�ضهم،  ممار�ضيه  يف  اأثر  االإرهاب  كذلك  قتلهم.  عليهم  ويجب 
الأفراد اجلماعات االإ�ضالمية اإنهم قد وقعوا يف فخ ال خمرج منه، فرتك العنف يعني اأن ي�ضلموا 
اأنف�ضهم لل�ضلطة، و�ضوف يعاقبون ب�ضجن �ضبيه لل�ضجن الذي هم فيه، باالإ�ضافة اإىل االإح�ضا�ص 
»�ضادة  يت�ضح يف رواية  واأفكارهم، وهذا  االأمل والال جدوى املخيم على م�ضاعرهم  بفقدان 

امل�ضري«، اإذ يقول ال�ضارد: 

2) رواية »دم الغزال«، �ص44
3) رواية »بخور ال�ضراب«، �ص110

4) الرواية، �ص86
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ات�ضخت ومتزقت، واالأحا�ضي�ص تزداد  الثياب  االأيام كانت مت�ضي واملعاناة تزيد،  “لكن 
يوما بعد يوم اإيغااًل يف البالدة، واجلرحى ملقون يف املغارة بال اأدنى رعاية حيث يق�ضون 

كل وقت يف ال�ضراخ والتوجع اإىل اأن يزورهم املوت اأخريًا”.)1)
بالتال�ضي  واالإح�ضا�ص  والطموحات،  االآمال  وانهيار  والقلق،  اأن اخلوف  �ضبق  فيما  يت�ضح 
باالآخر، هي من بع�ص جتليات  االإح�ضا�ص  واالأخالق، وعدم  القيم  وتبدل منظومة  والدونية، 
العنف التي �ضادت يف العالقات االجتماعية واالإن�ضانية يف اجلزائر، كما �ضاعت ومالأت ف�ضاء 

الن�ضو�ص الروائية املدرو�ضة، لتثبت االأثر املاأ�ضاوي واملدمر للعنف. 
هذه  ملثل  تطرقت،  التي  وحدها  اجلزائرية  الروايات  لي�ضت  اأنه  هنا  بالذكر  واجلدير 
التجليات، نتيجة للعنف والقمع ال�ضلطوي والظروف املاأ�ضاوية القهرية، فاملطلع على �ضريحة 
وجوده  حيث  من  العربي،  االإن�ضان  ق�ضايا  تناولت  اأنها  �ضيجد  الروائية،  االأعمال  من  كبرية 
وكينونته، اأفراحه واأحزانه، طموحاته وانك�ضاراته، انت�ضاراته وهزائمه، وموت اآماله واأحالمه. 
وكثري هي االأعمال النقدية التي تطرقت لهذه الق�ضايا االإن�ضانية والوجودية، من مثل درا�ضة 
عامر الدبك »احللم وماأزق اخلال�ص« التي قاربت جمموعة من الن�ضو�ص الروائية العربية، 
انك�ضاراته،  و�ضبب  وفجائعه  العربي،  املواطن  اأحالم  عن  ومنقبة  باحثة  اأغوارها،  ف�ضربت 
�ضبيل  فعلى  العربية،  املجتمعات  على  واأثره  ال�ضيا�ضي  الراهن  بني  مبا�ضرة  ب�ضورة  وربطت 
املثال عندما يقارب الن�ص الروائي »رق�ضة العراة« جلمال الدين اخل�ضور)2)، يتحدث عن 
جمموعة من التجليات حلياة اأ�ضخا�ص اآلت حياتهم اإىل جمموعة من االنهيارات واالنك�ضارات 
ب�ضبب طغيان الكره واحلقد وانعدام منظومة القيم بني اأفراد واملحكومني، وهي كما يلخ�ضها 

عامر الدبك بالنقاط التالية)3):
اأ - ف�ضاد العالقة بني احلاكم واملحكوم/ بني االآغا واملفجوعني.

ب - ف�ضاد االأخالق وطغيان اال�ضتهالك واملادة.
ج - ف�ضاد رجال الدين متمثال بال�ضيخ م�ضطفى يف الفئات املفجوعة.

د - فقدان القيم اجلميلة وطغيان القبيحة، بحيث ميكن لالأب اأن يقتل اأباه والعك�ص �ضحيح.
هـ - تبدل االآراء واملواقف متبوعا بت�ضرفات تنايف كل قيم االإن�ضانية.

يعرب عن  روائي  ن�ص  لكل  واملالب�ضات،  الظروف  اختالف  الرغم من  على  اإنه  واملالحظ 

1) رواية »�ضادة امل�ضري«، �ص109
2) جمال الدين اخل�ضور، رواية »رق�ضة العراة«، دار احل�ضاد، دم�ضق، الطبعة االأوىل 1994م

3) عامر الدبك، احللم وماأزق اخلال�ص، وزارة االإعالم، �ضورية، 1997م، �ص27 ـ 28
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املجتمعات  على  الواقعة  واال�ضتبداد  والظلم  العنف  جتليات  اأن  اإال  خمتلف،  حكائي  متخيل 
العربية واحدة.

ثالثًا: دللة الألوان:
بعد العر�ص لبع�ص جتليات العنف يف املحيط الذي حتدث به الوقائع، ويتحرك به ال�ضخو�ص 
من منازل اإىل مرافق عامة. يتبقى االآن العر�ص اإىل ملمح بارز وطاغ على ف�ضاء الن�ص، اأال 
وهو داللة االألوان امل�ضيطرة على جمموع االأعمال الروائية، وكاأنه كان هناك اتفاق باالأعراف 
اأدبية يف جمموع  االأدبية لدى الروائيني اجلزائريني، حول هذه الثيمات التي �ضكلت ظاهرة 
الن�ضو�ص الروائية، اإذ اإن الن�ضو�ص اجلزائرية يغلب عليها جمموعة من االألوان ذات االأبعاد 

والدالالت الت�ضاوؤمية، من مثل اللون: االأ�ضود والرمادي واالأحمر.)4) 
وهذا امللمح الفني لي�ص حكرًا على الروايات اجلزائرية، بل اإن م�ضاألة االألوان تعد جمالية 
من جماليات االأدب، التي اأ�ضافت بعدًا فنيًا على الق�ضيدة والرواية، وقرئت بقراءات متعددة، 
على ح�ضب االأحوال والظروف املحيطة، اإذ »تكاد تكمن جمالية كل �ضيء يف لونه... ولكل لون 

داللته التي تلقي على االأ�ضياء  بظاللها وتنفرد مبعناها«.)5) 
مثل  من  البهجة  حتمل  التي  االألوان  ترد  اأن  الطبيعي  من  وال�ضرور  الفرح  حاالت  ففي 
االأخ�ضر واالأبي�ص، اأما اإذا كانت الو�ضعية تعر�ص حلالة حزن فاإن االألوان التي ترد هي االألوان 

القامتة.
الب�ضري  االإدراك  اأو  النور  باأنه ظاهرة من  »يعرف  اللون:  االألوان يف كون  اأهمية  وتكمن 

ميكن املرء من التمييز بني االأ�ضياء التي لوال هذا اللون لكانت متطابقة«.)6) 
وتك�ضي  االأ�ضياء،  بني  التمييز  خالل  من  النا�ص،  حياة  يف  االألوان  اأهمية  تتبني  هنا  ومن 

االأ�ضياء بحلتها، وتعطيها معنى خا�ص. 
ويتحدث �ضدوق نور الدين يف كتابه “عبداهلل العروي وحداثة الرواية” عن اأهمية اللون 

وت�ضكله يف الف�ضاء الروائي، فيقول عن اعتماد اللون يف الكتابة باأن: 
“حتديد اللون، �ضواء تعلق االأمر مبكان، اأو �ضخ�ضية اأو �ضيء من االأ�ضياء املرغوب التحدث 
عنه.. مثل هذا التحديد، تتطلبه الكتابة الو�ضفية، اإن مل نقل تفر�ضه.. فمن خالل الو�ضف 

4) الرواية، �ص139
.midle east online.hotmail.com ،»5) علياء االأن�ضاري، »ذلك اللون االأ�ضود

www.hiramgazine-com ،»6) مليح مراد/ علم النف�ص، »اللون واالألوان
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اإطار، ي�ضبح  يتمو�ضع يف  ينكتب،  فاللون  للمتلقي..  تقريبها  املراد  املالمح  ر�ضم  يتم  اللوين 
لوحة متميزة.. وباعتبار اللون مبثابة نور، فاإن تاأكيده اإلغاء للتعتيم، للظالم الذي من �ضاأنه 

احللول دون تقريب الغاية والهدف”.)1) 
كما يجب التو�ضيح اأن لالألوان قيمة متفاوتة من ثقافة الأخرى، وكل لون يحمل اأيقونة قد 
االإ�ضالمية  الديانة  املثال  الديانات. فعلى �ضبيل  اأو على ح�ضب  تختلف من ح�ضارة حل�ضارة 
حتبذ اللون االأخ�ضر واللون االأبي�ص، فامل�ضاجد دوما ت�ضتمل على اللون االأخ�ضر، بينما اللون 
ال�ضرقيني  الكني�ضة  رجال  يظهر  اأخرى  ناحية  ومن  احلج.  �ضعائر  اأداء  اأثناء  يربز  االأبي�ص 
الكاثوليك بالزي االأ�ضود، باعتباره لون الوقار، لكن رجال الكني�ضة االأرثوذك�ص يرتدون الزي 

االأبي�ص اأو الرمادي من باب املخالفة لرجال الكني�ضة الكاثوليك.
وعند االلتفات اإىل داللة االألوان يف عامل ال�ضيا�ضة، �ضتكون كذلك لها دالالت ورموز متغايرة 
ح�ضب املذاهب املختلفة، كما يو�ضح اأورخان كول اأوغلو: »اأن اأتباع املذاهب وال�ضيا�ضات املختلفة 
يختارون األوانًا خمتلفة؛ ففي البلقان مثاًل يعترب اللونان االأبي�ص واالأزرق األوانًا يونانية حيث 
يحوي العلم اليوناين اللونني االأبي�ص واالأزرق. اأما اللونان االأحمر واالأ�ضود فغالبًا مايرتبطان 
والظلم  والقتل  للعنف  �ضنوات رمزًا  لعدة  االأحمر  ال�ضيا�ضي واالجتماعي؛ فقد ظل  بال�ضراع 

واالإرهاب ومعاداة الدميقراطية«.)2)
وحقا فاإن االأحمر ارتبط هنا بالقتل والعنف واالإرهاب، والن�ضو�ص الروائية تفي�ص و�ضفًا 
لهذا اللون و�ضطوته يف احلياة اجلزائرية، فال يرى االأ�ضخا�ص �ضوى لون الدماء، واليرون اإال 
اللون الرمادي الذي يح�ض�ص املتلقي ب�ضبابية الروؤية واختفاق احلقيقة، فيكون النا�ص ملتب�ضني 

بطبيعة االأمور، وال ي�ضلون اإىل يقني يف اأمرهم.
واالأ�ضود  االأحمر  األوان هي:  اأربع  تتوزع على  الروائية  الن�ضو�ص  الطاغية على  واالألوان 
واإيحاء  اآخرًا  طابعًا  حتمل  وقد  اآخر  �ضياق  يف  ترد  قد  االألوان  وهذه  والرمادي،  واالأبي�ص 
يرى  فال  للموت  باعثة  و�ضعية  يف  وردت  هنا  لكنها  وال�ضعادة،  والبهجة  بالفرح  يوحي 
يف  موفقني  الروائيون  كان  ولقد  الدماء،  بلون  وتن�ضح  بال�ضواد  مت�ضحة  اأماكن  اإال  القارئ 
تكثيف داللة احلزن واملوت من خالل هذه االألون، فجاءت االألوان مم�ضوخة ال حتمل معنى 

للحياة. 

االأوىل  الطبعة  العربي، بريوت،  الثقايف  املركز  الرواية«،  وحداثة  العروي  »عبداهلل  الدين،  نور  1) �ضدوق 
1994م، �ص94

2) مليح مراد، »االألوان واالإن�ضان«، ال�ضابق
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والن�ضو�ص الروائية اجلزائرية يطغى عليها يف جمملها اللون الرمادي ب�ضورة كبرية، 
والفتة للنظر، بحيث تبعث على الرغبة يف بحث مدلولها ومغزاها.

واللون الرمادي هو:
اللونني،  مابني  الو�ضطى  املنطقة  هو  اأو  واالأبي�ص  االأ�ضود  اللونني  من  خليط  اأو  “مزيج 
اليميني  التطرف  بني  اأو  والي�ضار  اليمني  بني  اأي  االعتدال  اإىل  اأقرب  ال�ضيا�ضة  يف  فهو 

والي�ضاري، اأو هو بني اخلري وال�ضر”.)3)
اللون الذي يحمل معنيني، ويكون بني منطقتني،  باأنه  اللون الرمادي  وهكذا تت�ضح داللة 
فاجلزائريون عا�ضوا حياتهم بني التطرف والت�ضامح، بني خناجر االإرهابيني وتواطوؤ ال�ضلطة، 

بني ال�ضك واليقني، وال يعرف من �ضد من؟
ومن اأحدى الق�ضائد الطريفة التي توؤكد هذا املعنى ق�ضيدة ل�ضاعر غري معروف، ولكن 

معانيها معربة وذات داللة موحية حول هذا اللون، وقد قيلت يف اللون الرمادي اأ�ضاًل:
الرمادي..

ات�ضعت م�ضاحته يف حياتي ومل يعد له نهاية حتى فيما بعد امتداد الب�ضر!!
مللت الوقوف يف منطقته واأنا ال اأملك حراكا وال

.. حتى اأ�ضتطيع اأن اأرى غريه اأو مابعده
اأريد اأي �ضيء يحركني الأي اجتاه اآخر غري رمادي 

مل يعد االأمل عندي اأن يحدث ماكان منتظرا حدوثه
مل يعد االأمل يعني »ب�ضي�ص ال�ضوء«

ومل يعد »ب�ضي�ص ال�ضوء« يعني باأنني �ضاأحترك اإىل االأبي�ص 
بل اأت�ضع االأمل لي�ضمل اللونني االأبي�ص واالأ�ضود...!! 

ومن هنا يت�ضح اأن اللون الرمادي يحمل عند ال�ضاعر داللة ماأ�ضاوية، وتدل على اإنه يعي�ص 
حالة »البني بني«، بني االأبي�ص واالأ�ضود، بني الفرح واحلزن، بني االأمل والت�ضاوؤم.

ليعرب عن هذه احلالة  الرمادي  اللون  واأتى  الروايات اجلزائرية  �ضخو�ص  وهذا هو حال 
املختلجة وامللتب�ضة بني حالتني ال ي�ضتطيع املرء الو�ضول اإىل اإحداهما. 

وهذا يت�ضح فيما يلي اإذ تر�ضم رواية »الورم« �ضورة قامتة من االألوان، حيث اأ�ضعة  ال�ضم�ص 
ب�ضيطة وتظهر باهتة، يقابلها يف امل�ضاء اإنارة �ضاحبة مثل: »ينتهي النور ال�ضاحب عند بداية 

3) �ضيف الدين عبداجلبار، »اللون الرمادي«، جريدة )الزمان)، العدد 2241، تاريخ: 2005/10/22م
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انتظام اأ�ضجار الدلب، ليف�ضح املجال للظالم الذي انت�ضب عند االأفق القريب، �ضبيها بكهف 
�ضحيق، خميفا ومك�ضرًا كل رغبة يف اخرتاقه«.)1)  

فال�ضم�ص اأ�ضعتها باهتة واالإنارة ب�ضيطة، فيتعادل احلال �ضباحًا م�ضاًء، ولياًل ونهارًا، بجو 
حميط باعث على احلزن والكاآبة. اأما اأثاث املنازل فلن يكون اأف�ضل حااًل من املحيط اخلارجي، 
اإذ يجوب القارئ الرواية ويطالع: »كان بقية االأثاث من احلديد، بذلك اللون الرمادي والقامت 

الذي يزيد الغرفة عتمة ووقارًا، غزا ال�ضداأ اأماكن كثرية، خا�ضة يف الزوايا«.)2)  
الرمادي  اللون  فكان  وال�ضداأ،  البلى  حد  اإىل  وو�ضل  تكثف  الرمادي  اللون  اأن  فيالحظ 
اأن االأ�ضخا�ص حينما يرغبون يف ارتداء املالب�ص  م�ضيطرًا بدءًا من االأثاث حتى ال�ضداأ، بل 

واالأزياء، فاإنهم يرتدون مالونه رماديًا:
»ا�ضتقر �ضمت ثقيل بني االأخوين. ارتدى كرمي قندورة عري�ضة، رمادية اللون ومتدد على 

ال�ضرير«.)3)  
كذلك يف رواية “متاهات ليل الفتنة” فاإن اللون الرمادي يحتل جزءًا كبريًا منها، بل اإن 
�ضاردها يبدع يف و�ضف مدى غلبة هذا اللون على احلياة اجلزائرية، لي�ضل بالقارئ اإىل حالة 
تعرب عن  يلي ق�ضيدة  وفيما  بالرماد،  يغ�ص  والف�ضاء  رمادي  فاالأفق  والنفور،  اال�ضتياء  من 

حالة احلرب التي تعي�ضها اجلزائر، تو�ضح الو�ضعية القلقة التي تعي�ضها اجلزائر:
“احلرب اندلعت يف فجر ال�ضابع ع�ضر.

من كانون الثاين.
االأفق رمادي.

وهواء عذب من �ضحراء العرب يهب على حقل االألغام.
جنود، �ضيادو اأحرا�ص.

قطط تن�ضب اأظفارا يف اللحم النيء.
جمارات �ضكائر توم�ص مثل عيون ال�ضعالة 

عراة يرعون قطيع الغفلة و�ضحايل الليل الواطئ”.)4)  
وهذه ق�ضيدة ل�ضاعر عراقي وردت يف الرواية من باب التماهي بني احلالتني يف العراق 

1) رواية »الورم«، �ص118
2) الرواية ، �ص106
3) الرواية ، �ص147

4) رواية »متاهات ليل الفتنة«، �ص35
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من  يكون  الذي  االأدبي،  التنا�ص  باب  من  هنا  ورد  وقد  املالب�ضات،  اختلفت  واإن  واجلزائر، 
اإحدى مهامه اأو وظائفه ك�ضفه عن وحدة التجارب االإن�ضانية واأنها قد ترد يف اأكرث من جمال 

من جماالت احلياة.
اللون االأ�ضود عليهن، والرمادي، ف�ضهناز: »حتمل املحفظة بيدها  الن�ضاء قد غلب  وحتى 
الي�ضرى، نظارات �ضوداء على عينيها، ومعطف طويل رمادي اللون«.)5) والنظارة ال�ضوداء قد 
تكون ارتدتها ل�ضبب طبيعي وهو للنظر من حرارة ال�ضم�ص، بينما قد كان ارتداوؤها داللة على 
فياأتي  الواقع مباأ�ضاويته،  ي�ضدمها  لئال  على حقيقتها،  االأ�ضياء  ترى  اأن  تريد  ال  �ضهيناز  اأن 

املعطف الرمادي هنا متنا�ضبًا وطبيعة املوقف النف�ضي الذي تعي�ضه ال�ضخ�ضية. 
بينما تطالع القارئ رواية »بخور ال�ضراب« ب�ضورة ال تقل عن ال�ضور ال�ضابقة ماأ�ضاوية، اإذ: 
»تبدو اجلزائر كقطعة م�ضلوخة من حلمها، �ضواء رمادي، ال يظهر على �ضطحها اإال حرائق 
بوجع  تتاأوه  اأ�ضوات  االأنفا�ص،  تزكم  التي  الدخان  روائح  املت�ضاعدة،  الرماد  واأل�ضنة  الوجع، 

وفجور، اأنوار مدينة تنطفئ، حترتق هي االأخرى يف عر�ص الدم الراعف«.)6)
الرماد،  �ضوى  املطلع  يرى  وال  كاأر�ص حترتق،  اجلزائر  تظهر  املاأ�ضاوية  ال�ضورة  هذه  يف 
وروائح االأج�ضاد املحرتقة، وال ي�ضمع اإال اأ�ضوات االأمل واالأنني. ويطغى على هذه ال�ضورة اإال 

اللون الرمادي الناجت عن احلرائق، وهذه اإحدى دالالت ا�ضتخدام هذا اللون.
وبعد التطرق للون الرمادي، ياأتي لون من االألوان التي تدل على اأحد جتليات العنف، وهو 
اللون االأ�ضفر، فيتجلى اللون االأ�ضفر يف قول ال�ضارد: »وجدت وجوه �ضكان حينا �ضفراء. الدم 

جامد يف عيونهم. الكالم ياب�ص يف حلوقهم. ال�ضخر والرتاب والطني يف اأفواههم«.)7) 
متتلئ  وعندما  اخلوف،  و�ضدة  واالإرهاق  والتعب  ال�ضحوب  من  �ضفراء  ال�ضكان  فوجوه 

اأفواههم بال�ضخر والطني فاإمنا هذا يدل على مدى الذل واالإهانة التي يعي�ضها اجلزائري.
الن�ص اجلزائري،  ف�ضاء  مكونات  اإحدى  م�ضكال  االأ�ضود،  اللون  يربز  اللونني  غري هذين 
ليحمل اأب�ضع معاين احلزن والكاآبة واملوت والدمار، فال فرحة وال بهجة، وال بيا�ص ي�ضري اإىل 
م�ضاحة من االأمل، وينبغي التاأكيد على �ضيء مهم، اأال وهو اأن داللة اأي لون من االألوان تعتمد 
يف املقام االأول واالأخري على ثقافة �ضعب من ال�ضعوب، وعلى الظروف وال�ضياق الذي تعي�ضها 
اأمة من االأمم، فاللون االأ�ضود الذي ميقته العرب ويتطريون منه، هو لون الفرح يف ال�ضني، 

5) الرواية، �ص224
6) رواية »بخور ال�ضراب«، �ص125

7) الرواية، �ص23
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اتفقت  لكن  وال�ضلطان،  العظمة  على  لداللة  لزيهم  لونا  العبا�ضيني  اخللفاء  يتخذه  كان  كما 
معظم ال�ضعوب على اأن ياأتي للداللة على احلزن واملوت وقد اتخذ لبا�ضًا عند التعزية. 

من مثل ماتذكر �ضاردة »فو�ضى احلوا�ص«، عندما قابلها ال�ضحفي، �ضائلة اإياه عن �ضبب 
ارتدائه للون االأ�ضود:

»واأذكر اأنني �ضاألت اللون االأ�ضود، يف اأول لقاء لنا:
ـ قبلك مل اأر رجاًل يلب�ص االأ�ضود يف هذه املدينة. حتى لو كان ذلك حدادًا.

فاأجاب:
ـ واأي لون توقعت اأن اأرتدي؟

..............
ـ �ضديقك اأي�ضًا يبدو غريبًا عن هذه املدينة..

رد �ضاحكًا:
ـ ملاذا..؟ اأالأنه يرتدي االأبي�ص با�ضتفزازية الفرح.. يف مدينة تلب�ص التقوى بيا�ضًا؟

ثم وا�ضل �ضاخرًا:
ـ �ضديقي.. فرحه اإ�ضاعة. اإنه باذخ احلزن ال اأكرث، واالأبي�ص عنده، لون مطابق لالأ�ضود 

متامًا”.)1)  
يت�ضح من ال�ضابق اإن اللون االأ�ضود ارتداه ال�ضحفي ليعرب عن حزنه ال�ضديد لفقد االأ�ضدقاء 
واالأحباب، الذين ح�ضدتهم خناجر االإرهابيني، بينما تاأتي املفارقة اأن يكون �ضديقه يرتدي 
اللون االأبي�ص ليعرب كذلك هو عن حزنه بطريقة مغايرة، وليتماهى اللونان ليثبتا حالة واحدة 

من احلزن والفجيعة.
ويف رواية اأخرى، رواية »دم الغزال«، يربز اللون االأزرق، كلون �ضائد يف الرواية، يعرب عن 
الذين  ال�ضيا�ضيني  اأحد  كذلك  هو  بقطا�ص،  مرزاق  وال�ضارد  الدولة،  ورجاالت  ال�ضا�ضة،  زي 
يرتدون هذا اللون، على الرغم من انتقاده للقادة ال�ضيا�ضيني، فهو ي�ضاركهم نف�ص اللون، فهو 
�ضياف:  بو  ال�ضابق حممد  الرئي�ص  ي�ضيعون  وهم  اللون،  هذا  يرتدون  الذين  ال�ضا�ضة  ي�ضف 

»القامات الزرقاء الرقطاء منت�ضبة يف عدد من هذا املربع الوهمي«.)2) 
مق�ضودة،  زرقة  اإنها  بقوله  واالأزياء،  االأجواء،  يف  اللون  هذا  وجود  �ضبب  ال�ضارد  ويف�ضر 

الهدف منها بث الرعب يف نفو�ص املواطنني.)3) 
1) رواية »فو�ضى احلوا�ص«، �ص347 ـ �ص348

2) رواية »دم الغزال«، �ص10
3) ال�ضابق، �ص12



9899

قد يكون ال�ضبب يف ا�ضتخدام هذا اللون هو كما ذكره ال�ضارد، وقد يكون ال�ضبب يف ذلك 
كره العرب للون االأزرق يف املا�ضي، الأن الروم اأعداء العرب يف املا�ضي عيونهم زرقاء، لدرجة 
اإنهم عندما يريدون و�ضف ال�ضخ�ص �ضديد العداوة ي�ضمونه »العدو االأزرق«، كما كان ميثل 
اللون االأزرق م�ضدرًا لل�ضوؤم والنفور، في�ضتخدمونه لطرد ال�ضر والوقاية من احل�ضد، لذلك 
بهذه  ال�ضا�ضة  ولري�ضم  احلياة،  من  وقنوطه  ت�ضاوؤمه  عن  ليعرب  اللون  هذا  ال�ضارد  ي�ضتخدم 
ال�ضورة، كونهم اأ�ضخا�ص �ضديدي العداوة، اليحملون يف طياتهم �ضوى الكره واحلقد لل�ضعب 
بالرتاث  الروائي  ات�ضال  مدى  على  يدل  فهو  �ضيء  على  دل  اإن  التوظيف  وهذا  اجلزائري. 
العربي من ناحية، وعدم اعتباطية ا�ضتخدام االأ�ضياء وت�ضكالتها يف العمل االأدبي من ناحية 

اأخرى.
ن�ضي  بف�ضاء  الروائية،  للن�ضو�ص  امل�ضكلة  العنا�ضر  من  عن�ضرًا  االألوان  تكون  وبذلك 
اإدانته ونبذه بكامل  للعنف بهدف  اإىل ر�ضم �ضورة  الو�ضول  اأجل  مر�ضوم باتقان �ضديد، من 
االأدب،  التعبريية يف  املدر�ضة  من  متاأتية  التقنية  باأن هذه  القول  ويجدر  واالأ�ضاليب.  الطرق 
»يعترب  ونف�ضيته، فهو يف مرجعيتها:  املبدع  لروح  امتداد  كله  الوجود  تعد  التي  وانعكا�ضاتها، 
مو�ضوعية  لي�ضت  والفنية  االأدبية  االنعكا�ضات  تعترب  وهنا  منه،  نابع  والكون  الكون  مركز 
بائ�ضًا  اأو  حزينًا  الفنان  اأو  االأديب  كان  اإذا  ثم  ومن  ذاتية...،  بل  للواقع،  بحتة  وت�ضجيلية 
فالوجود كله قامت االألوان يف ان�ضيابات الرياع وت�ضكالت االأنا عليه يف ا�ضقاطات وانك�ضارات 

الزمان واملكان على ال�ضفحات«.)4)
رابعًا: عنف اللغة:

عند البحث يف لغة الن�ضو�ص الروائية مو�ضع الدرا�ضة، فيالحظ اأن العنف يغلب عليها، 
كلمات حتمل معاين القتل واالأمل واملعاناة وال�ضراخ والهلع والعويل من �ضاأنها اأن تو�ضل اإىل 
املتلقي االإح�ضا�ص بالب�ضاعة والنفور مما يحدث من عنف، ومن الطبيعي اأن تتنا�ضب مفردات 
اللغة امل�ضتخدمة مع طبيعة املو�ضوع واالأحداث؛ فلي�ص من املعقول اأن تتطرق الرواية الأحداث 

قتل واإرهاب وتاأتي لغة الن�ص لغة رومان�ضية وحاملة.
اإذ يتحدث عن ت�ضكل لغات عديدة يف  وهذا مايقره باختني يف كتابه »اخلطاب الروائي« 
الن�ص الروائي، على ح�ضب الظروف وال�ضياق التي ترد به االأحداث، ووفقًا لتنوع امل�ضتويات 

الثقافية والفكرية ل�ضخو�ص الرواية، فيقول: 

info@balagh.com ،4) �ضعاد جرب، »ماهية احلياة يف الروؤية ال�ضيكولوجية لالأدب
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والغارق  مركز،  كل  عن  طويلة  مب�ضافات  البعيد  االأمي  الفالح  كان  ال�ضاكلة  هذه  »على 
ب�ضذاجة و�ضط وجود يومي يظنه جامدًا اأو ثابتًا، يعي�ص و�ضط عدة اأن�ضاق ل�ضانية: كان 
ي�ضلي هلل يف لغة )�ضالفية الكني�ضة) وكان يغني يف لغة اأخرى، ويتكلم داخل االأ�ضرة لغة 
ثالثة، وعندما ي�ضرع يف اإمالء طلب على كاتب عمومي موجه ل�ضلطات املقاطعة القروية، 

كان يجرب لغة اأخرى رابعة )ر�ضمية، �ضليمة، منبعثة من »ركام الورق القدمي«)«.)1)  
وهذا يحدث للغة ال�ضخ�ص الواحد يف �ضياقات خمتلفة، فكيف يكون الو�ضع عندما يكون 
هناك تنوع عديد يف ال�ضخ�ضيات، وتباينًا يف م�ضتوياتها الفكرية واالأيديولوجية، فعلى �ضبيل 
املثال �ضتختلف لغة املهند�ص عن لغة الطبيب، وتتباين وعن لغة املعلم واملتعلم عن اجلاهل 
وعن لغة رجال الدين، وهذه اخلا�ضية ات�ضحت ب�ضورة بارزة لدى رجال الدين واالإرهابيني 
الروائية هي  الن�ضو�ص  امل�ضتخدمة يف  االإرهابيني  لغة  اأن  الروايات اجلزائرية، فيالحظ  يف 
اإىل  نظرتهم  من  بدءًا  واالأيديولوجية،  الفكرية  وانتماءاتهم  بتوجهاتهم  وت�ضي  بحتة،  دينية 
االآخرين حتى تطبيق حد الكفر عليها، ولي�ص حكرًا على رواية من الروايات، بل اأنه ملمح طاغ 
على جميع هذه الروايات، اإال اإنه بارز ب�ضورة كبرية يف رواية »الويل الطاهر يعود اإىل مقامه 
الزكي« بحكم اإن الرواية اأ�ضال تتبنى وجهة نظر اإرهابي رجل الدين الويل الطاهر، فيالحظ 
عليها اأنها مليئة بامل�ضطلحات الدينية، وقد اتخذت من ال�ضوفية الكثري من امل�ضطلحات، 
فهم مرمى  له  يت�ضنى  كي  وم�ضطلحاتها،  بال�ضوفية  ودراية  معرفة  قارئها  تطلبت من  التي 

الرواية وحتليلها حتليال �ضائبا.
فعند التاأمل حلديث الويل الطاهر يجد لغته لغة دينية بحتة، فيقول طالبًا ومتو�ضاًل اإىل 

اهلل: 
»اللهم حمدك. مادمت يف ملكك.

اإبراهيم اخلليل من  الفتيان  االألطاف جننا مما نخاف، كما جنيت فتى  اللهم ياخايف 
النار التي هي خليفتك يف اأر�ضك.

لقد وهبتني لن�ضرة دينك، ووهبتني كراماتك، فال تن�ضيني ما اأقراأتنيه، وال جتعل الوباء 
ي�ضل ال اإىل قلبي وال اإيل خمي.

يا اإلهي لقد اختفت �ضوامع بيوت اأذنت اأن ترفع ويذكر فيها ا�ضمك. فاحلكمة حكمتك، 
ونحن عبادك نفعل ما تاأمرنا به«.)2)

1) انظر: باختني، »اخلطاب الروائي«، نقال عن: �ضدوق نور الدين، ال�ضابق، �ص6712
2) رواية »الويل الطاهر يعود اإىل مقامه الزكي«، �ص57
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فالدعاء والتطرق حلادثة اخلليل ابراهيم عليه ال�ضالم مع النار، يجعل من لغة الن�ص لغة 
دينية، باالإ�ضافة اإىل م�ضطلحات ال�ضوفية التي انت�ضرت يف الرواية، من مثل: الويل، املريد، 
املقام، احلالة، ال�ضبهللة. وهذه م�ضطلحات جميعًا ورد ذكرها يف املبحث اخلا�ص يف منطق 

املتطرف اأو �ضورة املتطرف.
وامل�ضتويات اللغوية التي ت�ضتخدم يف رواية ما متعددة ومتنوعة، فعلى �ضبيل املثال تكون ثمة 
لغة من مثل: اللغة اجلغرافية: التي تتحدث عن اأو�ضاف للبيئة واملكان وملوا�ضع جغرافية وحالة 
االأ�ضا�ضية  للمحطات  والتطرق  ال�ضخ�ضيات  ت�ضرد حياة  قد  التي  التاريخية:  واللغة  الطق�ص. 
منذ الطفولة اإىل �ضن الرجولة، من مثل ما فعل �ضارد رواية »�ضادة امل�ضري« حكاية عمار بن 
امل�ضعود منذ الن�ضاأة و�ضواًل اإىل �ضن الرجولة وتبلور اأفكاره ومعتقداته وتوجهاته االأيديولوجية. 
اأو قد تكون بالتطرق عن الظروف التاريخية للدين االإ�ضالمي مثاًل، اأو لتاريخ بلد من البالد 
الغزال« حلادثة قتل حممد بو �ضياف.  مثلما ماقد ذكر يف روايتي »فو�ضى احلوا�ص« و »دم 
واللغة الدينية كما �ضبق وذكر حول لغة رواية »الويل الطاهر يعود اإىل مقامه الزكي«، وجميع 
الروايات املدرو�ضة تاأخذ اللغة الدينية جزءًا كبريًا منها، باعتبار املو�ضوع االأ�ضا�ضي لها هو 
النزاع بني الدولة وجميع موؤ�ض�ضاتها واالإرهابيني اجلماعات االإ�ضالمية امل�ضلحة. وغري ذلك 

من لغة حقوقية، وطبية، وعلمية، واأدبية، اإلخ..
التنوع  الرواية هذا  »اإن  الروايات:  وامل�ضتويات يف  اللغات  تنوع  باختني، يف  وهذا مايوؤكده 
االجتماعي للغات واالأ�ضوات الفردية، تنوعًا منظمًا اأدبيًا.. وتق�ضي امل�ضلمات ال�ضرورية باأن 
تنق�ضم اللغة القومية اإىل لهجات اجتماعية، وتلفظ مت�ضنع عند جماعة ما، ورطانات مهنية، 
ولغات لالأجنا�ص التعبريية، وطرائق كالم بح�ضب االأجيال، واالأعمار، واملدار�ص، وال�ضلطات، 
والنوادي، واملو�ضات العابرة، واإىل لغات لالإيام )بل لل�ضاعات) االجتماعية وال�ضيا�ضية )كل 

يوم له �ضعاره، وقامو�ضه ونرباته)«.)3)  
و قد حتددت م�ضتويات عديدة للغة يف كل رواية من الروايات، لت�ضكل ف�ضاء الن�ص اللغوي، 

وهي)4):
1- امل�صتوى االأول:  ينق�ضم اإىل ق�ضمني: 

1- لغة �ضردية حكائية �ضافية، وهي تكون لغة ال�ضارد التي ت�ضرد الن�ص كاماًل. 
2- لغة تقرتب من لغة احلكاية، وغالبًا ما ترتبط باإحدى �ضخ�ضيات الن�ص. 

3) انظر: �ضدوق نور الدين، ال�ضابق، �ص71 
4) ال�ضابق، �ص72ـ 82
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2- امل�صتوى الثاين: لغة املحكي ال�ضفوي اأي اللغة واللهجة املتجلية من قبل الفئات ال�ضعبية. 
والزمان،  املكان  بو�ضف  وتتعلق  ال�ضعرية،  غري  الوا�ضفة  اللغة  وهي  الثالث:  امل�صتوى   -3

واحلالة النف�ضية، واملالمح واملميزات ال�ضخ�ضية.
اإن  بل  والق�ضائد،  ال�ضعر  على  وقفًا  لي�ضت  لغة  وهي  ال�ضعرية،  اللغة  الرابع:  امل�صتوى   -4
الن�ضو�ص الروائية كذلك ت�ضتمل على ن�ضو�ص روائية �ضاعرية ولغة فيها حالوة وعذوبة 

وت�ضبيهات واأخيلة، تتنا�ضب واحلاالت املختلفة.
الن�ضو�ص  من  العديد  يف  متوافرة  وهي  واليوميات،  الر�ضائل  لغة  اخلام�ش:  امل�صتوى   -5
الروائية املدرو�ضة هنا، من مثل ماورد من مرا�ضالت بني ح�ضي�ضن �ضارد رواية »حار�ضة 
الظالل«، و�ضيفه االأ�ضباين دون كي�ضوت، وكذلك اليوميات التي كتبها دون كي�ضوت وهو 
يف املعتقل. وكذلك الر�ضائل التي اعتمدها �ضارد رواية »بخور ال�ضراب« يف تو�ضيح بع�ص 

االأحداث.
6- امل�صتوى ال�صاد�ش: لغة فكرية وفنية: وهي تهتم باجلانب النظري والفكري، التي تناق�ص 
ق�ضية فكرية ورمزية، من مثل ماورد يف الروايات املدرو�ضة من نقا�ص حول دور املثقف 
البناء يف تغيري االأو�ضاع، وهزميته اأمام دناءة ال�ضا�ضة وال�ضلطويني، وغريها من الق�ضايا 

املتعددة التي ت�ضغل فكر املواطن العربي.
7- امل�صتوى ال�صابع: وهي اللغات التي تنحو منحى العلمية، والتي تخت�ص مب�ضتوى اجتماعي 
وجغرافية،  دينية،  لغة  من  املا�ضية،  ال�ضفحات  يف  ذكرت  وقد  معني،  علمي  جمال  اأو 

وتاريخية، الخ..
وعند البحث يف جتلي هذه امل�ضتويات اللغوية املتعددة يف الن�ضو�ص الروائية، فهي متمثلة 

يف جل الروايات املدرو�ضة هنا، ولكن لي�ص ثمة من جمال لذكرها اأو متثيلها. 
اإذ اإن مو�ضع االهتمام هنا مباي�ضمى بـ«عنف اللغة«، وهو اأحد جتليات العنف يف الروايات 
املدرو�ضة، هذه الن�ضو�ص التي ا�ضتملت على لغة متيل اإىل العنف والف�ضا�ضة وتفزع من يقراأها، 
نتيجة ملاهي حمملة به من اأحداث عنيفة ومدمرة، فمن غري املعقول اأن الرواية حتتوي على 
اأحداث دامية وتاأتي اللغة حاملة ورومان�ضية، ومفعمة بالت�ضبيهات واالأخيلة اجلميلة والنا�ضرة، 
بل على الروائي اأن يختار من االألفاظ ومن االأن�ضجة اللغوية ماي�ضهم يف ترويع واإفزاع وتنفري 

القارئ من جميع اأحداث العنف، وهذه هي وظيفة الفن كما حتدث عنها اأر�ضطو.
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وعند احلديث عن عنف اللغة، لعله من املفيد التطرق لكتاب »عنف اللغة« ملوؤلفه جان جاك 
لو�ضركل، اإذ يوؤكد املوؤلف يف هذه املقاربة: »الطبيعة املادية للغة ولتاأثريها املادي امللمو�ص يف 
حياة النا�ص؛ وي�ضرب على ذلك مثااًل من ال�ضحر االأ�ضود ال�ضرير الذي يتو�ضل الكلمات الإحلاق 

االأذى املادي باالأ�ضخا�ص ومبمتلكاتهم. فالكلمة هي التي تقوم بالفعل املادي هنا«.)1)
ال�ضغرى  اللهجات  بني  وال�ضراعات  للغة  االجتماعي  العنف  لق�ضية  كذلك  يتطرق  كما 
لطوما�ص  ديربرفيل«  »تي�ص  لرواية  مطولة  درا�ضة  يف  مثاًل  وي�ضرب  ال�ضائدة،  والف�ضحى 
هو  الفقرية  الريف  فتاة  تي�ص،  واجهتها  التي  االأ�ضا�ضية  العقدة  لو�ضركل  يحدد  اإذ  هاردي، 
ال�ضراع اللغوي بني لهجة الريف بيئتها واللهجة االإنكليزية ال�ضائدة يف الع�ضر الفيكتوري.)2)   
ويف مقالة لبالل عبدالهادي حتت عنوان »العنف املتبادل بني الب�ضر ولغاتهم« يف جريدة 
ال�ضرق االأو�ضط، تتحدث عن اأهم مايتطرق له هذا الكتاب الذي  يتحدث عن ماهو م�ضكوت 
عنه يف اللغة، وماهو مقموع، في�ضري موؤلف الكتاب ـ على ح�ضب قول كاتب املقالة ـ اإىل مالحظة 
باأن االإن�ضان فظ وخ�ضن مع لغته، وباأنه: »ميار�ص  اللغوية،  هامة تنطبق على جميع االأنظمة 
اإما من مظاهر الف�ضاد واإما من  القمع مع لغته، يقمع مفردات وتعابري وتراكيب باعتبارها 
الكالم الذي اليجوز قوله والتلفظ به، فيفر�ص عليه �ضنوفًا من القيود املعيارية ال�ضارمة، 
اأغالله وقيوده، وينتف�ص يف �ضكل طرفة �ضاخرة من االأنظمة  اأن هذا الكالم يتمرد على  اإال 
تعرب  الذي  للع�ضر  ومواكبتها  للغة،  التطور احلقيقي  يعرب عن  الوقت  نف�ص  وهو يف  اللغوية، 

عنه.)3) 
والكتاب قد اأفرد مبحثًا خا�ضًا مباي�ضمى بـ»عنف اللغة«، املخت�ص باالأثر الذي ترتكه بع�ص 
االألفاظ التي تت�ضم بالعنف والفظاظة على نف�ص املتلقي، وهذا ي�ضميه موؤلف الكتاب باأنه االأمل 
الناجت عن العنف اللغوي، واأن كل لفظة ذات اأثر قوي وعنيف على ال�ضامع، �ضوف يرتك يف 
نف�ضه غ�ضبا واأملًا وحزنًا، قد تكون له تاأثريات ج�ضيمة من ناحية ج�ضدية باعتبار ارتباط الروح 
اجل�ضدي  االأمل  فيحدث  اجل�ضد،  على  �ضيوؤثر  بالتاأكيد  هو  النف�ص  مامي�ص  كل  واأن  باجل�ضد، 
مبا�ضر،  ب�ضكل  لي�ص  االأمل،  اللغة هي م�ضدر  اأن  »ونلحظ  الكتاب:  موؤلف  يقول  اإذ  اللغة،  من 

1) جان جاك لو�ضركل، »عنف اللغة«، ترجمة: د. حممد بدوي، املنظمة العربية للرتجمة، بريوت، الطبعة 
االأوىل 2005م، �ص23

2) ال�ضابق، �ص421 ـ 422
�ضبتمرب   7 االأربعاء،  االأو�ضط،  ال�ضرق  ولغاتهم«، جريدة  الب�ضر  املتبادل بني  »العنف  3) بالل عبدالهادي، 

2005، العدد 9780
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كما يح�ضل عندما ت�ضرخ االأ�ضوات داخل راأ�ص بر�ضيفال)1)*، وعندما ت�ضرخ راأ�ص �ضربري 
Schreber واإمنا من خالل العنف الذي توقعه تلك االأ�ضوات، العنف اللغوي للفهم احلريف، 
الذي يهدد بالتحول اإىل عنف حريف من قبل اللغة. اإن عنف امل�ضاعر والغ�ضب وم�ضاعر الذنب، 

حاملا نف�ضرها باملعنى احلريف للغة، ت�ضبح عنفًا موؤملًا ذا طبيعة ج�ضدية«.)2)
وهكذا يت�ضكل العنف الأحداث المتنعها ال ماديتها، من اأن حتدث اأ�ضرارًا مادية.)3) وحقًا 
اأن عنف اللغة، يوؤثر تاأثريًا �ضلبيًا يف ذهن املتلقي، وكم يتاأثر املرء من كلمة ذات وقع �ضيء، 

وتبقى يف ذاكرته اأياما عديدة، وقد يكون اأكرث من ذلك بكثري.
الروائية  باملتون  متجليًا  اللغوي  العنف  اأن  �ضيت�ضح  الروائية،  الن�ضو�ص  يف  الولوج  وعند 
ب�ضورة كبرية، وهذا اأمر طبيعي؛ الأن احلدث الرئي�ص الذي تتحدث عنه الروايات هو العنف 
واالإرهاب والتطرف، فتت�ضم لغة الن�ضو�ص الروائية بالعنف ب�ضبب اأمرين، االأول: الأن العنف 
حدث اأ�ضا�ضي ورئي�ص فيها. والثاين: الأن الروائيني عمدوا اإىل �ضغل املتون احلكائية بلغة العنف، 
بهذه ال�ضورة املنفرة، بو�ضفها اأحد تقنيات ال�ضرد التي ت�ضاعد يف اإي�ضال اأيديولوجيا املبدع 
من عرب اللغة، فهو ال يقول مبا�ضرة باأنه راف�ص للعنف، ولكنه يتفنن يف االأ�ضاليب املتعددة، من 

اأجل اأن يجعل القارئ راف�ضا كذلك للعنف.
من �ضمن هذه الن�ضو�ص، يذكر على �ضبيل املثال، رواية »مرايا مت�ضظية«، التي ا�ضرت�ضل 
كاتبها يف و�ضف كل اأمناط العنف املتبعة، ومن �ضمنها العنف اللغوي، فيقول ال�ضارد وا�ضفًا 
اأن الذين  الن�ضاء واالأطفال: »ولكن االأخبار اتفقت، يف كل االأحوال، على  الواقع على  العنف 
كانوا يحرتفون اغتيال االأطفال الر�ضع واأمهاتهم واأخواتهم كانوا يف�ضلون ا�ضتخدام الفوؤو�ص 
بالوح�ضية  القتل مت�ضما  للثواب. فكلما كان  والتما�ضًا  ال�ضدئة؛ وذلك طلبا لالأجر،  احلافية 
والهمجية ازداد ثوابهم عنداهلل تعاىل«.)4) فاأي مفارقة هذه التي يكون فيها القتل الوح�ضي 
يزيد االأجر والثواب عند اهلل، وكاأن االإن�ضان اأ�ضبح قربانًا واأ�ضحية يتقرب بها االإن�ضان اإىل 

خالقه.
كما يقول ال�ضارد يف مو�ضع اآخر: »واإنك كنت. واإنك لكائن. واإنك �ضتكون. واإنك يف احلقيقة 

1)* بري�ضفال: هو اأحد الف�ضاميني يف القرن التا�ضع ع�ضر، كان يعاين من حالة من الهذيان ب�ضبب جتربة 
عا�ضها مع اأحد املجموعات املتطرفة، دخل بعدها يف م�ضحة نف�ضية ملدة ثالث �ضنوات، �ضفي بعدها، وكتب 
اأجل الدفاع عن حقوق املر�ضى الذهانيني ويدعو اإىل تغيري �ضبل  حكايته عن مر�ضه العقلي ون�ضرها، من 

التعامل معهم. وقد كانت ق�ضته مدارا للبحث يف العنف اللغوي لدى جان جاك لو�ضركل. )ال�ضابق)
2) جان جاك لو�ضركل، مرجع �ضابق، �ص403

3) ال�ضابق، �ص400
4) رواية »مرايا مت�ضظية«، �ص135
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مل تكن ولن تكون. ولكنك مع ذلك كنت. ورمبا مل تكن وكنت. ولعلك اأن ال تكون وما كنت. 
ولكنك رمبا �ضتكون ولكنك مل تكن«.)5)

وتال�ضي  �ضياع  عن  ينم  مما  معكو�ضة،  وعبارات  االألفاظ،  يف  قلب  الن�ص  هذا  يف  يربز 
ملا ذكره جان جاك  م�ضابه  االألفاظ  القلب يف  وهذا  يقني معني.  اإىل  و�ضوله  وعدم  ال�ضارد، 

لو�ضركل يف كتابه »عنف اللغة«، اإذ ي�ضت�ضهد ببع�ص ماقاله بر�ضيفال يف ق�ضته: 
»اأوان جتربة اأوان التجربة،
وجتربة اأوان جتربة االأوان،
وجتربة اأوان اأوان التجربة.

كنت اأفعل لو كنت اأ�ضتطيع، وكنت اأ�ضتطيع لو كان يل، ...«.)6)
فاإنها حتتوي على عنف  االألفاظ،  واإن كانت مع�ضولة  باأنها  املقطع  املوؤلف على هذ  ويعلق 
االأمل  الإيقاع  و�ضيلة  كانت  فاإنها  االأطفال،  اأهازيج  ت�ضبه  كانت  واإن  وهي  حتتها،  خمبوء  للغة 

احلاد.)7)
ويف ن�ص اآخر هو رواية »الورم«، تتجلى كثري من االأو�ضاف التي تت�ضم بالف�ضا�ضة والعنف، 
اأمه بالقرب منه واإنه  فكم هو �ضديد االأثر الن�ص الذي ي�ضف به ال�ضارد عدم تاأثره لوجود 
ينبذها وينبذ كل �ضيء ماعدا انتماءه للجماعة االإ�ضالمية، وكم هو كذلك موؤثر م�ضهد قتل 
اأحد االآباء، الأنه مل يخرب عن مكان ولده: »اندفعت نحو االأب. م�ضكته من قمي�ضه. األ�ضقته مع 
اجلدار وهددته بفوهة حم�ضو�ضتي �ضائحًا )�ضتخربنا عن خمباأ ابنك اأو اأفجر لك خمك..). 
والبكاء...«.  بال�ضياح  اأذين  امتالأت  والده�ضة.  الهلع  من  عينيه  فاحتًا  م�ضدوها،  اإيل  نظر 
وليالحظ القارئ عنف الكلمات و�ضداها على ال�ضمع: )األ�ضقته يف اجلدار، اأفجر لك خمك، 
الهلع والفزع يف نف�ص  اأن حتدث  �ضاأنها  الكلمات من  والبكاء)، هذه  بال�ضياح  اأذين  امتالأت 
الرائي وال�ضامع، ولكنها ال توؤثر يف نفو�ص االإرهابيني، بل هي تزيدهم قوة وباأ�ضًا ومتاديًا يف 

وح�ضيتهم.
اأما الن�ص الذي بني اأ�ضا�ضًا على عنف اللغة، فهو ن�ص رواية »متاهات ليل الفتنة«، بني كل 
م�ضهد �ضردي واآخر، يجد القارئ ال�ضارد ي�ضتفزه باألفاظ: ال�ضراخ والفزع والعويل. ومن اأول 
كلمات املنت احلكائي يربز العنف، فيقول ال�ضارد: »الواحدة �ضباحًا نزلوا كالعقبان اخلرافية 
واكت�ضحوا املكان.. احتلوا م�ضقط راأ�ص حميدو واأخذوه على غرة. �ضربوا االأبواب بقوة. دارت 

5) الرواية، �ص128
6) جان جاك لو�ضركل، ال�ضابق، �ص406

7) رواية »الورم«، �ص290
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جحورهم  من  ال�ضكان  اأخرجوا  االأع�ضاب.  واحرتقت  القلوب  وخفقت  حماجرها  يف  العيون 
واأفرغوا البنزين وراحت األ�ضنة اللهيب امل�ضتعرة تلتهم االأبواب واالأ�ضرة والفر�ص والق�ضدير.

�ضراخ وفزع وعويل ي�ضقون �ضدر الظالم، �ضماء حمراء واأفق عامر بالرعب. اأرجل ترك�ص 
يف كل االجتاهات.. تو�ضالت، بكاء وعواء، املوت يف كامل عرائه و�ضفوره يطرق االأبواب..«.)1)
يت�ضح اأن امل�ضهد ال�ضابق فيه من العنف املادي واللغوي ماميالأ النف�ص خوفًا وفزعًا ورعبًا 

من هذا الوح�ص الفار�ص ظالله على كل االأرجاء. 
اأن القارئ حيثما ت�ضفح بالرواية، �ضتفاجئه مفردات العنف  وال يبالغ املرء عندما يقول 
اأينما قراأ، اللغة يف هذا الن�ص مفزعة ومرعبة باأق�ضى حد، فيقول احميدة عن اأحد كوابي�ضه 

املعا�ضة: 
»اأنت ال تعرفني النا�ص الذين راأيتهم يا الك�ضندرا..

اأجل راأيتهم يقفزون كما االأ�ضباح ال�ضائعة. الزمن متوقف مقلوب على راأ�ضه مثل ح�ضرة 
كريهة مغلوبة على اأمرها، عيون حم�ضوة بالفراغ الثقيل، ج�ضده تندلق من م�ضامه روائح 
خانقة، اأنفا�ضه تتزاحم يف �ضكل حبات كروية متالأ القلوب التائهة بحرية وكاآبة ال لون 
وال طعم لهما، مالحمه تثري يف الذاكرة �ضدى لفحة ال�ضياع وهو�ص التيه وال�ضالل اإىل 

ماال نهاية«.)2) 
كيف و�ضف ال�ضارد الزمن؟ ومب �ضبهه؟ وكيف يقول العيون حم�ضوة، فيتخيل ال�ضارد باأنها 
حم�ضوة ب�ضيء مادي ملمو�ص، واإذا به تخيب توقعاته عندما يقول: حم�ضوة بالفراغ الثقيل.. 
لغة ال�ضارد لغة مليئة باملفاجاآت، كما هي حمملة ب�ضحنات كبرية من العنف، التي من �ضاأنها 

ترهب كل من يقراأها.
اجلزائري  الروائي  الأن  االأ�ضلوبية،  واالنحرافات  املفردات،  انتقاء  يف  االتقان  هذا  وكل 
احميدة عيا�ضي، كمثقف اأ�ضيل وملتزم، يعرف االأثر الذي ترتكه الكلمات، فيقول على غالف 

الرواية اخللفي:
»كلمات...

يقتلون من اأجل كلمات.
الدم كانت خلفه كلمات.  اأقدارهم كلمات.  ال�ضجون كان وراء  الذين زج بهم يف  هوؤالء 

1) رواية »متاهات ليل الفتنة«، �ص9
2) الرواية، �ص266
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اجلرح تخيطه كلمات. الفتنة توقظها كلمات. يف البدء كانت كلمات«.)3)  
اإذن هذا العمل الروائي كان نتيجة اإميان املوؤلف العميق باأثر الكلمة يف حياة االإن�ضان، تغري 
الكلمة اجلريئة كرث،  اأعداء  فاإن  التاأثري،  كل هذا  وتوؤثر  تغري  والأنها  االأجيال،  وتبني  احلياة 

وحرا�ص الكلمات، الذين يغتالون الكلمات اأكرث واأكرث. 
ات�ضح مما �ضبق اأن اأي حدث روائي، ال بد اأن ترتبط اللغة ارتباطًا وثيقًا به، وطبيعة اللغة 
تتحدث بطبيعة احلدث نف�ضه، فلغة الفرح تختلف عن لغة احلزن، تختلف عن لغة العاطفة 
واحلب. وبالتايل اللغة التي تتحدث عن االإرهاب والعنف والقتل، ال بد اأن تقع �ضمن ماي�ضمى 

بـ«عنف اللغة«.
* عنف الذاكرة وال�ستدعاء:-

الذاكرة  عنف  هو  ال�ضردية  الن�ضو�ص  جمموع  يف  النظر  تلفت  التي  االأ�ضياء  بني  من 
واال�ضتدعاء. فما املق�ضود بعنف الذاكرة؟ وماهو اال�ضتدعاء؟ عنف الذاكرة ناجت عما حتويه 
الذاكرة من اأحداث عنيفة، وذكريات موؤرقة، مما ي�ضتدعي تعبًا �ضديدًا عند تذكرها، ولكن 
يف الوقت نف�ضه فاإن هذا العنف، الذي مي�ص الذاكرة له اإيجابية، هي ت�ضكل هذه الن�ضو�ص 
االإبداعية، فلوال ثقل الذاكرة بالذكريات وال�ضور واالأحداث ملا حدث فعل الكتابة، اخلال�ص 
�ضهاًل،  اال�ضتدعاء  هذا  يكون  هل  ولكن  الذكريات،  وا�ضتدعاء  البوح  خالل  من  االأمل،  من 
ك�ضغطك على الزر االآيل، فتخرج لك ال�ضور متوالية ب�ضرعة �ضديدة؟ اأم اأنه يحتاج اإىل تعب 
وم�ضقة، م�ضقة اإخراج الر�ضا�ضة من اجل�ضد. يالحظ على �ضارديي الروايات التعب والوهن 

من هذه الذاكرة الثقيلة، فكيف �ضردوا هذه الذكريات؟
يف رواية »بخور ال�ضراب«، يعلن �ضاردها جمهول اال�ضم اأنه يعاين من ذاكرة مري�ضة معياة 
االأهواء  ركام  حتت  االأر�ص.  حتت  »اأنظر  االأليمة:  واالأحداث  االأوهام  من  ماحتمل  كرث  من 
واالأوهام، اأنظر حتى ال يبقى من دون الرعب، جنون الكالم، هو�ص الالمعنى، مر�ص الذاكرة، 

ع�ضاب االأحالم.. اليبقى اإال قراأت ماقراأت«.)4) 
فييت�ضح اأن ال�ضارد نف�ضه يعاين من مر�ص يف ذاكرته، واأنه يعاين من مر�ص ع�ضابي، وال 

يتذكر اإال ما قراأ، ينزع كل مام�ضى، وتبقى القراءة، واملقروء البد اأن يظهر يف املكتوب، 

3) الرواية، الغالف
4) رواية »بخور ال�ضراب«، �ص5
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اأنني  اأعرف  ذاكرة..  اأملك  ال  اأنني  احلديث،  وا�ضتئناف  الكالم  ال�ضارد  يريد  وبعدها 
الاأح�ضن الكالم عن الذاكرة«.)1)

يعرف  ال  فال�ضارد  وال�ضارد،  ال�ضرد،  م�ضداقية  يف  ي�ضكك  القارئ  يجعل  الكالم  هذا  كل 
حكايته، والهو ممن يجيدون احلديث عن الذاكرة، فكيف تنجح العملية ال�ضردية؟ وبعد الأي 
وم�ضقة يعلن ال�ضارد اإنه بداأ با�ضتعادة الذاكرة واحلكاية، فيقول: »تذكرت كل �ضيء االآن. متى 
بداأت احلكاية واأين انتهت«.)2) وبعدها يبداأ ال�ضارد ب�ضرد حكايته، وهو ي�ضعر باالرتياح، فقد 
تذكر كل �ضيء، كل �ضيء. تذكراملوت لي�ضحك عليه، اإذن الرواية حتمل طابع املوت والعنف، 
ولكن كيف وهو يقول: »اأعرف واالأحداث هي اأحداث قتل، فمن الطبيعي اأن يتذكر اأول مايتذكر 
املوت، ومن البديهي اأن يكون ال�ضارد يهرب من ذاكرته املحملة بالعنف، ولكن ال بد اأن يتحدث 

من اأجل البوح واخلال�ص. 
يف ن�ص �ضردي اآخر، يبدو احلديث عن الذاكرة كاأمر مهم يف كتابة العمل الق�ض�ضي، هو 
اإنه يكتب من اأجل الراحة واخلال�ص  ن�ص رواية »�ضرفات الكالم«، التي ي�ضرح بها ال�ضارد 
»لهذا...  فيذكر:  املعاين،  هذه  بكل  حمملة  رواية  يكتب  واجلراح،  باالأمل  مثقلة  ذاكرة  من 
اأهرب اإليك ـ الليلة ـ كي اأكتب... كي اأبوح... بكل اال�ضهاب... بكل االأمل ... واأ�ضكب الفناجني 
جميعها... على الذي يجثم على ال�ضدر... يخف قلياًل اأو كثريًا... فاأخلد للراحة ليلة اأو ليلتني 

ثم اأذهب للبيا�ص من جديد... كي اأكتب رواية...!!«.)3)
لو مل تكن ذاكرة ال�ضارد حمملة بعنف الذكريات وثقلها، ويعت�ضره االأمل ملا جلاأ اإىل الكتابة 
والبوح، وملا ظهرت هذه احلكاية ال�ضردية. ويت�ضح اأن ال�ضارد هنا م�ضتعد منذ البداية لفعل 
يف  وم�ضقة  تعبا  البداية  منذ  يعاين  الذي  ال�ضابقة،  الرواية  �ضارد  بخالف  واحلكي،  الق�ص 

التذكر، واال�ضتدعاء.
اأما �ضارد رواية »متاهات ليل الفتنة«، فهو يعاين معاناة األيمة، ويكابد مكابدة �ضديدة من 
جراء ذكرياته، ذكريات تلك الطفولة الغابرة التي مل تنعم بالراحة والهناء: »هل حاول اأن 
ي�ضتعيد من خالل املداعبة يف اآخر الليل وهو الذي كاد اأن ميوت من العياء ذكريات طفولته 

الغابرة والقابعة يف تالفيف ذاكرته املوغلة يف الظالم؟«.)4)
من  ت�ضكو  هذه  كانت  بل  وح�ضب،  العنيفة  الذكريات  من  مثقلة  تكن  مل  ذاكرته  ولكن 

1) ال�ضابق، �ص7
2) ال�ضابق، �ص16

3) رواية »�ضرفات الكالم«، �ص14
4) رواية »متاهات ليل الفتنة«، �ص218
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الذي  الراهن  الو�ضع  والأن  االأحداث،  وت�ضارع  املعاناة  �ضدة  من  التما�ضك،  وعدم  الفو�ضوية 
العي�ص  من  متنعه  وطائفية،  اأهلية  حربًا  يعي�ص  هو  بل  �ضلميًا،  و�ضعًا  يكن  مل  ال�ضارد  يعي�ضه 
ذاكرة  الأنها  ب�ضهولة؛  ا�ضتدعاءه  مايريد  كل  ا�ضتدعاء  ي�ضتطيع  بحيث  الذهن،  يف �ضفاء من 
نف�ضها  تعيد  املتقاعد  اللقاء مع اجلرنال  وال�ضيخوخة، فيقول: »راحت �ضور  بالوهن  م�ضابة 

عليه من خالل �ضريط الذاكرة املتقطع ب�ضكل فو�ضوي وغري متما�ضك«.)5)
التذكر،  فعل  اأهمية  على  واال�ضتجابة«  »الكتابة  كتابه  يف  �ضليمان  نبيل  الباحث  ويوؤكد 
وا�ضتدعاء الذاكرة يف فعل احلكي، وجناح العملية ال�ضردية، ويقر باأن رواية »البدد« للروائي 
ادوارد اخلياط لو اأتيح ل�ضاردها خليل احلطيني الن�ضيان، ال ا�ضتحال وجود الرواية، فيقول:« 

لكن الن�ضيان لو اأمكن ال ا�ضتحالت الرواية. 
يف  وهي  اأبيها  ذكريات  �ضراب  على  تنهمر  كما  الدوم،  وحب  طربية  بحرية  تنهمر  لذلك 

الثامنة..«.)6)
اأحداث  اأهمية الذاكرة والتذكر يف ا�ضتدعاء  التدليل على  اأجل  واال�ضت�ضهاد هنا، هو من 
املتون  بني  املو�ضوعاتي  االختالف  عن  النظر  بغ�ص  ال�ضردية،  العملية  جناح  ويف  ال�ضرد، 

احلكائية ـ مو�ضع املقاربة ـ واملنت احلكائي ال�ضابق.  
ما  ووهن من جراء  وتعب  بها عنف  ـ  املواطن اجلزائري  رمز  ـ  ال�ضارد  ذاكرة  اأن  يت�ضح 
عنف  من  يعاين  وحده  اجلزائري  يكن  ومل  االأرجاء.  يعم  والدمار  للعنف  �ضور  من  التقطه 
الذاكرة وعنفها، بل يبدو اأن التعب وال�ضقاء هو من ن�ضيب العربي حيثما حل، والروايات التي 
حتمل ا�ضم الذاكرة وهمها كثرية، من مثل »ذاكرة اجل�ضد« الأحالم م�ضتغامني، و«ذاكرة من 
ال�ضوري �ضبحي الد�ضوقي، الذي ي�ضكو من ذاكرته، ويح�ص  ورق«، و«ذاكرته املتعبة« للقا�ص 
اأنها تقتله باالأحداث املاأ�ضاوية، فيطلب ويتو�ضل طبيبه املعالج اأن يخل�ضه من ذاكرته: »جاهد 
كي يو�ضل اإىل الطبيب حاجته املا�ضة اإىل ا�ضتعادة تعب ذاكرته ومر�ضها وجمودها، وتو�ضل 
اإليه اأن يعمل على اإعطاب ذاكرته، موؤكدًا للطبيب ا�ضتعداده لدفع مايطلب منه من االأموال 

التي �ضترتتب عليه لقاء اإنقاذه مما ميتلئ به«.)7)
ولو بحث يف الن�ضو�ص الروائية اأكرث واأكرث، لوجد الباحث نف�ضه اأمام مبحث خا�ص ينفرد 

5) الرواية، �ص202
6) نبيل �ضليمان، »الكتابة واال�ضتجابة«، احتاد الكتاب العرب، دم�ضق، الطبعة االأوىل 2000م، �ص38

7) �ضبحي د�ضوقي، »ذاكرته املتعبة« ق�ضة ق�ضرية، جملة »املعرفة«، وزارة الثقافة ال�ضورية، العدد 515، 
اآب 2006م، �ص204
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با�ضم »عنف الذاكرة«، ولكن هذه عينة من اأجل التدليل على واحدة من جتليات العنف، هي 
»عنف الذاكرة واال�ضتدعاء«.

االأ�ضياء حتى  اأب�ضط  من  بداأت  عديدة،  للعنف جتليات  اأن  ات�ضح  الف�ضل،  هذا  نهاية  يف 
اأكربها، م�ضكلة لوحة متعددة االأطراف، لوحة ت�ضور ماأ�ضاة االإن�ضان اجلزائري، واأثر االإرهاب 
عليه، فماتت وتعطلت لغة احلياة الطبيعية لتحل حملها لغة املوت والفناء، لغة ال حتمل من 
املعاين االإن�ضانية �ضوى اخلوف واحلذر وموت القيم اجلميلة، يف ف�ضاء ن�ضي �ضاحب رمادي 

كئيب.
وهذا اإن دل على �ضيء فهو يدل على مقدرة الكاتب اجلزائري على ر�ضم �ضورة كاريكتريية 
�ضاخرة من الواقع، من خالل توظيف اأ�ضياء العامل اخلارجي بطريقة مثرية ومده�ضة، جتعل 
كذلك  للقارئ  يت�ضح  كما  واأ�ضكاله.  �ضوره  بكل  العنف  ليدين  الن�ضو�ص  مع  يتماهى  القارئ 
اإن: »قراءة الن�ص ال�ضردي احلديث تف�ضي اإىل اكت�ضاف اأ�ضياء تتكرر بني ن�ص واآخر يوظفها 
اأ�ضحابها ب�ضورة مغايرة ولكنها التخفى على املتابع، واالأمر لي�ص متوقفًا عند تكرارها واإمنا 

تكاملها بني الن�ضني«.)1)
تتفق بني  اأو  لت�ضكل داللة معينة، تختلف  االأ�ضياء  الروائية هذه  الن�ضو�ص  تتكامل بني  اإذ 

قا�ص وقا�ص، لت�ضكل ملمحًا فنيًا من املالمح التي تكون الن�ص ال�ضردي.

1) د. م�ضطفى ابراهيم ال�ضبع، »االأ�ضياء وت�ضكالتها يف الرواية العربية« درا�ضة، حوليات االآداب والعلوم 
-2003 والع�ضرون،  الرابعة  احلولية   ،213 الر�ضالة  الكويت،  جامعة  العلمي،  الن�ضر  جمل�ص  االجتماعية، 

2004م، �ص83
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الباب الثاين
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 متهيد :
يتوزع هذا الباب على ثالثة ف�ضول، تتناول تقنيات ال�ضرد والعنا�ضر االأ�ضا�ضية الأي عمل 
�ضردي، وهذه الف�ضول تبحث يف ثالثة من العنا�ضر ال�ضردية التي �ضكلت ملمحًا �ضرديًا يف 

الروايات مو�ضع الدرا�ضة وهي:
1 - م�ضاألة العنونة

2- التنا�ص
3 -ال�ضوت ال�ضردي

وهذه العنا�ضر الثالثة ال تعد وحدها امللمح االأ�ضا�ضي يف الروايات املدرو�ضة هنا، ولكن مت 
باأن يتطرق اإىل جميع  اأواًل: الأن حيز االأطروحة ال ي�ضمح  انتقاوؤها بناء على �ضوابط معينة، 
مكونات ال�ضرد يف االأعمال املدرو�ضة. ثانيًا: اأن كال من: )م�ضاألة العنونة ـ والتنا�ص ـ وال�ضوت 
ال�ضردي) �ضكلت عالمات فارقة ومميزة لالأعمال املدرو�ضة، فم�ضاألة العنونة قد اأخذت حيزًا 
بارزة يف  االأدبية عالمات  االأعمال  عناوين  وكانت  اجلزائريني،  املبدعني  اهتمام  من  كبريًا 
اإنتاج الكثري من الدالالت التي جتعل من القارئ، يعطيها الكثري من تاأويالته، وهذا اأمر �ضوف 
ياأتي ذكره يف جماله ويف حيزه. كما اأن التعالق الن�ضي �ضكل مكونًا اأ�ضا�ضيًا يف بناء االأعمال 
االإ�ضالمي مرجعية، حتاول  العربي  التاريخ  التنا�ص مع  الروائية، فالروايات قد اتخذت من 
من خاللها فهم ما يحدث يف الراهن اجلزائري. وكذلك ال�ضوت ال�ضردي ال ميكن جتاوزه 
يف هذه املقاربة؛ الأن العمل ال�ضردي ال ميكن اأن ي�ضلنا اإال من خالل �ضارد وهذا ال�ضارد له اأثر 
كبري يف الروايات، فهذا ال�ضارد قد يكون اإحدى ال�ضخ�ضيات االأ�ضا�ضية، ومرات يكون قد اأتقن 
لعبة ال�ضرد فيكون متخفيًا وغري وا�ضح املعامل، ال�ضارد هو الذي يخرب القراء باالأحداث اإما 
بطريقة مبا�ضرة اأو غري مبا�ضرة اإما بتقنية ماألوفة اأو غري ماألوفة، وبراعة ال�ضارد يف عر�ص 

االأحداث خري دليل على براعة وحذاقة موؤلف هذا العمل دون ذاك.
وكما اأن الباب االأول يتحدث عن م�ضمون هذه الروايات، فاإن هذا الباب يتحدث عن �ضكلها 
وثنائية ال�ضكل وامل�ضمون، هي من اإحدى الثنائيات التي اهتم بها النقد احلديث واعترب جناح 
اأي عمل من االأعمال االأدبية يعتمد على تكافوؤ دفتي هذا العمل: ال�ضكل وامل�ضمون، وعليه فاإن 
احلكم على الروايات اجلزائرية ـ مو�ضع الدرا�ضة ـ يعتمد على التوازن بني هذين العن�ضرين 
واأال يطغى اأحدهما على االآخر، فمن غري املعقول اأن ياأخذ املو�ضوع مثاًل حيزًا كبريًا يف العمل 
على ح�ضاب فنية واأدبية الرواية، كما اأنه من غري امل�ضت�ضاغ اأن يطغى العمل االأدبي لالأ�ضاليب 
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الفنية املتنوعة التقنيات ال�ضكلية من دون مادة مو�ضوعية، تتحدث عن مو�ضوع اأو فكرة من 
االأفكار التي ت�ضغل االإن�ضانية، فهذا يلغي ر�ضالة الفن ال�ضامية.

وفيما يلي عر�ص للف�ضول الثالثة، يليها خامتة تبحث يف فنية الروايات ومدى قدرتها على 
االإملام بهذين العن�ضرين )ال�ضكل وامل�ضمون)، وعدم طغيان اأحدهما على االآخر.
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درا�ضته،  يف  كبرية  اأهمية  احلديث  النقد  اأوالها  التي  امل�ضائل  من  م�ضاألة  العنونة  م�ضاألة 
االأخرية،  االآونة  يف  والعرب  الغرب  والدار�ضني  النقاد  من  العديد  ا�ضتغال  جمال  واأ�ضبحت 
والعنونة، اأي عناوين، الكتب يف حقيقة االأمر هي مو�ضع اهتمام كل من املبدع )�ضاعر ـ روائي ـ 
ناقدـ  م�ضرحي) والناقد والقارئ؛ فالقارئ اأول ما ي�ضغله اأو يلفت انتباهه هو العنوان، فالعنوان 
ُيغري القارئ يف معظم االأحيان لقراءة هذا الكتاب اأو ذاك لكي يفك رموزه ويعرف االأ�ضرار 
التي يحويها هذا الكتاب بني دفتيه، في�ضبح العنوان مثل ال�ضيفرة بني املر�ضل واملر�ضل اإليه، 
واإن كان هذا الو�ضع بالن�ضبة للقارئ، فبالتاأكيد �ضيكون االأديب مهتمًا بالعنوان لعدة اأ�ضباب: 
ال�ضبب االأول: هو اأنه و�ضيلة من و�ضائل االإغراء، التي يتخذها االأديب لكي يقبل القراء على 
الكتاب وم�ضامينه  اأن يو�ضل  اأجل  وال�ضهرة فح�ضب بل من  الو�ضول  اأجل  لي�ص من  موؤلفاته. 

الفكرية اإىل اجلمهور من اأجل اإحداث االأثر الذي يرجوه.
وال�ضبب الثاين: يتعلق بالعملية االإبداعية نف�ضها فالكاتب اأو املوؤلف واملبدع عليه اأن يعتني 
اعتناء بالغًا بعمله بدءًا من العنوان حتى اآخر كلمة يف موؤلفه؛ فاختيار العنوان املنا�ضب املعرب 
عن العمل يعد من عالمات اإجادة االأديب، وكما ي�ضميها د. مر�ضل العجمي يف اأحد موؤلفاته: 
»الو�ضم والر�ضم: �ضعرية العنوان يف ق�ض�ص �ضليمان ال�ضطي«)1). اأي اإن العنوان ي�ضبح مبثابة 
الو�ضم وال�ضمة املائزة للعمل االأدبي، كما اأنه يت�ضح عرب ال�ضفحات االآتية اأهمية العنوان يف 
العنوان  اأهمية  تاأتي  هنا  ومن  والناقد،  للقارئ  بالن�ضبة  االأدبي  العمل  وحتليل  وفهم  قراءة 

بالن�ضبة للناقد.
و�ضيميائية العنوان تدخل يف نطاق الدرا�ضات ال�ضيميائية، التي تعنى بدرا�ضة العمل االأدبي 
وحتليله بكافة جوانبه. وال�ضيمياء لدى بريو اأو ال�ضيميوطيقا عند بري�ص اأو ال�ضيمولوجيا لدى 
روالند بارت يف كتابه »عنا�ضر ال�ضيمولوجيا«)2)، كلها تعرب عن مفهوم واحد، هو علم الداللة 

الذي ي�ضتغل على حتديد البنيات العميقة املتخفية وراء البنيات ال�ضطحية املتمنظرة 

1) د. مر�ضل فالح العجمي، »الو�ضم والر�ضم: �ضعرية العنوان يف ق�ض�ص �ضليمان ال�ضطي«، جملة درا�ضات 
اخلليج واجلزيرة العربية، جمل�ص الن�ضر العلمي ـ دولة الكويت عدد 117ـ اإبريل 2005م

2) د. جميل حمداوي ال�ضميوطيقا والعنونة، جملة عامل الفكر، املجل�ص الوطني للثقافة والفنون واالآداب، 
دولة الكويت ـ العدد الثالث ـ يناير/مار�ص 1997م
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فونولوجيا وداللة. وهي »درا�ضة �ضكالنية« للم�ضمون، متر عرب ال�ضكل مل�ضاءلة الدوال من اأجل 
حتقيق معرفة دقيقة باملعنى.

كما يحددها بريو بقوله: »اإنها العلم الذي »يهتم بدرا�ضة اأنظمة العالمات اللغات، اأنظمة 
االإ�ضارات، التعليمات... اإلخ، وهذا التحديد يجعل اللغة جزءًا من ال�ضيمياء«.)1)

وتعد ال�ضيميوطيقا منهجًا للتحليل تفرع منها العديد من املدار�ص واالجتاهات، من مثل 
االجتاه االأمريكي لدى بري�ص واالجتاه الفرن�ضي لدى العديد من النقاد مثل جوليا كر�ضيتينا 
وبارب وميرت، واالجتاه الرو�ضي لدى ال�ضكالنية الرو�ضي واالجتاه االإيطايل لدى اأمربتو اإيكو.

وعلى �ضبيل املثال عند روالند بارت يت�ضح اجتاه �ضيميولوجيا الداللة، الذي يحدده يف كتابه 
واملدلول،  الدال  والكالم  اللغة  التالية:  الثنائيات  من  اأخذت  باأنها  ال�ضيميولوجيا«  »عنا�ضر 
ال�ضيميولوجية،  الظواهر  يدر�ص  اأن  بارت  حاول  الل�ضانيات  خالل  ومن  والنظام.  املركب 
باعتبارها اأنظمة املو�ضى واالأ�ضاطري والطبخ لفهم م�ضتوى حياة االأ�ضخا�ص، فاأي فرد يوحي 
مب�ضتواه املعي�ضي والطبقي و�ضيارته وغريه من االأمور التي تعد دااًل حلياته وظروفه املعي�ضية.

اأولت  ال�ضيميوطيقية  الدرا�ضات  اإن  القول  هو  واجتاهاتها  ال�ضيموطيقا  ذكر  يف  وال�ضاهد 
اإجرائيًا نا�ضعًا يف مقاربة الن�ص  اأهمية كبرية يف درا�ضتها، الأنها تعده: »م�ضطلحًا  العنوان 
االأدبي ومفتاحًا اأ�ضا�ضيًا يتو�ضل به املحلل للولوج اإىل اأغوار الن�ص العميقة قا�ضدًا ا�ضتنطاقها، 
الداللية  بنياته،  ا�ضتكناه  تركيبه، عرب  اأ�ضل  الن�ص، من  بتفكيك  يقوم  اأن  العنوان  وي�ضتطيع 

والرمزية واأن ي�ضيء لنا يف بداية ما اأ�ضكل من الن�ص وغم�ص«.)2)
والعنوان بذلك يعترب العتبة االأوىل لقراءة الن�ص، وفهمه وفهم دالالته وم�ضامينه، وهو 
اأول �ضيء يقف اأمامه الدار�ص ليحاول قراءته وا�ضتنطاقه، ولكن ال�ضوؤال هنا، هل جمرد قراءة 

العنوان للوهلة االأوىل جتعل القارئ يفهم كنهه ومغزاه واملق�ضد من وراء العمل االأدبي؟!
االإجابة بالطبع ال، فالعنوان ال يتجلى وال يفهم فهمًا تامًا اإال بعد قراءة اآخر كلمة من الن�ص 

والعالقة بني العنوان والن�ص هي عالقة تبادلية، فالعنوان  والن�ص.
بالر�ضم  يت�ضح  كما  الكل  م�ضند  يعترب  اخلطاب  بينما  اإليه،  م�ضندًا  العنوان  يعترب  كما 

التايل:

1) ال�ضابق، �ص81
2) ال�ضابق، �ص96 
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اإليه،  واملر�ضل  املر�ضل  يتبادلها  الر�ضالة  »وهذه  ر�ضالة:  عن  عبارة  يكون  العنوان  اأن  كما 
يفككها  لغوية،  ب�ضفرة  م�ضننة  الر�ضالة  وهذه  واجلمايل،  املعريف  التوا�ضل  يف  ي�ضاهمان 

امل�ضتقبل«.)3)
اهتم  الذي  جريارجينيت،  والنقاد  الباحثني  من  العنونة  درا�ضة  يف  املهتمني  اأبرز  اإن 
اأو بال�ضعرية يف العديد من موؤلفاته مثل »اخلطاب ال�ضردي« و«عتبات« و«طرو�ص«  بالبوطيقا 
خ�ض�ص للعنونة درا�ضات حتت ا�ضم »الن�ص املوازي« الذي يق�ضد به: »هو ما ي�ضنع به الن�ص 
من نف�ضه كتابًا ويقرتح ذاته بهذه ال�ضفة على قرائه، وعمومًا على اجلمهور، اأي كل ما يحيط 

بالكتاب من �ضياج اأويل، وعتبات ب�ضرية ولغوية«.)4)
ويتفرع الن�ص املوازي )املنا�ص) من التعاليات الن�ضية التي ُيق�ضد بها: تعليق الن�ضو�ص 
العناوين  النا�ضر،  كلمات  املقدمات،  مثل:  من  �ضمنية،  اأو  مبا�ضرة  بطريقة  ببع�ص  بع�ضها 

الرئي�ضة، والعناوين الفرعية، وال�ضور، واالإهداء، وحيثيات الن�ضر.
والعنوان لدى جينيت ينق�ضم اإىل ثالثة اأق�ضام :

1) العنوان )االأ�ضا�ص اأو الرئي�ص)  2) العنوان الفرعي 3) التعيني اجلن�ضي
ويحدد جينيت للعنونة اأربعة وظائف اأ�ضا�ضية هي:

1) االإغراء     2) االإمياء     3) املو�ضف     4) التعيني.)5)
عنوان  من  كتاب  اأي  دفتي  بني  يوجد  ما  كل  اأن  توؤكد  والت�ضنيفات  التفا�ضيل  هذه  وكل 
ومقدمات ور�ضومات الغالف وغريها، كل له عمل وظيفي داخل العمل الفني، وكلها اإ�ضاءات 
الثالثة  التق�ضيمات  بخ�ضو�ص  اأما  الن�ص.  م�ضامني  ال�ضتكناه  القارئ  طريق  تنري  واإ�ضارات 
لعناوين الن�ص بكونها اأ�ضا�ضية وفرعية اأي العنوان االأ�ضا�ضي الذي يو�ضم به الكتاب، والعنوان 

3) ال�ضابق، �ص100
4) ال�ضابق، �ص103
5) ال�ضابق، �ص106
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الفرعي هو العنوان الذي يتكون مثاًل اأول ف�ضل، وكل عنوان يحمل داللة لهذا الف�ضل، وت�ضكل 
الن�ص هو  باأن هذا  التحديد  اأو  االإ�ضارة  والتعيني اجلن�ضي هو  باأكمله،  الن�ص  جميعها داللة 

درا�ضة اأو رواية اأو م�ضرحية اأو ديوان �ضعر.
اأما وظائف العنونة االأربعة التي حددها جينيت فهي قد تنطبق اإحداها على ن�ص اأو قد 
تتم  حتى  وت�ضتفزك  بعناوينها  تغريك  كتب  هناك  فحقًا  وظيفة،  من  اأكرث  العنوان  ميار�ص 
قراءتها، وتفهم املق�ضود منها من مثل عناوين »اأحالم م�ضتغامني« التي دائمًا ما تثري انتباه 
القارئ وت�ضتفزه مثل: » ذاكرة اجل�ضد«، »فو�ضى احلوا�ص«، »عابر �ضرير«، كلها عناوين مثرية 
واملق�ضود  املرامي  يفهم  ومتاأنية،  بقراءة متفح�ضة  يقوم  نف�ضها حتى  القارئ من  وال متكن 

منها.
»الطاعون«  رواية  مثل  من  وامل�ضمون  للعمل  الو�ضف  بعملية  يقوم  كذلك  العنوان  اأن  كما 
الألبري كامو، التي ت�ضف حالة مدينة لندن حني اأتاها مر�ص الطاعون وكيف كان حال �ضخو�ص 
الرواية. بينما تقابل القارئ ن�ضو�ص اأخرى حتمل عناوين اإيحائية توحي بال�ضيء ولكنها ال 
تذكره �ضريحًا من مثل رواية »ا�ضمي االأحمر« للروائي الرتكي اأورهان باموك، هذا العنوان 
الذي يثري الده�ضة والغرابة ويحمل بني طياته اإ�ضارة ال تفهم اإال بعد قراءة متاأنية للرواية، 
فاإذا بالروائي يق�ضد باالأحمر هو الدم الناجت عن اأحداث القتل بني جمموعة من الفنانني، 
الذين ي�ضتغلون على التحف واللوحات، فيالحظ اأن بع�ضهم يكيد لبع�ص، ويقتلون بع�ص من 
اأجل لوحة اأو من اأجل اأن يحاز اأحدهم على لقب �ضيخ ال�ضنعة، فيكون ا�ضمي االأحمر هنا هو 
االإ�ضارة اإىل وجه وجانب ماأ�ضاوي من جوانب هذه املهنة اأال وهو اجلانب الدموي والب�ضع. وكاأن 

االأبطال لها اأكرث من ا�ضم واال�ضم الذي طغى عليهم هو االأحمر لون الدم والقتل والغدر.
وغري هذا فاإن العناوين لها تق�ضيمات ووظائف اأخرى �ضوف تذكر يف وقتها املنا�ضب.

ويتبقى االآن مناق�ضة مقولة اأوردها الكاتب د. جميل حمداوي يف مقالته املعنونة بـ« ال�ضيمياء 
والعنونة«)1)

اإذ يوؤكد يف هذه املقالة اعتمادًا على مقالة جلان كوهني، اإن النرث يعتمد ب�ضكل اأ�ضا�ضي على 
العنوان، بينما ال�ضعر فال يعتني بهذا االأمر اإذ اأنه قد يكون مطلع الق�ضيدة مبثابة العنوان، يف 
قوله: »ويوؤكد كوهن على اأن النرث علميًا كان اأو اأدبيًا يتوفر على العنوان، والقواعد املنطقية، 
بينما ال�ضعر ميكن اأن ي�ضتغني عن العنوان، مادام ي�ضتند اإىل الالاإن�ضجام، ويفتقر اإىل الفكرة 

1) ال�ضابق، �ص97
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الرتكيبية التي توحد �ضتات الن�ص املبعرثة، وبالتايل قد يكون مطلع الق�ضيدة عنوانًا«)2)
وهذه العبارات حتتاج اإىل مناق�ضة واإعادة نظر، اإذ اإنه من املنطقي اأن النرث يحتاج اإىل 
عنوان اأ�ضا�ضي وعناوين فرعية تربط بني اأجزائه، واأن ال�ضعر يف املا�ضي ال ي�ضتند اإىل عنوان 
ويعرف من قافيته اأو مطلع الق�ضيدة، ولكن هل ي�ضدق هذا القول يف ع�ضرنا احلديث، وهل 
ت�ضتغني الق�ضائد ال�ضعرية عن العناوين، باالكتفاء مبطلع الق�ضيدة اأو باأول بيت، االإجابة: هو 
اأ�ضا�ضية يف كل من ال�ضعر والنرث، وجميع ال�ضعراء االآن يعتنون بعناوين  اأن العنونة اأ�ضبحت 
ق�ضائدهم ودواوينهم عناية فائقة، ومثلما اهتم الروائيون بالعنونة وبوظائفها، يالحظ اأن 
يتجزاأ من  اإنهم يرونه جزءا ال  بل  الكثري من االهتمام  العناوين  ال�ضعراء يعطون  كثريًا من 

العمل االإبداعي الذي يقومون به.
يتبقى االآن احلديث عن الن�ص املوازي اأو الن�ضية املحاذية لدى جينيت، الذي خ�ض�ص لها 
مبحثًا خا�ضًا يف كتابه »عتبات التاأويل« ويق�ضد بها كما ذكر �ضابقا باأنها العناوين االأ�ضا�ضية 
اإن جينيت  اإذ  التف�ضيلي،  والفرعية واملوؤثرة والتعليقات، وغريها كما قد و�ضحت باملخطط 
داللة  لفظية حتمل  متوالية من جمل  يعتربه  ن�ص منت،  ق�ضمني:  اإىل  ينق�ضم  ن�ص  اأي  يعترب 
حمددة،)3) واالآخر هو ن�ص مواز يعترب جمموعة من النتاجات تقدم الن�ص املنت اإىل القارئ.

تخومًا حماذية  »ت�ضكل  الأنها  املحاذية«،  »الن�ضو�ص  بـ  النتاجات  اأ�ضمى جينيت هذه  وقد 
للن�ص، وعتبات يقف عليها القارئ قبل �ضروعه يف قراءة الن�ص«)4)

وبذلك تكون الن�ضية املحاذية هي عملية اأ�ضا�ضية يف قراءة العمل االأدبي، كما تعترب اإحدى 
القناديل التي ي�ضري بها قارئ العمل االأدبي من اأجل قراءته وفهمه وتاأويله، واإنها تعمل على 

تقريب عملية التوا�ضل بني القارئ والن�ص.
الولوج  ، وقبل  اإليها، وهي عديدة  تنق�ضم  التي  االأمناط  العديد من  العنونة  اتخذت  ولقد 
ن�ضو�ص  من  يتوافر  ما  بني  من  املحاذية  الن�ضو�ص  على  تطبيقي  مثال  اإعطاء  يتعني  اإليها 
روائية جزائرية، وليالحظ القارئ كيف اأن االأدباء والروائيني قد اأولوا هذه الن�ضية املحاذية 
اهتمامهم، وقد وظفوها يف اأعمالهم االأدبية، ليكون املثال التطبيقي هو رواية »الويل الطاهر 

يعود اإىل مقامه الزكي«.

2) جميل حمداوي �ص98
3) مر�ضل فالح العجمي »�ضعرية الن�ضية املتعالية، نظرية جريار جينيت«، جملة كلية دار العلوم، جاممعة 

القاهرة، جمهورية م�ضر العربية، عام 1426هـ ـ  2006م. �ص25
4) ال�ضابق �ص26
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الدكتور  بحث  على  القادم  الن�ص  تق�ضيمة  على  يعتمد  �ضوف  اأنه  اإىل  االإ�ضارة  جتدر  كما 
مبا�ضرة  به  ويت�ضل  بالكتاب  يتعلق  ما  كل  ي�ضيف  اإذ  الذكر،)1)  �ضابق  العجمي،  فالح  مر�ضل 
يف ن�ضخته هو ن�ص النا�ضر املت�ضل بالن�ص املنت ومن عالماته ما يلي ـ مع التطبيق من رواية 

الطاهر وطار:
اأ ـ ا�ضم املوؤلف: الطاهر وطار.

ب ـ األقاب املوؤلف: ال يوجد.
ج ـ عنوان الكتاب: »الويل الطاهر يعود اإىل مقامه الزكي »)2)

د ـ حتديد جن�ص الكتاب. )رواية)
هـ ـ ا�ضم دار الن�ضر و�ضعارها: )روايات الزمن)

ـ العناوين ـ العنوان الرئي�ص والفرعي والعناوين الداخلية.
بـ  تبداأ  وكثرية،  مق�ضمة  الرواية  يف  الفرعية  العناوين  بينما  الرئي�ص،  العنوان  ذكر  وقد 
الع�ضباء وتنتهي بهبوط ا�ضطراري. و�ضوف تدر�ص كل هذه العناوين بغية معرفة ما حتمله من 

دالالت يف الف�ضول نف�ضها ويف العمل الروائي ككل.
�ضعيد  د.  بها  التي حتدث  املقدمة  النا�ضر من مثل  كلمات  وتتجلى يف  التقريظ:  ـ �ضفحة 
يقطني يف بداية الرواية، وعلى الغالف، اإذ يتحدث عن الرواية ومكانتها بني الروايات ويقدم 
يتعاي�ص  التي  التاريخية  باإ�ضلوب �ضائق، وميهد للظروف  واإحداثها  الرواية  مثل امللخ�ص عن 
كقراء  جميعًا  �ضاأننا  اجلزائري«،  »ال�ضاأن  �ضلب  يف  الرواية  »ت�ضعنا  قوله:  مثل  الن�ص  معها 

للتخييل ال�ضردي اجلميل. ولكنها تقدمه بعيدا عن الواقعية الفجة واملعاجلات التهويلية«.)3)
5 ـ االإهداء والتوقيع:

وهذا يظهر يف االإهداء الذي كتبه الطاهر وطار بداية الرواية، اإذ يوجه اإهداءه على النحو 
التايل:

اإىل عمالقي الفكر العربي املعا�ضر املرحوم الدكتور ح�ضني مروة.
والدكتور حممود اأمني العامل اأطال اهلل يف عمره.

1) مر�ضل فالح العجمي، �ضعرية الن�ضية املتعالية، نظرية جريار جينيت، �ص27
2) الطاهر وطار، »الويل الطاهر يعود اإىل مقامه الزكي« ، روايات الزمن، الدار البي�ضاء ـ الطبعة االأوىل 

2000م، �ص6
3) غالف الرواية
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قد نتحايل على النهر فنح�ضر ماءه، واإن يف بركة، ون�ضتحم فيه مرتني، ولكن لن ن�ضتطيع 
اال�ضت�ضاءة بنور ال�ضمعة الواحدة مرتني.

ج ـ وطار.
 6ـ الت�ضدير: وهو ما ذكر من مقالة النا�ضر د. �ضعيد يقطني.

7 ـ املقدمة: وقد قدم الطاهر وطار لروايته هذه مبقدمة اأو مبا ي�ضبه املقدمة على ح�ضب 
من  اأكرث  اإىل  التي حتتاج  روايته،  دهاليز  ت�ضئ  و�ضمعة  �ضارحًا،  ن�ضا  تعد  مقدمة  قوله، يف 
مقاربة تاريخية ودينية و�ضيا�ضية ولغوية وفنية حتى يتمكن منها القارئ، وقد يف�ضل يف نهاية 

املطاف! فيقول الروائي: “اإنها املقدمة وما ي�ضبهها”.
اإنارة للقارئ وللناقد والباحث، خا�ضة ذلك الذي يقراأ االأعمال االأدبية لهذا الكتاب اأو ذاك، 

معزولة عن بع�ضها وعن م�ضار الكاتب وعن �ضخ�ضيته التي اكت�ضبها على مر ال�ضنني”)4) 
ويقول يف مو�ضع اآخر من مقدمته:

»رمبا من هنا، تاأتي �ضرورة اأن ي�ضع املبدع كالمًا غري اإبداعي لعمله، ي�ضميه كلمة املوؤلف 
اأو مقدمة اأو ما ي�ضبه ذلك«)5) 

وهو بذلك قد اأو�ضح اأنه كاأديب يحتاج اإىل اأن يقدم بع�ص االإ�ضاءات التي يوجه من خاللها 
يق�ضدها  التي  املرامي  بع�ص  ويو�ضح  االأدبي،  العمل  قراءة  يف  ال�ضحيح  امل�ضلك  اإىل  قراءه 

الروائي من وراء هذا العمل.
اإذ يو�ضح م�ضاره الفكري اأو اأيديولوجيته املتبعة يف هذا العمل اأو ذاك، وهذه تعترب �ضجاعة 
من الطاهر وطار عندما يقول يف ثنايا مقدمته باأنه كاتب �ضيا�ضي، ويدين ما يحدث يف بالده 
التي يفكر بها، وك�ضف  االإرهابي والطريقة  تبنيه وجهة نظر  اإرهابية، من خالل  اأعمال  من 

العقلية التي نطلق منها فيما يقوم به من اأعمال.
وتطبيقه يف  ت�ضديقه  يجب  واملبدع عن عمله  االأديب  يقوله  ما  كل  هنا هو: هل  وال�ضوؤال 
القراءة واالأخذ به، من دون التاأمل به ومعرفة مالب�ضات العمل وال�ضياقات والظروف املحيطة 
اأهداف  اإىل  اإنه يتحدث عن ناحية جمالية فنية، وهو قد يرمي  اأديب ما يقول  اأال يكون  به، 
�ضيا�ضية، ولكنه من باب اخل�ضية والتقية من وطاأة ال�ضلطة يف بالدة يتحدث عن هذا اجلانب 

اأو ذاك.
4) الرواية �ص10
5) الرواية �ص12
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اإىل  الدعوة  باب  من  يكون  ولكنه  املبدعني،  م�ضداقية  يف  الت�ضكيك  باب  من  لي�ص  وهذا 
املالب�ضات  معرفة جميع  ومن  ولغوية،  واجتماعية  تاريخية  ناحية  اأكرث من  من  العمل  قراءة 
التي اأحاطت بالعمل، مع احلر�ص على جعل العمل االأدبي هو املرجع االأول واالأخري يف النقد 

والتحليل.
هذا مثال تطبيقي من رواية الويل الطاهر حول الن�ضو�ص املحاذية يف العمل، وقد اتخذت 

هذه الرواية مثال الأنها ا�ضتملت على العديد من عالمات الن�ص املحاذي.
فيما يلي ذكر الأمناط العنونة ال�ضائعة، وتق�ضيم عناوين الروايات ـ مو�ضع املقاربة ـ ح�ضب 
هذه االأمناط، وهي اأمناط ثالثة كما يق�ضمها د. مر�ضل فالح العجمي يف درا�ضته: »اخلطاب 

الروائي يف الكويت: اأمناط العنونة وم�ضتويات ال�ضوت ال�ضردي«، وهذه االأمناط هي:
2ـ العنوان غري املبا�ضر. 1ـ العنوان املبا�ضر.   

4ـ منط العنوان العر�ضي. 3ـ منط العنوان املكون.   
اأمناط  من  منط  بكل  املق�ضود  تو�ضيح  يتم  �ضوف  الذكر،  �ضابق  البحث  اإىل  وبالرجوع 

العنونة:  
1ـ منط العنوان املبا�صر: هو الذي �ضكل عالمة ناجزة، اإذ »يتطابق العنوان يف مرجعه ليقدم 

داللة ناجزة تتعلق برحلة جمهولة، اأو بفتاة حمددة، اأو حيز جغرايف«.)1) 
2ـ منط العنوان غري املبا�صر: وهو الذي ال يقدم داللة ناجزة من جمرد قراءته، بل ال يفهم 
اإال بعد قراءة فاح�ضة للعمل االأدبي، وهو قد يفتح للقارئ عند  وال يعرف املق�ضود منه 

قراءته اأكرث من احتمال، اإال اأنه بعد االنتهاء من قراءة الن�ص تتحدد داللته النهائية.
     ويق�ضم د. مر�ضل فالح العجمي منط العنوان غري املبا�ضر اإىل اأربع دوائر داللية هي:)2) 

اإىل  وال  الن�ص  اإىل  العنوان  املوؤلف  يرجع  ال  عندما  تكون  وهي  مفتوحة:  داللية  دائرة  ـ  اأ 
خارجه.

ب ـ دائرة داللية ذاتية: وهذه تتجلى يف اأن يرجع املوؤلف العنوان اإىل الرواية.
ج ـ دائرة داللية خارجية: وتكون عندما يرجع املوؤلف العنوان اإىل اأحداث حتدث اأو حدثت 

خارج الن�ص.

1) مر�ضل فالح العجمي، اخلطاب الروائي يف الكويت: اأمناط العنونة وم�ضتويات ال�ضوت ال�ضردي، جملة 
العلوم االإن�ضانية، جمل�ص الن�ضر العلمي، جامعة الكويت، العدد 92، خريف 2005م، �ص15

2) ال�ضابق، �ص15، 16
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اإىل الرواية، لكنه ي�ضع عنوانًا يناق�ص  ـ دائرة داللية نقي�ضة: وهو بهذه يحيل العنوان  د 
مو�ضوع االإحالة.

3ـ منط العنوان املكون: ويق�ضد به د. مر�ضل العجمي باأنه »العنوان يوؤدي يف هذه احلالة دورًا 
مهمًا يف تكوين عنا�ضر العامل الروائي«.)3)

اأن العنوان  اإذ يو�ضح      وي�ضرب مثاًل على هذا النمط من العنونة رواية »املراأة والقطة«، 
هي  والقطة  البطل،  عمة  هي  فاملراأة  للرواية،  مكونني  عن�ضرين  عن  يتحدث  نف�ضه  هو 
العمة  وقتل  بقتلها،  وانتهائه  والقطة  العمة  بني  يدور  الذي  وال�ضراع  يحبها،  التي  قطته 
للقطة اأخذ مفتاحًا دالليا للو�ضول اإىل اأن العمة قاتلة القطة هي نف�ضها قاتلة زوجة البطل 

ح�ضة.
4ـ منط العنوان العر�صي)4): بهذا النمط يكون العنوان عر�ضيًا مرتني، يف االأوىل لكونه ال 
يرتكز على تاأويل القارئ يف فهم داللته، ويف الثانية لكونه لي�ص له عالقة تكوينية باملنت 
الروائي. وفيه كثريًا ما يوؤ�ض�ص القارئ دالالت خمتلفة، وتخفق هذه القراءات، الأن توقعاته 

ال ت�ضدق.
و�ضوف تقارب عناوين الروايات اجلزائرية ـ مو�ضع الدرا�ضة ـ وفق هذه االأمناط االأربعة، 

وقد تنطبق هذه االأمناط على العناوين اأو ال ت�ضدق وال تتحقق هذه االأمناط االأربعة.
»مرايا  القتنة«،  ليل  »متاهات  »الورم«،  الظالم«،  »وادي  هنا:  الدرا�ضة  مو�ضع  والروايات 
»حار�ضة  ال�ضراب«،  »بخور  الغزال«،  »دم  الكالم«،  »�ضرفات  احلوا�ص«،  »فو�ضى  مت�ضطية«، 

الظالل«، »�ضادة امل�ضري«.
العنوان  بنمط  ي�ضمى  ما  تنطوي حتت  العناوين  اأن معظم هذه  القول  وب�ضكل عام ميكن 
العنوان  بنمط  ي�ضمى  ما  اإىل  ينق�ضمان  عنوانني  اأن  اإال  املبا�ضر،  غري  العنوان  ومنط  املكون، 

املبا�ضر. وليكون البدء بنمط العنوان املبا�ضر:
اأوًل: منط العنوان املبا�سر:

يتمثل هذا النمط يف عنواين روايتني من الروايات اجلزائرية مو�ضع الدرا�ضة، وهما رواية 
»وادي الظالم« لعبد امللك مرتا�ص، ورواية »�ضادة امل�ضري« ل�ضفيان بو زدادقة، اإذ اأتت داللة 
هاتني الروايتني ناجزة ووا�ضحة منذ البداية، فاالأوىل تتحدث عن مكان، بينما تتحدث الثانية 

3) ال�ضابق، �ص16
4) ال�ضابق، �ص18
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عن اأ�ضخا�ص يتحكمون يف م�ضري �ضخو�ص الرواية، وفيما يلي عر�ص مف�ضل لداللة عناوين 
الروايتني.

1ـ رواية »وادي الظالم«:
عند النظر اإىل هذا العنوان فاإنه يتكون من كلمتني مركب اإ�ضايف، وادي )م�ضاف)، والظالم 
)م�ضاف اإليه)، والتاأمل يف معنى العنوان املعجمي يالحظ اأن الوادي يعني البقعة من االأر�ص 
التي تكون منخف�ضة قلياًل عن م�ضتوى ارتفاع االأر�ص، وحتيط به املرتفعات، اجلبال، وهذا 
الوادي ن�ضب اإىل الظالم اأيق�ضد اأن هذا الوادي مكان للظالم، ولكن عند الوقوف عند كلمة 
النور واالإ�ضاءة  امللمو�ص وهو غياب  الظالم، فاملق�ضود بها هل املق�ضود بها الظالم املادي 
اأم اأن الظالم هنا يكون ظالمًا معنويًا، ي�ضري اإىل  عنه، وهل يكون للظالم واديًا خا�ضًا به؟ 

بع�ص املظامل واملمار�ضات التي و�ضمت الوادي بالظالم.
اجلمع  �ضيغة  على  هو  بل  للم�ضدر  ا�ضمًا  لي�ص  الظالم  يكون  قد  للعنوان  اأخرى  وبقراءة 
االأمران  يجتمع  وقد  الرواية.  �ضخو�ص  حياة  يف  يتحكم  ظامل  �ضخ�ص  من  اأكرث  اأي  »ظالم« 
باإ�ضارة معنوية لالأحداث التي حتدث يف  اأنه يدل على وادي الظالم  اأي  يف تف�ضري العنوان، 

الرواية.
اإذا منذ بداية الرواية يتبني اأن املق�ضود من العنوان هو مكان حتدث به بع�ص االأحداث 
النا�ص  من  جمموعة  اإىل  الوقت  نف�ص  يف  وي�ضري  الظالم.  بوادي  ي�ضمونه  منهم  جعلت  التي 

الذين يت�ضمون بالظلم ويحكمون من خالله الوادي.
اأنه يتحدث عن مكان يعي�ص فيه جمموعة من القبائل  ال�ضارد يخرب القارئ منذ البداية 
اأم  احلكايات  �ضاردة  ل�ضان  على  وردت  املعلومات  هذه  كل  وطبعًا  اجللولية«،  قبيلة  »حتكمها 
زينب، التي حتكي اإىل جمموعة من ال�ضبان تاريخ القبيلة، تقول اأم زينب: »واأنتم تعملون اأن 
وادي الظالم ميتد على م�ضافات بعيدة من نحو ال�ضمال اإىل نحو اأق�ضى اجلنوب. وهو يق�ضم 
اجللولية �ضطرين: �ضطرًا �ضرقيًا جبليًا، وغابيًا، و�ضطرًا غربيًا �ضهليًا ورعويًا... وهو يجري 

باملاء الغزير على وجه الدهر«.)1)
تعر�ص الرواية الأول م�ضكلة وحدث اأ�ضا�ضي فيها هو اختالف �ضيخ القبيلة همدان وابن عمه 
على احلكم، ومن ي�ضتلم احلكم بعد وفاة �ضيخ امل�ضيخة العليا، هل هو ابنه من زوجته االأخرية 
ابنة القبيلة الفرنا�ضية، اأم احلكم �ضيوؤول اإىل ابن عمه ال�ضيخ حمدونه، وال�ضيخ حمدونه هنا 

1) عبد امللك مرتا�ص، »وادي الظالم«، دار املغرب للن�ضر والتوزيع، الطبعة االأوىل 2005م، �ص13
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مل ينتظر وي�ضرب اإىل اأن يتوفى ال�ضيخ حمدان وبعدها ينظرون من �ضيحكم، ويرتك االأمور 
لت�ضري يف م�ضارها الطبيعي، بل اإنه حاول تزوير التاريخ، ويقول الأن�ضاره: »اأن ال�ضيخ همدان 
جاوز قرنه الذي قدر له يف احلكم، ولذلك اأ�ضبح هو يف حل من اأن يقوم عليه بانقالب يطيحه 

من كر�ضيه لوال اخلوف من حدوث الفتنة اجللولية...«.)2) 
القبيلة،  يف  الفتنة  تثري  اأن  �ضاأنها  من  التي  املغلوطة  االأحداث  من  حدث  اأول  بداأ  وهكذا 
وحتدث التناحر بني اأفرادها، واالنق�ضام بني الفريقني. بل اإن ال�ضيخ همدان ال يكتفي بذلك 
وح�ضب، فيحاول االت�ضال بال�ضيخ رغبان �ضيخ القبيلة املعادية لهم، ويلتقي به لياًل، وهذا يدل 
على اأن االأحداث ال تتم اإال يف الليل رمز الظالم، ولكي يكون الظالم عن�ضرًا م�ضاعدا لهم يف 

اإمتام املوؤامرة.
وثاين اأمر تو�ضحه الرواية من اأمور ال ت�ضري يف م�ضارها الطبيعي، هو رف�ص القبيلة الأي 
توجه فكري فيه نه�ضة وتقدم، ويتجلى هذا يف رف�ضهم حلركة االأ�ضتاذ اأحمد املعلم الفكرية، 
واهتمامه بالثقافة والعلم، والإدخاله عائ�ضة يف املدر�ضة للتعلم، اإذ يرون يف هذا عارًا كبريًا: 
»اأحمد، هذا، كارثة، واهلل، على القبيلة! يدخل ابنته فيزجُّ بها بني البنني، ولو كانوا ال يزالون 
اإىل  اأطرافها  من  القبيلة  يحكمون  الذين  وال�ضيوخ  القبيلة!...  يف  خطرية  �ضابقة  �ضغارًا! 
�ضيكون  فما  الثقافة،  عن  واأبعده  بالعلم،  اهلل  عباد  اأجهل  معظمهم،  يف  بعُد،  هم  اأطرافها، 

�ضاأنهم اأمامهن، وهن العاملات وهم اجلاهلون، وهن الفاطنات وهم الغافلون!؟..«.)3) 
وحقًا هذا ال�ضوؤال مع�ضلة، كيف يكون حال الرجال اإذا الن�ضاء تعلمن وتثقفن؟! بداًل من 
اأن يحاول الرجال اأن يتعلموا، وي�ضلحوا من اأحوالهم، ويغريوا م�ضريهم بالعلم والثقافة اإىل 
االأف�ضل. وهذه اإحدى جتليات العنوان، فـ«وادي الظالم« هنا ن�ضبة اإىل اجلهل والتخلف الذي 
يعي�ضه �ضخو�ص الرواية، الذي يكمن يف رف�ضهم للعلم والتعلم، بل اإنهم و�ضعوا �ضرطًا اأ�ضا�ضيًا 

يف حكم اأي �ضيخ باأن يكون جاهاًل ال يعرف القراءة والكتابة.
ويتكرر يف الرواية كذلك لفظة الظالم، يف مناق�ضة بني املفت�ص، مفت�ص التعليم، واالأ�ضتاذ 
اأحمد  فيحاول  التدري�ص،  مهنة  تزاول  املدر�ضة،  يف  معهما  امراأة  تعيني  حول  بنقا�ص  اأحمد 
ينفعهم يف  �ضيئًا مما  العايل  املتح�ضر  �ضلوكها  اأبناءهم  تعلم  اأن  »لعلها  اأنها  بذريعة  اإقناعه 

اجلولية التي هي حمتاجة اإىل التطور واخلروج من دائرة الظالم«.)4) 

2) ال�ضابق، �ص35
3) الرواية، �ص71
4) الرواية، �ص89
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امراأة  تعيني  يرف�ضون  كانوا  اإن  وتخلف،  وجهل  ظالم  يف  يعي�ضون  الوادي  اأهل  اإن  وفعاًل 
مدر�ضة، تعلم اأبناءهم ما فيه اخلري لهم ولذويهم.

وتتواتر كلمة الظالم يف اأكرث من مو�ضع، ليو�ضح الكاتب باأنه يق�ضد يف الظالم الظالم 
الناجت عن اجلهل والتخلف، ورف�ص اأي فكر تنويري يخرجهم من الظلمات اإىل النور، وبذلك 
من  »كثريًا  اإن  اإذ  اخلا�ضة،  ب�ضوؤونها  وتعتني  املراأة  بحقوق  تهتم  وجود جمعية  يرف�ضون  هم 
الرجال كانوا ال يرتاحون لن�ضاط اجلمعية وما تنه�ص به الإخراج املراأة يف اجللولية من الظالم 

اإىل النور، فكانوا يخ�ضون اأن تزيح اأفكارك امل�ضتنرية الظالم من العقول الغافلة«.)1) 
كما �ضبق واأن ذكر باأن الظالم يف الرواية ياأخذ اأكرث من داللة، فاإنه باالإ�ضافة اإىل داللته 
عن اجلهل والتخلف، يدل كذلك على االأحداث التي تتم بخفية وت�ضرت يف وجود عامل حمفز هو 
الظالم. فها هم جمموعة من االإرهابيني يختطفون عائ�ضة ابنة اأحمد املعلم، ويكون الظالم 
حمفزًا لهم: »لكن الظالم اأ�ضدل عليكم رداءه ال�ضفيق االآن. فال خوف عليكم. لقد اطماأننتم 

اإىل اأنكم بتم االآن اآمنني«.)2) 
اإذ  الوادي،  يف  الظالم  دائرة  تو�ضع  التي  االأحداث  من  يعد  عائ�ضة  اختطاف  اأن  ويت�ضح 
البالد  واإن  والرهبة،  اخلوف  يولد  عنف  وجود  على  ويدل  الوادي،  يف  االأمن  يهدد  اأمر  اإنه 
تعي�ص حالة من احلرب الداخلية بني جماعة اأبي هيثم االرهابية، وبني اأهل الوادي ككل. هذا 
احلادث الذي يولد اخلوف والرهبة يف قلوب اأهل الوادي، والذي يحتم عليهم حماربة جماعة 
قبيلة اجللولية واحلمدونية من  فتتحد كل من  واال�ضتقرار،  االأمن  ينعموا يف  االرهابيني كي 
اأجل اإنقاذ عائ�ضة من وطاأة االإرهابيني، عائ�ضة الرمز للوطن، فاإن مل ينقذوها، فاإن الوطن 

كله �ضي�ضقط.
ولكن هذا الظالم الذي ير�ضمه الكاتب واأنه رديف للظلم والتخلف واجلهل، يكون هو نف�ضه 
اأبي هيثم وتفقده ب�ضره،  اأن تفقاأ عني  عاماًل م�ضاعدًا لعائ�ضة للهروب من االإرهابيني، بعد 
�ضتهرب عائ�ضة وحتاور نف�ضها: »ف�ضحك ال�ضياء! الظالم اأنفع لك من النور! �ضبحان اهلل! ال 
اأحد يحب الظالم اأو يثني عليه، مع اأنه كثريًا ما يكون نافعًا للنا�ص... فلوال الظالم لكنت اأنت 

االآن بني خمالب اأبي هيثم الذي بات اأعور«.)3)
اأطبق  ملا  نف�ضه  الظالم  واأن  للنجاة،  لعائ�ضة  م�ضاعدًا  عاماًل  اأ�ضبح  الظالم  فاإن  وهكذا 

1) الرواية، �ص91
2) الرواية، �ص200
3) الرواية، �ص253
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اإطباقًا �ضديدًا، كذلك نبه القبيلتني على �ضرورة التحرك يف حماربة االإرهابيني، ومواجهة 
اأبا هيثم، واأنقذوا اأ�ضراهم، وحدث احلوار  كل العنا�ضر التي تدمر اأمن القبيلتني، فحاربوا 
الداخلي بني اأهل وادي الظالم، فاعرتف كل خمطئ بخطئه، وعا�ص اأهل وادي الظالم مبا 
حققوه من انت�ضار: ودقت الطبول، وارتفعت الزغاريد، واأعلن ال�ضيخ املعظم ثالثة اأيام من 

االأفراح«.)4) 
وبذلك تنتهي الرواية هذه النهاية ال�ضعيدة، التي تو�ضح �ضعادة اأهل القبيلة باالنت�ضارات 

التي حققوها.
وكذلك يت�ضح اأن داللة العنوان هنا توزعت على حمورين: املحور االأول: هو اأن الظالم يق�ضد 
به التخلف واجلهل الذي يعي�ضهما اأهل الوادي، ورف�ضهم الأي عامل من عوامل النه�ضة، اأما 
املحور الثاين: فهو مالزم لالأول، ويتجلى فيه اأن املق�ضود بالعنوان هو احلالة املاأ�ضاوية، التي 
كان يعي�ضها اأهل الوادي، من نزاعات على امل�ضيخة واحلكم، واالأحداث االإرهابية التي حدثت 
يف نهاية الرواية، كلها متثل حالة احلزن التي يعي�ضها االأهايل، فجعلتهم ال يرون االأ�ضياء اإال 
�ضوداء ومظلمة وقامتة تبعث على احلزن والياأ�ص. وهو نف�ضه الظالم الذي �ضاعد البطلة يف 

النهاية على التحرر من قيود االأ�ضر.
اأن العنوان يف الرواية كان وا�ضحًا ومبا�ضرًا، وجتلى يف الن�ص الروائي يف  وهكذا يت�ضح 
اأكرث من مو�ضع، بل عن العنوان كان متمثاًل يف الن�ص بقوة، وكلمة الظالم قد وردت يف الن�ص 

اأكرث من مرة، ليتبني ق�ضد املوؤلف لهذا املعنى.
ومن ذلك يت�ضح اأن العنوان »وادي الظالم« �ضكل النواة املتحركة التي خاط املوؤلف عليها 
ن�ضيج الن�ص، وهذه النواة ال تكون مكتملة. ولو بتذييل عنوان فرعي، فهي تاأتي كت�ضاوؤل يجيب 

عنه الن�ص اإجابة موؤقتة للمتلقي، كاإمكانية االإ�ضافة والتاأويل«.)5) 
2 ـ رواية »�سادة امل�سري«:))(

كذلك  اإ�ضايف  مركب  من  يتكون  وهو  املبا�ضر،  العنوان  منط  حتت  العنوان  هذا  ينطوي 
)�ضادة م�ضاف، وامل�ضري م�ضاف اإليه) وكما هو وا�ضح كذلك اأن العنوان ي�ضري اإىل جمموعة 
من ال�ضادة االأفراد الذين لهم ال�ضيادة، يتحكمون يف م�ضري اأفراد الرواية، وهل امل�ضري له 
�ضادة؟! اأم اأنه له �ضيد واحد هو اهلل وحده تعاىل الذي يتحكم يف م�ضري عباده؟! اأ�ضار العنوان 

4) الرواية، �ص287
5) جميل حمداوي، ال�ضيموطيقا والعنونة، نف�ضه، �ص109

6) �ضفيان زدادقة، »�ضادة امل�ضري«، من�ضورات االختالف، الطبعة االأوىل 2002م
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البداية،  من  ناجزة  الداللة  وهذه  االإن�ضانية،  مب�ضري  يتحكمون  االأفراد  من  جمموعة  اإىل 
ومعروفة منذ اأول وهلة لقراءة العنوان، ولكن ال�ضوؤال الذي يطرح نف�ضه هنا: من هم �ضادة 

امل�ضري؟ هذا ما �ضيو�ضحه املنت الروائي بعد قراءته.
اأول �ضيء يطالع القارئ حول امل�ضري العنوان، فهو احلديث عن م�ضري اأحدى ال�ضخ�ضيات 
البارزة يف الرواية، هي �ضخ�ضية عمار بن امل�ضعود، اأمري جماعة االإرهابيني، منذ البداية وهو 
ال يهتم بالتعليم، وميار�ص الكثري من الت�ضرفات اخلاطئة يف املدر�ضة، التي تنفر االأ�ضاتذة 
وهو  عنده،  ليعمل  االإ�ضكايف  اإىل  ير�ضله  باأن  اأخوه  وقرر  املدر�ضة،  من  وف�ضل  وزمالئه،  منه 
هذا:  مل�ضريه  يحزن  مل  هو  بينما  واأقاربه،  والده  اأحزن  االأمر  هذا  اأن  اإال  ال�ضن،  يف  �ضغري 
»واإذا كان والده واجلريان واالأقارب قد حزنوا لهذا امل�ضري املوؤ�ضف،... ولكن الوحيد الذي مل 
يحزنه ذلك كان عمار نف�ضه، اإذ اعترب اأنه قد تخل�ص اأخريًا من العقبة التي كانت حتول دون 

انطالقه يف عامل ال�ضيا�ضة لتحقيق حلمه الذي حلمه وهو اأن ي�ضبح رئي�ضًا«.)1)
وت�ضتمر االأقدار تلعب مب�ضري عمار بن امل�ضعود، فيعمل اإ�ضكافيًا مرة، ومرة اأخرى يعمل 
االإ�ضكايف،  حمل  اإغالق  على  عمل  اإنه  بل  البداية،  منذ  م�ضوؤوليه  ي�ضاك�ص  وهو  ميكانيكيًا، 
بامل�ضوؤولية.  اإح�ضا�ص  اأدنى  دون  من  للعمل  اإتقانه  وعدم  واإهماله  ت�ضيبه  ب�ضبب  وامليكانيكي 
وبعدها يحاول ال�ضبي اأن يجد عماًل ولكن دون جدوى، فيقرر االإنخراط يف العمل ال�ضيا�ضي، 
و�ضيفكر اإىل االأحزاب �ضينتمي، وهذه االأحزاب التي �ضريد ذكرها، كذلك تعد من اأحد �ضادة 
يف  املوؤلف  يق�ضدهم  والذي  اجلزائري،  ال�ضعب  وحياة  م�ضري  يف  حتكموا  الذين  امل�ضري، 

عنوانه »�ضادة امل�ضري«.
ال�ضاحة  على  امل�ضيطرين  ال�ضادة  �ضمن  من  وتعترب  الرواية،  يف  الوا�ضحة  واالأحزاب 
ال�ضيا�ضية هما: حزب اللحى الطويلة، وحزب احلليقني. احلزب االأول هو حزب االإ�ضالميني، 
عني،  وفري�ضة  االإ�ضالمي،  الدين  من  جزء  االنتخابات  يف  لهم  الت�ضويت  اإن  يعدون  الذي 
اأنزلها اهلل على هذه  اأع�ضاء هذا احلزب مالئكة رحمة  واأن  لغريه ذنب فظيع،  والت�ضويت 
االأر�ص، وال بد اأن يحكم هذا احلزب ال�ضعب، الأن: »احلاكم م�ضوؤول اأمام اهلل ولي�ص م�ضوؤواًل 
اأمام ال�ضعب، اإن احلاكم له اأن يفعل ما يراه �ضاحلا لدولة االإ�ضالم وله االأمر وعلى الرعية 

الطاعة، هو خليفة اهلل يف االأر�ص، وال اأحد ميلك �ضلطة عليه«.)2)
هو  الأنه  اجلزائري،  ال�ضعب  على  الفعلي  امل�ضيطر  احلزب  وهو  املحافظني:  حزب  ثانيًا: 
املنا�ضلني وقدماء  يتكون من ع�ضرات  �ضنة،  اأكرث من ثالثني  ال�ضعب، منذ  املنتخب من قبل 

1) الرواية، �ص7
2) الرواية، �ص17
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رواد  من  اأع�ضائه  اأغلب  وكان  احلكوميني.  واملوظفني  امل�ضوؤولني  من  وجمموعة  املحاربني، 
الذي كان  ال�ضعب. وهذا احلزب  ال�ضرعية يف احلكم لدى  اأعطاهم  الثورة اجلزائرية، مما 
ينجح يف االنتخابات ب�ضبب تاأييد ال�ضلطة له، والتزوير يف العملية االنتخابية، ويبدو اأن هذا 
ب�ضبب  اإمنا  لل�ضعب،  ت�ضحيته  اأجل  من  وال  له،  ال�ضعب  حمبة  ب�ضبب  ال  ي�ضيطر  كان  احلزب 

التزوير يف االنتخابات.
ثالثًا: حزب احلليقني: ويتكون من جمموعة من الكتاب واملفكرين وال�ضحفيني، اجتاههم 
هو ليربايل متحررين، من دعاة احلرية وامل�ضاواة، و«لديهم قدرات عجيبة على خلق القلق 
التلفزيونية  واالأحاديث  ال�ضحفية  كاملقاالت  ح�ضارية  بو�ضائل  وا�ضتفزازهم  الأعدائهم 
واالأطروحات اجلامعية«)3)، وكانوا �ضد كل من االأحزاب ال�ضابقة. اإال اأنهم كانوا ي�ضكلون قلة، 
ولي�ص لهم من ال�ضطوة واحلكم اأي �ضيء، ولي�ص لهم دور فعليًا يف تغيري الواقع، اإال من ناحية 

اإعالمية يف دول الوطن العربي، و�ضوتهم يف الرواية غري م�ضموع.
رابعا: ال�ضلطة: لعبت ال�ضلطة يف الرواية دورًا خطريًا هنا وحا�ضمًا، وانق�ضم موقفها بني 
والوزراء  احلاكم  من  يتكون  ت�ضريعي  وق�ضم  الدرك،  يف  يتمثل  تنفيذي  ق�ضم  هما:  ق�ضمني 
فال�ضلطة  �ضلبيًا،  دورًا  تعلب  كانت  ق�ضميها  على  ال�ضلطة  وهذه  امل�ضتوى،  رفيعي  وامل�ضوؤولني 
كان  من  رجالها  من  بع�ضًا  اأن  اإال  االإرهاب،  �ضد  ظاهريًا  اأنها  من  الرغم  وعلى  التنفيذية 
فقد  جدًا،  �ضلبي  دور  ذا  كان  اأتاهم  الذي  والعقيد  العريف،  مثل  من  االإرهابيني  مع  يتواطوؤ 
ق�ضى حياته يف البلدة بني االأكل وال�ضرب والنوم من دون اأدنى اإح�ضا�ص بامل�ضئولية. اأما الق�ضم 
الثاين من ال�ضلطة، فهو ال�ضلطة الت�ضريعية، وتت�ضكل من جمموعة من امل�ضوؤولني من التجار 
اأجل  من  اجلزائريني،  من  الب�ضطاء  باأحالم  يتجرون  كانوا  اأنهم  ات�ضح  والذين  االأغنياء، 
اإىل ح�ضابهم اخلا�ص خارج  اأموال طائلة يحولونها  �ضفقات جتارية رابحة، واحل�ضول على 
البالد، وهذه املجموعة من التجار كانوا يتحكمون يف اختيار احلاكم نف�ضه، بل اإنهم يعينون 
من يرونه منا�ضبًا وم�ضاعدًا لهم يف حتقيق اأطماعهم، من مثل حادثة خلع الرئي�ص اجلزائري 
يف الرواية، وو�ضع اآخر يتوافق مع م�ضاحلهم. كذلك يكمن دورهم اخلطري يف الرواية اأنهم 
قد زاولوا االأعمال االإرهابيةـ  حتت م�ضمى اجلماعات االإرهابية، فاأبادوا قرية باأكملها من اأجل 

اإن�ضاء جممع جتاري �ضياحي.
وبعد، فاإن اأكرث هذه االأحزاب والفرق �ضيطرة و�ضطوة على حياة ال�ضعب اجلزائري، هي 
يعمل  اأنه  به  ت�ضتبه  من  بقتل  بداأت  اإنها  اإذ  امل�ضعود،  بن  عمار  االإرهابية جماعة  اجلماعات 

3) الرواية، �ص35
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اأو ال يعمل معهم، فاأ�ضبح حال  اأو حتى ال يعطيهم املال،  مع ال�ضلطة، من عمل يف �ضحيفة، 
اأهل البلدة ماأ�ضاويًا، وبني �ضلطة متواطئة مع االإرهابيني، وحمافظني اهتموا بعمل الد�ضائ�ص 
لالإرهابيني من دون االلتفات اإىل ال�ضعب الذي �ضاعت اأحالمه واآماله وطموحاته، واأ�ضبح ال 

يبحث اإال عن االأمان من القتل واملوت على يد اأحد االإرهابيني، اأو رجال ال�ضلطة.
وتنتهي الرواية بهروب عمار بن امل�ضعود، ولينتبه القارئ اإىل داللة عمار على وزن فعال، 
وهو يدل على اأنه منت�ضر ويعمر ويبقى طوياًل، اإذ اأنه: »حل�ضن حظه فقد دخل اأزقة �ضيقة 

وحارات �ضعبية مكتظة باملباين ال�ضغرية املتداخلة غا�ص فيها كاإبرة يف و�ضط كومة ق�ص«.)1)
وهذه النهاية تعني اأنه مازال حزب االإرهابيني م�ضيطرًا وحاكمًا يف اجلزائر، ويعترب �ضيدًا 
من �ضادة امل�ضري يف اجلزائر، فكيف هو حال بلد �ضادة م�ضريه هم جمموعة من االإرهابيني، 

واجلرناالت، والع�ضكر املتاآمرين الذين يبيعون ذممهم من اأجل املال؟!
ثانيًا: منط العنوان غري املبا�سر:

فلذلك  لقراءته،  وهلة  اأول  منذ  ناجزة  داللة  يقدم  ال  اأنه  وذكر،  �ضبق  كما  العنوان  وهذا 
يحتاج القارئ اإىل وقت طويل يف القراءة والتفح�ص ملعنى العنوان، وربطه بالقرائن املوجودة 

يف املنت الروائي، حتى يت�ضنى للقارئ فهمه وتق�ضي داللته.
ومن اأمثلة العناوين التي تقدم منط العنوان غري املبا�ضر يف الروايات اجلزائرية مو�ضع 
الدرا�ضة هي: »مرايا مت�ضظية«، » فو�ضى احلوا�ص«، »بخور ال�ضراب«. وفيما يلي عر�ص لهذه 

العناوين:
اأ ـ »مرايا مت�سظية«:)2)

هذه الرواية للكاتب عبد امللك مرتا�ص، وعنوانها هنا ال يحمل داللة مبا�ضرة وال وا�ضحة، 
بل حتى الر�ضمة التي على الغالف غري وا�ضحة املعامل، اإذ تبدو وكاأنها متثل �ضورة لرجلني 
اأحدهم يت�ضبث ب�ضبكة خ�ضراء، واالآخر جال�ص بانحناء، وكالهما يبدوان وكاأنهما  بدائيني، 
من عرب مرايا مت�ضظية، فال�ضورة غري وا�ضحة هنا وغام�ضة وغري مفهومة، ورمبا اإنها حتيل 

اإىل منت روائي كذلك غام�ص وغري مفهوم.
اأما ن�ص العنوان فهو كذلك يتكون من مركب و�ضفي »مرايا: مو�ضوف، ومت�ضظية: �ضفة 
نف�ضه من خاللها،  روؤية  القارئ  ي�ضتطيع  التي  االأداة  وهي  ملراآة،  واملرايا هي جمع  للمرايا«، 

1) الرواية، �ص153
2) عبد امللك مرتا�ص، »مرايا مت�ضظية«، الهيئة العامة للكتاب، الطبعة االأوىل 2001م
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اأو  وال�ضظية: �ضقة من خ�ضب  باب �ضظية:  تاأتي يف  الل�ضان  للمرايا، ويف  ومت�ضظية هي �ضفة 
ق�ضب اأو ف�ضة اأو عظم. ويف احلديث: »اإن اهلل عز وجل ملا اأراد اأن يخلق الإبلي�ص ن�ضاًل وزوجة، 
األقى عليه الغ�ضب فطارت منه �ضظية من نار فخلق منها امراأته. وال�ضظية: القو�ص. وت�ضظى 

القوم: تفرقوا«.)3)
ومن خالل القراءة املعجمية للعنوان يفهم اأن املق�ضود منه، جمموعة من املرايا املتفرقة، 
وهل يق�ضد بهذه املرايا جمموعة من ال�ضخ�ضيات املتفرقة، اأو بع�ص ال�ضور الأ�ضياء متفرقة 
تعرف  ال  اأ�ضئلة  كل هذه  ماذا؟!  اأم  �ضورًا مرتابطة،  منها  ليكون  القارئ يف ذهنه،  يلتقطها 

اإجابتها اإال بعد قراءة الن�ص وفهمه.
عند ت�ضفح الرواية، فاإن اإهداء املوؤلف روايته، هو اأول ما يطالع القارئ منها، اإذ يقول: 
»اإىل الذين كانوا يغتالون وال يدرون باأي ذنب يغتالون؟ واإىل الذين كانوا يغتالون وال يدرون 

الأي علة يغتالون؟ الأولئك وهوؤالء اأحكي... لكن ماذا اأحكي واأقول؟...«)4)
 من االإهداء يفهم اأن الرواية موجهة اإىل جمموعة من االأ�ضخا�ص، يعانون من االغتيال، 
اأي العنف واالإرهاب، وبذلك يت�ضح اأن املو�ضوع االأ�ضا�ضي للرواية هو اأحداث عنيفة واغتياالت، 
وقد �ضاهم االإهداء يف معرفة م�ضمون الرواية، وهذا �ضكل اإحدى العتبات التي ي�ضتعني بها 

لفهم الن�ص.
يف ال�ضفحة االأوىل يوجه ال�ضارد حديثه على جمموعة من االأ�ضخا�ص، يطلبهم اال�ضتماع 
واالإن�ضات، ولكن لغته تكون معكو�ضة وغري مفهومة، لتعرب عن عجزه هو عن الفهم واالإدراك، 

فيقول:
»ا�ضمعوا يا من ال اأدري من اأنتم...؟

والظالم هو الذي ي�ضميكم الظالم. والنور الذي ي�ضميكم الظالم. وكل الكائنات ت�ضميكم 
اأنكم  تدرون  وال  الظالم؟  ما  اأنتم  تدرون  ال  لكنكم  الظالم...  اأنتم هذا  الظالم... هل 

اأنتم... ورمبا كنتم تدرون، واأنتم ال تدرون، اأنكم تدرون... ما النور وال ما الظالم؟«.)5)
ويالحظ اأن العبارات مبهمة وغري مفهومة، فال�ضارد ال يعرف حقيقة االأ�ضخا�ص املقابلني 
اإن  كذلك  ويتبني  لهم.  العداء  يحملون  من  وال  اأنف�ضهم  يعرفون  اأنف�ضهم  االأ�ضخا�ص  وال  له، 
التفرق  وهذا  روابي خمتلفة،  �ضبع  اإىل  اأبناوؤها  تفرق  التي  غليان  قبيلة  تتحدث عن  الرواية 

3) ابن منظور، ل�ضان العرب، دار �ضادر، بريوت، املجلد الرابع ع�ضر، �ص433ـ434
4) الرواية، �ص253

5) الرواية، �ص 3
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اأو  اأي متفرقة، فكيف و�ضع هذا التفرق  يو�ضح معنى الت�ضظي يف العنوان »مرايا مت�ضظية«، 
الت�ضظي يف الرواية، وهو كما يقول ال�ضارد عنه ويو�ضحه كالتايل:

بع�ص  على  وت�ضرف  االأوىل  اأر�ضهم  جتاور  كانت  �ضبع.  رواب  اإىل  غليان  اأبناء  »تفرق 
اأطرافها... وملا تكاثروا على تلك الروابي ف�ضت بينهم ثقافة االغتيال. ثقافة حذقوها من 

العفريت جرجي�ص ل�ضهولتها«.)1)
اأنه »املرايا املت�ضظية« يق�ضد  من ال�ضفحات االأوىل تتجلى اأوىل دالالت العنوان، اأال وهو 
بها تفرق اأبناء غليان اإىل رواب �ضبع، و�ضيادة االغتيال فيما بينهم، وهذا يكون وفق الدائرة 
الداللية الذاتية، التي يرجع لها داللة العنوان اإىل الن�ص نف�ضه. هذه املرايا املت�ضظية بالتاأكيد 
اإنها �ضوف حتدث �ضبابية بالروؤية، فها هو ال�ضارد يقول لنف�ضه: »وما وجد من زمانك االآن، 
�ضيوجد يف املا�ضي ال�ضحيق. اأو اأنه وجد يف امل�ضتقبل البعيد. ال ندري حقًا. ال متيز بني دالالت 

الزمن الفاين. تدري فقط اإنك ت�ضم زهومة الدم القاين«.)2)
اإذن القارئ اأمام �ضارد يتوه يف الزمان، فيخلط بني ما هو ما�ص وما هو اآت، »�ضيوجد يف 

املا�ضي ال�ضحيق اأو اأنه وجد يف امل�ضتقبل ال�ضحيق«، اأنه ال يرى �ضوى الدم، الدم وحده.
وعند التاأمل والتب�ضر يف هذه املرايا املت�ضظية، �ضتربز �ضبع روابي، كل رابية لها اأهل لهم 
يختلفون يف معتقداتهم وعاداتهم عن اأهل الرابية االآخرى، اإال اأنهم ي�ضرتكون يف اأ�ضل واحد 
ال�ضلطة  ال�ضبع، رمز  الروابي  بنت من�ضور ملكة  اإىل قلب عالية  الو�ضول  الرغبة يف  اأال وهو 

احلاكمة، وهم يف �ضبيل ذلك، يتفننون يف ممار�ضة االغتياالت ب�ضورة فظة.
يعر�ص املنت ال�ضردي اإىل �ضبع رواب يذكر ال�ضارد منها: الربوة اخل�ضراء، الربوة البي�ضاء، 

الربوة الزرقاء، الربوة احلمراء، الربوة ال�ضوداء، الربوة اخلالية من ال�ضكان.
ومن �ضفات الربوة احلمراء باأنها متقدمة ومتطورة، ومتح�ضرة، عاملة وعاملة، ومفكرة، 
وال  ي�ضلون  ال  كفرة فجرة،  باأنهم  لهم  تنظر  واخل�ضراء)  )الزرقاء  االأخرى  الروابي  اأن  اإال 

ي�ضومون، ال يوؤدون الفرائ�ص، فاإنهم ي�ضتحقون القتل من بقية الروابي.)3)
ولذلك  الك�ضل،  ويحبذون  العمل،  ينبذون  اأنهم  �ضفاتهم  من  اخل�ضراء،  الربوة  اأهل  اأما 
وال�ضدقات،  والهبات،  واملكو�ص،  وال�ضرائب،  االإتاوات،  تاأدية  االأغر  �ضيخهم  عليهم  يحتم 

والزكاوات.

1) الرواية، �ص9
2) الرواية، �ص11
3) الرواية، �ص35
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ويختلط ال�ضرد، فمرة ي�ضرد ال�ضارد عن قبيلة بني بي�ضاء، ومرة اأخرى عن بني خ�ضران، 
اإىل غريها من الروابي، وي�ضل احلدث اإىل ذروته عند احلديث عن هروب �ضيخ بني بي�ضان 
فيتهمون بني خ�ضران بقتله، ويدخل ال�ضارد يف حوادث كثرية منها حكاية عالية بنت من�ضور 
اأن كل  والروابي، لدرجة  القبائل  التناحر بني  اإىل  وكيف اختطفها جرجي�ص اجلبار، و�ضواًل 
قبيلة تتهم االأخرى وتغتال اأفرادها، فيقول اأحدهم: »نحن نغتالك الأن خال عم خالتك كان 

ينوي اأن ينا�ضر الفئة الباغية علينا«.)4)
هكذا هو حال الروابي ال�ضبع يتيهون يف دوامة االغتياالت، وال مييزون بني العدو وال�ضديق، 
وكانت هذه املرايا املت�ضظية واملتفرقة ما هي اإال القبائل التي تفرقت، ب�ضبب رغبتهم يف احلكم 
ويف الو�ضول اإىل عالية بنت من�ضور امللكة، اأي الرغبة يف الو�ضول اإىل ال�ضلطة واملال واجلاه. 
فكانت الرغبة يف الو�ضول اإىل الق�ضر واحلكم هي ال�ضظية، التي قذف بها جرجي�ص اجلبار 

ففرقتهم اإىل �ضظايا متناثرة، وما املرايا اإال انعكا�ص لهذه الروابي ال�ضبع.
كما تت�ضح كذلك داللة العنوان، كما وقد ذكر �ضابقًا يف قلب اللغة، و�ضياع وخلط االأزمنة 
اأهل الروابي ال�ضبع وعدم تاأكده من  املا�ضي باحلا�ضر بامل�ضتقبل، وخلط ال�ضارد كذلك بني 
�ضحة االأحداث، فذلك �ضكل من الروابي �ضور متفرقة من هنا وهناك، ووظيفة القارئ هي 

اإم�ضاك اخليط الرابط بينها لكي يت�ضنى له فهم كل �ضورة ومراآة فهمًا دقيقًا �ضحيحًا.
ومن االأمثلة الدالة على ذلك قول ال�ضارد: »وحني كنت تدرك يف يوم من االأيام الأنك اأنت 
االآن فاقد الوعي. ال تعرف ما يجري من حولك، اأنت واأ�ضحابك كائنات من ورق. جمرد 
اأنتم فعال كائنات من ورق حقري  اأنتم ل�ضتم كذلك. رمبا  اأنتم كذلك. رمبا  ذلك. رمبا 

ا�ضفر باٍل. ي�ضوركم القلم عليه. ي�ضكلكم اخليال فيه. تعبث بكم اللغة يف كل واد«.)5)
هذه مقاربة من وجهة نظر الباحثة ـ حول داللة العنوان، ولكن يتبقى �ضوؤال واحد هل حقًا 
الروابي  به  العنوان يق�ضد  باأن  ال�ضبع، ما ذكر  الروابي  املوؤلف  بها  »مرايا مت�ضظية« يق�ضد 
العنوان ولربطه بالن�ص، وقد يكون فعاًل  الباحثة لفهم داللة  ال�ضبع هي حماول ب�ضيطة من 
بينهم،  للخالفات  نتيجة  ت�ضظت  والتي  املتفرقة،  القبائل  هذه  العنوان  بذلك  يق�ضد  املوؤلف 
ولكن هل كان موفقًا يف هذا االختيار للعنوان؟ وما هو الرابط املنطقي بني »املرايا« و«الروابي«؟ 
وهل كان العنوان منا�ضبًا للغة الكاتب والزمن الداخلي للمنت الروائي، عنوان مثل هذا يجب 
اإما الأن الباحثة لي�ضت على قدر من امل�ضتوى الفكري والنقدي لفهم مثل  اإعادة النظر فيه، 

4) الرواية، �ص134
5) الرواية، �ص12
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هذا العنوان، اأو الأن املوؤلف قد يرمي الأ�ضياء مل ي�ضتطع املنت الروائي اإي�ضالها للقارئ. على 
خالف اختيار املوؤلف ال�ضابق للعنوان يف رواية »وادي الظالم« التي كانت فيها الداللة مبا�ضرة 

وناجزة، وكان املوؤلف يحيل بها اإىل املنت الروائي ويق�ضد به مكان االأحداث.
ولكن يف احل�ضيلة، فاإن مرايا تعرب عن انعكا�ص لواقع هذه الروابي املتفرقة واملت�ضرذمة.

2ـ رواية » فو�سى احلوا�س«:)1)
»فو�ضى احلوا�ص« لالأديبة اأحالم م�ضتغامني، عنوان مغر والفت للنظر كما هو حال عناوين 
بني  عناوين حتمل  كلها  �ضرير«،  »عابر  »ذاكرة اجل�ضد«،  احلوا�ص«،  »فو�ضى  دومًا.  رواياتها 
طياتها الكثري من ال�ضعرية واملحملة مبرام اإيديولوجية، يف حلة جمالية. عندما يطالع القارئ 
غالف الرواية، يجد امراأة مرتدية زي زهرة وكاأنها ترق�ص، فيبداأ القارئ بالتحليق مع هذه 
الكاتبة عرب لغتها احلاملة وال�ضعرية والقاتلة يف اآن واحد، كيف تعرب عن اأحالم املواطن العادي، 

بلغة بالغة ال�ضفافية وجريئة يف اآن واحد. » فو�ضى احلوا�ص«، فما هي فو�ضى احلوا�ص؟!
على  وجل  ما خلقه اهلل عز  وهل  التوازن؟!  وعدم  فو�ضى  تعي�ص  االإن�ضان  م�ضاعر  كل  هل 
نظام دقيق اختلت موازينه؟! وما الذي جعل املوازين تختل؟ هل هو احلب يف زمن الالحب؟! 
اأم االإرهاب والقتل جعل البطلة تعي�ص فو�ضى احلوا�ص؟! كل هذه االأ�ضئلة اأثارها العنوان، فما 
هو احلال بعد قراءة املنت الروائي؟ هل �ضيتو�ضل القارئ اإىل االإجابة؟ اأم اأنه �ضتنبثق اأ�ضئلة 

جديدة يحاول اإجابتها.
اأول ما يطالع القارئ هو اإهداء املوؤلفة، اإذ تبني اأن العمل الروائي هو ُمهدى اإىل �ضحايا 
االغتياالت: »اإىل حممد بو �ضياف... رئي�ص و�ضهيد، واإىل �ضليمان عمريات، الذي مات ب�ضكتة 
العمل  اأن  يت�ضح  وبذلك  اأخرى«.)2)  مرة   ... اأبي  اإىل  روحه...  على  الفاحتة  يقراأ  وهو  قلبية 

كذلك مكتوب عن االغتياالت واالإرهاب، واأن البعد ال�ضيا�ضي داخل يف هذا العمل.
بعد هذا االإهداء، يبدو املنت الروائي منق�ضمًا اإىل اأربعة ف�ضول: »بدءًا، دومًا، طبعًا، حتمًا«، 
هذه الكلمات التي تتما�ضى مع االأحداث يف الرواية والتي تبني اأن البطلة متاأثرة جدًا بها، فيها 
بداأت ق�ضة حب جميلة، ومن خاللها �ضيعت اأحالمها واأحالم اأمتها، وودعت حبها لتعي�ص بني 

الورق واحلرب.
يعي�ص  اأن  الإن�ضان  فكيف  طبيعي  اأمر  وهذا  البطلة،  حياة  يف  كبريًا  دورًا  تلعب  واحلوا�ص 

1) اأحالم م�ضتغامني، »فو�ضى احلوا�ص«، من�ضورات اأحالم م�ضتغامني، الطبعة الرابعة ع�ضرة، 2004م
2) الرواي. االإهداء



134135

التقت ما هو عادي وماألوف لدى  البطلة قد  اأن  اإال  بها،  وال�ضعور  االإدارك بحوا�ضه  من دون 
الب�ضر، لتظهره وتربزه ب�ضورة جمالية ورائعة، وغري ماألوفة، وهذه هي جمالية الفن، الذي 
ي�ضفي اجلمال على اأ�ضياء يعتربها االإن�ضان ماألوفة وعادية، فهو بذلك اأعطى االأ�ضياء قيمتها 
احلقيقية، اإذ يبداأ الف�ضل االأول املعنون يبداأ بقول ال�ضاردة: »عك�ص النا�ص، كان يريد اأن يخترب 

بها االإخال�ص، اأن يجرب معها متعة الوفاء عن جوع، اأن ير�ضي حبًا و�ضط األغام احلوا�ص«.)3)
عتمة  تعي�ص  متاأججة،  وم�ضاعر  حوا�ص  اأمام  عادية،  غري  حب  ق�ضة  عن  ال�ضرد  يتحدث 
يكون  املقابل  اأمام ق�ضة حب غري عادية، ويف  فالبطلة هنا  لها.  فيكون احلب حالة �ضوئية 
بني  ترتاوح  كلماته  القاطعة،  اللغة  رجل  تامًا،  اختالفًا  ويخالفها  االأطوار،  غريب  احلبيب 
اإحداها  حتمل  كما  ق�ضتها،  بداية  الكلمات  هذه  حتمل  قطعًا«،  و«  دومًا«  و«  و«حتمًا«  »طبعًا« 

نهاية ق�ضتها، ولذلك يفهم القارئ ملاذا �ضميت ف�ضول الرواية بها.
يبداأ الف�ضل االأول من الرواية »بدءًا«، ليتحدث عن اأوىل خيوط احلكاية الغرامية، التي 
القارئ  يعرف  ال  ال�ضرد  لعبة يف  اإما) من خالل  اأم  حياة،  اأم  )اأحالم  ال�ضاردة  بني  جمعت 
اإال اأو�ضافه فقط، ومما يزيد اأمر ال�ضاردة  ما ا�ضمها، وال�ضحفي الذي ال يعلم القارئ عنه 
حرية ويحري القارئ معها، اأنها ن�ضجت موعدًا عاطفيًا يف الرواية، وذهبت يف احلياة الواقعية 
لتبحث عن ذلك الرجل فتجده، »يف زمن جميل ا�ضمه بدءًا«)4)، فتقول عن هذه الغرابة: ».. 
املوعد  ذلك  اإىل  الذهاب  على  واإ�ضراري  واحلياة،  الكتابة...  وهم  بني  االآن،  تخطى  متامًا، 
الذي اقتنعت نف�ضي عبثًا باأنني ل�ضت معنية به، واأنه �ضيتم بني كائنات حربية، ال تغادر عامل 
الورق، ورغم ذلك اأم�ضي.. دون اأن اأدري اأن الكتابة، التي هربت اإليها من احلياة، تاأخذ بي 

منحنى انحرافيًا نحوها، وتزج بي يف ق�ضة �ضت�ضبح، �ضفحة بعد اأخرى، ق�ضتي«.)5)
اإذن هذه هي بداية احلكاية الغرامية التي كان الف�ضل االأول ممهدًا لها، والبطلة تقول ال 
تعرف ملاذا ذهبت اإىل هذه الق�ضة العاطفية، وكيف ن�ضجت ميعاد بني كائنات حربية، فاإذا 
هي تذهب اإىل املوعد هذا!! وهذا اأال يكون من احلا�ضة ال�ضاد�ضة والتنبوؤ بوقوع االأ�ضياء قبل 
حدوثها، مبا اإنها كاتبة ولديها قدرة التنبوؤ، اأو تكون هذه احلالة ناجتة عن »فو�ضى احلوا�ص« 
التي تعي�ضها ال�ضاردة، فخلطت الواقعي بالتخييلي، واإنها ق�ضتها منذ البداية، ولكنها كتبت 

عنها فيما بعد؟!
وياأتي الف�ضل الثاين دومًا، لتقول ال�ضاردة، وتوظف هذه الكلمة بني ثنايا الن�ص، بقولها: 

3) الرواية، �ص9
4) الرواية، �ص19
5) الرواية، �ص39
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ال�ضيقة،  احلب  ممرات  يف  باأنف�ضهم  يزجون  الذين  الع�ضاق  اأولئك  اأحبهم،  كنت  »دومًا.. 
ح�ضروا  قد  يكونوا  اأن  بعد  طريقهم،  يف  احلياة  و�ضعتها  حب  بق�ضة  حلوا،  حيث  فيتعرثون 

اأنف�ضهم بني املمكن وامل�ضتحيل«.)1)
االأ�ضل متواطئة مع  اإذن هي من  الع�ضاق، وجتد ذاتها بينهم،  ال�ضاردة حتب هوؤالء  دومًا 
هذه الق�ضة العاطفية، وتبحث عنها منذ اأمد بعيد، واأتى بها القدر يف هذا الوقت بالذات، 
اإىل حبيب يداعب  اأال ت�ضتاق  العمر ع�ضرين �ضنة،  العي�ص مع رجل ع�ضكري يكربها من  بعد 
م�ضاعرها اأو يفكر مثلما تفكر، ويعرب عن جيلها واملرحلة التي تعي�ضها. تقابله فال تدري كم من 

الوقت مي�ضي؟! يتحدث وت�ضعر هي بفو�ضى يف حوا�ضها، وم�ضاحات لل�ضمت تزداد عندها:
»وكاأن كل قدراتي العقلية قد تعطلت، لتنوب عنها حوا�ضي، فاأحلق رجاًل اختزن ج�ضدي 
اأفكارها  �ضخرت  اإنها  بل  الكاتبة،  حياة  على  ت�ضيطر  التي  هي  فاحلوا�ص  رائحته«.)2) 
ت�ضعر يف  لها موعدًا عاطفيًا مع هذا احلبيب، مرة  اأن تقدم  اأجل  وظروفها جميعًا من 
عتمة احلوا�ص، وكاأن احلوا�ص اخلم�ص تعطلت وال ت�ضاعدها على االإدراك، وكيف يحدث 
لها هذا، وهي كما تقول عن نف�ضها: »وكنت اأنثى القلق، اأنثى الورق االأبي�ص، واالأ�ضرة غري 

املرتبة، واالأحالم التي تن�ضج على نار خافتة، وفو�ضى احلوا�ص حلظة اخللق«.)3) 
هذه الق�ضة تذهل البطلة وتفقدها القدرة على االإدراك، بعدما كانت االأديبة املبدعة، التي 

تعي وتدرك كل ما يحيط ب�ضهولة.
يكن  مل  الزمن  هذا  الأن  حبها،  يف  اأزمة  عن  الكاتبة  لينبئ  »طبعًا«  الثالث  الف�ضل  وياأتي 
زمنًا للحب، بل زمن االإرهاب، الذي جعل البلد تعي�ص فو�ضى وتخبطًا لي�ص بعده تخبط، يف 
وقت احلرب االأهلية والعنف، يف زمن يقتل فيه االإن�ضان بتهمة الكتابة وقول احلق، ال�ضحفي 
يقتل، واملعلم يقتل، واملوظف العادي، حتى رئي�ص الدولة، حممد بو �ضياف، مل ي�ضلم من وطاأة 
هذا العنف، بل اإنه اغتيل، وهو يوؤدي مهامه بكل ذمة و�ضمري، ومل ُقتل، هل الأنه اهتم ب�ضوؤون 
البالد، واأراد اأن يحدث تغريًا حقيقيًا فيها، اإنه امل�ضلح احلقيقي والثوري القدمي، يقتل وهو 
العقل،  ي�ضتطيع احلب، يف ظل ظروف تذهل  اأحد  فاأي  ال�ضعب اجلزائري،  اإىل  يلقي خطبة 
وت�ضيب احلوا�ص بعتمة �ضديدة، و�ضوداوية. ولكن البطلة ت�ضر وتقول: »مل يكن زمنًا للحب، 

ولكن األي�ضت عظمة احلب يف قدرته على احلياة يف كل االأزمنة امل�ضادة؟«.)4)

1) الرواية، �ص43
2) الرواية، �ص74

3) الرواية، �ص124
4) الرواية، �ص157
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من اأجل احلب وقيمة احلب يف احلياة، والأن احلب م�ضدر ال�ضعادة يف الكون، والأن �ضوته 
»وهو  بعمرها.  عليه  وتراهن  احلب،  يف  ت�ضتمر  دنياها،  يف  االأفراح  يولد  ومنطقه  وكالمه 
اإليها كاأنه يراها بتداخل احلوا�ص.. �ضوته يختزل امل�ضافة بني حا�ضة واأخرى. يعيد  يتحدث 

تنقيط اجلمل.. يعيد تنقيط االأحالم«)5)
ويف الف�ضل الرابع »حتمًا«، تت�ضح بداية النهاية املاأ�ضاوية بق�ضة حب مل تعرف اإال اللقاءات 
من  متزوجة  امراأة  البداية،  قبل  انتهت  ق�ضة  والنا�ص،  واالأم،  الزوج،  عيون  من  امل�ضروقة 
ع�ضكري ذي رتبة رفيعة بالبالد، وحبيب يهددها القدر باأخذه منها، فهو يعمل يف مهنة املوت 
يف اجلزائر، ال�ضحافة: »حتمًا.. ن�ضج احللم. ولكن الزمن هو الذي مل ي�ضتو بعد. فما جدوى 

اأن يبلغ القلب ر�ضدًا �ضريعًا؟!«)6)
يف  احلب  ق�ضة  نهاية  يف  الق�ضة،  اأحداث  تنتهي  كما  االأخري،  الف�ضل  يف  الرواية  تنتهي 
تنتهي  ال�ضيا�ضية،  البالد  ال�ضحافة، وب�ضبب كتابته عن حالة  امتهانه  ب�ضبب  مقتل احلبيب، 
اأحبت �ضخ�ضًا يختلف  باأنها  البطلة  تكت�ضف  والقارئ، عندما  للبطلة  ال�ضدمة  الرواية مبثل 
تكن  مل  ل�ضخ�ضية  مالمح  داخلها  يف  ر�ضمت  واإنها  البداية،  منذ  اأحبته  الذي  ال�ضخ�ص  عن 
هي ال�ضخ�ضية ذاتها، واأوهمت نف�ضها بحب رجل يتماهى مع الرجل الذي �ضاهدته اأول مرة، 
اآخر، ويا خليبة البطلة والقارئ عند اكت�ضاف هذه النهاية، لتعلن  وا�ضتمرت مبطاردة رجل 
ولتبوح: »مل اأكن اأدري اأن احلب كان ي�ضخر مني، م�ضربًا كلمة ال�ضر نف�ضها الأكرث من رجل، 
االآن اأعي اأنني يومها اختلفت، بفرق كلمة ولون، قطار احلب الذي كنت �ضاآخذه، فلحقت يف 
حلظة من فو�ضى احلوا�ص، بذلك اللون االأ�ضود، واأخطاأت وجهتي.. لقد اأ�ضابني احلب يومها 

بعمى االألوان. واأربك بي اأي�ضًا، حا�ضة النظر«.)7)
تكت�ضف البطلة يف حلظة وفاة احلبيب اأنها قد اأحبته باخلطاأ، فتثور يف نف�ضها، كل م�ضاعر 
احلزن واخليبة والفجيعة لهذه املغالطة، التي ما نتجت اإال عن فو�ضى احلوا�ص التي تعي�ضها 
البطلة، لي�ضت البطلة وحدها بل هي حال البالد ب�ضكل عام، ب�ضبب العنف والقتل والتدمري، 
فغلب العام على اخلا�ص، وجعل البطلة من دون اأن تذكر ذلك مبا�ضرة باأنها ما هي اإال اأحد 
اأبناء ال�ضعب الذين يعي�ضون جتليات هذا العنف، وال تقول البطلة باأن العالقة مبا�ضرة بينها 
وبني ما يحدث لها من اأحداث، وما يحدث للبالد من عنف، اإال اأن هذه االأ�ضياء قيلت ب�ضورة 

فنية واأدبية رفيعة، ي�ضل اإليها القارئ من خالل معطيات الن�ص.
5) الرواية، �ص158
6) الرواية، �ص199
7) الرواية، �ص347
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وكما اأخربت ال�ضاردة يف البداية اإن ق�ضتها ترتاوح بني »طبعًا« و«حتمًا« و«دومًا« و« قطعًا«، 
فاإن ق�ضتها بداأت بـ«بدءًا« وانتهت بـ«قطعًا«، تنتهي حكايتها وهي تقول بيقني موؤمل: »قطعًا.. 
احلب لي�ص �ضوى حالة ارتياب، فكيف لك اأن تكون على يقني من اإح�ضا�ص مبني اأ�ضاًل على 
فو�ضى احلوا�ص، وعلى حالة متبادلة من �ضوء الفهم، يتوقع فيها كل واحد اأنه يعرف عن االآخر 

ما يكفي ليحبه«.)1)
تعي�ضها  التي  الطبيعية  غري  باحلالة  مرتبط  البطلة  عا�ضتها  التي  احلوا�ص  فو�ضى  اإذن 
البالد، هي ال�ضبب يف خو�ص البطلة لهذه العالقة الوهمية، وهذا هو الذي جعل البطلة تعلن 
اإحدى جتليات  اإنه من  بالتاأكيد  وهذا  ارتياب،  �ضوى حالة  مادام ال ميثل  قيمة احلب،  موت 

العنف، كون االإن�ضان ال يوؤمن يف القيم اجلميلة من مثل احلب.
من خالل ما تقدم ات�ضح اأن العنوان ينت�ضب اإىل منط العنوان غري املبا�ضر الذي ينق�ضم 
اإىل دائرة داللية ذاتية؛ فالعنوان قد فهم واأول من خالل معطيات الن�ص، ومن داخل الرقعة 

الروائية.
»فو�ضى احلوا�ص«، تواترت يف اأكرث من مرة يف الن�ص، لتبني اأن املوؤلفة تدين هذه الفو�ضى 
يف احلوا�ص التي جعلتها تعي�ص هذه احلالة، متو�ضلة بكلمات اأو مفاتيح لف�ضول الرواية: »بدءًا، 
وي�ضبح من �ضمن  تاأتيه حلظة  ويقيني  ثابت  هو  ما  باأن  ولتبني  دومًا، قطعًا، حتمًا«،  طبعًا، 
االأ�ضياء امل�ضكوك فيها، كما اأن هذه الكلمات كانت مثل املفاتيح ال�ضردية التي متهد لكل ف�ضل 

واأحداثه.
وكما وذكر �ضابقًا، اإن االأديبة والروائية اجلزائرية كانت جتيد اختيار عناوينها دومًا، فقبل 
» فو�ضى احلوا�ص« كانت رواية »ذاكرة اجل�ضد«)2)، من �ضمن العناوين املميزة للموؤلفة، والتي 
ال تفهم مبا�ضرة، بل حتتاج اإىل وقت من القراءة والتاأويل، اإذ كانت »ذاكرة اجل�ضد« تعرب عن 
واإن »ذاكرة اجل�ضد« كانت تعرب عن ذكرى  الفرن�ضية،  الثورة  اأثناء  املبتورة  يد خالد طوبال 
خ�ضرها  التي  فيده  املفارقة  بعمق  البطل  ليح�ص  اأحداث،  من  بعدها  وما  اجلزائرية،  الثورة 
من اأجل وطنه، يجد هذا الوطن يتنكر له والأحالمه وطموحاته فيعي�ص خارج البالد، راف�ضًا 

العودة اإليه.
3ـ » بخور ال�سراب«:)3)

ثالث عنوان من العناوين غري املبا�ضرة من جمموع الروايات املدرو�ضة، »بخور ال�ضراب«، 
1) الرواية، �ص348

2) »اأحالم م�ضتغامني«، » ذاكرة اجل�ضد«، من�ضورات اأحالم م�ضتغامني، بريوت، 1988م
3) ب�ضري مفتي، بخور ال�ضراب، من�ضورات االختالف، اجلزائر، الطبعة االأوىل 2004م



138139

مركب اإ�ضايف »م�ضاف )بخور)، وم�ضاف اإليه )ال�ضراب)، والقارئ ي�ضتغرب من اجلمع بني 
اأما  وال�ضذية،  الطيبة  الرائحة  هو  فالبخور  وال�ضراب؟!  البخور  بني  الرابط  هو  فما  هذين، 
ال�ضراب فهو ظاهرة من الظواهر الطبيعية: »ال�ضراب: ظاهرة طبيعية ترى كم�ضطحات املاء 

تلت�ضق باالأر�ص عن بعد، تن�ضاأ من انك�ضار ال�ضوء يف طبقات اجلو عند ا�ضتداد احلر«.)4)
وال�ضراب هو ال�ضيء الذي يراه االإن�ضان ولكن ما اأن يقرتب منه ال يجده، فكيف يكون هذا 
ال�ضيء الوهمي له رائحة وعطر؟! ال بد اأن تكون هذه اإ�ضارة من املوؤلف اإىل �ضيء اآخر يرمز 

له ببخور ال�ضراب.
لعل ما يثري انتباه القارئ، اأنه عندما ينظر اإىل الرواية، ويف الغالف اخلارجي يجد �ضت 
�ضور لوجه واحد ي�ضكل على الناظر، هل ما يرى هو �ضورة رجل اأم المراأة ، فتبداأ ال�ضبابية 
يف الروؤية منذ اأول وهلة منذ الغالف، وعند ترك حتديد جن�ص هذه ال�ضخ�ضية املو�ضوعة على 
وجه الغالف، يلتفت القارئ اإىل الهيئة التي تكون عليها هذه ال�ضخ�ضية، هذا الرجل اأو املراأة 
االأريكة،  راأ�ضه على طرف  البع�ص، م�ضندًا  بع�ضهما  وا�ضعًا ذراعيه فوق  اأريكة،  يجل�ص على 
لونني،  ذا  قمي�ضًا  يرتدي  الذهني،  وال�ضرود  واالأ�ضى  احلزن  عالمات  مالحمه  على  تبدو 
التي  ال�ضخ�ضية  هذه  حياة  يف  والفرح  للحزن  خالله  من  يرمي  قد  واالأ�ضود،  االأبي�ص  اللون 
على الغالف. كما يثري االنتباه كذلك تعدد نف�ص ال�ضورة �ضت مرات، قد يكون هذا التكرار 
ال�ضورة يف خميلة  ور�ضخ هذه  امل�ضهد احلزين  التاأكيد على هذا  املق�ضود منه:  ال�ضورة  يف 
امل�ضاهد، اأو قد يكون املغزى منه اأي التكرار ما هو ناجت اإال عن �ضعف يف الروؤية الب�ضرية مما 
ي�ضبب تكرار هذه ال�ضورة، كل هذه اأ�ضئلة يطرحها القارئ من جمرد م�ضاهدة ال�ضورة، اأما 

االإجابات فترتك عند قراءة املنت الروائي، لعله يعرث بني ثنايا الن�ص على اإجابة �ضافية.
بعد قراءة متفح�ضة للرواية، يجد املعنى يتوزع على حمورين دالليني، هما: 

اأ ـ املحور االأول:  ميكن قراءة العنوان على �ضوء حياة البطل والروا�ضب التي اأثرت فيه، 
�ضخ�ضيته،  وتال�ضت  ف�ضاعت  واحلا�ضر،  املا�ضي  بني  حياته  انق�ضمت  الذي  ال�ضارد  البطل 
الذي حاول جتريب كل �ضيء من اأجل اإ�ضعاد روحه، لكنه مل يجد راحة يف اأي �ضيء، واليجد 

يقينا ي�ضكن اإليه، وينا�ضل من اأجله.
ال�ضارد يو�ضح اأن �ضبب معاناته معاملة والده القا�ضية جدًا، التي حجرت قلبه ق�ضوة و�ضعورًا 
بالظلم، هذه املعاملة التي جعلته يهرب اإىل بيت جدته بعيدًا عن والده امل�ضكون باالأ�ضاطري 

4) القامو�ص الو�ضيط، دار عمران، جممع اللغة العربية، الطبعة الثالثة، اجلزء االأول �ص441
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مع  قا�ضيًا  كان  باأنه  االأب  ويعرف  احت�ضاره،  وقت  عام  بعد  اإال  لوالده  يعود  وما  واخلرافات، 
االبن، ويو�ضيه بقراءة كتاب كان يحتفظ به هو قائاًل: »�ضاأموت، و�ضتعرف فيما بعد ما ترغب 
يف معرفته، لي�ص من حقي ك�ضف اأي �ضر، االأمانة اأتركها لك ال تخيبني اأرجوك، اأنت موعود 

حلمل هذه االأمانة هل تفهم؟؟«.)1)
يقراأ ال�ضارد الكتاب، ويجد فيه ما يربهن على وجود ما هو فوق، واالأ�ضياء التي تختفي وراء 
كل ما نراه، وال يخربنا ال�ضارد عن �ضيء من م�ضمون الكتاب؟ هل هذا الأن ال�ضارد يرى الكتاب 
وهما من اأوهام املا�ضي، اأم الأن ال�ضارد ميقت كل �ضيء يخلفه له والده؟! مي�ضي ال�ضارد يف 
تعليمه، ويدخل احلقوق، ويرى طلبة يكملون درا�ضتهم ويدخلون يف منظمات �ضرية �ضيا�ضية 
فال ت�ضده، وال تعني له �ضيئًا، من مثل خالد ر�ضوان، احلزبي الثوري، كما يرى �ضبابًا يعي�ضون 
العاطفة واحلب، وهو ي�ضاأل نف�ضه مل ال حتب؟ مل ال ترتبط بامراأة؟ كل هذه اأ�ضئلة حتريه وتثري 
اأحزانه، حياته بني البني، وميار�ص اللذة اجل�ضدية مع العاملة يف املنزل، ويرتكها جتر اأذيال 
العار والف�ضيحة وحدها من دون اأدنى اإح�ضا�ص بامل�ضوؤولية، �ضوى وخز يف ال�ضمري يعود بني 
الفينة واالأخرى، ويهرب اإىل اخلمر لعله ُين�ضيه اأحزانه، وموت روحه: »ال�ضرب والن�ضيان كان 
دواء احلالة حتمًا، وما ت�ضورت اأنني �ضاأواجه �ضيئًا من هذا القبيل و�ضتعرت�ضني اأ�ضئلة حول 
نف�ضي، حول ما فعلت وما ظننته ال �ضيء ثم راأيي به يتحول بني رم�ضة عني واأخرى اإىل م�ضكلة 

وجودية كربى على حلها ب�ضرعة«.)2)
اإذن تت�ضح م�ضكلة ال�ضارد اأنها م�ضكلة وجودية بينه وبني نف�ضه، لي�ضت بينه وبني النا�ص، 
وهي روا�ضب ق�ضوة والده معه، والكتاب الذي قراأه جعلت منه اإن�ضانًا يفكر يف ق�ضايا الكون، 
ولكنه جمرد تفكري فقط ال غري، ال عمل جذري يغري فيه حياته، ويغري الكون من حوله، مثل 
ليهلك ج�ضده وفكره يف  النهار،  ون�ضاط يف  خالد ر�ضوان، رجل ميتهن املحاماة، يعمل بجد 
احلانة وال�ضرب لياًل، على هذه الدوامة حياته، اإىل اأن يقابل ميعاد )وليالحظ القارئ داللة 
اال�ضم هنا، ميعاد للفرح اأم احلزن، ولكنه ميعاد وح�ضب). املراأة املتزوجة من رجل اإرهابي 
الطاهر �ضمني، فتذهب اإليه لت�ضاأله عن و�ضعها هل هي يف حكم املطلقة اأم االأرملة؟ اأم ماذا؟ 
ال�ضعادة يف  واأنها م�ضدر  قربها،  الكون يف  �ضعادة  ويرى  ميعاد،  يحب  قلياًل حتى  يلبث  وما 
احلياة، ويكذب عليها ويقول لها بوفاة زوجها، من اأجل اأن ي�ضمن حمبتها ووجودها معه اإىل 
اأق�ضى فرتة ممكنة، وتاأتي معاناة جديدة يف حياته، كيف يحافظ على ميعاد؟ وكيف يبقيها 
بتهمة  االثنني  بقتل  بالتهديد  زوجها  يبداأ  عندما  احلقيقية  االأزمة  وتكمن  العمر؟  اأبد  جنبه 

1) الرواية، �ص31
2) الرواية، �ص51
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ر�ضى جده  ينال  كي  االأئمة،  اأحد  م�ضجد  قبة  يبني  لكي  قريته  اإىل  الذهاب  ويقرر  اخليانة، 
واأبيه، هذه اإحدى الروا�ضب الداخلية التي كانت تعكر عليه �ضفو حياته: »بقيت م�ضرًا على 
راأيي يف ما بداأ النا�ص املتجمهرون يغادرون املكان بعالمات تعجب وا�ضتغراب وا�ضحة واإىل 
�ضعيدًا مبا  بقدري  را�ضيًا  قلبي  �ضريرة  بينما كنت يف  العقلي هذا  تاأ�ضف على خللي  ما  حد 
قدرت على حتقيقه واأكرث من هذا كان �ضعوري اأن جدي ووالدي را�ضيان علي يزيد من توقدي 

الداخلي وانفراج روحي وهدوء نف�ضي..«.)3)
اأن  املا�ضي،  بالتخل�ص من جذور اخلزي يف  ال�ضعادة وهو  اإىل مفتاح  ال�ضارد و�ضل  وكاأن 
ر حياته، وكان  ير�ضي جده ووالده ولو بعمل ب�ضيط، ومن ثم يريد حرق هذا الكتاب الذي دمَّ
وهو  نف�ضه  يناق�ص   ، وال�ضعادة  االلتقاء مبيعاد،  الذي متنعه من  والعائق  امل�ضوؤومة،  كالنبوءة 
يحمل الكتاب يريد اإحراقه، قائاًل: »نظرت اإليها متمليًا ومنغم�ضًا يف حالة من التماهي الكلي 
فكاأن ما احرتق هو روحي كلها، هو م�ضروع هروبي وحلم انتهائي وطريق جناتي.. هو ما جتذر 
يف منذ ال�ضغر، هو عالقتي الغريبة مبا�ص مل اأدركه االآن اإال كجرح وحكاية غريبة، ن�ضجتها 

االأ�ضطورة القدمية، التي كنت اأظن اأنني ذات يوم برتت خيطها العميق وحبلها ال�ضري«.)4)
يتخل�ص البطل من �ضعوره بالذنب اإزاء جده واأبيه، ويحرق الكتاب، راميًا املا�ضي خلفه، 

متوجها اإىل ميعاد احلا�ضر وامل�ضتقبل، فهل يجد ميعاد؟!
اإنه يذهب اإىل ميعاد فيجدها يف حالة خطرية، بعد حماولة زوجها لقتلها، فيلوم نف�ضه باأنه 
هو الذي تخلى عنها وهي يف اأم�ص حاجة اإليه، قتلها بتخاذله عنها، ليت�ضح له اإنه بقي حياته 
كلها متخاذاًل عن كل �ضيء، اإن�ضان م�ضلوب االإرادة رهني املا�ضي، والذكريات املريرة، واالأفكار 

الوجودية الهدامة، لي�ضاأل نف�ضه ويحا�ضبها: 
                       »فهمت بعدها كل �ضيء...

                                          من قتل ميعاد حقًا؟ هو اأم اأنا؟«)5)
اأن  ويت�ضح  االإرهابيني،  اأيدي  على  بالر�ضا�ص  مقتواًل  ال�ضارد  بعدها  وميوت  ميعاد  متوت 
»بخور ال�ضراب« تعرب عن اليقني الذي يبحث عنه ال�ضارد، وكل ما يرتاح للقرب منه يتال�ضى 
ويبعد عنه، وجد اليقني بذلك الكتاب ومل يلبث اأن اأحرقه، ووجد ال�ضعادة يف احلب ولكنه مل 
ي�ضتطع اأن يفعل اأي �ضيء لهذا احلب، بل قدمه هدية للموت. فهذا هو »بخور ال�ضراب« تلك 

3) الرواية، �ص148
4) الرواية، �ص150
5) الرواية، �ص154
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الرائحة اجلميلة التي يبحث عنها يف عبق املا�ضي، فال ي�ضتمها، ويت�ضبث بحا�ضر ميعاده اإال 
بقيعة  »ك�ضراب  تعاىل:  قال  ال�ضراب وحده. كما  �ضوى  له  يتبقى  ي�ضرقها منه، فال  القدر  اأن 

يح�ضبه الظماآن ماء حتى اإذا جاءه مل يجده �ضيئًا«)1) 
كما تبني اأن ال�ضورة التي على الغالف ما هي اإال �ضورة ال�ضارد الذي يرى لنف�ضه اأكرث من 
وجه واأكرث من حالة وجودية، وال ي�ضتطيع اأن ي�ضل اإىل حالة واحدة ي�ضتقر بها. »بقيت اأكرث 
من حمتار، اأكرث من منده�ص... �ضكن وجهي اأنا اأي�ضًا �ضيء من احلزن وكثري من ال�ضباب... 

�ضكن وجهي اأفول... وحنني ل�ضيء بعيد وغائب با�ضتمرار«.)2)
ب ـ املحور الثاين يف داللة املعنى:

يرمز املعنى الداليل الثاين للرواية اإىل حياة بع�ص ال�ضخ�ضيات التي حتيط بال�ضارد من 
الكتاب  هوؤالء  حداد،  الثاين  و�ضديقه  اآكلي،  �ضعاد  وال�ضحفية  ر�ضوان  خالد  �ضديقه،  مثل 
بال�ضحافة، واالأ�ضاتذة اجلامعيني، الذين كانوا يوؤمنون مببادئ العدالة واخلري وقيم احلرية 
ويجدون  والقيم،  املبادئ  هذه  ويهدم  االإرهاب  زمن  لياأتي  ال�ضريفة  وباملناف�ضة  وامل�ضاواة، 
اأنف�ضهم متال�ضني ومم�ضوخي احلياة، فاجلزائر التي ق�ضوا حياتهم كلها يف الدفاع عنها وعن 
حرية املواطن اجلزائري، يجدون اأن اإخوانهم اجلزائريني هم من ي�ضهرون باأوجههم �ضيوف 
واقعهم  من  ليهربوا  احلانة  اإىل  وزمالوؤه  ال�ضارد  يتوجه  الغدر،  بخنجر  ويطعنونهم  البغي، 
الذي مل  تاأتي واالإن�ضان  التي لن  الثورة  املرير: »ن�ضرب كثريًا من �ضباب احلانة ونرثثر عن 

يخرج بعد واالأحالم املجزاأة واملخنوقة وتعا�ضة يف �ضجن الالحقيقة«)3)
�ضجن  يف  يعي�ص  الذي  جيله  وعن  ال�ضارد،  حياة  عن  لتعرب  اأتت  ال�ضراب«  »بخور  اإذًا 

الالحقيقة.
الكاتب  حداد  ال�ضارد  �ضديق  لرواية  كاإ�ضم  ال�ضراب«  »بخور  الرواية  عنوان  ياأتي  كما 
واالأ�ضتاذ اجلامعي، الذي يطارده االإرهابيون ويتمكنون من قتله اأخريًا، يكتب رواية، ويكون 
عنوانها: »بخور ال�ضراب«، بل اإنه يجعل ال�ضارد بطاًل لها، ليكون رمزًا لها بكل التناق�ضات التي 
مالأت حياته، اإذ ير�ضل له: »اأريدك اأن تطمئن علي، و�ضاأبعث لك بروايتي اجلديدة، اأريدك 

اأن تقراأها بنف�ضك.
ت�ضور لقد اخرتتك اأنت لتكون بطلها، اأرجو اأن ال يزعجك ذلك،

1) القراآن الكرمي �ضورة النور، اآية 39
2) الرواية، �ص82
3) الرواية، �ص17
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مالحظة:
ما راأيك يف عنوانها »بخور ال�ضراب«؟)4)

االأوهام  يتبع  واأنه  بحقيقته،  لل�ضارد  مواجهة  �ضبه  يقدم  الكاتب  اأن  كذلك  يت�ضح  كما 
وال�ضراب، كونه يكتب رواية ا�ضمها »بخور ال�ضراب« ويجعله بطاًل لها. الكاتب مهدد بالقتل 
وميار�ص حياته بطريقة عادية، بينما ال�ضارد الذي مل يكن مهددًا باأي �ضيء فهو يعي�ص ال�ضقاء 
والرتدد واجلنب اإىل اأق�ضى درجة. هكذا تتبني داللة العنوان، وهو كما ذكر غري مبا�ضرالداللة، 
ولكن بعد االإحالة اإىل الن�ص يتمكن القارئ من فك بع�ص رموزها، وال تزعم الباحثة اأنها قد 
اأتت على داللة العنوان كاملة ودقيقة اإال اأنها هذه ما هي اإال حماولة يف فهم املقروء من بع�ص 

معطيات الن�ص التي توافرت لديها.
3- منط العنوان املكون:

قد ذكر �ضابقًا اأن منط العنوان املكون ال يكون مفتاحًا دالليًا فقط، ودااًل ملدلول داخل الن�ص 
وح�ضب، اإمنا يلعب دورًا كبريًا يف الن�ص، اإذ يكون اأحد العنا�ضر املكونه للن�ص، وكما ي�ضرب 
عليه مر�ضل العجمي مثاال باأن عنوان رواية »املراأة والقطة«، ال يقف عند عتبة الن�ص املنت، 

»واإمنا يدخل يف ن�ضيج الرواية بو�ضفه عن�ضرًا بنيويًا حا�ضمًا يف ت�ضكيل بناء الرواية«.)5)
فاملراأة هي العمة ال�ضريرة، بينما القطة فهي قطة البطل املحبوبة، التي قتلتها العمة وهو 
بذلك �ضكل اأحد مكونات الن�ص. وكذلك رواية »الغريب« الألبري كامو يعرب عن ذلك الرجل ذي 
االأطوار الغريبة، والذي اأودت به غرابته اإىل قتل رجل من دون اأي �ضبب، بالتايل مت اإعدامه. 
واالأمثلة كثرية على منط العنوان املكون، مما يوؤكد على اأن الروائيني قد اعتنوا مب�ضاألة العنونة 

عناية كبرية منذ بدايات هذا الفن.
العنوان  منط  اإىل  تن�ضب  عناوينها  اأغلب  فاإن  هنا،  املدرو�ضة  الروايات  ملجموع  وبالن�ضبة 
املكون، وعندما يكون العنوان اأحد مكونات الن�ص، فاإنه بالتاأكيد �ضوف يلعب دورًا كبريًا يف 

قراءة وتاأويل الن�ص، ومفتاحًا من املفاتيح التي تو�ضل اإىل املعنى.
من  النمط  هذا  ت�ضكل  التي  اجلزائرية  الروايات  عناوين  ملجموع  عر�ص  يلي  وفيما 

العناوين.

4) الرواية، �ص101
5) د.مر�ضل فالح العجمي، اخلطاب الروائي يف الكويت: اأمناط العنونة وم�ضتويات ال�ضوت ال�ضردي، جمل�ص 

الن�ضر العلمي، الكويت، خريف 2005، �ص16
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1ـ رواية »الورم«:)1(
»الورم« من اأحد العناوين التي تثري اخلوف والرعب يف قلب القارئ منذ مطالعة الرواية، 
فيرتدد بينه وبني نف�ضه هل يقدم على قراءتها اأم ال؟ واأول معنى يثريه الورم يف ذهنية املتلقي، 
هو االنتفاخ والنتوء يف اأع�ضاء اجل�ضم، وهو يف ل�ضان العرب: »ورم: الورُم: اأخذ االأورام النتوء 
واالنتفاخ، وقد ورم جلده، ويف املحكم: َوِرَم َيِرُم. واأورَم بالرجل واأورمه: اأ�ضمعه ما يغ�ضب له، 

وهو من ذلك، وفعل به ما اأورمه اأي �ضاءه واأغ�ضبه. وورم اأنفه اأي غ�ضب«.)2)
والورم يف الو�ضيط يعني: »الورم يف الطب: ورم �ضرطاين �ضركومي، ين�ضاأ من هنة جنينية 

االأ�ضل كامنة يف الكلية«.)3)
يت�ضح اأن املعنى االأول للورم هنا هو االنتفاخ والنتوء، واملعنى االآخر ياأتي كناية عن الغ�ضب، 
اآخر  وكل هذه املعاين ماأخوذة من الناحية املعجمية اللغوية. ولكن هناك معنى ا�ضطالحيًا 
للورم، وهو ما تعارف عند النا�ص اأن الورم يق�ضد به املر�ص اخلبيث »ال�ضرطان«، وهذه كل 
معاين تثري يف نف�ص القارئ حمولة كبري من م�ضاعر احلزن واالأ�ضى وال�ضيق والذعر، وينتبه 
القارئ اأن ال�ضيغة اأتت على �ضبيل التعريف باإ�ضافة )األ التعريف) على الكلمة، وكاأن هذا 
ال�ضيء معروف بني القارئ والكاتب، كل هذه املعاين ي�ضعها القارئ بذهنه وهو يقراأ الن�ص، 

ويرى اأي هذه املعاين التي ت�ضدق على الن�ص.
ي�ضبه  ما  وبه  جدارًا  فيجد  الغالف،  اإىل  كذلك  القارئ  يلتفت  �ضوف  الن�ص  قراءة  قبل 
ال�ضرخ املنت�ضر اأو�ضط اجلدار، ر�ضمة ال توحي للقارئ باأكرث من هذا، فما هي عالقتها باملنت 

الروائي؟! هذا من �ضمن ما �ضتبحث اإجابته يف الورقات القادمة.
ي�ضتكي  اأو  مري�ضًا،  اأحدًا  يرى  وال  الورم،  للفظة  ذكر  اأي  يجد  فال  الرواية،  القارئ  يقراأ 
من اأي نوع من اأنواع الورم، فتبداأ العملية الثانية من القراءة، وهي البحث يف البنية العميقة 
للرواية، ولبع�ص املالب�ضات التي قد ي�ضتفيد من قارئ الرواية يف فهم داللة العنوان. من مثل 

احلكاية وامل�ضمون الفكري للرواية، اأي الناحية املو�ضوعاتية.
الرواية تتحدث عن جماعات اإرهابية ت�ضيطر على حياة املجتمع اجلزائري، وتعادي وتقتل 
الرواية  يف  كذلك  دورًا  لعبت  قد  كذلك  وال�ضلطة  اجلزائرية،  ال�ضلطات  مع  يتعاون  من  كل 
للرواية ينق�ضم  املتوا�ضل، فاجلانب املو�ضوعاتي  تياره  االإرهاب واحلد من  اأجل حماربة  من 

1) حممد �ضاري، »الورم«، من�ضورات االختالف، اجلزائر، الطبعة االأوىل 2002م
2) ل�ضان العرب، ابن منظور، دار �ضادر، بريوت، املجلد الثاين ع�ضر �ص633ـ634

3) القامو�ص الو�ضيط، دار عمران، اجلزء الثاين، �ص1069
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االأو�ضاع  على  ي�ضيطرون  الذين  االإرهابيني  متثل  االأوىل:  الدائرة  رئي�ضية،  دوائر  ثالث  بني 
الثانية:  والدائرة  املنظمة.  االغتياالت  وعمليات  االإرهابية  اأعمالهم  خالل  من  اجلزائر،  يف 
هي ال�ضلطة وتتجلى يف رجال املفرزة الذين يحاولون ال�ضيطرة على االأو�ضاع، ولكن من دون 
جدوى الأنهم يحاربون عدوًا متخفيًا وراء اجلبال، وال يظهر اإال لياًل .اأما الدائرة الثالثة: فهي 
خا�ضة باملجتمع اجلزائري الذي عا�ص بني بط�ص االإرهابيني وبني ظلم ال�ضلطة، التي تعاقب 

املواطنني مبجرد ال�ضبهة.
تبداأ احلكاية بطلب االإرهابيني من ال�ضارد اأن ي�ضاركهم يف اأعمالهم االإرهابية، واأن يكون 
اأع�ضاء جماعة يزيد احلر�ص، وال�ضارد يف البداية يرف�ص الأنه، وعلى الرغم من  واحدًا من 
متطرفة  وجدها  التي  االأفكار  بهذه  مقتنعًا  كرمي  يكن  مل  االإ�ضالمية،  االأحزاب  اإىل  انت�ضابه 
وتخالف املذاهب الفقهية التقليدية التي تراعي الطبيعة االإن�ضانية، التي لي�ضت ملكًا ولي�ضت 

�ضيطانًا«.)4)
كرمي ال يقتنع بفكرة القتل، فال�ضعب اجلزائري لي�ص له ذنب فيما حدث من اأحداث بني 
االإرهابيني وال�ضلطة، فلم يقتلون اأبناءه بدون �ضبب. ولكن كرمي �ضوف يجد نف�ضه بني اأمرين: 
اإما االن�ضياع الأوامر االإرهابيني، وقتل حممد يو�ضفي ال�ضحفي و�ضديقه احلميم، اأو اأن ي�ضافر 
وال�ضفر يتطلب مااًل واإجراءات كثرية ال ي�ضتطيع القيام بها، فلذلك هو جمرب يف الدخول يف 
هذا احلقل، خوفًا من املوت. يقتل كرمي حممد يو�ضفي يف م�ضهد من اأب�ضع امل�ضاهد االإن�ضانية 
وح�ضية وهمجية، قتل �ضديق عمره واأخ خطيبته، فماذا تبقى له، وهل من اأمل يف احلياة بعد. 
وبعدها يتعود كرمي على القتل، وي�ضبح هذا االأمر من اأ�ضهل االأمور لديه، وبني فينة واالأخرى 
االأحداث  تزداد  كذلك  وجماعته،  احلر�ص،  يزيد  االأمري  بتوجهات  نف�ضه  يقنع  اأن  يحاول 
ي�ضتطيع  ال  واملجتمع �ضامت  العنيفة،  وتتف�ضى احلوادث  و�ضراوة،  البلدة عنفًا  االإرهابية يف 
حتريك �ضاكن، واإال �ضوف تطالهم عائلة الردى، لدرجة اأن االإرهابيني بلغت بهم اجلراأة اأن 
يداهموا مركز ال�ضرطة ويقتلوا �ضقيقة زوجة رئي�ص املفرزة، من هنا يت�ضح اأن العنوان، عنوان 
الرواية »الورم« مل يعرب عن حالة مر�ضية اأ�ضابت فردًا بعينه، ومل ي�ضر اإىل اأي �ضخ�ص يعاين 
من مر�ص اأو انتفاخ اأو نتوء، فما هو الورم اإذن؟ اإن الورم هذا ما هو اإال انت�ضار وتف�ضي االإرهاب 
وحوادث القتل يف الرواية، لدرجة اأن مركز ال�ضرطة بكل قواته يحاول ي�ضتاأ�ضل ويحد من هذا 
التيار املتزايد ولكن دون جدوى، اخلوف والرهبة هما امل�ضيطران على الو�ضع، فتجد الرواية 
»اأما  ال�ضعب اجلزائري:  والقلق واال�ضطراب، فال�ضارد يقول عن حالة  مليئة ب�ضور اخلوف 
اليوم، يظهر اأن اخلوف قد ا�ضتبد بقلوبهم، فاأ�ضبحوا حذرين ب�ضكل ملفت للنظر، .... فمن 

4) الرواية، �ص32
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جهة، عيون اأجهزة االأمن املثبتة يف كل زاوية، تالحق امل�ضتبه فيهم، ومن جهة اأخرى ال�ضيوف 
ال�ضدئة امل�ضلولة وخراطي�ص املح�ضو�ضة للجماعات االإ�ضالمية امل�ضلحة التي حت�ضد دون متييز 

بني احل�ضائ�ص ال�ضارة و�ضنابل القمح النافعة«.)1)
هذه الو�ضعية التي تعي�ضها اجلزائر، يعتربها املوؤلف �ضبيهة بالورم الذي يحاول الكل �ضده، 
ولكن من دون جدوى، فهم اأمام مد عنيف ال يعرفون كيف يقاومونه، فالورم هو انت�ضار املوت 
واالأم،  واالأب  والع�ضكري  الطفل  يطال  فاأ�ضبح  الرمان،  وادي  يف  واالإرهاب  والهلع  واخلوف 
فاأ�ضبح اأفراد ال�ضعب اجلزائري يقنعون اأنف�ضهم بهذا الو�ضع املزري: »علينا اأن نتقبل و�ضعنا 
املرعبة  الرائحة  ن�ضتن�ضق  اأن  اجلثث.  مع  نتعاي�ص  اأن  جمربون  نحن  اأيوب.  ب�ضرب  اجلديد 
للموت الذي اأ�ضبح يالزمنا كظلنا متامًا، اأن نزور املقابر اأكرث من ال�ضابق لندفن اأ�ضدقاءنا 

واأعداءنا معًا«.)2)
ي�ضيب  ع�ضوي  مر�ص  هو  وال�ضغري،  الكبري  والعدو،  ال�ضديق  الكل،  يح�ضد  املوت  اإنه 
املجتمع اجلزائري، ويحتاج اإىل عملية قي�ضرية ال�ضتئ�ضاله، فهل �ضتفلح ال�ضرطة ومعها اأفراد 
املجتمع بعالج هذا املر�ص املزمن، تنتهي الرواية بانت�ضار كا�ضح لالإرهابيني فيقول كرمي: 
جدًا  م�ضرورًا  اأراين  اللطيف،  بعبد  متبوعًا  احلر�ص،  يزيد  اأمريي  اأثر  اقتفيت  كلمة،  »بدون 
بهذه الرتقية، اإنها البداية، اأنا اأي�ضًا اأرغب يف رتبة اأمري يقود جماعة من الرجال االأ�ضداء، 

ين�ضاعون الأوامري، قريب اإن �ضاء اهلل«.)3)
خطط لت�ضكيل جماعات اإرهابية جديدة، واالأمري يزيد )ولنالحظ هنا داللة اال�ضم يزيد 
على وزن الفعل امل�ضارع الذي يعني اال�ضتمرارية، كذلك معناه يف الزيادة والنماء)، معنى هذا 
اإن املد للتيار االإ�ضالمي املتطرف يف زيادة وا�ضتمرار، وكيف يتخل�ص ال�ضعب اجلزائري منه 

وهو »الورم« الذي ما اإن ي�ضتاأ�ضل من ع�ضو ليظهر يف ع�ضو اآخر.
الذي يظهر يف  بال�ضرخ  اأ�ضبه  ال�ضيا�ضي يف اجلزائر  العنف  باأن  الر�ضم  تت�ضح داللة  كما 

اجلدار ويتزايد مع االأيام، فتاأتي �ضورة ال�ضرخ موازية ملر�ص الورم، ويحمالن نف�ص الداللة.
القارئ عندما يقراأ هذا العنوان يربز يف ذاكرته عنوانان من عناوين الروايات العاملية، 
انت�ضر يف مدينة لندن،  هما »الطاعون« الألبري كامو الذي حتدث عن مر�ص الطاعون الذي 
وتف�ضى فيها، كذلك رواية مار�ضيل غابريا ماركيز »حب يف زمن الكولريا«، كل هذه العناوين 
ت�ضري اإىل االأمرا�ص املزمنة التي تتحدث عن عنفها املتون الروائية، اإال اأن العنوان هنا يختلف، 

1) الرواية، �ص50
2) الرواية، �ص50

3) الرواية، �ص212، �ص213
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املجتمع  يف  تف�ضت  التي  االإجرامية  االإن�ضانية  االأفعال  اإحدى  عن  يتحدث  »الورم«  املر�ص  اإن 
فاأ�ضبحت كالورم. وكان العنوان »الورم« ينت�ضب اإىل منط العنوان املكون الأنه �ضكل عن�ضرًا 
مكونًا يف الرواية، فهم من خالله مرمى الكاتب، واأن االإرهاب ي�ضري يف تيار متزايد، كما هو 

»الورم«.
2- رواية »دم الغزال«:

االأ�ضئلة،  تثري  وهي  البداية  منذ  بقطا�ص،  مرزاق  وال�ضحفي  للروائي  الغزال«  »دم  رواية 
العنوان هو »دم الغزال«، ولكنه ي�ضكل عالمة ا�ضتفهام، فالعنوان غام�ص، فماذا به دم الغزال؟ 
وما عالقته يف العمل االأدبي، العنوان يبدو كاخلرب املبتور، وكاأن له تكملة من مثل هذه حكاية 

دم الغزال؟ اأو اأن ُيقال دم الغزال الذي ا�ضطيد مثاًل يف مكان ما.
وكذلك املعروف اأن دم الغزال ال يظهر اإال بعد قتله، كل هذه املعلومات اأو االإ�ضارات، ي�ضعها 

القارئ يف ذهنه وهو يقراأ العمل.
كذلك ينبغي القول اأن عنوان الرواية يعترب من �ضمن العناوين املكونة، اأي اإنه يعرب عن 
عن�ضر من عنا�ضر الن�ص، على عاتقه مهمة تو�ضيل الر�ضالة التي يريد اأن يو�ضلها الروائي 

اإىل املتلقي.
االأول  الف�ضل  ف�ضول،  ثالثة  اإىل  تنق�ضم  التي  للرواية،  الرئي�ص  العنوان  هو  الغزال«  »دم 
والثالث  االأنبياء«،  بـ«منطقة  معنون  هو  الثاين  الف�ضل  �ضلبوه...«،  وما  قتلوه،  »وما  بعنوان 
»مرزاق بقطا�ص«، و�ضيت�ضح اأن العناوين الفرعية هذه اإنها عناوين كذلك مكونة، اأي حتللت 
داخل الن�ص الروائي، و�ضكلت حدودًا فا�ضلة يف فهم املعنى وتاأويله، كما �ضغلت م�ضاحة لي�ضت 
يفهم  ولكي  مو�ضع.  اأكرث من  والتحدث عنها يف  الروائي من خالل ذكرها  املنت  ب�ضيطة يف 
على  عنوان  لكل  قراءة  يلي  وفيما  الفرعية،  العناوين  قراءة  يجب  الرئي�ضي،  للعنوان  املعنى 

حدة:
اأ ـ الف�سل الأول »وما قتلوه، وما �سلبوه...«:

يتحدث هذا الف�ضل عن مقتل الرئي�ص اجلزائري حممد بو �ضياف رحمه اهلل، ويعر�ص 
لل�ضا�ضة وال�ضخ�ضيات الر�ضمية التي اأتت لت�ضيع هذا الرئي�ص العظيم، وهم ال�ضبب الرئي�ضي 
يف مقتله، اإذ يعلن مرزاق بقطا�ص ال�ضارد، وليالحظ القارئ حالة التماهي بني �ضارد الرواية 
واملوؤلف احلقيقي للرواية، يعلن للمالأ اأن ي�ضك يف نزاهة ال�ضا�ضة: »بو�ضياف، جون فتزجرالد 
اأمام املاليني  االآخر  العامل  اإىل  انتقلوا  الذين  ال�ضيا�ضة  اأهل  كينيدي، وع�ضرات غريهما من 
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من �ضهود العيان، ومع ذلك، فاإنه مل ينك�ضف اأمر اأولئك اللذين يجذبون اخليوط يف اخلفاء. 
واحلقيقة هي اأن القتلة معروفون ولكنهم يعزفون على وتر الوقت. ينتظرون اأن يهداأ الفوران 
ال�ضعبي واملعار�ضون ثم يعودون اإىل �ضابق ممار�ضاتهم لكي يق�ضوا على هذا اأو ذاك، اأو كل 

من قد يعرت�ص �ضبيلهم«.)1)
ويف  ويغتالونه،  ال�ضخ�ص  يقتلون  فكيف  التلون،  يف  لديهم  العجيبة  القدرة  من  وي�ضتغرب 

نف�ص الوقت يرثونه وينعونه.
ال�ضيا�ضية  مبواقفها  و�ضهرية  مرموقة،  �ضيا�ضية  �ضخ�ضية  �ضياف  بو  حممد  اأن  ومبا 
الن�ضالية امل�ضرفة، وبرغبته احلقيقية يف االإ�ضالح، فاإن هذا العنوان »وما قتلوه، وما �ضلبوه«.. 
اأتى للتعبري اأن حممد بو �ضياف، ومن معه من املنا�ضلني من اأجل احلقيقة، خالدون ما بقي 
ال�ضيا�ضيني، حماولة  عابثة من خ�ضومه  واإنها حماولة  العظماء،  يخلد  التاريخ  الأن  التاريخ، 
التعتيم على اأفكار هذا الرجل، ون�ضوا بذلك اأن ال�ضعب اجلزائري كله حممد بو �ضياف، كما 
يت�ضح كذلك من العنوان، اأنه تنا�ص مع االآية القراآنية الكرمية، حول مقتل �ضيدنا عي�ضى عليه 
ال�ضالم، الذي ظن اليهود باأنهم قتلوه ولكن اهلل �ضبحانه وتعاىل رفعه اإليه، وبقي امل�ضيح عليه 
اإنا قتلنا امل�ضيح عي�ضى ابن مرمي  ال�ضالم خالدًا وحيًا عند ربه، اإذ يقول تعاىل: )) وقولهم 
ر�ضول اهلل وما قتلوه وما �ضلبوه ولكن �ضبه لهم واإن الذين اختلفوا فيه لفي �ضك منه ما لهم به 

من علم اإال اتباع الظن وما قتلوه يقينا، بل رفعه اهلل اإليه وكان اهلل عزيزا حكيما)).)2)
اإذن، فمحمد بو �ضياف كذلك مل يقتل، ولن ين�ضاه التاريخ، و�ضيبقى خملدًا ما بقي التاريخ، 

وما ا�ضتمرت احلياة االإن�ضانية.
ب ـ الف�سل الثاين »منطقة الأنبياء«:

الف�ضل الثاين يف الرواية معنون بـ«منطقة االأنبياء«، وهذا كذلك عنوان غام�ص وم�ضكل 
لدى القارئ، فما هي منطقة االأنبياء؟ وما هي عالقتها بالرواية، والعنوان »دم الغزال«؟

يت�ضح منذ بداية هذا الف�ضل اإن مرزاق بقطا�ص، �ضارد الرواية حاول كتابة رواية عن اأديب 
اأ�ضيب بالورم يف املخ، يف جزء من املخ ي�ضمى »منطقة االأنبياء«،: »وما كان اأ�ضد �ضحكه عندما 
قيل له بعد اأيام من العملية اإن تلك املنطقة تدعى منطقة االأنبياء على �ضبيل املجاز. ما عالقة 

االأنبياء باملخ الب�ضري؟ ومل هذه الت�ضمية بالذات؟ ومن و�ضعها يا ترى؟«.)3)

1) الرواية، �ص94
2) القراآن الكرمي �ضورة الن�ضاء، اآية 157ـ 158

3) الرواية، �ص36



148149

هذه املنطقة تتميز باأنها هي املنطقة اخلا�ضة باللغة والكالم، كما اإنها تتميز باأنها املنطقة 
املنطقة  االأخرى، وهذه  والفنون  والق�ضة  ال�ضعر  مثل  االإن�ضان، من  لدى  االإبداع  اخلا�ضة يف 
عند بطل احلكاية هي امل�ضابة بالورم، وال بد من ا�ضتئ�ضالها. من ناحية اأخرى ميكن التاأويل 
اإن هذه املنطقة، منطقة الكالم واالأفكار اجلريئة التي تطرح، وبالتايل بطل احلكاية يتكلم 
ويطرح اآراءه اجلريئة، واملناه�ضة لتيارات التطرف من رجال االأحزاب االإ�ضالمية، وكذلك 

ال�ضا�ضة الذين يزايدون على اأحالم املواطن الب�ضيطة من اأجل م�ضاحلهم ال�ضخ�ضية.
فالبطل يناق�ص اأهله عندما اأرادوا اإدخاله اإىل م�ضحة عقلية، بقوله اإن اهتمامه بال�ضعر 
حلالته،  املبا�ضر  الطبيب  اإىل  وذهبوا  وهلعهم،  قلقهم  �ضبب  واحل�ضارات،  وبامل�ضرح  واملوت 
فيقول كالمًا يو�ضح فيه التناق�ضات الب�ضرية، كالمًا ميثل احلقيقة التي يهرب منها جمتمعه، 

اإذ يقول:
ي�ضتاأ�ضل  مل  ال�ضرطاين  الورم  اأن  اأعرتف  قال:  الفاح�ص،  الطبيب  قبالة  وقف  »عندما 
كليًا من دماغي، ولكن العامل يف حاجة اإىل اأ�ضياء واإىل ك�ضوف جديدة، واالأورام ال�ضرطانية 
ت�ضاعد يف حتقيق مثل هذه الك�ضوف. ولذلك فاأنا اأمتنى اأن تتورم اأدمغة املجتمع كله وت�ضتاأ�ضل 
اأورامها يف نف�ص الوقت لكي تكون قادرة بعد ذلك على االإتيان باأ�ضياء غري معهودة من مثل ما 
اأعمل يف �ضبيله االآن، اأي من اأجل اإر�ضاء دعائم علم جديد، علم اجلنازات وما يت�ضل به من 

اأخالقيات عالية«.)4)
م�ضكلة البطل تكمن يف اأنه يقول احلقيقة العارية من دون اأن يجملها، احلقيقة التي ال تروق 
لروؤو�ص البغي والعدوان، فلذلك هو يتمنى اأن يعي�ص يف زمن اآخر غري هذا الزمن، لكي يجد 

من ي�ضتوعب اأفكاره ومبادئه التي يدعو اإليها.
كذلك العنوان »منطقة االأنبياء«، به اإ�ضارة اإىل اأن املنطقة التي بها الورم هي مقارنة بينه 
وبني االأنبياء، ولذلك يعترب نف�ضه مثل االأنبياء الذين يطرحون االأفكار االإ�ضالحية للمجتمع، 

ولكنهم حماربون من قومهم، ولذلك فاإنه متعارف لدى الكل، اأن ال نبيًا مكرم يف وطنه.
ج ـ الف�سل الثالث »مرزاق بقطا�س«:

وبذلك  بقطا�ص«،  »مرزاق  وموت  حياة  عن  يتحدث  الرواية،  من  واالأخري  الثالث  الف�ضل 
يكون هذا العنوان مكون، الأنه ميثل �ضخ�ضية اأ�ضا�ضية يتحدث عنها ال�ضرد.

يبداأ الف�ضل بقوله: »اأنا اإذن، مرزاق بقطا�ص بن رابح البحار الذي خا�ص غمار املحيط 

4) الرواية، �ص96
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طوال �ضبع واربعني �ضنة ومات ذات ليلة �ضقيعية ب�ضبب تعب قلبي قاهر«.)1)
الوطنية هاج�ضه يف  للموت واحلياة،  واأفكاره ومعتقداته، وروؤيته  ويتحدث فيه عن حياته 

ال�ضباح وامل�ضاء، وللعروبة انت�ضابه، اأما االإ�ضالم فهو عملة جوهرية يف حياته«.)2)
يقتل مرزاق لذنب ال يعرفه ومل يرتكبه، هل الأنه مفكر ومنا�ضل، هل الأنه �ضاعر واأديب: 
»عندما تخرتق الر�ضا�ضة دماغك، يا هذا، تعرب من �ضرقه اإىل �ضماله، ت�ضق اللحم والع�ضل، 
وتفتك بالعظم واالأع�ضاب، وتنال من متا�ضكك العقلي والنف�ضي، ثم تعود اإليك احلياة، فال 
بد اأن ت�ضعر حينئذ اأن اهلل تعاىل خلقك مرة ثانية، ذلك ما حدث ملرزاق بقطا�ص بالذات يف 

تلك االأم�ضية احلارة من 31 جويلية 1993م«.)3)
فهي حماولة اغتيال مرزاق بقطا�ص، يبداأ ويعيد ترتيب حياته واأفكاره، فكرة املوت التي ال 
تفارقه، ولكن الرواية تنتهي ببادرة اأمل وحب للحياة، واإرادة قوية يف اإكمال م�ضرية احلياة، 

ويقول:
االأزمنة  يف  اأبنائك  من  اإخوتي  مع  وال  معي  مت�ضلبة  تكوين  ال  العظيمة،  اجلزائر  »اأيتها 

احلا�ضرة، ويف االأزمنة القادمة«.)4)
وينتهي الف�ضل االأخري بهذه الكلمات التي اأفرده ل�ضرد ق�ضة حياة مرزاق بقطا�ص، ومن 

هنا كانت ت�ضمية الف�ضل االأخري »مرزاق بقطا�ص«.
الروائي،  باملنت  الرئي�ص  العنوان  الغزال«  »دم  عالقة  ما  هنا  نف�ضه  يطرح  الذي  وال�ضوؤال 

وبالعناوين الفرعية؟!
متعددة  ب�ضور  الرواية  امتالأت  فقد  الن�ص،  مكونات  من  اأ�ضا�ضيًا  مكونًا  الدم  �ضكل  لقد 
الدم وحده  اإال  يرى  ال  القارئ  الروائي، جعل  بالف�ضاء  وانت�ضاره  املتخرث،  للونه  و�ضفًا  للدم، 
م�ضيطرًا على الن�ص، قتل حممد بو�ضياف، اغتيال مرزاق بقطا�ص، اغتيال الطبيب الكاتب، 
ونور الدين وزوجته، والع�ضكري، فمرزاق بقطا�ص يناق�ص نف�ضه يف اأول الرواية عن االأمور التي 
تو�ضل االإن�ضان اإىل القتل والقتلة ورائحة الدماء، ويقرر البعد عنها، ولكن هل يفلح يف ذلك؟ 
وكل مثقف ومفكر يغفو وي�ضحو على الوطنية والعروبة، هل ين�ضى الن�ضال ولو بكلمة، بالتاأكيد 
فيقول:  ي�ضيل  الذي  الدم  هذا  اإىل  وينظر  بالده،  يف  يوم  كل  ي�ضيل  والدم  ي�ضكت  فكيف  ال. 

1) الرواية، �ص101
2) الرواية، �ص104
3) الرواية، �ص113
4) الرواية، �ص158
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»وجمرد كتابة كلمة الدم على الورق ينبغي اأن تكون كافية لكي ت�ضكل فنًا قائمًا بذاته. ولذلك 
فاأنا عندما اأحتدث عن نف�ضي، اأ�ضدر عن جتربة مريرة، عن خديعة، عن ت�ضويه ملا تعارفنا 

وتوا�ضعنا عليه، وعن وعن وعن...«.)5)
فالدم، ي�ضدر اأحيانًا جمالية الن�ضال من اأجل الوطن وحتريره من اأيدي املعتدين االأجانب، 

ومن هذا قول ال�ضاعر:
بكل يد م�سـرجة يـدق وللحرية احلمراء األف باب   

ولكن هنا، ويف الو�ضع اجلزائري، فاإن االأمر يختلف، الأن الدماء ت�ضيل ب�ضبب اأخيك الذي 
ي�ضبح  الغد  ويف  �ضاحبًا،  اليوم  معك  يجل�ص  وبغيه،  عدوانه  �ضبب  تعرف  وال  عليك،  يعتدي 

عدوًا، يطعنك بخنجر الغدر واخليانة.
لقد كان مرزاق بقطا�ص الغزال، الذي يبحث عن احلرية والعدالة، وي�ضري من دون خوف 
من العدو، كما كان الغزال رمزًا لكل مواطن يبحث عن احلرية، ويريد اأب�ضط حقوقه، ولكن 
املتطرفني ال يرت�ضون اإال بامل�ضك فقتلوا هذا الغزال، ليعطيهم امل�ضك العطر ال�ضذي، اأمل يقل 

املتنبي:
فاإن امل�سك بع�س دم الغزال فاإن تفق الأنام واأنت منهم   
اأ�ضبح الدم مطلبًا اأ�ضا�ضيًا لدى االإرهابيني، وال ترتاح نفو�ضهم املري�ضة اإال عند م�ضاهدة 
الدم، »الدم ينقذف من اأعماق حلقي من حني الآخر، ال بد من حتريك �ضاعدي االأي�ضر وب�ضق 

ما جتمع منه يف جتاويف فمي حتى اأقوى على التنف�ص«.)6)
القتل،  رمز  والدم  �ضواها،  يريد  ال  الربئ  اجلزائري  واملواطن  احلرية،  رمز  هو  الغزال 
اأن  وكذلك هناك فكرة �ضائعة لدى االإرهابيني، ي�ضري لها الن�ص وال يذكرها �ضريحة، وهي 
االإرهابيني يحبون �ضرب دم القتلى، واأكل اأع�ضاء ال�ضحايا، من مثل ما يذكر ر�ضيد بو جدرة يف 
رواية »اجلنازة« عن حر�ص االإرهابيني على اإظهار اأع�ضاء ال�ضحايا واأكلها و�ضرب دمهم.)7) 

ولذلك يفهم تركيز املوؤلف على ت�ضمية الرواية »دم الغزال«، ملا يحمل من معان حول قتل 
احلرية، وملكانة الدم عندهم التي هي اأ�ضبه بامل�ضك، الذي تعترب اأنثى الغزال الربي كنز يف 

عامل العطور الأنها امل�ضدر الوحيد للم�ضك االأ�ضود.

5) الرواية، �ص113
6) الرواية، �ص141

7) ر�ضيد بو جدرة، رواية »اجلنازة«، دار الفارابي، لبنان، الطبعة االأوىل 2003م، �ص162
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3ـ رواية »الويل الطاهر يعود اإىل مقامه الزكي«:)1)
الطرح  والعمق يف  والغرابة،  االإثارة  على  قراءه  وموؤلف عود  لكاتب  وغريب،  عنوان مثري 
والتفكري، اإن قارئ رواية الطاهر وطار، يجب عليه اأن يت�ضلح بثقافة وا�ضعة، مبحرة يف التاريخ 
االإ�ضالمي والعربي والعاملي، وبالثقافات املختلفة، ال�ضعبية والعاملية، اإ�ضافة اإىل اللغة واالأدب، 

وعامل الفن الروائي... حتى يت�ضنى له اأن يفهم رواية الطاهر وطار.
العنوان ينطوي على جانبني مهمني، االأول: هو البحث يف املعنى اللغوي لكلماته ومفرداته، 
والثاين: البحث فيه من ناحية م�ضطلحية �ضوفية، فالويل واملقام من امل�ضطلحات ال�ضوفية 

املتعارف عليها.
االأ�ضا�ضية،  مفرداته  اإىل  العنوان  تفكيك  يجب  للعنوان،  اللغوي  املعنى  يف  البحث  عند 
الطاهر وطار،  روايات  باقي عناوين  باأنه يختلف عن  العنوان  يتميز هذا  بنيته،  والبحث يف 
»ال�ضمعة  اأو كلمتني مثل:  »الزلزال« و«الالز«،  ت�ضتمل على كلمة واحدة، من مثل:  التي كانت 
واملوت يف  »الع�ضق  رواية:  اأخرى هي  ورواية  والق�ضر«،  و«احلوات  بغل«  و«عر�ص  والدهاليز«، 
يتم معنى  ي�ضتمل على خرب  وال  الطويلة،  العناوين  يعترب عنوانها من  اإذ  الزمن احلرا�ضي«، 
العنوان فالقارئ عندما يقراأ: »الع�ضق واملوت الزمن احلرا�ضي«، ال يعلم ماذا به الع�ضق واملوت 
يف ذالك الزمن، ويحيل اإىل املنت الروائي لكي يت�ضنى فهمه، بينما العنوان هنا »الويل الطاهر 

يعود اإىل مقامه الزكي«، يكون جملة خربية تامة املعنى، مبتداأ وخرب وملحقات اجلملة.
مقامه:  اإىل  خرب،  رفع  حمل  يف  فعلية  جملة  يعود:  للويل،  �ضفة  الطاهر:  مبتداأ،  الويل: 
تفيد  التي  امل�ضارع  الفعل  ل�ضيغة  اأواًل  القارئ  ولينتبه  للمقام،  �ضفة  الزكي:  وجمرور،  جار 
اال�ضتمرارية، كذلك االأ�ضماء هنا معارف: الويل، الطاهر، مقامه، الزكي، تبدو وكاأنها اأ�ضياء 
متعارف عليها بني املبدع واملتلقي وال حتتاج اإىل تعريف اأكرث، وتظهر على اإنها م�ضطلحات 

من م�ضطلحات الثقافة ال�ضائدة بني املبدع والقارئ.
والويل لغة يعني: »كل من ويل اأمرًا اأو قام به. والن�ضري واملحب وال�ضديق ذكرًا، واحلليف 
وارث  العهد):  و)ويل  اهلل.  ويل  املوؤمن  يقال:  واملطيع.  والتابع،  والعقيد،  واجلار  وال�ضهر 

امللك«.)2)
اأن العنوان فيه )الطاهر  اإن كلمة الويل تنطوي حتتها الكثري من املعاين، ومبا  ويالحظ 
واملقام الزكي) فاإنه لفظة الويل متيل يف حقلها الداليل اإىل املعنى الديني، وهو املوؤمن التقي، 

1) الطاهر وطار، »الويل الطاهر يعود اإىل مقامه الزكي«، روايات الزمن، الطبعة االأوىل 2005م
2) القامو�ص الو�ضيط، دار عمران، اجلزء الثاين، �ص1101
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باالأعمال  اهلل  من  التقرب  اإىل  الب�ضر  ودعوة  باإ�ضالح  يقوم  الويل  الأن  امللك،  وارث  وكذلك 
ال�ضاحلة.

من  برئ  العر�ص:  اأو  والذيل  الثوب  طاهر  فالن  يقال:  »النقي،  يعني:  فهو  الطاهر  اأما 
العيوب نزيه �ضريف«.)3) والطاهر يعني النقي، والنزيه، اإذن هناك �ضخ�ص و�ضف باأنه ويل 

موؤمن �ضالح وطاهر، يعود: اأي يرجع اإىل مقامه الزكي.
النا�ص،  من  واجلماعة  واملجل�ص،  القدمني،  »مو�ضع  يعني:  املقام  الزكي،  املقام  هو  فما 

واملوقف املهم، وال�ضريح ك�ضريح احل�ضني بن علي وال�ضيدة زينب ر�ضي اهلل عنهما«.)4)
والزكي من زكى ال�ضيء اأي اأ�ضلحه وطهره.)5)

وهذه املعاين للمقام كلها حمتملة، مادام القارئ ال يقراأ الن�ص وفق روؤية معينة، ومعرفة 
واالأ�ضطوري  امللحمي  النف�ص  بها  يح�ص  الرواية  القارئ  يقراأ  عندما  ولكن  بالن�ص،  اأكيدة 
وال�ضويف، وعليه؛ فاإنه بالتاأكيد �ضوف يعاود قراءة هذه الكلمات وفق �ضياقها ال�ضويف، لكي 

يفهم الرواية فهمًا دقيقًا.
عند مطالعة معجم ال�ضوفية يربز معنيان للويل، اأواًل: الويل ا�ضم من اأ�ضماء اهلل احل�ضنى، 

وهو: 
غاية  اإىل  فاأو�ضلهم  العباد،  �ضوؤون  توىل  الذي  هو  لالأنبياء،  النا�ضر  لالأولياء،  »املحب 

املراد، ووالية اهلل الأحبابه اأزلية، وعنايته بهم اأبدية«.)6)
وكذلك الويل هو العبد، ا�ضم يطلق على ال�ضخ�ص التقي �ضديد االإميان باهلل، وهو: »العبد 

الذي يتوىل اهلل �ضبحانه اأمره فال يكله اإىل نف�ضه حلظة، ومن يتوىل عبادة اهلل تعاىل وطاعته، 
فعبادته جتري على التوايل من غري اأن يتخللها ع�ضيان«.)7)

اإذن، يفهم من الكالم ال�ضابق اإن الويل �ضخ�ص تقي انقطع لعبادة اهلل تعاىل، والويل بهذا 
املعنى ياأخذ قيمة رفيعة عند امل�ضلمني وله الوجاهة وال�ضيادة عند املجتمع، فمن النا�ص من 
والتقرب  ا�ضرت�ضاءهم  ويحاولون  النذور،  لهم  يعملون  اإنهم  بل  لهم،  االأولياء  يتبارك بدعاء 

3) القامو�ص الو�ضيط، دار عمران، اجلزء الثاين، �ص589
4) ال�ضابق، �ص798

5) ال�ضابق، اجلزء االأول، �ص411
6) ممدوح الزوبي، معجم ال�ضوفية، دار اجليل، الطبعة االأوىل 2004م، �ص434

7) ال�ضابق، �ص434
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لهم، ويخ�ضون غ�ضبهم، وهو كما تقول عنه نعيمة فرطا�ص، »هو من تطهرت روحه عن دن�ص 
الدنيا، فا�ضتقامت �ضريته، وخل�ضت �ضريرته، وكان عند النا�ص وجيها، وعند اهلل مكرما لتقاه 

و�ضدق طاعته«.)1)
اأواملنحى ال�ضويف هو  اإن الذي يق�ضده الكاتب بالويل يف الرواية املعنى  يوؤكد على  ومما 
قوله يف مقدمته للرواية، كاأحد الن�ضو�ص املوازية للرواية: »�ضيجد القارئ الذي لي�ص له ثقافة 
تراثية عموما نف�ضه م�ضطرًا اإىل مراجعة بع�ص املفردات وامل�ضطلحات كما قد يجد �ضعوبة 

يف العثور على »راأ�ص اخليط«، وعذري اأنني حاولت تقدمي ملحمة ولي�ص فقط ق�ضة«.)2)
اأما الطاهر فهو يحمل معنى اال�ضم من مثل ا�ضم موؤلف الرواية »الطاهر وطار«، وكذلك 
م�ضطلحاتها  اأحد  ليكون  ال�ضوفية،  اإىل  املعنى  وحتول  والتقوى،  النقاء  على  �ضفة  عن  يدل 
اأق�ضام  اإىل  وينق�ضم  واالآثام،  واملخالفات  املعا�ضي  عن  تعاىل  اهلل  ع�ضمه  »من  يعني:  الذي 
عديدة:طاهر الباطن وهو من ع�ضمه اهلل تعاىل عن الو�ضاو�ص والهواج�ص والتعلق باالأغيار، 
وطاهر ال�ضر وهو من ال يذهل عن اهلل طرفة عني، وطاهر ال�ضر والعالنية وهو من قام بوفاء 

حقوق احلق واخللق، وطاهر الظاهر وهو من ع�ضمه اهلل عن املعا�ضي«)3)
اأق�ضام عديدة،  وينطوي على  ال�ضوفية،  اأ�ضا�ضيا عند  يعد م�ضطلحًا  الطاهر  اأن  يالحظ 
ويحتمل معنى الرواية اأن يكون هذا الويل املع�ضوم من االأخطاء القريب من اهلل تعاىل، والذي 
اأهمية  العودة حتمل  وهذه  يعود،  فاإنه  العاديني،  االأ�ضخا�ص  على  الوالية  اأن ميار�ص  له  يحق 
كبرية يف التاريخ االإ�ضالمي والعاملي، فالعودة حتمل معاين دينية، واأدبية، ومن اأمثلة العودة 
الدينية، عودة »املهدي املنتظر«، وهو اإن�ضان م�ضلح من امل�ضلمني، ويعد ظهوره من عالمات 
عليه  بعي�ضى  يجتمع  كما  واجلور،  الظلم  تف�ضي  بعد  الدنيا  العدل يف  ين�ضر  الكربى،  ال�ضاعة 

ال�ضالم بعد نزوله، كما ت�ضري نعيمة فرطا�ص اإىل عودة اأهل الكهف عندما ذهب اإىل املدينة 
بورقة نقدية، ووجد اأن الزمن قد تغري، وتغري النا�ص وطريقة تعاملهم، فطلب من اهلل العودة 

اإىل عامل الروح، عامل الكهف واملوت.
ومن اأمثلة العودة االأدبية، عودة عولي�ص يف ملحمة »االأودي�ضة«، التي جت�ضم بها الكثري من 
امل�ضاق واملعاناة، التي كادت تودي بحياته لوال عناية االإله اأثينا. كما يذكر على �ضبيل املثال 

1) نعيمة فرطا�ص، »�ضيميائية العنونة عند الطاهر وطار، رواية »الويل الطاهر يعود اإىل مقامه الزكي«
2) الرواية، �ص14

3) ممدوح الزوبي، معجم ال�ضوفية، دار اجليل، الطبعة االأوىل 2004م، �ص262
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عودة اأوزوري�ص اإىل ق�ضره بعد اأن حاول اأخوه طوفان قتله لينال الق�ضر واحلكم يف االأ�ضطورة 
امل�ضرية »اإيزي�ص«.

البعد  وهو  »العودة«  مفهوم  حول  اآخر  بعد  اإىل  كذلك  فرطا�ص)4)  نعيمة  الدكتورة  وت�ضري 
العودة  يعني  اأحمد«،  والعود  »عدنا  كقول:  العرب  عند  ال�ضعبية،  االأمثلة  مثل  من  ال�ضعبي، 
بداأ  بال�ضر ملن  الدعوة  اإىل  املعاود« ي�ضري  »اللي يعاود يعطيه  بال�ضالمة، وكقول اجلزائريني: 
بالعدوان كما يقال: »هذا املثل اإىل الرا�ضدين امل�ضوؤولني عن اأعمالهم الذين اإذا اأخطاأوا ذهبوا 

يحلفون اأنهم لن يعودوا اأبدا اإىل ما فعلوه«.)5)
كل هذه املعاين تختزلها كلمة العودة فاأي �ضرب من �ضروب العودة يق�ضد الطاهر وطار 
يف روايته، هل هي عودة امل�ضلح اأم املف�ضد، هل �ضتغري هذه العودة �ضيئًا من م�ضري االإن�ضانية، 

و�ضخو�ص الرواية، اأم اأنها �ضت�ضكل ردة يف م�ضري االإن�ضانية؟
مكانًا  لي�ص  هو  املقام  للمت�ضوفة؟  بالن�ضبة  املقام  هو  فما  املقام،  اإىل  تكون  العودة  وهذه 
ماديًا ملمو�ضًا، بل هو �ضيء معنوي، يعرب عن املكانة واملنزلة، اإذ يعني: »مقام العبد بني يدي 
اهلل عز وجل فيما يقام به من املجاهدات والريا�ضات والعبادات، و�ضرطه اأال يرتقي من مقام 
اإىل مقام ما مل ي�ضتوف اأحكام ذلك املقام«)6)  كما اإنه لكل نبي من االأنبياء مقام، فاآدم عليه 
ومقام  الت�ضليم،  مقامه  واإبراهيم  احلزن،  داود  ومقام  الزهد،  ونوح  التوبة،  مقامه  ال�ضالم 

مو�ضى االإنابة، ومقام عي�ضى الرجاء، ومقام يحيى اخلوف، ومقام حممد الذكر.
والزكي يعني الطاهر، وقد يعني كذلك املقام املادي اأي املكان الذي ي�ضتقر فيه الويل، من 
مثل الق�ضر الذي يجل�ص فيه املريدين ويتعلمون فيه اأ�ضول ال�ضوفية يف الرواية، وقد جتتمع 
الداللتان يف املقام، وبذلك يكون هو: »املكان الرمز، والذي يحيل اإىل اإحاالت واقعية ورمزية، 

ينطلق الكاتب من خاللها ليبحث عن كنه ويقني يف زمن افتقدت فيه اأو تكاد«.)7)
وقبل روؤية نتائج عودة الويل الطاهر، يتعني روؤية العناوين الفرعية للرواية و�ضيمائيتها.

الرواية تت�ضكل من 156 �ضفحة من القطع املتو�ضط، يتكون ف�ضاوؤها من ثمانية م�ضاهد، 
وكل م�ضهد يحمل عنوانا معينا هو االآتي:

4) نعيمة فرطا�ص، ال�ضابق
5) غادة بوكارن، االأمثلة ال�ضعبية اجلزائرية، تر: عبد الرحمن حاج �ضالح، ديوان املطبوعات اجلامعية، 

اجلزائر، �ص44
6) الرواية، �ص 12

7) د. نعيمة فرطا�ص، ال�ضابق
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رقم ال�ضفحةالعنوانرقم اللوحة
17 �ضفحةحتليق حر1
36 �ضفحةالعلو فوق ال�ضحاب2
26 �ضفحةال�ضبهللة3
43 �ضفحةيف البداية كان االإقالع4
�ضفحة واحدةحماولة هبوط اأوىل5
3 �ضفحاتحماولة هبوط ثانية6
2 �ضفحاتحماولة هبوط اأخرى7
�ضفحة واحدةهبوط ا�ضطراري8

والعنوان  يتنا�ضب  وامل�ضاهد  اللوحات  لهذه  املكاين  واحليز  الزمني  الوقت  اإن  يالحظ 
فوق  والعلو  التحليق  و�ضفر جوي حيث  فالعودة هي عودة  واملعنى،  املبنى  الرئي�ضي من حيث 
كل  و�ضف  املمكن  من  م�ضهد  كل  �ضفحات  فعدد  اال�ضطراري  الهبوط  اإىل  و�ضوال  ال�ضحاب 

م�ضهد على النحو التايل:
ف ـ ط ـ ط جدًا ـ ف جدًا ـ ق ـ ق ـ ق�ضري جدًا.

الروائي والتحليق  للن�ص  امل�ضهد االفتتاحي  االأوىل هي ))حتليق حر)) وهي تعد  اللوحة 
احلر هو الذي يكون حرًا من اأي قيد من القيود، وبدون اأن يكون معهم اأي �ضخ�ص وليالحظ 
اإن كلمة التحليق حتمل معنى احلرية، وقد ال يكون حتليقًا حقيقيًا اإمنا تكون �ضباحة فكرية 
وخيالية عرب الزمن احلا�ضر واالأزمنة املا�ضية ال�ضحيقة، فعلى الرغم من اأن امل�ضافة ال تتعدى 
امليل الواحد اإال اأن �ضري الويل طال وذلك الأن: “ذاكرة الويل الطاهر ت�ضتعيد �ضورًا واأخيلة، 
اأو حتى يت�ضور زمن وقوعها االأم�ص واليوم وال�ضنة املا�ضية،  عن وقائع جرت، لكن ال مييز، 

والقرن املا�ضي، كلها، اآن قد ي�ضغر وقد يكرب، قد يطول وقد يق�ضر”.)1)
وهذه الرحلة اأو العودة، متت يف فيف مرتامي االأطراف، غري حمدد املعامل، اأي مكان غري 
معلوم، اإال اإن الويل الطاهر يف هذه اللوحة نف�ضها يحدد �ضبب عودته، وهو اأن الف�ضاد عم يف 
بالد االإ�ضالم، وعمت املواجهات امل�ضلحة بني اأبناء امل�ضلمني وقتلوا بع�ضهم البع�ص، اأراد الويل 

الطاهر جمعهم يف مكان واحد وتن�ضئتهم تن�ضئة اإ�ضالمية �ضحيحة لكي يعمروا االأر�ص:

1) الرواية، �ص23



156157

»نقيم يف هذا الفيف، نت�ضرع للموىل، ع�ضاه يفرج الكرب، ي�ضع حدا لهذا االكت�ضاح للوباء 
اإناثًا وذكورًا نلقنهم دينهم  الأمم االإ�ضالم ويف نف�ص الوقت نهرب ما نقوى عليه من ال�ضبان 

ونزوجهم، ونعمر الفيف، من�ضئني اأمة حم�ضنة«.)2) 
وقد يكون التحليق احلر هنا، هو ت�ضور الويل الطاهر اإن احلل يف العودة اإىل اأ�ضول الدين 
االأ�ضالمي، وتكوين اأمة اإ�ضالمية حم�ضنة، اأن�ضاأهم يف املقام الذي يت�ضكل من �ضبع طوابق، 
يف  العلمي  والتح�ضيل  الدرا�ضة  اأجل  من  وال�ضيوخ)  املريدون  والطالبات،  )الطلبة  به  يقيم 

اأ�ضول الدين. وعلوم االآخرة.   
ي�ضريها  التي  للم�ضرية  اإكمال  اإنها  ووا�ضح  ال�ضحاب،  فوق  العلو  فهي  الثانية،  اللوحة  اأما 
اأعمق من االأوىل واأعلى وحتى لو كانت )فوق ال�ضحاب)، وهذه  الويل الطاهر وتطرح نظرة 
ما  الطاهر  الويل  يفهم  لكي  االإ�ضالمي  التاريخ  يف  هامة  حوادث  على  ال�ضوء  تلقي  اللوحة 
ثائرًا  مرارة)  بن  االآن، وحتديدًا حادثة خروج )جماعة  يحدث  ما  ا�ضتجالء  ويحاول  حدث 
لبني عامر، ملا فعله بهم )خالد بن الوليد) بعد ردتهم اإذ قتلهم ومثل بهم متاما كما فعلوا 
اإن بني  اإال  اإكرامًا له ل�ضرفه يف قومه بني حنيفة،  بامل�ضلمني واأبقى خالد على حياة جماعة 
حنيفة يكرون مرة واحدة، ليهزم امل�ضلمني بعد قتال مرير، وي�ضاعدون )جماعة) يف اإخراجه 

من اأ�ضره بعد دخولهم ف�ضطاط خالد بن الوليد.
وياأخذ  ليعيد  االإ�ضالمي،  والتاريخ  املا�ضي  اإىل  يعود  الطاهر هنا،  الويل  اأن  الوا�ضح  ومن 
منه الدور البطويل خلالد بن الوليد الذي حارب املرتدين، فق�ضى عليهم، فهو ح�ضب نظرته 
اإنه �ضوف ي�ضلح االأمة االإ�ضالمية من جديد كما فعل خالد بن الوليد، ولذلك فاإنه يحلق بعيدًا 
عن اجلزائر حول االأمة العربية ب�ضكل عام فهذه هي داللة التحليق فوق ال�ضحاب لريى حال 
االأمة االإ�ضالمية وقد اختلف، وغرق النا�ص يف املعا�ضي: »اإنهم يغنون يزفون عرو�ضًا بالطبول 

والدفوف، تزاأر املزامري والرنات ت�ضيح الزغاريت تلتهب رانة«.)3) 
في�ضجر الويل الطاهر، ويزجمر بهم مذكرًا اإياهم اأنه من بني هذا املقام الزكي، ولكن 
واالزدواجية،  بال�ضياع،  ويح�ص  فكره،  وي�ضتت  يذهله  الو�ضع  اإن  اإذ  فيهوي،  جميب،  من  ما 
واملتنبي  وبابن عربي  ال�ضريف،  النبوي  واحلديث  الكرمي  بالقراآن  »ن�ضفي ممتلئ  يقول:  اإذ 
واجلاحظ، وال�ضنفرى، وامرئ القي�ص وزهري بن اأبي �ضلمى... ون�ضفي االآخر ممتلئ  مبارك�ص 
واأجنلز ولينني و�ضارتر وغوركي وهيمنغواي، وهيغل وداين«. ن�ضف الروح يل ون�ضفها االآخر 

ي�ضكنها غريي«.)4)
2) الرواية، �ص26
3) الرواية، �ص48
4) الرواية، �ص52
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وهذا الو�ضع ي�ضبب االإح�ضا�ص بال�ضياع والذهول، والفجائية، )الأن العلو هنا فوق ال�ضحاب)، 
اإال اأن الويل الطاهر ال يلبث اأن ي�ضتفيق من غيبوبته هذه، ويخل�ص اإىل اأنه �ضوف ينطلق بحد 
ال�ضيف من اأجل اأن يعيد اأجماد امل�ضلمني من جديد ويعيد الق�ضطنطينية، واملغرب واالأندل�ص، 
النا�ص  يدخل  العامل.  وكل  وال�ضند  والهند  وكوبنهاجن،  وباري�ص  مو�ضكو  املرة،  هذه  »ون�ضل 

اأفواجا يف دين ربهم اأو يدفعون اجلزية«.)1)
واللوحة الثالثة تعني »ال�ضبهللة«، وهي م�ضتقة من الفعل �ضبهلل، فيقال جاء فالن �ضبهلاًل، 

اأي جاء احلرب بال �ضالح وال ع�ضا.
 وت�ضري هذه الكلمة اإىل حالة غري عادية، اإذ من املفرت�ص يف من يدخل احلرب اأن يكون 
م�ضبقا  معروفة  نتيجتها  حرب  رحى  يف  امل�ضاركة  جدوى  فما  واإال  وعتاده،  بعدته  م�ضتعدًا 

بالهزمية.
والطاهر وطار يقول على ل�ضان بطله، وا�ضفًا احلالة التي مير بها املريدون واملريدات يف 
املقام، اإذ تظهر بنت زائرة يف املقام على املجموع الكلي لهم، وهو مائتان، واإنها �ضتتزوج مالك 
بن نويرة اأو خالد بن الوليد، من دون ال ي�ضتطيعون حتديد هذه البنت الزائرة، وي�ضف مقدم 
احلالة هذه للويل الطاهر بقوله، قد تكون هذه احلالة هي ال�ضبهللة: »ت�ضمية من عندي حلالة 

�ضوفية كاذبة، جتعل الدجال يذهل عن نف�ضه وعن ربه، فال هو بالنائم وال هو باليقظ«.)2)
هذه احلالة من التيهان قد تكون موازية حلالة اجلزائريني بعد اأحداث 15 اأكتوبر 1988م 
الدامية، وما اأحدثته من �ضدمة كبرية، وعا�ص اجلزائريون يف هذه احلالة ال�ضبابية، حتى 

تاريخ كتابة الرواية.
كما ت�ضري اأحداث هذا الف�ضل اإىل حدث غريب ي�ضيب اأهل املقام وهو دخول اجلنية يف 
اإىل الويل الطاهر، ومما �ضبب �ضو�ضاء وجلبة يف املقام،  حياة املريدين، ومن ثم ظهورها 
ويهم الويل الطاهر لكي يقتلها، فتقول له: »اأحذرك يا موالي من �ضفك دمي، �ضتلحقك بلوى 

حز الروؤو�ص وخنق االأطفال والعجائز والعجزة، وحرق االأحياء«.)3)
فهي من جن�ص اجلن الذين بقتلهم واالعتداء عليهم يجلب امل�ضائب ملن هم بذلك، ولكن 
اأن تكون عودته فيها  الويل الطاهر ال يخافها، فهو الويل املح�ضن بالذكر والقراآن، فال بد 

اإ�ضالح الأهل املقام، لذلك يقرر قتلها، وتتاأوه متاأملة وتختفي يف �ضباب رمادي حتى تتال�ضى.

1) الرواية، �ص60
2) الرواية، �ص73
3) الرواية، �ص82
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اأن يعود اإىل  يف امل�ضهد اخلام�ص »يف البداية كان االإقالع« يقرر الويل الطاهر باأنه ال بد 
ولكنه  اآخر،  �ضيء  يبحث عن  بل هو  الزكي  املقام  اإىل  يعود  اأن  يريد  ال  ولكنه  الزكي،  املقام 
الف�ضاد،  بها  التي عم  اإىل مدينة اجلزائر،  ي�ضري  اإنه  بال�ضبط ما هويته وكينونته.  ال يعرفه 
فريى نف�ضه مع اأ�ضخا�ص: »ميار�ضون اأعمال التقتيل بالكال�ضنكوف والفوؤو�ص والذبح وال�ضبي 

واالغت�ضاب يف حق مواطني الراي�ص الذي �ضهد جمزرة يف �ضائفة 1997م«.)4)
كما ي�ضري الويل الطاهر اإىل ممار�ضات اإرهابية يقوم بها هو واأعوانه �ضد اأفراد ال�ضعب 
اجلزائري، الأنهم �ضادت بينهم املالهي والف�ضاد عم بينهم، فالبد من حماربة الف�ضاد واإال 

�ضوف يفقد �ضالحيته كويل من اأولياء اهلل.
اأي�ضًا يف هذا الف�ضل اإىل االإرهابي عي�ضى حلليح، االأ�ضتاذ اجلامعي الذي  وكذلك ي�ضري 
ترك جامعة ق�ضطنطينية، وترك طلبته وطالباته كي يلتحق باجلبال مع االإرهابيني ملا يبني 

التخبط الفكري والنف�ضي الذي يعي�ضه ال�ضباب يف اجلزائر.
الهبوط  يف  الطاهر  الويل  حماولة  تو�ضح  كانت  جدًا  ق�ضرية  لوحات   (5،6،7( اللوحات 
اإىل مقامه الزكي ولكن ال يفلح ب�ضبب حالة الذهول التي يعي�ضها وظهور بالده له من جديد، 
نحذر  مما  جننا  االألطاف  خايف  يا  ويدعو  االأذكار  من  يزيد  وهو  ذهواًل،  تزداد  فال�ضم�ص 

ونخاف.
و�ضواًل اإىل اللوحة االأخرية »هبوط ا�ضطراري«، التي اختتم بها الويل الطاهر رحلته، ومل 
الع�ضرين،  القرن  اأواخر  العامل يف  التي عا�ضها  الك�ضوف،  نتيجة حلالة  اإال  الهبوط  يكن هذا 
وبذلك يكون مرغمًا على الهبوط م�ضطدما بحادثة واقعية اأجربته على االبتعاد عن �ضياحته 
التاريخ العربي واالإ�ضالمي، فال يرى غري الظالم وال�ضواد، وال  اأعماق  الفكرية، وغو�ضه يف 
يتبقى له اإال ال�ضالة اإىل رب العباد، وقراءة �ضورة االأعلى، لعل اهلل ينجيه وينجي اأمته من 

موارد ال�ضوء والهالك.
ولكن الرواية تنتهي كما بداأت، فما فائدة ما قام به الويل الطاهر، وهل اأجدت عودته اإىل 
مقامه الزكي ملريدي املقام �ضيئًا؟ وهل تغري �ضيء يف تاريخ االأمة العربية االإ�ضالمية، اأم اأنه 
كاأهل الكهف الذي متنوا اأن يعي�ضوا يف عامل الروح؟! بالتاأكيد اأن عودة الويل الطاهر مل جتد 

باأي �ضيء، فقرر اأن يبقى يف الفيف املرتامي بعيدًا عن النا�ص.
وكل ما قام به الويل الطاهر من فائدة هو اإلقاء ال�ضوء على التاريخ، وكاأنه يقول اإن التاريخ 

يعيد نف�ضه، واأن ما يحدث من عنف االآن ما هو اإال رهني املا�ضي، ما�ضي الردة مع امل�ضلمني.
4) د. نعيمة فرطا�ص، ال�ضابق
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ينبغي القول اأن عنوان الرواية كان من منط العناوين املكونة، فالعناوين الفرعية للرواية 
ما كانت اإال اإحدى مكونات رحلة العودة للويل الطاهر، واحلدث االأ�ضا�ضي الذي انبنت عليه 
الرواية هو عودة الويل الطاهر، كما اأن العنوان هنا كان غنيًا بالكثري من احلموالت املعرفية 
التي �ضرفت القراء على االطالع على ال�ضفر وال�ضباحة يف ال�ضوفية والتدين وتاريخ االأديان، 
منطق  له  واأو�ضحت  املعا�ضر،  واقعه  على  القارئ  اأر�ضت  كما  االإ�ضالمي،  العربي  والتاريخ 
االإرهابي من خالل الويل الطاهر، الذي ميثل دور االإرهابي واأمري اجلماعة يف الرواية. ومن 
عالمات االإبداع الروائي لدى الطاهر وطار هو تبنيه وجهة نظر االإرهابي، وعر�ضها للقارئ 

بكل مو�ضوعية وحيادية، وترك للقارئ احلكم على هذه ال�ضخ�ضية.
املعاين والدالالت واالإيحاءات، جعلت منه ـ بالفعل ـ موؤثرًا خارجيًا اأوليًا ومفتاحًا حقيقيًا 

معلنًا عن هوية ن�ضه«.)1)
عنوان  اختيار  يف  عناية  اأبدى  وطار  الطاهر  »اأن  فرطا�ص:  نعيمة  عنه  تقول  كما  وهو 

روايته«. 
كما كانت لوحة الغالف اخلارجية كذلك وفية للعنوان ومو�ضوع الرواية، اإذ اإنها تعرب عن 

امل�ضاكن واالأحياء االإ�ضالمية القدمية، والق�ضر اأو املقام يلوح للناظر من بعيد«.)2) 
4ـ رواية »متاهات ليل الفتنة«:)3(

اإن كانت رواية »الويل الطاهر يعود اإىل مقامه الزكي« ي�ضري عنوانها اإىل نوع من التما�ضك 
باالأحداث بخالف ما يظهر يف املنت الروائي من »�ضبهللة« و�ضياع للويل ومريديه يف املقام، 
االأ�ضا�ضي هو  فالعنوان  وال�ضياع،  التيهان  تعلن  البداية  الفتنة« منذ  ليل  »متاهات  رواية  فاإن 
منها  واحدة  كل  ولوحات  م�ضاهد  خم�ص  اإىل  الروائي  املنت  وينق�ضم  الفتنة«،  ليل  »متاهات 
ـ متاهة  املتاهة  ـ متاهة  الغبار  ـ متاهة  ـ متاهة  اجلرح  املحنة  املتاهة: »متاهة  حتمل عنوان 

الكوابي�ص«.
امل�ضدر اللغوي لكلمة متاهة يعود اإىل التيه، وهو يف ل�ضان العرب يعني: »تاه يف االأر�ص يتيه 

توهًا وتيهًا وتيهانًا، والتيه اأعمها، اأي ذهب متحريًا و�ضل، وهو تياه«.
وال  فيها  اأعالم  ال  التي  الوا�ضعة  امل�ضلة  والتيهاء:  فيها.  يهتدي  التي ال  االأر�ص  »والتيهاء: 

1) )1) نعيمة فرطا�ص ، ال�ضابق .
2) ال�ضابق

3) احميدة عيا�ضي، »متاهات ليل الفتنة«، من�ضورات الربزخ، اجلزائر، 2000م
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جبال وال اآكام. والتيه: املفازة يتاه فيها. واجلمع اأتياه واأتاويه. وفالة تيهاء واأر�ص تيه وتيهاء 
ومتيهة وتيهة ومتيه: م�ضلة اأي يتيه فيها االإن�ضان«.

قال احلجاج: تيه اأتاويه على ال�ضقاِط«.)4)
املعنى اللغوي للمتاهة هو ال�ضالل وال�ضياع الناجت عن اأر�ص وا�ضعة ال ي�ضتطيع اأن يهتدي 
خا�ضة  فهي  العنوان،   يف  املتاهة  اأما  واجلبال.  العالمات  من  خالية  فهي  طريقه،  على  بها 

وم�ضندة اإىل ليل. ليل الفتنة، فما هي الفتنة؟ وما املق�ضود بها؟
التنزيل  يف  االبتالء،  وـ  بالنار.  »االختبار  هي:  الفتنة  اأن  اإىل  الو�ضيط  القامو�ص  ي�ضري 
وـ اال�ضطراب  بال�ضيء.  التدله  وـ  بال�ضيء،  بال�ضر واخلري فتنة«. واالإعجاب  ونبلوكم  العزيز« 

وبلبلة االأفكار«.)5) 
يت�ضح اأن املتاهة هنا لي�ضت خا�ضة باأر�ص معينة، بل خا�ضة يف ليل مظلم كالح، يتعلق بفتنة 
املتاهات املتفرقة يف  اإىل هذه  القارئ  االأدبي، فينظر  العمل  حدثت وابتالء عاي�ضه �ضخو�ص 

الرواية، ولريى كل الق�ضد من وراء اأي متاهة.
تربز اأول عتبات العمل الروائي من لوحة الغالف، التي وال بد اأن تكون عالمة من العالمات 
التي تدخل يف تف�ضري العنوان، والعمل االأدبي ككل. فاللوحة يف الرواية ت�ضري اإىل رجل يبدو 
عليه االندها�ص والذهول وال�ضر، من ورائه جدار باهت اللون مييل اإىل الرمادي، فما الذي 

اأده�ص هذا الرجل؟! هذا ما �ضتحاول ال�ضفحات القادمة االإجابة عليه.
الف�ضول  من  ف�ضل  كل  اأخذها  التي  وامل�ضاحة  الفرعية،  العناوين  لتوزيع  النظر  وعند 

�ضيت�ضح املخطط التايل:
62            53  �ضفحة متو�ضط الطول  ←  9 متاهة املحنة    
طويل 140           77 �ضفحة   ←  63 متاهة اجلرح    
طويل 232           89 �ضفحة   ←  143 متاهة الغبار    

ق�ضري 260           25 �ضفحة    ←  235 متاهة املتاهة     
ق�ضري 285           23 �ضفحة   ←  261 متاهة الكوابي�ص    

وكاأن ال�ضائر يف هذا الطريق الذي كله متاهات يف متاهات، ي�ضري يف دروب طويلة جدًا، 
يقطعه منذ  ويكل وميل، فيذهب يف طريق،  يتعب  فاإنه  الطريق  اإىل منت�ضف  وعندما ي�ضل 

4) ابن منظور، »ل�ضان العرب«، دار �ضادر، بريوت، املجلد الثالث ع�ضر، �ص482
5) القامو�ص الو�ضيط، دار عمران، اجلزء الثاين، �ص698



162163

البنية  حتى  واأنه  املتاهات،  فكرة  تت�ضح  وبذلك  منه،  اأق�ضر  طريق  اإىل  يعرج  لكي  البداية 
الن�ضية، ال تعتمد الرتتيب والتن�ضيق الأنها باخت�ضار "متاهات".

فاإن الناظر اإىل  وبخالف الرواية ال�ضابقة، رواية "الويل الطاهر يعود اإىل مقامه الزكي"، 
بنية الف�ضول الثمانية، �ضوف يجدها ت�ضري ب�ضكل منظم يتنا�ضب والرحلة اجلوية، التي تتطلب 
اإقالع ق�ضري ثم حتليق طويل وبعدها ياأتي الهبوط، وهذا كذلك الأنه مرتبط بالعنوان الذي 
يعني الرحيل وال�ضفر، وبذلك يت�ضح اأن الروائيني كانا يتخذان من العنوان مرتكزًا اأ�ضا�ضيًا يف 

مبنى الرواية، ليكون العنوان املظلة االأ�ضا�ضية التي تنطوي حتتها عنا�ضر الرواية.
وفيما يلي عر�ص لكل متاهة من املتاهات على حدة، ال�ضتجالء كل عنوان وداللتها يف املنت 

الروائي، ثم الو�ضول اإىل الداللة الكلية للعنوان الرئي�ص.
1- متاهة املحنة :

والفيل�ضوف  لالأديب  مبقولة  املحنة«  »متاهة  الرواية:  من  االأول  الف�ضل  الكاتب  ي�ضدر 
االأملاين »جوته« وهي: »ال تطلب من هذا اليوم ومن هذه الليلة اإال ما جاءك به االأم�ص«.

ومبا اأن العنوان هو متاهات ليل الفتنة، فاالأحداث ال حتدث اإال لياًل، الأن الليل هو �ضكينة 
االإرهابية  وللمنظمات  والل�ضو�ص،  للمجرمني  �ضتار  هو  بينما  العاديني،  لالأ�ضخا�ص  واأمن 
عتمة  يف  اأي  �ضباحًا،  الواحدة  يف  لياًل  اإال  حتدث  ال  فاالأحداث  الطرق،  ولقطاعي  املدمرة 

الليل.
والروائي عندما ي�ضدر هذا الف�ضل بكالم جوته، اإمنا يق�ضد اأن كل كلمة كتبت لها جتليات 
يف الن�ص، فعندما يقول جوته ال تطلب من اليوم اإال ما جاء به االأم�ص، اأي اأن الواقع رهني 
املا�ضي واأحداث املا�ضي، فما حدث يف الرواية منذ بدايتها ويف اأول �ضفحة تطالع القارئ، هو 

رهني جلذور متعمقة يف املا�ضي.
»الواحدة �ضباحًا نزلوا كالعقبان اخلرافية واكت�ضحوا املكان.. احتلوا م�ضقط راأ�ص حميدو 
اأخذوه على غرة. �ضربوا االأبواب بقوة. دارت العيون يف حماجرها وخفقت القلوب واحرتقت 
األ�ضنة اللهيب امل�ضتعرة  االأع�ضاب. اأخرجوا ال�ضكان من حجورهم واأفرغوا البنزين وراحت 

تلتهم االأبواب واالأ�ضرة والفر�ص والق�ضدير«.)1)
واحرتاق  ال�ضخ�ضيات،  اأحد  بقتل  الرواية،  يف  املحنة  م�ضاهد  من  م�ضهد  اأول  يظهر 
اأحد امللثمني الذين هاجموا  ال�ضبب يقوله  احلي بكاملة، ب�ضبب تعاملهم مع الطاغوت، هذا 

ال�ضخو�ص.
1) الرواية، �ص9
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ويربط ال�ضارد بني اأحداث احلا�ضر واملا�ضي، لتكون �ضخ�ضية االإرهابي هو االأمري اأبو يزيد 
دلهوم �ضاحب احل�ضان االأ�ضهب، ابن البلدة تربى مع االأفراد الذين يحمل يف وجههم االآن 
اإحدى �ضخ�ضيات التاريخ االإ�ضالمي، عرفت بالتدمري والقتل والعنف،  ال�ضالح، يتماهى مع 
اإذ يتحدث عنه يوميا  اأبي يزيد �ضاحب احلمار،  اإذ يتحدث حميدو ويجمع مالحظاته حول 
0مع زوجته، مما اأ�ضبح جزءًا من حياتهما اليومية، فيقول عنه: »ودخلت �ضنة ثالث وثالثني 
وثالثمائة للهجرة حيث ا�ضتدت �ضوكة اأبي يزيد النكاري امل�ضهور ب�ضاحب احلمار وكرث حوله 

االأتباع وهجم على جيو�ص الفاطميني«.)2)
يتبع مذهب التكفري الأهل امللة، ي�ضتبيح االأموال والدماء واخلروج على ال�ضلطان، يحا�ضب 
ب�ضن  فبداأ  �ضوكته،  ا�ضتدت  حتى  وعظمته  جماعة  اتبعته  ومذاهبهم،  اأفعالهم  على  النا�ص 
الغارات، وذهب غازيا ذات يوم »تب�ضة« و«جمانة« وهدم �ضورها، ودخل مرجمنة فلقيه رجل 

من اأهلها له حمار اأ�ضهب مليح ال�ضورة فركبه اأبو زيد من ذلك اليوم«.)3)
وبذلك يكون احلا�ضر رهينا الأحداث املا�ضي ويكون اأبو يزيد احلا�ضر ما هو اإال ثمرة الأبي 
يزيد املا�ضي �ضاحب احلمار، ويتوزع هذا الف�ضل بني ذكر الأحداث املا�ضي من قتال وعنف 
دامي، ارتكبه اأبو يزيد �ضاحب احلمار، وبني اأحداث عنيفة للحا�ضر، يقوم بها اأبو يزيد يف 

ماكدره، موطن االأحداث.
باالإ�ضافة اإىل العودة اإىل التاريخ االإ�ضالمي، من خالل قراءة اأحد ال�ضحفيني لكتب التاريخ 
وم�ضادره مثل »عيون االأخبار« البن قتيبة، و«الكامل يف التاريخ«، فاإن ال�ضارد كذلك ي�ضري اإىل 
بغداد والظروف ال�ضيا�ضية احلرجة التي تعي�ضها، اإذ الكاتب يحيل الواقع العربي املحزن اإىل 
امل�ضرق  على  ب�ضالله على احلا�ضر،  ي�ضدل  املا�ضي.  �ضخ�ضيات  به  قامت  ما  وكاأن  التاريخ، 
واملغرب العربي، وكما هي اجلزائر تئن االآن، فاإن العراق كذلك، اإذ يرنو حميدو اإىل بغداد، 

فيجدها هي كذلك مبتاهة: »يطل من ماكدره.
يرهف ال�ضمع ، طنني يف ال�ضماء...

تناجيه بغداد من وراء البار وحتى زحمة الورق.
دهاليز وحرب وجنون بغداد اليوم   بغداد االأم�ص.  

بغداد يف متاهة... بغداد املتاهة   
وبغداد تعوي معي »يا بالد الظماأ وال�ضجريات خلف الظماأ ت�ضرتيح

وبغداد ت�ضحب اأذيالها خيالء ومت�ضي اإىل �ضاحل املغيب وبغداد
2) الرواية، �ص11
3) الرواية، �ص11
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منف�ضة الرماد الر�ضا�ضي وبغداد ماثلة للخال�ص ملاذا اأرى اجلند مي�ضون«.)1)
وغري االإ�ضارة اإىل بغداد، واإىل حوادث التاريخ املختلفة، فاللغة كذلك يف متاهة، فالقارئ 
»انفتحت  مفهوم:  معنى  دون  من  وتكرار  اإعادة  الكالم،  من  املق�ضود  يفهم  ال  ولكنه  يقراأ 
اخلام�ص  اأكحل،  الرابع  اأكحل،  الثالث  اأكحل،  الثاين  الباب  اأكحل،  االأول  الباب  البيبان... 

اأكحل... باب داخل باب من ورق باب وباب �ضاكن باب وكل باب مفتاح باب«.)2)
اللغة يف متاهة، ال�ضرد يف متاهة، خلط بني املا�ضي واحلا�ضر، القارئ يتوه بني اأبي يزيد 

املا�ضي، واأبي يزيد احلا�ضر، وبغداد تظهر، وهي مرهقة ومدمرة.
االأملاين  للفيل�ضوف  وامل�ضدر بكالم  املحنة«  »متاهة  االأول  الف�ضل  اأن عنوان  يت�ضح  بذلك 
جوته، يبني اأن ما يحدث االآن من اأعمال تخريبية ما هو اإال نتيجة طبيعية لروا�ضب املا�ضي 
واأحداثه العنيفة، وهذا هو �ضبب املحنة، وجود مناذج م�ضيطرة را�ضخة يف الذهنية العربية، 
تنهل منها عنا�ضر التدمري املحلية، وهذه هي املحنة التي ي�ضري لها الكاتب، التي جتعل املتاأمل 

يدخل يف دوامة ومتاهة.
2- متاهة اجلرح:

هذا العنوان الثاين للف�ضل الثاين، م�ضمن بكالم لالأديب هرمان هي�ضة، هو: »اأيام موت 
الروح، تلك االأيام التي ال تخلو من الفراغ العميق والياأ�ص«.

يف هذا الف�ضل ذكر لن�ضاأة اأ�ضرة حميدو واالإحباط واخليبات التي اأ�ضابت اجلزائر والدول 
العربية يف عام 1967م، عام النك�ضة، وجتليات ذلك على ال�ضعب اجلزائري والعربي على حد 
�ضواء، هزمية للمثقف وللرجل العادي، من مثل �ضجن جد حميدو »�ضيدي عالل« وغريه من 
االأمور، التي يتجلى فيها انهيار القيم وخيبة ال�ضارع العربي: »ظل حميدو م�ضكونًا بالديوان 
والفقريات، وراح ي�ضعر باالأمل عندما اأ�ضحت مثل هذه االحتفاالت تختفي رويدًا رويدًا ماكدره، 
وتتوارى اأمام مظاهر جديدة من احلداثة املتوح�ضة والتجليات الزائفة التي اكت�ضحت بلدته 
مع اال�ضمنت والبناءات القبيحة... ومعنى بائ�ص وبئي�ص يف فهم احلياة و�ضراهة جمنونة يف 

الك�ضب ال�ضهل والربح ال�ضريع«.)3)
فكاأن ما حدث هزمية 1967م، هو اجلرح الذي حدث يف قلب االأمة العربية، فانك�ضرت 
اأحالم املواطن العادي، واملثقف مل يعد يوؤمن باالإيديولوجيا، واالنحطاط يف معيار القيم 

1) الرواية، �ص32
2) الرواية، �ص32
3) الرواية، �ص83
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معدمة. وطبقات  غنية،  طبقات  فاح�ص،  ثراء  اغتياالت،  �ضرقات،  واالأخالق، 
األيم  واقع  من  يعاين  وما  انبثق،  الذي  اجلرح  هي  1967م،  عام  النك�ضة  تكون  ولذلك 
واإرهاب وعنف هو اأحد جتليات هذا اجلرح، وبذلك تت�ضح »متاهة اجلرح« يف النك�ضة، ومن 

ثم االإرهاب.
وال يزال هذا الف�ضل م�ضكونًا باملا�ضي، فاأ�ضتاذ التاريخ يحدثهم عن املا�ضي باأمل: »كان 
يقذف بنا قذفًا يف متاهات املا�ضي ال�ضحيق و�ضقوط احل�ضارات القدمية يف الهند وال�ضني 
والفر�ص والرومان والرببر... كنا نق�ضعر من تلك االأ�ضماء، وكم كنا نلوكها على م�ض�ص كلما 

اقرتبت �ضاعة االمتحان«.)4)
واللغة مازالت يف متاهة، ويف عنف، وخوف، فاحميدة ال يرى اإال: »موجًا �ضاكتًا واأ�ضباحًا 
متنا�ضلة، ونهرًا متحجرًا ورمادًا منبعثًا واإ�ضارات متناحرة... وعيونًا غا�ضبة وورقًا م�ضفرًا 

ومدادًا جافًا جفافًا هالميًا«.)5)
داللة  قدمت  بوظيفة  قام  جزائرية«،  ليلة  و�ضط  بـ«ثرثرة  امل�ضمى  امل�ضرحي  الن�ص  حتى 
ل�ضيء الذي لي�ص فيه جدوى جمرد كالم يقال ل�ضياع الوقت، كما ي�ضري اإىل الليل ليل الفتنة، 

ليل القتل، ليل الرثثرة.
الف�سل الثالث: »متاهة الغبار«:

ي�ضدر هذا الف�ضل بقول االأديب امل�ضري جنيب حمفوظ: »لي�ص يف التاريخ اأ�ضياء حلوى«، 
وقد يكون الرابط بني متاهة الغبار، وهذا الكالم اأن متاهة الغبار ت�ضكل التاريخ الذي لي�ص به 
اأ�ضياء حلوى، الغبار يقابل التاريخ ال�ضيئ واالأحداث املاأ�ضاوية، التي يتحدث عنها ال�ضارد يف 
هذا الف�ضل بدءًا بتاريخ اجلزائر، وو�ضواًل اإىل حلظة حازمة يف التاريخ العربي االإ�ضالمي، 

�ضياع االأندل�ص.
التعددية  ال�ضابق ويذكر ق�ضية  الرئي�ص اجلزائري  ال�ضاذيل  يبداأ الف�ضل ب�ضرد حلياة 
احلزبية، »التي فجرت املوقف بفوز احلزب االإ�ضالمي، وما حدث بعدها، وهذا حدث يف 
اأفرزت  حزبية  تعددية  بن�ضوء  �ضمح  والذي  الد�ضتور،  تعديل  اإىل  اأدى  مما  1988م،  عام 
1990م  انتخابات  يف  االأ�ضوات  اأغلبية  ح�ضد  حيث  االإ�ضالمي  الراديكايل  التيار  �ضعود 
مغادرة  يف  مبا�ضرًا  �ضببًا  كانت  والتي  امللغاة  الت�ضريعية  1992م  انتخابات  ويف  املحلية، 

4) الرواية، �ص109
5) الرواية، �ص122
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الع�ضكر«.)1) 1992م حتت �ضغط  ال�ضاذيل بن جديد احلكم يف اجلانفي 
كما ي�ضري ال�ضارد اإىل حلظة حنني عارم وحمبة لالأندل�ص، حنني غام�ص م�ضحون بروائح 
الكوابي�ص  زمن  يف  املحبة  تنفع  هل  يت�ضاءل:  ال�ضارد  ولكن  الرطيب،  االأندل�ص  بفقد  اأمل 

واملتاهات؟)2)
االأفغاين،  تراب  اأبو  حزب  طغيان  االأندل�ص،  �ضياع  اجلزائر،  يف  الت�ضريعية  االنتخابات 
اأال ي�ضكل حماولة من الكاتب لكي ينف�ص الغبار عن  وانت�ضاره يف العامل االإ�ضالمي، كل هذا 

التاريخ املوؤمل واملاأ�ضاوي يف »متاهة الغبار«؟!
عن  الناجتة  الكوابي�ص،  من  م�ضتمرة  حالة  يف  احميدة  ال�ضارد  يوردها  امل�ضائل  هذه  وكل 
الفتنة واالمتحان واالختبار، وي�ضرد املعنى اللغوي للفتنة، وبذلك يو�ضح معنى الفتنة، الذي 
االأمة  بني  خالف  »اأعظم  )�ص):  الر�ضول  قول  ويذكر  الروائي،  املنت  يف  بالتحديد  يق�ضد 
االإمامة يف  االإ�ضالم على قاعدة دينية مثلما �ضل على  اإذا ما �ضل �ضيف يف  االإمامة،  خالف 
كل زمان«)3). فال�ضارد اأو�ضح اأن الفتنة احلادثة يف اجلزائر، هي ب�ضبب االإمامة، اأي ال�ضلطة 
والو�ضول اإىل �ضلم احلكم، وهذا يف التاريخ االإ�ضالمي له اأمثلة كبرية، وقد حذر منه الر�ضول 

)�ص) يف حديث له.
الف�سل الرابع: »متاهة املتاهة«:

هو  املوُت  »وحده  وهو:  نيت�ضه،  الربيطاين  للفيل�ضوف  مبقولة  الف�ضل  اأول  املوؤلف  ي�ضمن 
الطبيب«. وهل يعني املوت هنا هو املوت احلقيقي، الذي يرجو به االإن�ضان اخلال�ص من عذابه 
الدنيوي، اإىل عامل االآخرة، اأم املوت لبع�ص القيم واملبادئ ، املوت لالأمل والطموح واالأماين؟

لقد عني باملوت يف هذا الف�ضل، اإنه موت اأحالم كمال من�ضور، وجمال فوزي، واإحباطاته. 
فقتلوا  االإرهاب  بدائرة  دخلوا  االإرهاب،  دائرة  اإىل  بهم  اأودى  واالأدبي  االأكادميي  املجتمع 
واإيديولوجيات، هذا املوت  طموحهم واآمالهم، وقتلوا كل ما قراأوا واطلعوا عليه من ثقافات 
جعلهم يدخلون يف متاهة الروح، ويف ظلمات الوجدان، من مثل كمال من�ضور، الذي يقول: »مل 
اأعرف معنى النوم، كنت اأ�ضتيقظ مفزوعًا يف و�ضط الغابة واأنا راأ�ضي يطري من ج�ضدي.. كل 
�ضيء اأ�ضبح م�ضلواًل يف... تذكرت اأ�ضماء لكن وجهها ظل يبتعد عني، عامت املالمح وتوارت 

خلف اأمواج �ضاخبة ومظلمة«.)4)

1) الرواية، �ص143
2) الرواية، �ص144
3) الرواية، �ص153
4) الرواية، �ص252
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الف�ضل  يقراأ هذا  بالتوهان عندما  ، فالقارئ يح�ص  املتاهة«  العنوان هو »متاهة  اأن  ومبا 
و�ضابقيه من الف�ضول، فال�ضارد يخرج من �ضخ�ضية ويدخل اإىل اأخرى، من جمال فوزي اإىل 
كمال من�ضور اإىل ر�ضوان ومن ثم الدكتور اأبو اإبراهيم، وال يعرف القارئ بال�ضبط من يق�ضد 

ال�ضارد، وتتداخل عليه ال�ضخ�ضيات.
كان هذا الف�ضل يتحدث عن جمموعة من املفكرين واالأ�ضاتذة اجلامعيني، الذين تركوا 
حقل التعليم اجلامعي، لين�ضموا اإىل اجلماعات االإرهابية، بع�ضهم دخل ب�ضبب رف�ص املجتمع 
له، وف�ضل ق�ضة حب بع�ضهم، فماتت االآمال والطموحات، ودخلوا اإىل حياة اجلبل، ليعي�ضوا 

يف »متاهة املتاهة«.
الف�سل اخلام�س: »متاهة الكوابي�س«:

يا�ضني،  كاتب  لكاتب جزائري، هو  الرواية، م�ضدر مبقولة  اآخر ف�ضول  هو  الف�ضل  هذا 
الروائي اجلزائري املعروف، �ضاحب رواية »جنمة«، اإذ يقول: »اأرى وطني.. اأراه فقريًا معدمًا. 
اأراه مليئًا بالرجال قطعت روؤو�ضهم اأح�ص هوؤالء الرجال واحدًا، واحدًا اأم�ضهم يف راأ�ضي، فهم 

ماثلون اأمامنا اأبدًا، ومل يعد لدينا الوقت الكايف للحاق بهم«.
الوطن  اأبناء  هم  القتلى  اأن  يتبني  االأخري،  للف�ضل  وبقراءة  الت�ضمني،  هذا  خالل  ومن 
الذين تعر�ضوا حلوادث، واغتياالت من قبل اجلماعات االإرهابية، ففي اأثناء 48 �ضاعة قامت 
جماعات اإرهابية باغتيال 87 �ضخ�ضًا من خمتلف االأعمار)5)، وعند مطالعة العنوان »متاهة 
الكوابي�ص«، فاإن الكوابي�ص كانت تلوح من اأول ف�ضول الرواية، وعلى وجه اخل�ضو�ص يف الف�ضل 
الثالث: »متاهة الغبار«، اإال اأنها تتك�ضف يف الف�ضل االأخري، لي�ضبح كله ذكرًا لكوابي�ص ال�ضارد 

احميدة، فيجد القارئ بني جمموعة من ال�ضفحات، عنوان ا�ضمه »من كوابي�ص احميدة«.
علي  االإمام  مقتل  اإىل  وي�ضري  االإ�ضالمي،  التاريخ  اإىل  كذلك،  كوابي�ضه  يف  ال�ضارد  ويعود 
الفتنة  هذه  وكاأن  مقتله،  بعد  للم�ضلمني،  حدثت  التي  والفتنة  اخلوارج،  من  وجهه  اهلل  كرم 
ترخي بظاللها على احلا�ضر ليعي�ص املواطن العربي كوابي�ص هذه الفتنة، »كوابي�ص احلا�ضر 

واملا�ضي«.
»مل تعد يل اأحالم ... قتلوا االإمام ... لي�ص يل �ضوى الكوابي�ص اأقاتلها... ال بد من مقاتلة 

الكوابي�ص«.)6)

5) الرواية، �ص267
6) الرواية، �ص286
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الرواية  فاإن  الكوابي�ص«  بد من مقاتلة  »اإنه ال  قال:  ال�ضارد كان متفائاًل عندما  اأن  وعلى 
تنتهي مثلما بداأت، على ال�ضراخ والعويل والفزع، وال يبقى يف ذهن القارئ اإال متاهات املا�ضي 

واحلا�ضر، وكوابي�ص القتل والرعب.
وتنتهي الرواية وال يزال القارئ ي�ضعر يف توهان هذه الرواية، متاهة املحنة، متاهة اجلرح، 
الواقع  ومتاهة  الكبرية،  التاريخ  متاهة  بني  الكوابي�ص،  متاهة  املتاهة،  متاهة  الغبار،  متاهة 
املريرة، ليظهر �ضرد غري مرتابط، يدخل يف كتب التاريخ تارة، واأحداث الرواية مرة اأخرى، 
الوعي  تيار  لغة غري مرتابطة، وغري منطقية،  متاهة،  ولغة كذلك يف  و�ضخ�ضيات خمتلفة، 
يختلط بتيار الالوعي، ب�ضبب ليل طويل تعي�ضه ال�ضخ�ضيات ب�ضبب الفتنة، فتنة املا�ضي التي 

ت�ضدل بظاللها على احلا�ضر، لتكون العنوان الرئي�ضي »متاهات ليل الفتنة«.
5 - رواية »حار�سة الظالل دون كي�سوت يف اجلزائر«:)1(

املكون، وهو يختلف عن  العنوان  التي تنطوي حتت منط  العناوين  اآخر  العنوان  يعد هذا 
�ضابقيه من العناوين، يف اأنه ينق�ضم اإىل عنوانني م�ضتقلني، كل عنوان يرتبط بحدث رئي�ص يف 

املنت الروائي، يتما�ضان يف نقطة واحدة هي العنف احلا�ضل يف اجلزائر.
العنوان االأول هو حار�ضة الظالل الذي يحمل داللة يف املنت الروائي، اأما الثاين فهو دون 
كي�ضوت يف اجلزائر، فكذلك يعرب عن حدث رئي�ص يف املنت الروائي، باالإ�ضافة اإىل العناوين 

الفرعية، يف الرواية التي تنق�ضم اإىل �ضتة ف�ضول.
عند البحث يف املعنى اللغوي للعنوان االأول »حار�ضة الظالل« وهو مركب اإ�ضايف، م�ضاف 
وم�ضاف اإليه، الكلمة االأوىل هي حار�ضة، وتعرب عن �ضخ�ضية ن�ضائية مهنتها هي احلرا�ضة، 

ولكن هذه احلار�ضة، من حتر�ص، ب�ضر، مكان، مزرعة، ق�ضر، اأم ماذا؟
اإال اأن املفاجاأة تربز يف اأنها حتر�ص الظالل، وما هو الظالل، وهل الظالل يحر�ص؟ مفردها 
الظل: »وهو عتمة تغ�ضى مكانًا حجب عنه اأ�ضعة �ضوئية حاجز غري �ضفاف )ج) ظالل، وظل 
الليل: �ضواده... وهو يف ظل فالن: يف كنفه. والظل املمدود: ظل اأو خيال يقع على �ضيء جماور 
غري  ولكنه  منظور  ل�ضيء  تكون  هنا  احلرا�ضة  اإذن  عليه«.)2)  ال�ضوء  �ضقوط  من  للمر�ضوم 

ملمو�ص، فكيف ُيحر�ص الظالل؟!
تذكر  قدمية،  جزائرية  اأ�ضطورة  هي  الظالل  حار�ضة  اإن  الروائي  املنت  خالل  من  يت�ضح 

1) وا�ضيني االأعرج »حار�ضة الظالل دون كي�ضوت يف اجلزائر، من�ضورات اجلمل، الطبعة االأوىل، 1999م
2) القامو�ص الو�ضيط، دار عمران، اجلزء الثاين، �ص598
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حنا جدة ال�ضارد من اأ�ضول اأندل�ضية، تتحدث عن امراأة ُدفعت حلرا�ضة الظالل منذ قرون 
طويلة، تنتظر ابنها حمو الذي يحمل لواء ال�ضم�ص: »من خالل حنا مل�ضت اأ�ضطورة هذه املدينة، 
اأبدًا. وترد  اأ�ضطورة حار�ضة الظالل امراأة بدون �ضن تنتظر منذ قرون، بدون كلل. مل ت�ضخ 
بدون اأدنى تردد على كل من ي�ضاألها ملاذا هذا االنتظار البائ�ص بينما االآفاق مغلقة ال جتيء 
وراءها اإال اخلراب... كانت تق�ضم براأ�ص اأجدادها وكل االأولياء اأن حار�ضة الظالل موجودة 

اإىل اليوم يف زاوية ما من زوايا املدينة، تنتظر عودة خويا حمو«.)3)
عالقة  فما  ا�ضمها،  يحمل  العنوان  اأن  لدرجة  بكرثة،  الرواية  يف  االأ�ضطورة  هذه  تتواتر 
حار�ضة الظالل يف املنت الروائي واالأحداث التي يعي�ضها ال�ضخو�ص؟ من املنت الروائي يفهم اأن 
حار�ضة الظالل يرمز بها اإىل االأمور التي حتدث يف اخلفاء، وال ي�ضتطيع اأحد اأن يحدد فاعلها، 
اإذ يقول ح�ضي�ضن �ضارد الرواية »كل �ضيء ههنا خا�ضع لنظام حمكم ت�ضريه الظالل«)4). وهو 
يتحدث عن اأ�ضياء حتدث يف املفرغة التي تو�ضع بها املواد ال�ضناعية من دون اإذن ر�ضمي، 
كذلك عندما يحارب ح�ضي�ضن الوزير باحثًا عن الذي احتجز دون كي�ضوت، فاإن مايا تقول: 

»تخيل اإن�ضانا يخو�ص حربا حتريرية �ضد الظالل«.)5)
فال يعلم ح�ضي�ضن من يحارب؟ اأو يحارب اأنا�ضًا متخفني حتت الظالل، وكذلك االإرهابيني 
عندما يقومون باأفعالهم االإرهابية، فاإنهم يكونون متخفني، مرتدين اللثام، وال ياأتون اإال يف 

الليل حتى ال يراهم اأحد.
االإرهابيون  لي�ضبح  اخلفاء،  يف  حتدث  اجلزائر  يف  غريبة  اأحداث  عن  ح�ضي�ضن  يك�ضف 
تنتظر  التي  الظالل،  حار�ضة  هي  ب�ضعبها  واجلزائر  الظالل،  كلهم  اجلزائر  يف  وامل�ضوؤولون 

خويا حمو حامل ال�ضم�ص، البطل الذي ياأتي يحررها من قيود الظالل.
من هنا يفهم املق�ضود بالعنوان »حار�ضة الظالل«، وهو العنوان االأول. اأما العنوان الثاين 
اأ�ضا�ضي يف الرواية، وهي عودة فا�ضكي�ص  »دون كي�ضوت يف اجلزائر« وهو يتحدث عن حدث 
دي �ضرفانتي�ص داملرييا )دون كي�ضوت) بطل رواية دي �ضريفانت�ص. وهو حفيد الكاتب العاملي 
يريد  احلفيد  وكان  الزمن،  من  فرتة  فيها  ولبث  اجلزائر  زار  الذي  �ضرفانت�ص،  دي  ميغال 
التي زارها جده،  يوؤلف كتابًا عن جده، من خالل تدوين بع�ص املالحظات عن االأماكن  اأن 
وم�ضكلة احلفيد اأنه يزور اجلزائر يف ظروف حرجة، االإرهاب الناجت عن االأحزاب االإ�ضالمية 
املتطرفة، فيتعر�ص دون كي�ضوت اإىل االعتقال من قبل ال�ضلطات الر�ضمية الأنه مل يدخل البالد 

3) الرواية، �ص151، 152
4) الرواية، �ص61

5) الرواية، �ص192
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اأ�ضر،  قد  مع اجلد، فكالهما  فتتماهى حياة احلفيد  باأنه جا�ضو�ص،  ويتهم  ر�ضمية،  ب�ضورة 
ا�ضت�ضافته لدون كي�ضوت حتى ف�ضلوه  ب�ضبب  امل�ضاكل  للكثري من  ويتعر�ص م�ضيفه ح�ضي�ضن 
من مهنته، وقطعوا ل�ضانه. وبالطبع فاإن عودة دون كي�ضوت متثل موقف اجلزائر من االأجانب 
يف هذه الظروف ال�ضعبة، وكيف اأنهم مل ي�ضتطيعوا ك�ضب االإعالم اخلارجي ل�ضاحلهم، بل 
قدموا لالإعالميني اجلزائر ب�ضورة فظة وغليظة ومتطرفة. يك�ضف ح�ضي�ضن ودون كي�ضوت 

الكثري من املفارقات، ومواطن اخللل يف اجلزائر، من خالل ف�ضول الرواية ال�ضتة، التالية:
الف�سل الأول: عائلة اخل�سر:

الف�ضل،  اأوائل  يف  اإال  عائلته،  اأو  اخل�ضر  ت�ضمى  �ضخ�ضية  حلياة  الف�ضل  هذا  يتطرق  ال 
بقوله: »ال عالقة ملا �ضاأرويه مبا �ضمعتوه ويثقل روؤو�ضكم. عائلة اخل�ضر مثل اهلل، ال ت�ضبه اإال 
االأخ�ضر  اللون  بروؤية  اإال  ي�ضتقيم نظرها  اإال مبا ي�ضدر عنها وال  توؤمن  و�ضلطانها. ال  نف�ضها 

الكاكي«.)1)
منزل  يف  واإقامته  كي�ضوت،  دون  اجلزائرية،  االأ�ضطورة  عن  يتحدث  الف�ضل  هذا  اأن  اإال 
ح�ضي�ضن، واملكوث مع جدته حنا واال�ضتماع اإىل حكاياتها واأ�ضاطريها مع ما يوحي باأن الكاتب 
اإن اخل�ضر من االأولياء اجلزائريني  اإذ  ال�ضعبية، وعائلة اخل�ضر،  اأن ينطلق من الروح  اأراد 

املعروفني، وبعدها ينطلق اإىل اأحداث الرواية االأ�ضا�ضية بف�ضول اأخرى.
غري  العناوين  منط  من  يعد  للرواية،  الفرعية  العناوين  من  االأول  العنوان  اأن  ويالحظ 
املبا�ضرة، فغري معروفة العالقة بني عائلة اخل�ضر، واالأحداث االأ�ضا�ضية يف الف�ضل االأول، اإال 

اأنه با�ضتطاعة القارئ تاأويلها من خالل النف�ص االأ�ضطوري وال�ضعبي املهيمن على الرواية.
الف�سل الثاين: خراب الأمكنة:

وقد اعتنى وا�ضيني االأعرج بعنونة ف�ضول الرواية، ويف تو�ضيح ق�ضده من غالبية العناوين، 
فهو يف بداية كل ف�ضل، ي�ضع اأ�ضبه مبا ي�ضمى امللخ�ص، الذي يلخ�ص فيه لالأحداث االأ�ضا�ضية 

يف الف�ضل من دون امل�ضا�ص بعن�ضر الت�ضويق والغرابة بالف�ضل.
ملغارة  الب�ضع  الت�ضويه  خالل  من  الف�ضل،  هذا  اأو  الرواية،  يف  يت�ضح  االأمكنة،  وخراب 
وللتبادل  للنفايات،  اأ�ضبحت مكانًا  به،  يعتنى  �ضياحيًا  اأن تكون مكانًا  التي بدل  �ضريفانت�ص، 
التجاري لل�ضلع امل�ضروقة، والتحف املختل�ضة، مما يثري غ�ضب دون كي�ضوت وا�ضتهجانه، عندما 
يرى مكانًا قطع من اأجل روؤيته امل�ضافات الطويلة، ليفاجاأ مبزبلة، ال متثال وال �ضورة جلده 

�ضريفانت�ص.
1) الرواية، �ص12
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الف�سل الثالث: »نا�س من تنب«:
وهو يعني نا�ص يت�ضرفون ت�ضرفات تنزلهم اإىل مقام التنب الذي يعلف به احليوان، وقدم 
املوؤلف اأو ال�ضارد ملخ�ضًا يو�ضح الق�ضد من العنوان، وهو: »ق�ضة ح�ضي�ضن وهو يكت�ضف جن�ضًا 
النار ويخافون من حرائقها، و�ضياعه  ي�ضعلون  نا�ص من خي�ص وتنب،  نوع جديد،  ب�ضريًا من 

الكبري داخل دهاليز اخلوف واملوت«.)2)
اإذ يو�ضح هذا الف�ضل مواجهة ح�ضي�ضن للم�ضوؤولني، الذين اعتقلوا دون كي�ضوت، والتالعب 
والتهرب من امل�ضوؤولية، وخروجه منهم وهو ال يعرف �ضيئًا عن �ضديقه الذي اتهم باأنه جا�ضو�ص 

ل�ضالح اأ�ضبانيا، وك�ضفه للجانب ال�ضوداوي لل�ضلطة.
الف�سل الرابع: »العودة«:

ويتحدث هذا الف�ضل عن عودة ح�ضي�ضن اإىل مقر عمله خائبًا يف م�ضعاه، وا�ضتماعه االأخبار 
املت�ضاربة عن �ضديقه دون كي�ضوت، واالأخبار واالأقاويل التي ي�ضتمع اإليها بالوزارة التي تن�ضب 

يف معظمها اإىل خيال ال�ضكرترية زكية.
الف�سل اخلام�س: »كوردولو دون كي�سوت«:

وهذا الف�ضل يتحدث عن جمموعة من املذكرات التي يدونها دون كي�ضوت وهو يف االأ�ضر، 
منذ بداأت تراوده فكرة زيارة اجلزائر، حتى خروجه من اجلزائر، ومغادرتها، ليك�ضف عن 
يف  وقع  التي  ملايا،  ع�ضقه  وق�ضة  للجزائر،  رحلته  يف  �ضهدها  التي  واملفارقات  التناق�ضات 

غرامها كما وقع جده يف املا�ضي بغرام زريد.
الف�سل ال�ساد�س: »رائحة اخلوف«:

العنوان يحمل نوعًا من املجاز، الأن اخلوف لي�ص له رائحة اأو ي�ضم، اإال اأنه من باب احلد�ص 
العقيم  نقا�ضه  بعد  ب�ضوء مي�ضه،  تنباأ  الذي  الرواية،  االأ�ضا�ضية يف  وال�ضخ�ضية  ال�ضارد،  عند 
مع وزير الثقافة، وبعد ك�ضفه للتالعب يف وزارة الثقافة، الذي قام به الوزير نف�ضه، فاأح�ص 
ح�ضي�ضن باخلوف الذي ي�ضيطر على حوا�ضه جميعا، فال يرى وال ي�ضمع اإال اخلوف، وال ي�ضم 

اإال »رائحة اخلوف«.
وحقا فاإن ح�ضي�ضن يف نهاية الرواية، يتعر�ص حلادثة األيمة من قبل االإرهابيني، املر�ضلني 
من قبل ال�ضلطة، ليحر�ضوا الظالل م�ضاء، ويقطعوا ل�ضان ح�ضي�ضن. من اأجل اأن يلغوا مقدرته 

2) الرواية، �ص99
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حكاية  يحكي  الذي  الروائي،  العمل  هذا  يخرج  تعدم،  مل  عنده  الكتابة  اأن  اإال  الكالم،  على 
ح�ضي�ضن مع حرا�ص الظالل، ولينتظر مع من ينتظر خويا حمو حامل ال�ضم�ص لينري احلياة يف 

ال�ضم�ص، ليحارب كل حدث يحدث يف الظالل.
االأربعة  العناوين  بينما  مبا�ضرين،  غري  الرواية،  يف  واالأخري  االأول  العنوان  اأن  يالحظ 
عن�ضر  زرع  حاول  ال�ضارد  اأن  ذلك  يف  ال�ضبب  يكون  وقد  مبا�ضرة،  ب�ضيغة  تاأتي  الداخلية 
الت�ضويق يف بداية ونهاية الرواية، وقد يكون ب�ضبب طبيعة كل ف�ضل واالأحداث التي تعر�ص 

من خاللها.
اأما عنوان الرواية الرئي�ص فهو مكون اإذ ي�ضكل عن�ضرًا رئي�ضًا يف بنية الرواية، اأواًل حار�ضة 
الظالل، التي عني بها اجلزائر و�ضكوتها عن الذين ي�ضغلون اأر�ضها وخرياتها ليدمروا اأبناء 
دون  ثانيًا:  يحملها.  التي  بال�ضم�ص  ليحررها  حمو  خويا  انتظار  يف  االآن  اإىل  وهي  ال�ضعب، 
كي�ضوت يف اجلزائر، يتحدث كذلك عن حدث اأ�ضا�ضي يف الرواية، ومكون ريئ�ص الأن زيارته 
امل�ضوؤولني ومزايدتهم  تواطوؤ  االأحداث يف حياة ح�ضي�ضن، وك�ضفت  التي فجرت  للجزائر هي 

على م�ضالح وطنهم باملال.
رابعًا: منط العنوان العر�سي:

ي�ضمى العنوان العر�ضي بذلك ل�ضببني، االأول: »الأنه ال يعتمد على تاأويل القارئ يف تاأ�ضي�ص 
داللته، واملرة الثانية الأنه لي�ص له عالقة تكوينية باملنت الروائي«.)1)

وعادة ما حتبط العناوين ذات النمط العر�ضي، توقعات القارئ، فهو يقراأ العنوان ويف�ضره 
لغويًا ووفق خمزونه الثقايف والفكري، ومبا اأن يقراأ املنت الروائي، فاإن هذه التوقعات حتبط 

وتخيب.
ويف جمموع عناوين الروايات اجلزائرية ـ مو�ضع الدرا�ضة ـ تندرج حتت االأمناط الثالثة، 

�ضوى رواية واحدة، وهي رواية »�ضرفات الكالم« ملراد بو كرزازة.
»�سرفات الكالم«:)2)

العنوان مكون من كلمتني )م�ضاف وم�ضاف اإليه، االأوىل هي: �ضرفات، ومفردها �ضرفة، 
وال�ضرفة تعني: »اأعلى ال�ضيء من البناء: ما يو�ضع يف اأعاله ُيحلى به. وبناء خارج من البيت 

ي�ضت�ضرف منه على ما حوله«.)3)
1) د. مر�ضل العجمي، »اخلطاب الروائي يف الكويت«، مرجع �ضابق، �ص18

2) مراد بوكرزازه، »�ضرفات الكالم«، من�ضورات االختالف، اجلزائر
3) القامو�ص الو�ضيط، دار عمران، اجلزء االأول، �ص499
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وا�ضح اأن ال�ضرفة تعني املكان املرتفع، فما هي عالقة املكان املرتفع بالكالم؟ هل هو اأعايل 
اأعمق  وراءه معاين  االإن�ضان  الذي يخفي  الظاهر  الكالم  اأو  الكالم؟  بداية  اأي  الكالم مثاًل، 

واأعمق؟
يبدو العنوان نف�ضه، غري مرتابط ولي�ص بني الكلمتني اأي تنا�ضب منطقي اأو عقالين، كلمة 
نافرة عن الثانية، وي�ضلم القارئ اأن املق�ضود بالعنوان هو بدايات الكالم اأو اأوله، قد يفهم 
اإن الكالم املقدم ل�ضيء يريد ال�ضارد اأن يقوله، وقد يكون كالمًا متفرقًا من هنا وهناك، رمبا 
يكون املعنى كذلك، ولكن ما هو الرابط بني العنوان والن�ص؟ فهذا يتطلب العودة اإىل املنت 

الروائي، ال�ضتجالء املعنى احلقيقي، والداللة ال�ضحيحة للعنوان.
اأول �ضفحة، تتبنى ق�ضية كتابة ال�ضرية ل�ضارد، الأنه يهرب اإىل الورق: »لهذا  الرواية من 
.. اأهرب اإليك ـ الليلة ـ كي اأكتب.. كي اأبوح.. بكل االإ�ضهاب.. بكل االأمل.. واأ�ضكب الفناجني 
جميعها.. على الذي يجثم على ال�ضدر.. ليخف قلياًل اأو كثريًا ... فاأخلد للراحة ليلة اأو ليلتني 

ثم اأذهب للبيا�ص من جديد.. كي اأكتب رواية...!!«.)4)
الرواية هي  للبوح، ولكن هل ما قيل يف  اإنها قيلت  والرواية  الكالم  الرابط بني  قد يكون 
اإىل  و�ضواًل  الن�ضاأة  منذ  حلياته  ال�ضارد  بوح  على  اعتمدت  الرواية  للكالم؟  مقدمات  جمرد 
العنف  وهي  البالد  بها  متر  حرجة  �ضيا�ضية  مرحلة  اإىل  و�ضواًل  حياته،  يف  متقدمة  مرحلة 
قد  ال�ضارد  اأعلى،  من  تطل  التي  ال�ضرفات  هي  فاأين  االإرهابية،  اجلماعات  قبل  من  املنظم 

عانى كما عانى �ضخو�ص الرواية، من العنف والدمار.
يت�ضح اأن العنوان نف�ضه مبهم غري وا�ضح الداللة، وكذلك لي�ص له عالقة مبا�ضرة ووا�ضحة 
باملنت الروائي، اإمنا كان اعتباطي الداللة، والعالقة عر�ضية بني العنوان واملنت الروائي، ومل 
يكن العنوان عتبة من العتبات التي يتو�ضل بها لقراءة وفهم مدلوالت الن�ص، فالن�ص ي�ضري 
اإىل حياة اأ�ضرة، ن�ضاأت فقرية معدمة وا�ضتمرت يف تربية االأبناء حتى كربوا، منهم االإعالمي 
ال�ضحفي البارز، واآخر دخل يف تيار اإرهابي، ليكون اإرهابيًا. باالإ�ضافة اإىل بوح ال�ضارد هذه 

االأحداث باالأمل واحل�ضرة.
اإنها تتوزع على االأمناط االأربعة، من  الروائية، يالحظ  العناوين   عند النظر يف جمموع 

العناوين:
1) منط املبا�ضر: »�ضادة امل�ضري«، »وادي الظالم«.

2) منط العنوان غري املبا�ضر: »مرايا مت�ضظية«، »بخور ال�ضراب«.
4) الرواية، �ص12
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مقامه  اإىل  يعود  الطاهر  »الويل  الفتنة«،  ليل  »متاهات  »الورم«،  املكون:  العنوان  منط   (3
الزكي«، »حار�ضة الظالل دون كي�ضوت يف اجلزائر«، »دم الغزال«.

4) منط العنوان العر�ضي: »�ضرفات الكالم«.
اأن الروائيني اجلزائريني على وعي تام بق�ضية العنونة وتوظيفها يف املنت  وبذلك يت�ضح 
رواية  عدا  ما  الروائية،  املتون  يف  الداللة  اعتباطية  تكن  مل  العناوين  اأن  والدليل  الروائي، 

»�ضرفات الكالم«.
من حيث نوع العناوين، فاأغلب العناوين كانت تتكون من كلمتني، اأغلبها مركبات اإ�ضافية، 
مبتداأ  كاملة  جملة  على  احتوت  واحدة  رواية  و�ضفية،  عالقة  بينهما  مت�ضظية«  »مرايا  �ضوى 
وخرب ومكمالت اجلملة »الويل الطاهر يعود اإىل مقامه الزكي«، ورواية »وا�ضيني االأعرج« التي 

ا�ضتملت على عنوانني »حار�ضة الظالل« و »دون كي�ضوت يف اجلزائر«.
من حيث دالالت العناوين يبدو اأن اأزمة املو�ضوع كذلك �ضيطرت عليها، فمن »وادي الظالم«، 
»دم  الظالل«،  »حار�ضة  الفتنة«،  ليل  »متاهات  »الورم«،  ال�ضراب«،  »بخور  مت�ضظية«،  »مرايا 

الغزال«، كلها عالمات للحزن و ال�ضوداوية، وال تبعث على االأمل والتفاوؤل.
ال�ضرد  تقنيات  تطورات  عن  مبعزل  يكونوا  مل  اجلزائريني،  الروائيني  اإن  القول  يتبقى 
العاملية، بدءًا من العنوان حتى اآخر كلمة يف املنت الروائي، فلوحات الغالف دائما ما كانت 
ت�ضري اإىل معنى املنت الروائي، واالإهداءات والت�ضمني، كلها مق�ضودة وت�ضب يف �ضلب العمل 

الروائي.
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التنا�س يف الروايات اجلزائرية املعا�سرة:
الدرا�ضة،  مو�ضع  الروايات  يف  املنجز  للتنا�ص  وو�ضوحًا  حتديدًا  اأكرث  مقاربة  اأجل  من 

�ضيت�ضكل على ثالثة اأ�ضكال مهيمنة على الن�ضو�ص التالية:
مت�ضظية«،  »مرايا  الكالم«،  »�ضرفات  احلوا�ص«،  »فو�ضى  الفتنة«،  ليل  »متاهات  »الورم«، 
»دم  اجلزائر«،  يف  كي�ضوت  دون  الظالل  »حار�ضة  الزكي«،  مقامه  اإىل  يعود  الطاهر  »الويل 

الغزال«، »بخور ال�ضراب«.
واالأ�ضكال الثالثة هي :

3) التنا�ص االأدبي. 1) التنا�ص التاريخي.     2) التنا�ص  الديني. 
اأوًل: التنا�س التاريخي:

الأن مدار احلكاية يف الرواية اجلزائرية هو العنف االإ�ضالمي وهو حدث تاريخي بالدرجة 
االأوىل، مقدم بقالب اأدبي يتما�ص مع الواقع والتاريخ، ويجنح اإىل التخييل باعتباره �ضمة بارزة 
له، فاإنه من البديهي اأن يكون التاريخ العربي االإ�ضالمي مدارًا حكائيًا ينهل منه الروائيوون 
اجلزائريوون مايخدم ال�ضكل وامل�ضمون الروائي، واالأفكار املطروحة. وهذا ياأتي لدعم بع�ص 
االأفكار والإعادة قراءة التاريخ ونقده وا�ضتجالء الدرو�ص والعرب، من اأجل بناء حا�ضر وم�ضتقبل 

يبتعد عن هزائم واإخفاقات املا�ضي.
وفيما يلي عر�ص للتنا�ص التاريخ يف الروايات مو�ضع الدرا�ضة:

لقد اأ�ض�ص احميدة عيا�ضي بنية عمله الروائي »متاهات ليل الفتنة« على م�ضتويات متباينة 
اأبرزها هو امل�ضتوى التاريخي، الذي �ضكل حيزًا كبريًا من املنت الروائي، حيث اإنه جعل من 
املادة التاريخية يف كتب التاريخ ن�ضا �ضرديًا ملتحمًا يف البنية ال�ضردية للرواية بكثافة كبرية،  
فيلمح القارئ اأول تنا�ص مع التاريخ هو تقدمي �ضخ�ضية اإرهابية تتقاطع مع �ضخ�ضية تاريخية 
اأخرى مماثلة لها يف املالمح وال�ضفات والن�ضاأة والت�ضرفات، هي �ضخ�ضية اأبي يزيد �ضاحب 

احل�ضان االأ�ضهب.
مهتم  مثقف  �ضحفي  )حميدو)  الرواية  �ضخو�ص  اأحد  يدونها  مالحظات  عرب  يتم  وهذا 
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بفهم وقراءة االأحداث اجلارية من خالل فهم التاريخ االإ�ضالمي والبحث يف املناطق امل�ضكوت 
عنها به. فيقول عنه ال�ضارد: 

»كلما اأعود اإىل بلعبا�ص واألتقي بحميدو يغريني بالرتاث فاأجدين غارقًا حتى العظم يف 
»امللل والنحل« التي �ضنعت تاريخ امل�ضلمني ورحت بت�ضجيع واإغراء من حميدو اأنقب ويف 

قلبي غ�ضة يف متاهات اأركيولوجيا الفتنة ويف مناطقها امل�ضكوت عنها«.)1)
وبذلك تتحقق وظيفة التعالق الن�ضي من خالل تاأييد بع�ص االأفكار والروؤى التي يقدمها 
�ضخو�ص العمل ال�ضردي، من خالل ربطها باأحداث اإ�ضالمية معروفة اأو م�ضكوت عنها، ليقول 
الأحداث  رهني  هو  وقا�ص،  مزر  واقع  من  العربية  البلدان  من  وغريها  اجلزائر  ماتعي�ضه  اإن 
املا�ضي، واإن التاريخ يعيد نف�ضه ويدور نف�ص الدورة، ولذلك يفهم ت�ضمني املوؤلف مطلع اأول 
ف�ضول الرواية »متاهة املحنة« ملقولة الفيل�ضوف االأملاين جوته: »ال تطلب من هذا اليوم ومن 

هذه الليلة اإال ماجاءك به االأم�ص«.)2)
وال�ضخ�ضيات  الزمن  باختالف  اإال  املا�ضي  اأحداث  عن  التختلف  احلا�ضر  اأحداث  واإن   
حميدو  فيقرر  واالأطماع،  والدوافع  بال�ضمات  املا�ضي  �ضخ�ضيات  مع  تتقاطع  التي  االإن�ضانية 
منذ بداية الرواية اإن تدوينه للمالحظات عن اأبي يزيد النكاري �ضاحب احلمار، هو ت�ضابهه 
تعيد  التي  ال�ضدف  ا�ضتغرابه من  و�ضدة  االأ�ضهب،  يزيد �ضاحب احل�ضان  اأبي  مع �ضخ�ضية 
نف�ص احلوادث وال�ضخ�ضيات، »ذلك ال�ضبه بني اأبي يزيد �ضاحب احلمار واأبي يزيد �ضاحب 

احل�ضان االأ�ضهب«.)3)
وبعدها يبداأ ال�ضارد بتدوين مالحظات و�ضردها على ال�ضخ�ضيات االأخرى: وردة زوجته، 
يزيد  اأبي  ن�ضاأة  عن  االأثري،  البن  التاريخ«  »الكامل يف  كتاب  على  معتمدًا  �ضديقه،  واحميدة 
اأعمااًل  وميار�ص  االأتباع،  حوله  والتف  �ضوكته  قويت  وكيف  للهجرة،   333 �ضنة  يف  النكاري 
اإرهابية مقاربة ملايقوم به اأبو يزيد احلا�ضر، مع اختيار ال�ضارد ل�ضخ�ضية لي�ضت بعيدة عن 
بالد املغرب العربي، جتولت بني تاهرت والقريوان و�ضجلما�ضه، ليوؤكد كذلك على التقارب بني 

عوامل البيئة اجلغرافية التي �ضكلت حياة ال�ضخ�ضيتني )القريوان ـ اجلزائر).
كما يتحدث بعدها مبا�ضرة عن اأبي يزيد يف املتخيل ال�ضردي متحدثًا عن ن�ضاأته والظروف 
يتيما يف منزل  ون�ضاأته  ال�ضجن  والده الأخته، ودخوله  قتل  التي عاناها منذ �ضغره،  القا�ضية 

1) رواية »متاهات ليل الفتنة«، �ص270
2) الرواية، �ص7

3) الرواية، �ص11
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يوؤكد  العوامل االإجرامية يف �ضخ�ضيته)4)، عرب كتابة خطية  جده، وتاأثري ذلك عليه وتكوين 
فيها املوؤلف على طباعة حروف مادة التنا�ص بالبنط العري�ص ليثري انتباه القارئ اإليها باأنها 
مغرو�ضة يف قلب الن�ص الروائي، ولكنه مايلبث اأن يخلط بني هذه الرتاتبية يف طريقة الطباعة 
فيجعل هذه التقنية م�ضتخدمة بني مادة التنا�ص واملادة ال�ضردية املتخيلة، لكي يبني ويوؤكد 
يف  وينرثها  التاريخية  املادة  وليذيب  ناحية،  من  اجلزائري  والراهن  التاريخ  بني  التماهي 
الن�ص اجلديد من ناحية اأخرى مكونة ن�ضًا جديدًا ومادة روائية جديدة منعزلة عن الن�ص 
التنا�ص يف  القارئ ملعرفة مواطن  �ضغل ذهنية  ثالثة هو يحاول  ناحية  به، ومن  الذي وردت 

ال�ضرد الروائي وماهو تخييلي �ضردي.
وما يلفت االنتباه هو اأن طريقة التعامل مع العنف الناجت من اأبي يزيد يف اأوانه فيها الرف�ص 
باأن  زوجته  عن  يخفي  حميدو  جعل  مما  معه،  تواطوؤ  ومن  احلاكم  باأعمال  القائم  قبل  من 
»جماعة اتفقت على قتل اأبي يزيد، فاأر�ضلوا اإىل القائم فرعبهم ووعدهم فات�ضل اخلرب باأبي 
يزيد فقتلهم«)5). وهنا يكتفي حميدو باالحتفاظ بهذه املعلومات لنف�ضه من دون اأن يذكرها 
الأنه  ال�ضلطة،  اإىل  االتهام  بطرف  ي�ضري  اأن حميدو  يفهم  اأن  من  ذلك خوفًا  كان  هل  الأحد، 
منذ البداية يعلن عن الرتابط بني اأحداث املا�ضي واحلا�ضر، فيكتفي فقط باأن يعلن وبكتابة 
خطية ذات حروف موؤكد عليها بالبنط العري�ص: »اأنه مت اإلقاء القب�ص على اأبي يزيد الذي 
مات متاأثرًا بجروحه فاأخذ وحمل املن�ضور الذي �ضجد �ضكرًا هلل تعاىل والنا�ص يكربون حوله، 
فاأمر باإدخاله يف قف�ص عمل له وجعل معه قردين يلعبان عليه، واأمر ب�ضلخ جلده وح�ضاه تبنا 
واأمر بالكتب اإىل �ضائر البالد بالب�ضارة«)6). انتهت حكاية اأبي يزيد كما نقل من كتاب الكامل 
يف التاريخ، بنهاية له بقتله والتمثيل به اأمام النا�ص ليكون عربة ملن يعترب. ولكن هل كان حقًا 
عربة ملن يعترب؟! بالتاأكيد ال الأننا اأمة الحت�ضن قراءة تاريخها واال�ضتفادة من الدرو�ص. كذلك 
تعترب االإ�ضارة اإىل نهاية اأبي يزيد )يف كتب التاريخ) يف بداية الرواية، وكاأنها حتمل توطئة 
بنهاية اأبي يزيد ال�ضخ�ضية املتخيلة �ضرديًا، ولكن مايالحظ اأن اأبا يزيد يزيد عنفا وتدمريًا 
ووح�ضية، وتنتهي احلكاية واليعرف القارئ نهاية لبط�ص اأبي يزيد اأو توقف عند حد ما، فكاأن 
التنا�ص هنا ويف بداية �ضفحات الرواية، قد اأتى باجتاه عك�ضي مما خيب اأفق التوقعات عند 

القارئ.
الروائي،  ال�ضرد  ا�ضتمرار  م�ضتمرة  حكايته  تبقى  احلمار،  �ضاحب  النكاري  يزيد  اأبو 
زوجة  قبل  من  التاريخ  من  نفورًا  ت�ضبب  والتي  الرواية،  من  الرابع  الف�ضل  يف  اإال  والتنقطع 

4) الرواية، �ص14
5) الرواية، �ص13
6) الرواية، �ص13
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حميدو، و�ضخطًا �ضديدًا عليه هذا وموثقه ابن االأثري قائلة لزوجها: »�ضاأحرق ابن االأثري«.)1)
اآخر هو كتاب »عيون  ال يوثق لها حميدو من م�ضدر تاريخي واحد، بل يلجاأ اإىل م�ضدر 
االأخبار« البن قتيبة، وقد قام بذلك من باب تاأييد ماجاء من اأقوال يف امل�ضدر االأول »الكامل 
يف التاريخ«، اأو من اأجل العثور على معلومات اأخرى مل ترد يف الكتاب االأول، ومايدونه ال�ضارد 
اإىل  به  ال�ضارد  يقفز  وح�ضية،  الن�ضاء من  مع  النكاري  يزيد  اأبي  تعامل  من مالحظات حول 
احلا�ضر ويربطه باأحداث ال�ضرد الروائي، وي�ضور اأبا يزيد وهو يدخل على اأ�ضرة يف ماكدرة 
ويقتل االبن اأمام ناظري اأمه، من دون اأدنى �ضفقة وراأفة به وبها. فكاأن ال�ضارد يقول اإن الزمن 
توقف واإن اأحداث املا�ضي هي نف�ضها تعيد نف�ضها، واإن ال�ضارد اليرى من املا�ضي واحلا�ضر اإال 
ذلك الوجه الدموي الب�ضع. وذلك عرب عر�ص لن�ص م�ضرحي يح�ضره جمموعة من املثقفني: 
التنا�ص وجود ن�ص  اأنه من باب  النون، وليالحظ  حميدو، احميدة، عبدالرحمن، وردة، ذو 
م�ضرحي داخل ن�ص روائي، كما يالحظ اعتماد املوؤلف على اختيار اأ�ضماء �ضخ�ضيات الرواية 
مطابقة لل�ضخ�ضيات املوجودة يف التاريخ االإ�ضالمي، والتي كانت اأحد العنا�ضر امل�ضكلة لل�ضراع 
القائم بني االأ�ضداد علي كرم اهلل وجهه، وعبدالرحمن بن ملجم، وذو النون امل�ضري. يربز 
يف امل�ضرحية التي ي�ضاهدها حميدو ومن معه، ن�ص يتحدث عن  حادثة مقتل االإمام علي كرم 
اهلل وجهه. هي اأ�ضا�ص الفتنة التي ن�ضاأت بني امل�ضلمني بعد وفاة الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم، 
اأول جرح يف �ضميم ترابط امل�ضلمني وتالحمهم، حادثة ت�ضكل �ضربة قوية يف �ضرب  ممثلة 
قتل  واحل�ضن  عليًا  قتل  »عبدالرحمن  حميدو:  ي�ضجلها  كما  وهي  االإ�ضالمي،  ال�ضف  وحدة 
عبدالرحمن وعائ�ضة خرجت اإىل علي.. وكان الدم«)2). ويالحظ اأن ال�ضارد الي�ضري مع التاريخ 
اأبي يزيد يف القرن الرابع  اإذ يذكر حكاية  اأو بدايته بداية ع�ضر الفتنة،  من درجة ال�ضفر 
الهجري، من ثم حادثة قتل االإمام علي، وليبني اأن احل�ضن قتل عبد الرحمن الأنه قاتل اأبيه، 
وبعدها يعود اإىل حادثة اجلمل)3)، وخروج ال�ضيدة عائ�ضة اإىل علي ر�ضي اهلل عنهما، والفتنة 
التي حدثت وقتها. هل ال�ضارد كان يريد اأن ي�ضل بالقارئ اإىل فهم للتاريخ بطريقة تدريجية؟ 
هل يريد اأن يو�ضح اأن ع�ضر الدم ممتد من القرن الهجري االأول حتى الوقت احلايل؟ اأم الأن 
الرواية نف�ضها مبنية على خم�ص متاهات، فال يرجو القارئ اأن يتابع �ضردًا متتابعًا زمنيًا، بل 

1) الرواية، �ص21
2) الرواية، �ص 270

3) اإ�ضارة اإىل خروج ال�ضيدة عائ�ضة ر�ضي اهلل عنها يف موقعة اجلمل التي قامت بني علي بن اأبي طالب كرم 
اهلل وجهه، وعبداهلل بن الزبري، اإذ اأر�ضل علي بن اأبي طالب رجاًل من الكوفة اإليها، فعرقب جملها ف�ضقط 
ومال الهودج بها، فاأتاها علي قائال: »اأيها احلمرياء، اأمل تنتهي عن هذا امل�ضري، فقالت يا بن اأبي طالب، 
قدرت فاأ�ضجح، فقال: اأخرجي اإىل املدينة وارجعي اإىل بيتك الذي اأمرك ر�ضول اهلل اأن تقري به، فقبلت، ثم 

جهزها علي بكل ماينبغي لها من مركب وزاد ومتاع«. 
انظر: د.ال�ضيد عبدالعزيز �ضامل، »تاريخ الدولة العربية«، دار النه�ضة العربية، بريوت 1986م، �ص583
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معتمدًا على املزاوجة بني املا�ضي واحلا�ضر، بني احلقيقي والتخييلي، لي�ضعر القارئ مبتاهة 
حقيقية، متاأتية من الراهن اجلزائري املعي�ص. بل اإن ال�ضارد نف�ضه يعلل هذا اخللط واملزاوجة 
بني الزمن املا�ضي واحلا�ضر، ويرجعه اإىل اأن : »امل�ضهد كالزمن العتيق العائد من �ضراديب 

كهف ثائر مزجمر، والزمن العتيق تنبعث منه روائح ومذاقات واألوان �ضتى«.)4)
االإ�ضالمي  التاريخ  اأعماق  والغو�ص يف  بذكر هذه احلوادث،  التف�ضيل  اإىل  ويعمد حميدو 
اأتى هنا كرمز للعامل واملثقف  ذاكرًا حادثة ذي النون امل�ضري وقتلهم له ظلمًا وبط�ضًا وقد 
املحارب على مر الع�ضور، وال يفوته االإ�ضارة اإىل اخلوارج من خالل �ضخ�ضية حرقو�ص يف 

الن�ص امل�ضرحي الذي ي�ضاهده حميدو مع اأ�ضحابه. 
ومل تخل الرواية من اإ�ضارات اإىل جذور االأزمة اجلزائرية املعا�ضرة، وبداية العنف امل�ضي�ص 
يف اجلزائر، منذ عام 1988م، واإن�ضاء التعددية احلزبية و�ضواًل اإىل تعطيل الرئي�ص ال�ضاذيل 
بن جديد لالنتخابات الت�ضريعية عام 1991م)5)، وتذمر ال�ضارع اجلزائري من هذا التعطيل 
الذي ي�ضكل قتاًل للدميقراطية وحق اختيار ال�ضعب ملمثليه، ون�ضوب احلرب االأهلية اجلزائرية 
وبدء الع�ضرية احلمراء واالإرهاب الدموي. وذلك مت عرب الكتابة اخلطية املتعالقة مع ال�ضحف 
اليومية، تغر�ص يف الن�ص على �ضكل اأخبار �ضحفية، ون�ضر الأحكام من املحكمة �ضادرة بحق 

االإرهابيني، بطريقة ي�ضبهها اأحد الدار�ضني بالروائي االأمريكي دو�ضبا�ضو�ص.)6) 
�ضخ�ضيات  عرب  والتطرف،  االإرهاب  االأ�ضا�ضي  للمو�ضوع  خادمًا  التنا�ص  اأتى  وبذلك 
وجذور  اأ�ضا�ص  اإىل  والو�ضول  االإ�ضالمي  التاريخ  اإىل  الرجوع  واقعها عرب  فهم  على  حري�ضة 

املحنة نف�ضها، متمثلة بالفتنة التي وقعت بني االإمام علي وال�ضحابة ر�ضوان اهلل عليهم.
ولي�ضل حميدو اإىل اأن: »الدم تاريخنا جميعًا ذاكرتنا يف االأم�ص ذاكرتنا اليوم«)7). فالدم 

يحا�ضر ويحيط املواطن العربي يف كل مكان.
وفيما م�ضى من �ضفحات كان مدار احلديث عن اأمناط التنا�ص واأ�ضكاله وحاالته املتعددة، 
وعند البحث يف مدى ا�ضتخدام املوؤلف لها �ضيت�ضح اأن التنا�ص قد لعب وظيفة هامة يف الن�ص، 
وهي تاأييد فكرة حميدو باأن العرب امل�ضلمني مل ين�ضاأوا اإال على ثقافة الدم واإثارة الفنت منذ 
املا�ضي، من خالل التوثيق يف اأكرث من م�ضدر: »الكامل يف التاريخ«، »عيون االأخبار«، »امللل 
خالل  من  مايرويه  م�ضداقية  يلتم�ص  ال�ضارد  فكاأن  اليومية،  وال�ضحف  اجلرائد  والنحل«، 

4) الرواية، �ص275
5) الرواية، �ص143

6) حياة اأم ال�ضعد، »�ضردية اخلوف يف الرواية الت�ضعينية اجلزائرية«، جامعة اجلزائر
7) الرواية، �ص21
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هذا التوثيق. ومن حيث اأ�ضكال التنا�ص فاإن التنا�ص اأتى على حالة الرت�ضيع اأي اأخذ الن�ص 
التاريخي وربطه واإعادة �ضبكه يف الن�ص اجلديد. وقد حافظ الن�ص القدمي على داللته، بل مت 
تاأكيدها يف ال�ضياق اجلديد التي ارتبطت به الأن مدار احلكي يعد واحدًا، ولو اأن ال�ضارد قام 
بعملية ت�ضوي�ص جتلت بتقطيع ونرث ن�ص ابن االأثري، واأخذ االأخبار متفرقة ونرثها يف املتخيل 
ال�ضردي، رغبة من ال�ضارد يف ربط وترتيب ن�ضاأة العنف وتكونه بالتدريج يف حياة اأبي يزيد 

املا�ضي واحلا�ضر.
وحميدو ومن معه من ال�ضخ�ضيات ميررون تلك املعلومات التاريخية من دون نقا�ص وحوار 
معها، بل بكل اإقرار وموافقة، �ضوى زوجة حميدو التي غا�ضها التاريخ واأتعبها ترديد زوجها 
اآخر لر�ضيد بوجدرة »معركة الزقاق« ميار�ص  له، فقالت �ضاأحرق ابن االأثري، بينما يف ن�ص 
يحاول  اإنه  كما  التاريخ،  مع  التحاور  من  نوعًا   ، التاريخ  اأ�ضتاذ  عا�ضور  بن  واالأ�ضتاذ  طارق 
»البحر  ال�ضهرية  زياد  بن  فيقول عن خطبة طارق  ورف�ضها،  التاريخية  بامل�ضلمات  الت�ضكيك 

اأمامكم والعدو خلفكم«: 
اإلقاء  منا�ضبة  وثانيًا يف  زياد  بن  اإىل طارق  ن�ضبة هذه اخلطبة  اأواًل يف  نرتاب  اأن  »علينا 
اأوالد... ومل يذكرها ابن عبداحلكم  يا  الن�ضبة واملنا�ضبة  اإذن  هذه اخلطبة من قبل طارق. 
هذه  وجود  مب�ضداقية  ي�ضكك  فهو  االإ�ضالمية«)1).  الفتوحات  رواة  اأقدم  وهما  البالذري  وال 
واالأ�ضاطري  خلرافات  منا  ح�ضيلة  اإال  ماهو  التاريخ  اأن  اإىل  الو�ضول  ويريد  اأ�ضاًل،  اخلطبة 

ومايعتمد وي�ضح من اأقواله اإال النزر الي�ضري.)2)
وعدم  التاريخ،  قراءة  اإعادة  يف  ال�ضخو�ص  من  حقيقية  رغبة  ذلك  يف  ال�ضبب  يكون  قد 
التي  االإ�ضكالية  ذلك  ال�ضبب يف  يكون  قد  اأو  منه،  ما�ضح  واأخذ  وغربلته  كاماًل،  به  الت�ضليم 
يعي�ضها طارق بطل الرواية، كمثقف يحمل ا�ضم �ضخ�ضية تاريخية فاعلة ومنجزة يف التاريخ، 
بينما هو ماذا يفعل اأمام الراهن املاأ�ضاوي الذي يجعله رهينا يف املا�ضي، الأنه عاجز عن اأن 
يكون طارق بن زياد، بداأ ي�ضكك باأفعاله واأقواله البطولية، ولذلك يقول عن والده الذي اأ�ضماه 
وتركك  �ضماك طارقا  يالها من عقدة  اأحد..  على  وماجنيت  علي  اأبي  ماجناه  »هذا  طارقًا: 

تطرق االأبواب املفتوحة«.)3)
 ويالحظ اأن التماهي بني اأ�ضماء ال�ضخ�ضيتني طارق البطل، وطارق بن زياد فاحت االأندل�ص، 
ال�ضخ�ضية  النكاري  يزيد  اأبو  الفتنة«،  ليل  »متاهات  رواية  يف  امل�ضتخدمة  التقنية  ي�ضابه 

1) ر�ضيد بوجدرة، رواية »معركة الزقاق«، املوؤ�ض�ضة الوطنية للكتاب، اجلزائر 1986م، �ص91
2) الرواية، �ص55
3) الرواية، �ص57
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ال�ضخ�ضيات يف  اأ�ضماء  بني  والربط  التخييلي،  امل�ضتوى  على  االإرهابي  يزيد  واأبو  التاريخية، 
ورد ذكرها.  التي  التاريخية  وال�ضخ�ضيات  النون)  ذو  الرواية: )عبدالرحمن،عائ�ضة، علي، 
الزقاق«،  »معركة  رواية  اأن  اإىل  القارئ  انتبه  اإذا  الروايتني،  بني  التنا�ص  باب  من  هذا  هل 
ن�ضرت عام 1986م، ورواية »متاهات« عام 2000م، هذه مدة زمنية كافية متكن من القول اإن 
احميدة عيا�ضي تاأثر برواية ر�ضيد بوجدرة يف رواية »معركة الزقاق«، من خالل تقنية حديثة 
يقول عنها ح�ضني خمري: »مثل هذه الو�ضيلة يف تقدمي البطل بطريقة جديدة جندها يف رواية 
الذي  الراوي  وطارق  االأندل�ص  فاحت  زياد  بن  الرواية طارقان: طارق  ففي  الزقاق«.  »معركة 

يبدي اأ�ضد االإعجاب بطارق االأول الذي ميثل بالن�ضبة اإليه رمزًا تاريخيًا وح�ضاريًا كبريًا«.)4)
من هنا ميكن القول باأن الرواية، رواية »متاهات ليل الفتنة«، قامت بتنا�ص مع االأحداث 
التاريخية و�ضخ�ضيات التاريخ االإ�ضالمي من ناحية، وبينها وبني رواية ر�ضيد بوجدرة، من حيث 
ا�ضتخدام تقنية ت�ضابه االأ�ضماء التي كان ا�ضتخدامها على نطاق اأو�ضع يف رواية »متاهات«، اإال 
اأن طارقًا قد مار�ص عملية تفكيك التاريخ واإعادة بنائه، بينما اكتفى حميدو بقراءة ماورد يف 
التاريخ وتاأييده، الختالف املدار احلكائي يف الروايتني ومايتطلبه كل منهما، وهذا يدخل يف 

نطاق التنا�ص الداخلي بني اأديبني معا�ضرين لبع�ضهما البع�ص، ومن بلد واحد اجلزائر.  
1- وامللتفت اإىل التنا�ص يف الرواية يجده ركز على ثالث م�ضادر نهل منها، واأخذ منها مادته 
التنا�ضية، وهي كتب وم�ضادر التاريخ االإ�ضالمي من مثل: )عيون االأخبار، امللل والنحل، 
فرتات  مع  تتما�ص  احلديث  اجلزائري  التاريخ  حول  اأخبار  وعلى  التاريخ)،  يف  والكامل 
املحنة، ويرى ال�ضارد اأن لها دورًا كبريًا يف حدوثها، وامل�ضدر الثالث الذي يثري االنتباه هو 
التنا�ص مع االأخبار ال�ضحافة اليومية، التي انت�ضرت ب�ضكل مو�ضع يف الرواية، والتي لعبت 

دورًا وظيفيًا مهمًا يف خدمة املو�ضوع ووجهة النظر التي يتبناها ال�ضارد. 
2- فقد عمد اإىل توظيف ن�ضو�ص �ضحفية تتطرق الأحداث عنف حدثت يف اجلزائر، طالت 
الن�ص  اإىل  اأ�ضاف  اليومية،  ال�ضحافة  التعالق مع  املجتمع اجلزائري كافة، وهذا  فئات 
�ضيئًا من امل�ضداقية، وخلط احلقيقي بالتخييلي، والتماهي بني الواقعي واالأدبي، لي�ضري 
بوظيفة  قام  اأنه  كما  وجتلياته،  اأ�ضكاله  بكل  العنف  ترف�ص  التي  الن�ص  اأيديولوجية  اإىل 
يف  معه  وتناوبت  ال�ضارد،  عن  ال�ضردي  الفعل  اأعباء  حتملت  اأنها  هي  الن�ص  يف  اأخرى 
يقراأ  عندما  فاملتلقي  امل�ضداقية؛  لل�ضارد  االإخبارية  الوظيفة  اإىل  واأ�ضافت  ال�ضرد،  فعل 
الن�ضو�ص االإخبارية امل�ضتملة على اأحداث العنف وب�ضاعتها، فلن ي�ضل اإىل مرحلة ال�ضك 

يف �ضحتها، الأنه قد اأرفق معها مقوالت ال�ضحافة اليومية.
4) د.ح�ضني خمري، مرجع �ضابق، �ص110
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اجلزائر تفجري �ضيارة مفخخة ب�ضارع ديدو�ص مراد 8  من مثل قول ال�ضارد: “الوكاالت”: 
قتلى وع�ضرات اجلرحى”..

واأي�ضًا “�ضيارة مفخخة بح�ضني داي وقنبلة يف الكاليتو�ص”.
واأي�ضا “ال�ضحفي عبدي�ص من بني �ضحايا انفجار ح�ضني داي”.)1)

كذلك يجب لفت نظر القارئ اإىل اأن ال�ضارد وال�ضخ�ضيات التي معه معظمها يعمل يف حقل 
اأيادي العنف، الأنهم ن�ضروا وك�ضفوا جرائم االإرهابيني،  ال�ضحافة، كتاب �ضحفيون طالتهم 
فهم بذلك �ضيكونون حمطة اهتمام وا�ضتغال العنف، كي ال يك�ضف امل�ضتور. ومن الطبيعي اأن 
تنت�ضر االأخبار ال�ضحفية يف الرواية من باب التماهي بني عمل ال�ضخ�ضيات، واأثر هذه املحنة 

على حياة ال�ضخ�ضيات.
 وغري هذا وذاك فاإن وجود ن�ضو�ص تاريخية قدمية، اأمهات الكتب العربية، بجانب و�ضائل 
ال�ضحافة اليومية، كو�ضيلة اإعالمية حديثة، يحدث نوعًا من املفارقة التي تك�ضف اإن التقدم 
ت�ضتمر يف  واأن  واجلهل،  للتخلف  رهينة  تبقى  اأن  االإن�ضانية، مل مينعها  �ضهدته  الذي  الهائل 
حروبها اجلاهلية، با�ضتهالكها ثقافة العنف والدم، فالن�ص التاريخي القدمي بجوار الن�ص 
ال�ضحفي احلديث، يوثقان حلالة واحدة، �ضهدتها ومازالت ت�ضهدها االإن�ضانية. فاأتت البنية 
يعي�ضها  التي  املفارقة  حلالة  لتوثق  الن�ضو�ص،  من  املتناق�ضات  على  باحتوائها  ال�ضردية، 
بـ«تنا�ص  التنا�ص  من  النوع  هذا  ت�ضمية  وميكن  الع�ضرين.  القرن  ابن  وهو  العربي  املواطن 
املفارقة«، »ذلك التنا�ص الذي ي�ضعرنا دائمًا بهذا البعد ال�ضدي املفارق بازغًا لنا ونحن ننظر 

اإىل الرواية«.)2)
جمموع  بني  الوحيدان  الن�ضان  هما  االأعرج  وا�ضيني  ون�ص  عيا�ضي  احميدة  ن�ص  وكان 
التقنية، ووظفاها ب�ضكل مو�ضع، وقدما من  التفتا لهذه  اللذان  الروائية املدرو�ضة  الن�ضو�ص 

خاللها دورًا وظيفيًا مميزًا للتنا�ص مع ال�ضحافة اليومية.  
والتنا�ص املكثف يف الن�ص بدرجة كبرية، ي�ضع الن�ص الروائي هنا اأمام اإ�ضكالية، واأمام 
�ضوؤال جوهري، هو ما اخليط الرفيع بني ماهو اأدبي تخييلي، وماهو تاريخي بحت؟ وهل قدم 
الروائي التنا�ص يف ن�ضيج ن�ضه بطريقة فنية تخييلية ال جتعل القارئ يقراأ العمل من زاوية 
�ضائقة  بطريقة  اأم  بحتة،  نظرية  واإطروحات  تاريخ،  كتاب  يف  يقراأ  وكاأنه  وح�ضب،  تاريخية 
واإنه  وال�ضاآمة،  بامللل  الن�ص  متلقي  اإ�ضعار  دون  تخييلي، من  وماهو  تخلط بني ماهو حقيقي 

1) رواية »متاهات ليل الفتنة«، �ص16
2) ح�ضن حممد حماد، ال�ضابق، �ص171



182183

يقراأ ن�ضًا تاريخيًا بعيدًا عن احلقل االأدبي؟ لقد اأثبتت قراءة الن�ص الفاح�ضة واملتاأملة اأن 
ال�ضارد قد وقع يف هذا املاأزق، فطغت املادة التاريخية على الن�ص التخييلي، وجعلت الن�ص 
اأمام احلكاية يف الرواية  يفقد عن�ضر الت�ضويق، و�ضلطة احلكي التي جتعل القارئ م�ضدودًا 
واأحداثها، اإن غر�ص الن�ص التاريخي بكل هذه الكثافة، �ضريت الن�ص مييل اإىل التاريخ اأكرث 

من حقل االأدب، ففقد متا�ضكه كبنية �ضردية واحدة.   
هل هذا االأمر عائد اإىل اأن الن�ص مبني منذ البداية على اأ�ضا�ص املتاهة يف املعنى واملبنى، 
وقد عمد الروائي اإىل اإح�ضا�ص املتلقي بهذه املتاهة بني ماهو تاريخي وماهو تخييلي، اأم الأن 
املوؤلف يريد اإي�ضال هذه الر�ضالة التاريخية للقارئ، عرب التحايل عليه بت�ضنيف الن�ص حتت 

جن�ص الرواية؟
ويف ن�ص روائي اآخر لعبد امللك مرتا�ص رواية »مرايا مت�ضظية«، ي�ضتخدم الروائي تقنية 
التنا�ص مع امل�ضادر التاريخية، ويدمج اأحد الن�ضو�ص التاريخية التي يتنا�ضب م�ضمونها مع 

م�ضمون املادة الروائية، ويتفق معها من ناحية مو�ضوعاتية.
فيتم التنا�ص مع كتاب »معجم البلدان« لياقوت احلموي، وهو م�ضدر تاريخي يتطرق اإىل 
كل بلد من البلدان، واأهم مافيه من اأخبار واأحداث، فيوظفه ال�ضارد من اأجل الو�ضول اإىل 
مبنية  عجائبية،  حكاية  هو  الرواية  يف  احلكي  فمدار  قليل.  بعد  مغزاهما  �ضيت�ضح  غايتني، 
على ال�ضرد العجائبي، ويلعب اخليال فيها دورًا كبريًا، تقوم على حكاية �ضبع روابي متناحرة 
ومتقاتلة من اأجل ق�ضر عالية بنت من�ضور، اليحدد لها مكانًا معلومًا، بل هو مكان تخييلي، 
اليعلم، ولكن ال�ضارد كي يوؤكد على م�ضداقية احلكاية فاإنه ي�ضع احلكاية قريبة من عني وبار، 

وعني وبار مذكورة يف امل�ضادر التاريخية، من مثل ماذكره ياقوت احلموي عنها: 
فلما هلكت عاد  واليمن.  رمال يربين  كانت من حمال عاد بني  اأر�ص  وبار،  الليث:  »قال 
االأر�ضني  اأكرث  وبار  اأر�ص  وكانت  النا�ص...  اأحد من  بها  يبق  فلم  ديارهم اجلن  واأورث اهلل 
خريًا، واأخ�ضبها �ضياعًا، واأكرثها مياها و�ضجرًا ومترًا، فكرثت بها القبائل حتى �ضحنت بها 
فلم  اأج�ضام  ذوي  جبابرة  قومًا  وكانوا  وطغوا.  وبطروا  فاأ�ضروا  اأموالهم.  وعظمت  اأر�ضهم. 

يعرفوا حق نعم اهلل تعاىل«. ياقوت، معجم البلدان )وبار).)3)
يت�ضح من الن�ص ال�ضابق اإن احلكاية التاريخية مقاربة حلكاية الن�ص ال�ضردي، من حيث 
ن�ضه  على  ي�ضفي  اأن  اأراد  ال�ضارد  اأن  ذكره،  �ضبق  وكما  عجائبية،  ن�ضو�ص  كالهما  اأنهما 
اأحد  ورود  من  يرويه  الذي  احلدث  �ضحة  وتاأكيد  امل�ضداقية  من  نوعًا  واخليايل،  العجائبي 

3) رواية »مرايا مت�ضظية«، �ص114
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وجودها  على  البلدان«،  »معجم  التاريخي،  الن�ص  يوؤكد  التي  وبار،  عني  اإىل  الربوات  �ضيوخ 
حقيقة. ويوؤكد على اأنها تعد موطنا للجن، الذي كرث ال�ضر بينهم، وحتاربوا وتفرقوا، فيقارن 
بينهم وبني حال االإن�ص الذين اليختلفون عن اجلن يف عن�ضر ال�ضر، بل اأن ال�ضارد يذكر ن�ضًا 
اآخرًا من نف�ص امل�ضدر، حكاية ورود اأحد الرجال اإىل عني وبار واأخذه الإبل موجودة يف املكان 
نف�ضه، وعندما علم اأحد رجال اجلن قال له: »لو كنت فعلت ذلك على معرفة لقتلتك. ولكن 
اذهب واإياك واملعاودة. فاإن هذا جمل من اإبلنا عمد اإىل اأوالده فجاء بها. ثم اأعطاه جماًل. 

وقال له اجن بنف�ضك. وهذا اجلمل لك..«.)1)
وال�ضارد نف�ضه يو�ضح اأنه قد اأورد احلكاية ليبني املفارقة احلا�ضلة بني عامل اجلن واالإن�ص، 
فريى اأن مثل هذه احلادثة لو حدثت يف الروابي ال�ضبع، لكانت النتيجة قتل الرجل من دون 
اأن ي�ضاأل عن �ضبب قدومه اإىل املكان، بل اأن ال�ضارد يرى اأن عامل اجلن غدًا اأكرث ت�ضاحمًا من 
عامل الب�ضر، »فياليت اأهل الروابي كانوا جميعا من اأهل اجلن.. فهذه احلكاية العجيبة تثبت 

براءة اجلن من االغتيال. وتثبت التهمة على رجال من �ضرار النا�ص«.)2)
اإذن فيما تقدم ذكره ات�ضح اأن التنا�ص يف الن�ص قدم وظيفتني هما: تاأكيده الأهمية عني 
واإ�ضفاء  للخريات،  منبعا  باعتبارها  ال�ضبع  الروابي  �ضيوخ  اهتمام  ومدى  احلكاية،  يف  وبار 
عامل  اأن  موؤداها  نتيجة  اإىل  ال�ضارد  ولي�ضل  العجائبية،  ال�ضردية  للحكاية  احلقيقي  الطابع 
اجلن بريء من حوادث االغتياالت التي ن�ضبت اإليهم من عامل االإن�ص، وليربز حجم املفارقة 

احلا�ضلة بني عامل اجلن واالإن�ص، واإن اجلن اأ�ضبح اأكرث ت�ضاحمًا من عامل االإن�ضان. 
التنا�ص مع التاريخ مب�ضتويات عديدة، وبكثافة  اأخرى رواية »دم الغزال«، يربز  يف رواية 
داللية، تلعب دورًا هامًا يف قراءة الن�ص وفهم احلموالت املعرفية التي يوجهها الن�ص. فالن�ص 
يعود اإىل التاريخ االإ�ضالمي العربي القدمي، كما ال يفوته االلتفاتة اإىل تاريخ الدم والقتل يف 

العامل كله، جم�ضمًا عرب ذلك ردة ح�ضارية اأ�ضابت �ضميم االإن�ضانية.
اجلزائري  الرئي�ص  قتل  احلا�ضر،  حلظة  من  للتاريخ  عر�ضه  يف  الرواية  �ضارد  بداأ  وقد 
يف  الفتنة  عهد  اإىل  و�ضواًل  بالتدريج  تاريخية  ن�ضو�ص  اإىل  يعود  وبعدها  �ضياف،  بو  حممد 
ع�ضر اخللفاء الرا�ضدين، موجهًا من خالل ذلك اأ�ضئلة جوهرية، تثري دائرة ال�ضكوك حول 

من يعملون يف اخلفاء، وكم من �ضتار و�ضتار يخفيهم عن اأعني النا�ص.
فاأول ما يبداأ به ال�ضارد حادثة قتل حممد بو�ضياف، وهي حلظة تاريخية ت�ضهد على ثقافة 

1) الرواية، �ص152
2) الرواية، �ص152
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الدم، وثقافة الركون واخلوف من التغيري واالإ�ضالح فمحمد بو�ضياف، �ضيا�ضي منا�ضل من 
وطنه  يغار على  الفرن�ضي،  اال�ضتعمار  التي حررت اجلزائر من  الثورة اجلزائرية،  منا�ضلي 
واأبناء �ضعبه، حارب رموز الف�ضاد وال�ضرقة ونهب اأموال ال�ضعب اجلزائري، والأنه رجل م�ضلح 
من الطراز االأول، فاإنه لقي القتل والغدر يف م�ضهد، غريب ومثري للده�ضة، قتل اأمام مراأى 
و�ضائل االإعالم املحلية واخلارجية، وهو يلقي خطبة جماهرية ل�ضعبه، بكل جراأة)3)، وعدم 
خوف من ال�ضلطة، الأن هناك �ضلطة اأخرى متخفية يف الظالل تثري الرعب والفزع يف ذات 
ال�ضلطة اجلزائرية نف�ضها قبل ال�ضعب اجلزائري. ويثري هذا املوقف الغرابة والده�ضة يف نف�ص 
ال�ضارد/البطل، مرزاق بقطا�ص، الذي يحاول بدوره التعبري عن �ضدمته، وحماولته اجلادة 
االأمريكي  الرئي�ص  هو  اآخر،  اأمريكي  �ضيا�ضي  مبوت  �ضياف  بو  موت  فيقرن  ماحدث،  ليفهم 
جون كنيدي، فيقول: »اإنه اأ�ضبه مبوت الرئي�ص االأمريكي جون فتزجرالد كنيدي عام 1963 يف 

مدينة داال�ص. لي�ص هناك اإذن فرق بني امل�ضهدين«.)4)
لي�ضل ال�ضارد اإىل نتيجة موؤداه اإن عامل ال�ضيا�ضة اأبعد ما يكون عن املثالية، واإنه لي�ص له 
�ضريعة �ضوى �ضريعة الغاب، من مع من، ومن �ضد من، والذي يقف يف طريق ال�ضا�ضة، فاإنه 

مقتول ال حمالة.)5)
الفرق  ولكن  اأغتيل،  اإنه  عنه  قيل  الذي  بومدين  هواري  الرئي�ص  كان  بو�ضياف  قبل  ومن 
بينهما اأنه قتل اأمام املالأ، ويعود ال�ضارد لريبط هذه احلادثة بحادثة اأخرى هي حادثة اإغتيال 

يوليو�ص قي�ضر قبل ع�ضرين قرنًا من الزمان.)6)
هذا هو تاريخ الب�ضرية املليء بالف�ضاعة والوح�ضية، فال تطلب من اليوم اإال ماجاءك به 
االأم�ص، ال�ضارد ينقل هذا التاريخ الب�ضري، عرب حالة حتريرية من التنا�ص، وعدم نقل من 
ويحاورها،  معها  يتناق�ص  لل�ضارد،  متعددة  قراءات  بل من خالل  بعينها،  تاريخية  ن�ضو�ص  
واأن  ال�ضيا�ضة عامل �ضيطاين،  اأن عامل  لها �ضوى جواب واحد، هو  اأ�ضئلة اليجد  ويثري حولها 

»ال�ضيطان نف�ضه يخجل من الذين يناف�ضونه يف ال�ضر«.)7)
ال�ضارد يجوب يف  اإن  االأ�ضماء وح�ضب؟  ب�ضرد هذه  بقطا�ص،  ال�ضارد، مرزاق  يكتفي  وهل 
اإن  التاريخ كله، فيقول  اأن تطال  باأنها البد  اأ�ضئلة يقول  التاريخية جميعها، ويوجه  املحطات 
متجذرة  قتل  حوادث  يف  يبحثوا  اأن  عليهم  بو�ضياف  حممد  قتل  اجلرمية،  بهذه  املحققني 

3) الرواية، �ص24
4) الرواية، �ص24
5) الرواية، �ص24
6) الرواية، �ص15
7) الرواية، �ص24
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ومتاأ�ضلة يف تاريخ الب�ضرية: »من قتل طرفة بن العبد ومن دفع االأمري عبداهلل ال�ضغري اإىل 
اأن ي�ضلم مفاتيح غرناطة خل�ضومه الكاثوليك؟ ومن باع يوغرناطة للرومان؟ ومن قتل حممد 
كله.  التاريخ  تطال  اأن  ينبغي  اأ�ضئلة  اإنها  اأملانيا؟  يف  التون�ضي  يو�ضف  ابن  قتل  ومن  خي�ضر، 
واالإجابة عنها اإجابة �ضحيحة مقنعة هي التي تف�ضي بنا اإىل التعرف على املجرم وعلى املكان 

الذي يختفي فيه، هذا اإذا كان خمتفيًا«.)1) 
الن�ص، وهي قراءة متاأملة فيت�ضح  التنا�ص يف  ال�ضارد وظيفة  يو�ضح  ال�ضابق،  الن�ص  يف 
املا�ضي، من اأجل فهم احلا�ضر، وك�ضف اأ�ضرار الراهن الغام�ص واملثري، والتي لن تفك رموزه 
اإال بتحقيق التاريخ وتنقيبه. كما يتبنى ال�ضارد املبداأ الديكارتي يف اإثارة ال�ضك حول كل �ضيء 
من اأجل الو�ضول اإىل حقيقة ثابتة ويقني وا�ضح، من خالل ت�ضكيكه بجدارة ق�ضية التحقيق يف 

مقتل حممد بو�ضياف وجون كيندي وغريهم. 
والتو�ضع في�ضيف معاين  الت�ضخيم  نوعًا من  ال�ضارد  الرواية، ميار�ص  اآخر يف  تنا�ص  ويف 
جديدة اإىل داللة الن�ص املوؤثر تخدم الروؤية التي يطمح املوؤلف اإىل تقدميها، وهذا مت عندما 
نعت مرزاق بقطا�ص الدكتور املعالج الذي يعاجله من اأثر طلق ناري اأ�ضابه يف الدماغ، باأنه ذو 
القرنني الذي حاول اأن يراأب ال�ضدع يف �ضد الثغر الذي اأقامه قوم ياأجوج وماأجوج يف اجلدار 
احلاجز، في�ضبه اجلرح الذي اأ�ضابه يف دماغه بالثغر الذي حاول ذو القرنني اأن ي�ضده، ويحجز 
قوم جوج وماجوج، رمز لالإرهابيني الذين حاولوا اأغتياله، اأو يكون من فئة ال�ضا�ضة اأعداءه 
غري الوا�ضحني، والذين يتخفون حتت عباءة االإرهاب، ليتمنى منه بداًل من اأن يعالج اجلرح 
املادي امللمو�ص، اأن يعالج النف�ص الب�ضرية من مر�ص اأ�ضابها يف عمق اإن�ضانيتها، فجعلها متيل 
اإىل الهمجية والوح�ضية يف ت�ضرفاتها، واأن يزرع حاجزًا يحجز الب�ضر عن فعل ال�ضر، فيقول 
له: »اآه منك ياذا القرنني! اأنت تفرغ قطرًا على ثقب اأحدثه قوم ياأجوج وماأجوج. البد من اأن 
ناأتي بزبر احلديد لت�ضع بها حدًا بني االإن�ضان وال�ضر، لتن�ضىء �ضناعة اخلري من جديد يف 

هذه الدنيا«.)2)
ووا�ضح اإن ال�ضارد اأ�ضاف اإىل معنى احلادثة التاريخية املذكورة يف القراآن الكرمي، معنى 

اإ�ضافيًا، مقدمًا من خالل ذلك حال خلال�ص االإن�ضانية من ويالت احلروب.
يف  التنا�ص  وظيفة  فات�ضحت  وال�ضر،  االإن�ضان  بني  يف�ضل  حاجز  عرب  وال�ضراعات، 
املقارنة  خالل  من  اإليه،  يرمي  الذي  امل�ضار  نحو  ال�ضارد  نظر  وجهة  توجيه  يف  ال�ضياق  هذا 

1) الرواية، �ص31
2) الرواية، �ص 136
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بني الفكرة املعنوية بحادثة تاريخية را�ضخة يف ذاكرة الب�ضرية. ولكن هل تفلح الب�ضرية يف 
البعد عن عن�ضر ال�ضر، واأن ت�ضع بينها وبينه حاجزًا اإن�ضانيًا يرتقي عرب منظومة من القيم 
واملبادئ، التي تبعد الب�ضر عن �ضريعة الغاب، اإنها ال�ضك نظرة مفرطة يف املثالية، ال يطمح 

ال�ضارد باأكرث من اأن يتمنى ويحلم بها.
وتلعب رواية »الويل الطاهر يعود اإىل مقامه الزكي«، دورًا تنا�ضيًا فاعاًل، يقوم اأواًل باإدانة 
بعد  حدثت  التي  الردة  حلروب  التطرق  عرب  والدماء،  بالعنف،  احلافل  االإ�ضالمي  التاريخ 
يعي�ضون  اليوم  امل�ضلمني  اأن  الطاهر  الويل  ويتهم  و�ضلم،  عليه  اهلل  �ضلى  الكرمي  النبي  وفاة 
هذه احلالة، ويجب عليه اأن يحاربهم، كما فعل امل�ضلمون االأوائل. اأما الدور الثاين فهو، قيام 

�ضخو�ص الرواية مب�ضاءلة التاريخ، وحتليل مكونات احلادثة التاريخية.
ومدار هذه احلادثة، هي حادثة الردة االإ�ضالمية، وقيام خالد بن الوليد مبالحقة املرتدين، 
واإرغامهم على العودة اإىل االإ�ضالم، اأو قتلهم، وطبعًا هذا كان له دوافعه القوية وهو اخلوف 
من البلبلة وازدياد عدد املرتدين عن االإ�ضالم، فمن باب احلفاظ على الدين االإ�ضالمي قام 
امل�ضلمون مبحاربة املرتدين، يف جمموعة من االأمراء الذين اأر�ضلهم خليفة امل�ضلمني اأبو بكر 
ال�ضديق، هم خالد بن الوليد، واأ�ضامة بن يزيد، وعكرمة بن اأبي جهل، واملهاجر بن اأبي اأمية، 
حماربة  الوليد  بن  خالد  وجهة  فكانت  االإ�ضالمية،  البالد  من  عديدة  وجهات  اإىل  وغريهم 

طليحة بن خويلد يف بزاخة. ثم مالك بن نويرة بالبطاح.)3)
ويقوم خالد بن الوليد بقتل مالك بن نويرة بعد ردته، مما يبعث الرغبة امللحة يف معرفة 
�ضخ�ضية مالك بن نويرة احلقيقية من قبل املريدين يف املقام الزكي، هذه احلادثة التي وثقت 
بامل�ضادر التاريخية)4)، يبداأ املريدون يف املقام بالبحث والتق�ضي يف العديد من احلوادث، 
وامل�ضلمات التاريخية، فيبحثون يف �ضدق اإ�ضالم مالك بن نويرة، وي�ضلون اإىل اإنه باالإ�ضافة 
ب�ضدق  الت�ضليم  من  البد  باجلمال«)5).  متمتعًا  بارزًا،  وفار�ضًا  �ضريفًا  »�ضاعرًا  كان  اإنه  اإىل 
اإ�ضالمه، الأن عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عليه طلب اإقامة احلد على خالد بن الوليد، وعلل 
اأبو بكر ال�ضديق ر�ضي اهلل عنه اأن هذا من باب االجتهاد عند خالد بن الوليد، فبحثوا يف 

حياة مالك بن نويرة، ووجدوا �ضاهدًا تاريخيًا يف �ضالح مالك، هي:
»بع�ضهم اهتم باإ�ضالمه، وهل كان اإ�ضالمًا �ضادقًا، اإىل درجة اأن يكون حمل ثقة ر�ضول 

3) د. ال�ضيد عبدالعزيز �ضامل، »تاريخ الدولة العربية«، دار النه�ضة العربية، بريوت 1986م، �ص444
»االأمايل  الوفيات«،  »فوات  االأدب«،  »خزانة  ال�ضحابة«،  متييز  يف  »االإ�ضابة  املثال:  �ضبيل  على  انظر   (4

للقايل«.
5) رواية »الويل الطاهر يعود اإىل مقامه الزكي«، �ص44
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االأ�ضدي  �ضبيع  بن  وحامية  عكرمة  العرب،  يف  امل�ضدقني  جملة  من  فيبعثه  )�ص)  اهلل 
وال�ضحاك بن �ضفيان، وعدي بن حامت، وغريهم، وهم �ضحابة ر�ضوان اهلل عليهم«.)1)  

اإ�ضالم مالك لدرجة قتله؟ واإذا مل يقتل مالك هل  يت�ضاءل املريدون هل ميكن ال�ضك يف 
�ضتوا�ضل احلرب ويتزايد عدد ال�ضحايا؟

ظلمًا  قتل  وهل  نويرة؟  بن  مالك  باإ�ضالم  �ضكك  فكيف  جادة،  وقفة  اإىل  حتتاج  امل�ضاألة 
و�ضفاحًا؟ يتو�ضل املريدون اإن مالكًا كان �ضادق االإ�ضالم، ولذلك “قرروا ياويل اهلل الطاهر، 

اأن يرفعوا اإليك عري�ضة ي�ضتاأذنونك فيها باإقامة �ضالة الغائب على مالك بن نويرة”.)2) 
وبعد مراجعة التاريخ، وتربئة مالك بن نويرة من تهمة الردة، يت�ضح اأن التنا�ص قدم وظيفة 
مهمة يف تفكيك وحدات التاريخ، وعدم الت�ضليم بامل�ضلمات التاريخية، وكاأن ال�ضخ�ضيات تريد 
القول باأن التاريخ الي�ضدق بكل �ضيء يقوله، واأن على االإن�ضان اأن يلعب دومًا دور الناقد البنيوي 
للتاريخ، فيفك رموزه ووحداته من اأجل الو�ضول اإىل حقيقة معينة، وتنقية التاريخ من �ضوائب 
التلفيق واالأخبار املو�ضوعة، وهو بذاته موقف يذكر باملذهب الديكارتي يف الفل�ضفة، الت�ضكيك 
بال�ضيء من اأجل الو�ضول اإىل حقيقة ويقني. وهو نف�ضه املوقف الذي اتبعه ر�ضيد بوجدرة يف 
روايته »معركة الزقاق«، ال�ضابقة الذكر، دور الناقد واملفكك لوحدات التاريخ، وعدم الت�ضليم 

بكل مايقوله التاريخ.
الوطن  يف  املثقف  الأزمة  اأ�ضداء  يلمح  القارئ  كاأن  خفي  طرف  ومن  اأخرى،  ناحية  ومن 
العربي، ال�ضاربة يف جذور التاريخ االإ�ضالمي، واإن املثقف حمارب على مر الع�ضور، فكم من 
اأديب ومبدع �ضهدت اأقالم املوؤرخني على قتلهم ظلمًا وبغيًا، طرفة بن العبد، امرئ القي�ص، 
ابن املقفع، ابن ر�ضد وماحدث له من حماربة وحرقه ملوؤلفاته، اأبو حيان التوحيدي، جميعهم 
الكلمة  لواء  الأنهم حملوا  والزندقة.  االإحلاد  واتهموا يف  اإ�ضالمهم  �ضكك يف  ومبدعون  اأدباء 
اإ�ضقاط على املثقف  اإال  اأن ينريوا بوهجها الوجود كله. وما مالك بن نويرة  اجلادة، وقرروا 

اجلزائري املحارب ب�ضبب كلمته احلرة اجلريئة.
لذلك يربئوا مالك بن نويرة من تهمة الردة، ويقرروا ال�ضالة عليه، كما ي�ضككون اأ�ضاًل 
يف م�ضداقية التاريخ، بقولهم كيف يكون خالد بن الوليد مري�ضًا يف الف�ضطاط، وياأتي م�ضدر 

اآخر يقول باأنه يحارب حذيفة؟!
يف  مايحدث  اإن  اإىل  الو�ضول  احلادثة  لهذه  العر�ص  خالل  من  وطار  الطاهر  يريد  كما 

1) الرواية، �ص45
2) الرواية، �ص46
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لهم  بالردة،  اليوم  يتهم اجلزائريني  واإن من  االأم�ص،  نف�ضه ماحدث يف  اليوم، هو  اجلزائر 
اأمثال بالتاريخ، فاإن ال�ضارد يربط بني حركة الردة عند موت الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم، 
وحركة التكفري املتف�ضية يف املجتمع اجلزائري االآن، اإال اأن هذه املقارنة تنطوي على مفارقة 
قوية، الأن الكل يعلم اإن حرب الق�ضاء على الردة بعد وفاة الر�ضول عليه ال�ضالة وال�ضالم، لها 
اأ�ضباب ومربرات مقنعة، ودوافع منطقية، وهي الق�ضاء على حركة تهدد الدين االإ�ضالمي، واإن 
ال�ضكوت عنها، قد يوؤدي اإىل اإزدياد عدد املرتدين، وبالتايل تقهقر مكانة الدين االإ�ضالمي، 

واإزدياد الداخلني يف الديانات االأخرى. فهي حرب دينية.
من  اتخذت  االأوىل،  بالدرجة  �ضيا�ضية  حرب  فهي  اليوم،  اجلزائرية  االأهلية  احلرب  اأما 
هذه املرجعية االإ�ضالمية يف الق�ضاء على الردة خلفية مرجعية تعود اإليها فقط، وتتذرع بها 
من باب اخلوف على الدين االإ�ضالمي، فما هو العذر يف قتل اإن�ضان الأنه حلق ذقنه، واآخر مل 
ي�ضل بامل�ضجد. بينما يف املا�ضي قاتلوا نا�ضًا خرجوا عن الدين وامللة االإ�ضالمية، ويربز عمر 
بن اخلطاب، واأبو بكر ال�ضديق ر�ضي اهلل عنهما وهما ي�ضائالن ويحا�ضبان اأنف�ضهما قي قتل 

اأي �ضخ�ص مرتد، بل اإن خالد بن الوليد تردد كثريًا يف قتل جماعة.)3)
والروائي الطاهر وطار نف�ضه يتحدث يف مقدمة و�ضعها يف بداية الرواية مبثابة مفاتيح 
اأن ي�ضل الطريق، وتقية يتقي بها �ضهام  الرواية خ�ضية على قارئ روايته من  داللية لقراءة 
يقول يف معر�ص  برمته،  العمل  النقاد  اليلغي  وكي  املو�ضوعية.  البعيد عن  االنطباعي  النقد 

حديثه عن الرواية، والتنا�ص على وجه التحديد:
موقفني  نزاهتهما  نقا�ص يف  ال  خليفتنان،  اأمامها  وقف  حالة  على  العمل  هذا  »اتكاأت يف 
مت�ضادين. هي حالة قتل خالد بن الوليد، ملالك بن نويرة، ففي حني طالب عمر بن اخلطاب 
ر�ضي اهلل عنه، برجم خالد، وهذا موقف مبدئي يف منتهى ال�ضرامة والق�ضوة. قال اأبو بكر 

ر�ضي اهلل عنه، لقد اجتهد خالد... وخال�ضته اإنه ي�ضك يف اإ�ضابته، فله اأجر واحد.
يف  لي�ضت  خارقًا،  جمااًل  اهلل  وهبه  الذي  الظريف  ال�ضاعر  مالك  م�ضاألة  يف  والرتاجيدي 
موته، اإمنا يف النذر العنيف الذي حققه خالد، وهو جعل راأ�ص مالك اأثفية، ت�ضع عليها اأرملته 

اأم متمم القدر«.)4)
اإذن يو�ضح الطاهر وطار مق�ضده من توظيف الن�ص التاريخي يف الرواية، وهو كما �ضلف، 
يف  اال�ضتباه  جمرد  من  امل�ضلمني  على  تقذف  التي  التكفري  تهمة  ق�ضية  يناق�ص  اأن  يريد  اإنه 

3) الرواية، �ص45 
4) الرواية، �ص13
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ت�ضرفاتهم، ومن ب�ضاعة املوقف التمثيلي يف جثة مالك بن نويرة، و�ضع راأ�ضه اأثفية لقدر اأم 
متمم، لذلك يرد الطاهر وطار، كونه اأديبًا مثله مثل مالك بن نويرة، االعتبار له من خالل 
الرواية، باإقامة املريدين يف املقام �ضالة الغائب عليه، دافعًا عنه بذلك تهمة الردة واالإحلاد، 
التي حلقته وحلقت كل مبدع ومثقف جريء. ومن هنا تت�ضح وظيفة اأخرى للتنا�ص وهي رد 
االإعتبار ل�ضخ�ضية تاريخية مثل �ضخ�ضية مالك بن نويرة. وك�ضف جانب مظلم من املمار�ضات 

الوح�ضية لبع�ص ال�ضحابة متجليًا مبوقف خالد بن الوليد ر�ضي اهلل عنه. 
كما يرد التنا�ص مع �ضخ�ضية اإ�ضالمية اأخرى، يعقد بينها وبني اإحدى �ضخ�ضيات الرواية 
التخيلية، اجلنية التي تظهر ملريدي املقام وتثري الفتنة بينهم، فيعي�ضون حالة ذهول واإلتبا�ص، 
فال يعرفون كنه هذه املراأة التي تظهر لهم، فيقرر الويل الطاهر اأن يق�ضي على هذه املراأة، 

»قرر اأن يبداأ املعركة.
هذا املقام الزكي لن يتطهر اإال اإذا تخل�ص من هذه اجلنية. نعم جنية، واإال كيف تزعم 
وباقي  الكتاب  واأهل  امل�ضلمني  الق�ضاء على  ال�ضماء، ثم تطلب  النزول من  الوالية، ثم تزعم 
االأمم، باإجناب ن�ضل جديد، فيه كل النا�ص، ولي�ص اأي نا�ص. ماالذي �ضرها اأن يبقى النا�ص 

على ماهم عليه، نا�ضًا«.)1)
يف هذا احلالة التخيلية، والق�ضة العجائبية، اإ�ضارة اإىل �ضخ�ضية تاريخية، هي �ضخ�ضية 
اأخبار العرب،  اأديبة عارفة  �ضجاح بنت احلارث بن �ضويد، متيمية متنبئة م�ضهورة، �ضاعرة 
لعبت اأثناء حرب الردة دورًا خطريًا، اإذ ادعت النبوة بعد وفاة النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم، 
اأعدت اأربعني األفًا من املقاتلني لقتال امل�ضلمني، وعندما علم بها م�ضيلمة الكذاب، �ضعر بالهيبة 
واخلوف من قوتها، فتزوج منها، وملا يئ�ضت من قتال امل�ضلمني، عادت اإىل اأخوالها باجلزيرة، 
والة  اأحد  عليها  و�ضلى  توفيت  حتى  الب�ضرة  و�ضكنت  اأ�ضلمت  م�ضيلمة  مقتل  بلغها  وعندما 

الب�ضرة.)2)
فيلتقط الطاهر وطار هذه احلادثة التاريخية، ويوظفها يف ن�ضه جاعاًل �ضجاح هي اجلنية 
التي اأثارت الفتنة يف املقام الزكي، وراأى اأن عليه قتالها، وحماربة هذا الوباء الذي حل املقام 
اأم متمم »ت�ضع القدر  اإياها، وتراءت له باأنها  الزكي، فيقول للجنية التي تظهر له، حماورًا 
على راأ�ص زوجها، تراءت له �ضجاح، تختلي مب�ضيلمة، فتمنحه نبوتها ثم حتاربه. تذكر املائتي 

1) الرواية، �ص77، 78
2) د.عزيزة فوال بابتي، معجم ال�ضعراء املخ�ضرمني واالأمويني«، دار �ضادر، لبنان، الطبعة االأوىل 1998م، 

�ص180، 181
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بنت امل�ضحورات الالئي، تنفي بالرة هذه وجودهن ووجود غريهن، تذكر زفاف الليلة الذي 
اأمر به«.)3)

ومن خالل تالعب ال�ضارد يف االأ�ضماء، والتماهي بني ال�ضخ�ضيات فينتقل من �ضخ�ضية 
اأم  هي  هل  هي:  فمن  له،  ترتاءى  التي  ال�ضخ�ضية  يف  الطاهر  الويل  حرية  تبني  اأخرى  اإىل 
متمم، اأم �ضجاح؟ ولكنه يف االأخري يظهر له اإنها بالرة ابنة امللك متيم ابن املعز زوجة النا�ضر 
بن علنا�ص بن حماد، التي تتحول اإىل جنية تهبط يف الع�ضر احلايل، عرب زمن لولبي، وحالة 
زمنية ثابتة تتكرر يف كل مكان ويف كل زمان، فيقول الطاهر وطار عن هذه احلالة: »وهذا متكاأ 
ثان، �ضمح يل با�ضتعمال بناء لولبي، يعطي الدميومة للحالة، فلم اأ�ضع نهاية، اإمنا اقرتحت 

نهايات، واكتفيت بخامتة، هي هبوط ا�ضطراري، وحمطة الإقالع جديد«.)4)
ولعل الويل الطاهر اختار يف النهاية بالرة بنت املعز ملا الأبيها وزوجها من �ضلطة لها بريق 
ووهج يهم االإرهابي الو�ضويل مرموزًا له من خالل الويل الطاهر، التي تقوم بدور مغر للويل 
الطاهر، فيكاد اأن يلني اأمام اإغراءاتها، اإال اأنه يقاومها باالأوراد اليومية، وباإرادة قوية، فتحذره 
من �ضفك دمها الذي �ضيعود عليه وعلى اأمته بحروب جتر حروبًا اأخرى، فهل تكون بالرة رمزًا 

للدميقراطية التي اغتيلت يف اجلزائر، واإلغائها جر احلرب االأهلية على اجلزائر؟!   
بالتاأكيد رواية مثل رواية »الويل الطاهر يعود اإىل مقامه الزكي«، مكتظة بالرموز املحملة 
وهذا  املتباينة،  والتاأويالت  املعاين،  من  الكثري  يحمل  فيها  الن�ضي  التعالق  واإن  بالدالالت، 
راجع اإىل مو�ضوعية الطاهر وطار نف�ضه، كمثقف اأ�ضيل نهل من الرتاث، واطلع على الثقافات 
العاملية واملناهج النقدية الفل�ضفية واالأدبية، لدرجة اأنه يف بداية الرواية، ويف مقدمته، يقول 
اإنه يتطلب مراجعة يف الرتاث: »�ضيجد القارئ الذي لي�ص  باأن الن�ص ال يتاأتى الأي قارئ بل 
له ثقافة، تراثية عمومًا، نف�ضه م�ضطرًا اإىل مراجعة بع�ص املفردات واال�ضطالحات، كما قد 
يجد �ضعوبة يف العثور على »راأ�ص اخليط«، وعذري، اإنني حاولت تقدمي ملحمة ولي�ص ق�ضة  

فقط«.)5)
هل هذه املقدمة مبثابة تعجيز للقارئ كي ي�ضعر با�ضتحالة فك رموزها، ورغبة يف �ضريرة 
الروائي املبدع الإر�ضاء غروره االأدبي، في�ضعر اأن النا�ص ي�ضهرون جراها ويخت�ضمون، اأمل يقل 

املتنبي:
اأنام ملء جفوين عن �ضواردها      وي�ضهر اخللق جراها ويخت�ضم

3) الرواية، �ص 81، 82
4) الرواية، �ص14
5) الرواية، �ص14 
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قراءة  قناديل  للقارئ  ي�ضيء  اأن  ويريد  الطاهر وطار  يدركها  بها،  اإنها حقيقة م�ضلم  اأم 
متكاأ  الردة  حرب  معارك  و�ضع  مغزى  مو�ضحًا  له  �ضحفية  مبقابلة  فيقول  االأدبي،  العمل 
ومرجعية تاريخية يبني من خاللها اأن مفاهيم االإ�ضالم واالإميان والردة، تختلف من ع�ضر 
لع�ضر، ومن اجتهاد فرد الآخر، مثل اجتهاد خالد بن الوليد يف قتل ال�ضاعر مالك بن نويرة، 
اأبا  اأن  اإال  اأراد معاقبته،  باعتباره مرتدًا، فبني عمر بن اخلطاب امتعا�ضه من احلادثة، بل 
بكر ال�ضديق اعتربه اجتهادًا منه، وال يحا�ضب عليه، لكي يرخي الطاهر وطار �ضدول هذه 
واأمل، فكيف هو  امتعا�ص  بكل  التاريخ احلديث  يقراأ  القارئ  ويجعل  احلادثة على احلا�ضر، 
مع  تعامل  هذا  واهية،  حجج  على  االأ�ضخا�ص  يكفرون  وكيف  اجلزائر،  يف  االإرهابيني  نظام 

املوؤ�ض�ضة اجلزائرية، وهذا مل ي�ضل يف امل�ضجد.)1)
ومن خالل التحليل ال�ضابق لق�ضية التنا�ص يف امل�ضتوى التاريخي، يت�ضح اأن التنا�ص بتعدد 
ومرجعية  ن�ضية،  كمادة  االإ�ضالمي  الرتاث  �ضخ�ضيات  على  وا�ضتناده  وم�ضتوياته،  اأ�ضكاله 
اإنهم  املا�ضي، ويبدو  اإرها�ضات  الروائيون يف فهم احلا�ضر من خالل  تاريخية، يعول عليها 
اأخذوا على عاتقهم م�ضوؤولية اإعادة قراءة الرتاث وفهمه، فال تطلب من اليوم اإال ماجاء به 
واالندماج  التماهي  االأوىل:  وظيفتني حموريتني،  ال�ضابق،  املبحث  التنا�ص يف  فقدم  االأم�ص، 
يعي�ص  العربي  واالإن�ضان  نف�ضه،  يعيد  التاريخ  وكاأن  واحلا�ضر،  املا�ضي  اأحداث  بني  احلا�ضل 
حلظة واحدة، على اختالف الزمان واملكان، وهي حلظة العنف والقتل، واإن العقلية الرعوية 
واجلاهلية، مل تزل مت�ضبثة بذهنية بع�ص املواطنني العرب، على الرغم من كونهم يعي�ضون يف 

القرن احلادي والع�ضرين.
املا�ضي واحلا�ضر، كما  املفارقة احلا�ضلة بني  اأ�ضا�ص تو�ضيح  التنا�ص على  والثانية: بني 
بكر  واأبي  اخلطاب،  بن  عمر  الرا�ضدين  اخلليفتني  موقف  بني  احلا�ضلة  املفارقة  يف  ات�ضح 
ال�ضديق، ر�ضي اهلل عنهما، وبني مايحدث االآن يف اجلزائر من اأ�ضاليب جهنمية يف التكفري، 

واتهام النا�ص بالردة، من دون اأدنى حما�ضبة لل�ضمري.
ثانيًا: التنا�س الديني:

كون املو�ضوع الرئي�ضي، مدار احلكاية، مو�ضوع ديني �ضيا�ضي بالدرجة االأوىل، اأو مبعنى اأدق 
مو�ضوع �ضيا�ضي موؤدلج دينيًا اأو جمري دينيًا، فال بد من اأن تنال املادة املو�ضوعية الن�ضو�ص 
الدينية حيزًا كبريًا من التنا�ص، فاالإرهاب والعنف، مدار احلكي والدرا�ضة، اأ�ضا�ضه يعود اإىل 

2000م،  �ضنة   ،15 العدد  التبيني،  جملة  �ضمن  من  وطار،  الطاهر  الروائي  مع  حوار  يحياوي،  عيا�ص   (1
�ص85 
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جذور دينية. واأ�ضف اإىل ذلك اأن العرب امل�ضلمني عندما يريدون اأن يوؤ�ضلوا لفن روائي عربي 
اأ�ضيل البد اأن ياأخذوا من اجلانب الديني، مبنى ومعنى، الأن الدين جزء ال يتجزاأ يف حياة اأي 

اأمة من االأمم.
ويف حالة االأدب الروائي اجلزائري املعا�ضر املتخذ من العنف االإ�ضالموي مدارًا حلكايته، 
ومو�ضوعه االإ�ضا�ضي، فمن البديهي اأن ياأتي التنا�ص الديني بكافة اأ�ضكاله، باحثًا يف اأ�ضباب 
لكل  الذي ي�ضلح  االإ�ضالمي،  الدين  امل�ضكلة يف  �ضوؤال جوهري هو: هل  وليجيب عن  االأزمة، 
زمان ومكان؟! اأم امل�ضكلة يف االإن�ضان الذي يتعاطى الدين االإ�ضالمي تعاطيًا خاطئًا، ويفهمه 

ب�ضورة جماوزة لل�ضحة، ويوظف الدين مل�ضاحله الذاتية.
لقد وظف املبدعون اجلزائريون الن�ص الديني باأ�ضكال وم�ضتويات عديدة، بدءًا من الن�ص 
القراآين، واحلديث النبوي ال�ضريف، وال�ضخ�ضيات االإ�ضالمية، واالأحداث الدينية ال�ضهرية، 
والق�ض�ص الديني االإ�ضالمي وغري االإ�ضالمي، واملذاهب ال�ضوفية يف االإ�ضالم، اإىل اآخره من 

امل�ضتويات الدينية الغنية بالدالالت، كما �ضيت�ضح يف العر�ص التايل.
 و�ضيتم التوخي يف طريقة عر�ص م�ضتوى التنا�ص الديني، اأنه �ضيعر�ص كل تنا�ص يف كل 
رواية على حدة، اأي اأن يبداأ بكل رواية من الروايات التي اأخذت من الن�ضو�ص الدينية مادة 
ن�ضية تتعالق معها ويتنا�ضل احلكي منها، عرب التطرق لكل اأ�ضكال التنا�ص الديني فيها، وذلك 

الأنها �ضت�ضكل جمتمعة منظومة داللية واحدة، ي�ضعب عزل كل واحدة منها على حدة.
1( التنا�س القراآين يف رواية »مرايا مت�سظية«:

من �ضمن الن�ضو�ص الروائية غري املح�ضورة بعدد معني، التي نهلت من القراآن الكرمي، 
رواية »مرايا مت�ضظية«، التي وظفت القراآن الكرمي، ب�ضورة كبرية تفوق غريها من الن�ضو�ص 

الروائية اجلزائرية مو�ضع الدرا�ضة، ووظفته باأ�ضكال متعددة، �ضتت�ضح فيما يلي من عر�ص:
1) لقد ت�ضكلت بنية الن�ص ال�ضردي، باالإ�ضافة اإىل لغة ال�ضارد التي متيل اإىل الغة العربية 
القراآن  مفردات  فاإن  وماقبله،  العبا�ضي  الع�ضر  اإىل  متيل  التي  اأي  القدمية،  الف�ضحى 
الكرمي، وتراكيبه، دخلت يف ال�ضياج اللغوي يف الرواية، واأ�ضبحت من�ضجمة فيها، وملتحمة 
الداللية  العملية  يف  دخل  ولكنه  ال�ضكلي،  البناء  بهدف  ا�ضتخدامها  يكن  ومل  بنائها.  يف 
للن�ص؛ فال�ضخ�ضيات متنازعة بدوافع دينية، والبد اأن يكون ملفوظها دينيًا، ت�ضعر الذين 

من حولها بتوجهها العقائدي.
ومن ثم قد اأخذ الن�ص القراآين داللة ومعنى يف الن�ص يتنا�ضب واحلاالت التي يعر�ص لها. 

من مثل قول ال�ضارد:
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»ويكون ق�ضر عالية بنت من�ضور هو عا�ضمة الروابي ال�ضبع فال يرفع اأحد راأ�ضه. وحتى 
يفقد كل اأحد الثقة يف نف�ضه. ويف غريه فيخاف منكم. وال يع�ضي لكم اأمرًا من اأموركم. وحتى 
ال ياأمن زوج حليلته. وال والد ولده. وال �ضديق �ضديقه. تقتلون اإن �ضاء اهلل بالظنة. وتغتالون اإن 

�ضاء اهلل بال�ضبهة. وتعاقبون اإن �ضاء اهلل ملجرد اإبداء النية. واإمنا االأعمال بالنيات«.)1)
وطبعًا وا�ضح هنا يف الن�ص التنا�ص الظاهر اأي غري املبا�ضر مع االآية القراآنية الكرمية: 
و�ضاحبته  واأبيه )35)،  واأمه  اأخيه )34)،  املرء من  يفر  يوم  ال�ضاخة )33)،  »فاإذا جاءت 

وبنيه )36)، لكل امرئ منهم يومئذ �ضاأن يغنيه )37)«.)2) 
والتي قارن بها ال�ضارد بني حالتني خمتلفتني، ف�ضبه دخول ال�ضخ�ضيات اإىل ق�ضر عالية 
ال�ضبع، دخول ق�ضر احلكم، رمز  اأهل الروابي  اإليه جميع  بنت من�ضور، الق�ضر الذي يتوق 
ال�ضلطة، وينعمون مبا به من خريات، بيوم القيامة، الذي تتحدث عنه االآية الكرمية، وي�ضبه 
حالهم بحال العباد يوم القيامة، وكيف كل منهم ذاهل بحالة، ومن�ضغل بنف�ضه، يف يوم القيامة، 
ين�ضغل املرء من هول االأحداث، ويخاف كل منهم على نف�ضه من احل�ضاب والعقاب، فين�ضى 
اأهله، زوجته، بنيه، اأ�ضحابه. اأما عند دخول ق�ضر عالية بنت من�ضور، فالكل �ضوف ين�ضغل 
بنف�ضه، وبالنعيم الذي �ضيتمتع به، فين�ضى من له من اأهل واأقارب. وبالطبع اأتى التنا�ص هنا 
وين�ضون  دنيوي،  الو�ضعني، كيف يذهلون مباهو  املفارقة بني  ليبني حجم  القراآنية،  االآية  مع 

ماهو خالد وباق اإىل االأبد، يوم احل�ضر.
وال�ضخرية منهم، ليبني كيف حتول لكيفية العقلية الب�ضرية، التي حتركها الرغبة االإن�ضانية 

يف التملك، وحب الذات، ن�ضت كل �ضيء حتى النهاية، اإزاء هذه اللحظة الب�ضرية.
كما يذكر يف الوقت معه، ويتنا�ص مع قول الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم: »اإمنا االأعمال 
بالنيات«. ليطبق النقي�ص من احلديث، الذي قاله الر�ضول عليه ال�ضالة وال�ضالم، من باب 
املادية  االأعمال  على  اإال  يحا�ضب  ال  اهلل  واإن  امل�ضلمني،  مع  االإ�ضالمي  الدين  ت�ضامح  تو�ضيح 
املتحققة، بينما ياأتي اأ�ضخا�ص الرواية، ليطبقوا النقي�ص، ويحا�ضبوا النا�ص على نياتهم فقط، 
فمن نوى التربج يقتل، ومن نوى القتل يقتل، وهنا يكون �ضكل التنا�ص، ياأتي على قلب الداللة، 
الداليل، فيدخل يف  القراآنية تغري احلقل  االآية  ال�ضريف. كما طبق على  قلب داللة احلديث 
منط تغيري م�ضتوى املعنى، وبداًل من اأن يو�ضف و�ضع املرء يوم القيامة، نقلت اإىل دخول املرء 

ق�ضر عالية بنت من�ضور.
حادثة  اإىل  ت�ضري  البقرة،  �ضورة  من  اآيات  مع  قراآين،  تنا�ص  اإىل  ي�ضري  اآخر،  ن�ص  ويف 

1) رواية »مرايا مت�ضظية«، �ص85.
2) القراآن الكرمي، �ضورة عب�ص، اآية 33 ـ اآية 37
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دينية �ضهرية يف الرتاث الديني، هي حادثة املائدة، من مثل الدعاء الذي تطلب من خالله 
ال�ضخ�ضيات من اهلل: 

»اللهم اإنزل علينا مائدة الكفيت التي اآثرت بها بع�ص اأنبيائك واأ�ضفيائك. حتى نقوى على 
امل�ضاجعة واملبا�ضعة. فال متر ليلة علينا اإال وقد جلبنا عليهن... اللهم اأنزل علينا مائدة من 
والب�ضل.  العد�ص  تنزل علينا  وال  و�ضمك. ودجاج وحجل. وحمام وبط...  فيها حلم  ال�ضماء 
اأطعمة  فاإنها  واللوبيا  والباميا  والبطاط�ص.  والفول  والبذجنان.  واجلزر  واللفت.  والثوم 
يارحمان  لالأذهان.  مبلدة  لالأمعاء.  ممزقة  للمعدة.  مهرئة  للبطن.  خمبثة  للدماغ.  مثقلة 

يامنان«.)3) 
ال�ضخو�ص هنا من بني بي�ضان الذين م�ضهم اجلفاف وال�ضرع، ف�ضرعوا بالدعاء اإىل رب 
العباد. بدعاء مركوز يف الذاكرة الن�ضية امل�ضرتكة يف ذهنية املوؤلف واملتلقي، وحادثتي املائدة، 

االأوىل: طلبها قوم مو�ضى، عليه ال�ضالم. والثانية: نزلت على قوم عي�ضى، عليه ال�ضالم.  
واإن كان الن�ص القراآين ي�ضري بو�ضوح اإىل مائدة قوم مو�ضى عليه ال�ضالم، كما هو وا�ضح 
يف �ضورة البقرة ال�ضريفة، يف قوله تعاىل: »واإذ ا�ضت�ضقى مو�ضى لقومه فقلنا ا�ضرب بع�ضاك 
احلجر فانفجرت منه اثنتا ع�ضرة عينا قد علم كل اأنا�ص م�ضربهم كلوا وا�ضربوا من رزق اهلل 
وال تعثوا يف االأر�ص مف�ضدين، واإذا قلتم يامو�ضى لن ن�ضرب على طعام واحد فادع لنا ربك 
يخرج لنا مما تنبت االأر�ص من بقلها وقثائها وفومها وعد�ضها وب�ضلها قال اأت�ضتبدلون الذي 
وامل�ضكنة  الذلة  عليهم  و�ضربت  ما�ضاألتم  لكم  فاإن  م�ضرا  اهبطوا  خري  هو  بالذي  اأدنى  هو 
وباءوا بغ�ضب من اهلل ذلك باأنهم كانوا يكفرون باآيات اهلل ويقتلون النبيني بغري احلق ذلك 

مبا ع�ضوا وكانوا يعتدون«.)4)
يف هذه الفقرة التي تعالقت مع الن�ص القراآين، قد مار�ص ال�ضارد فيها، منط من التنا�ص 
عليه  مو�ضى  فقوم  القراآين،  الن�ص  ورد يف  مبا  يكتفي  اأن  من  فبداًل  التو�ضع«،  اأو  »الت�ضخيم 
ال�ضالم اكتفوا مب انبتت االأر�ص من بقل وعد�ص وب�ضل، يالحظ اأن ال�ضخ�ضيات تطلب اللحم 
وال�ضمك والدجاج، وما لذ وطاب من الفواكه، الأن العد�ص والفول ي�ضيب املرء بتلبك معدي، 
وثقل يف االإدراك والفهم، فقام ال�ضارد باإ�ضافة معان جديدة على الن�ص تخدم وجهة نظر 
ال�ضخ�ضيات التي ترغب يف النعيم، وال تر�ضى بالقليل على الرغم من اإنها تعي�ص حالة جفاف، 

وت�ضك يف اأن رب ال�ضماء قد �ضخط عليها.
تاأتي داللة الن�ص القراآين هنا، لتبني اأواًل: حالة الفقر التي تعي�ضها ال�ضخ�ضيات، وثانيًا: 

3) الرواية، �ص119
4) القراآن الكرمي، �ضورة البقرة، اآية 60 ـ اآية 61
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يكون الن�ص القراآين مبثل النبوءة لنهاية الروابي ال�ضبع، التي تغ�ضب ربها، وبالتايل �ضيعاقبهم 
ربهم بالطوفان، طوفان الدماء، كما �ضيتبني بعد قليل.

عليه  عي�ضى  النبي  حادثة  اإىل  ليعده  القارئ،  ذاكرة  ال�ضابق،  القراآين  الن�ص  يطرق  كما 
ال�ضالم مع قومه )احلواريني)، بعدما �ضاموا ثالثني يومًا، فطلبوا من عي�ضى عليه ال�ضالم، 
فاأنزل  عنهم،  ر�ضي  قد  اهلل  اأن  ولي�ضعروا  لهم،  تكون  مائدة  لهم  ينزل  ربهم  لهم  يدعو  اأن 
ال�ضالم،  عليه  عي�ضى  ياأكل  ياأكلوا، حتى  اأن  اأبوا  نزلت  فعندما  منها،  لياأكلوا  املائدة،  عليهم 
اإنهم �ضفيوا من كل مر�ص و�ضقم، وبداأت تنزل يوميًا، »ثم  واأكلوا منها، وقيل  الفقراء  فبداأ 
كانت تنزل يومًا بعد يوم، كما كانت ناقة �ضالح ي�ضربون لبنها يومًا بعد. ثم اأمر اهلل عي�ضى 
وتكلم  النا�ص  من  كثري  على  ذلك  ف�ضق  االأغنياء.  دون  واملحاويج  الفقراء  على  يق�ضرها  اأن 

منافقوهم يف ذلك، فرفعت بالكلية وم�ضخ الذين تكلموا يف ذلك خنازير«.)1)
وغري  ال�ضالم،  عليه  عي�ضى  مع  احلواريني  حادثة  اإىل  خفي  بطرف  اأ�ضار  واإن  فال�ضارد، 
وا�ضح، اإال يف نهاية حكاية اأهل الروابي ال�ضبع، يف الطوفان الذي يق�ضي عليهم، كما ق�ضي 

على املنافقني من قوم عي�ضى عليه ال�ضالم. 
وحادثة الطوفان، تعترب ن�ضًا مهيمنًا على العامل التخييلي يف الرواية، فمنذ بداية الرواية، 
وال�ضارد يتحدث عن الطوفان، وينذر بالطوفان، ليكت�ضف القارئ، بعد قراءة كل �ضفحة من 
والتي  ال�ضالم،  عليه  نوح  قوم  مع  حدثت  التي  الطوفان،  حكاية  اأمام  اإنه  الرواية،  �ضفحات 
ذكرتها الكتب ال�ضماوية جميعها، واأ�ضدق مارويت به القراآن الكرمي، فقد ورد ذكرها يف اأكرث 
من اآية قراآنية، وماحدث لل�ضخ�ضيات واأهل الروابي، هو نف�ضه ماحدث لقوم نوح، وكالهما 
حدث لهما ماحدث، غ�ضب من اهلل، و�ضخط عليهم، فقوم نوح عليه ال�ضالم الذين ع�ضوه، 
الذين ذهبوا معه يف  املوؤمنني،  االأر�ص ومن عليها، عدا  اأهلك  الذي  بالطوفان  عاقبهم اهلل 
ال�ضفينة وجنوا من الغرق، ولكن الفرق بينهم، اأن قوم نوح عليه ال�ضالم يغرقون يف طوفان 
البحر، بينما اأهل الروابي يغرقون يف طوفان الدماء، من كرثة القتال بينهم،  فيقول ال�ضارد: 
»... وينادي �ضوت كالرعد القا�ضف. ي�ضمعه كل من يف الروابي ال�ضبع. ومن كهف الظلمات. 
ومن يف ق�ضر عالية بنت من�ضور... اإنها ال�ضاعة... اإنها حلظة العدم املوعود... الطوفان... 

الطوفان... طوفان الدم...«.)2)
كما يقول يف مو�ضع اآخر عن م�ضري االأ�ضخا�ص الذين مل يتعاطوا ثقافة الدم: »اإال الذين 

1) ابن كثري، »ق�ض�ص االأنبياء«، دار الكتاب احلديث، الكويت 1998م، �ص505
2) الرواية، �ص242
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كانوا يرف�ضون االغتيال من اأهل الروابي فاإنهم فتحت لهم اأبواب ق�ضر عالية بنت من�ضور 
فاأووا اإليه. وكان مفتاح الدخول اإليه: ال اغتيال ال ظالم، بل حمبة و�ضالم«.)3) 

القوم  ال�ضفينة،  وركبوا  اتبعه  من  جمع  عندما  هود  �ضورة  يف  تعاىل  قوله  مع  يتفق  وهذا 
الذين جنوا معه، وخلف الذين ع�ضوا كالم ربهم، وابنه معهم، يف قوله تعاىل: »وقال اركبوا 
فيها با�ضم اهلل جمراها ومر�ضاها اإن ربي لغفور رحيم * وهي جتري بهم يف موج كاجلبال 
ونادى نوح ابنه وكان يف معزل يابني اركب معنا والتكن مع الكافرين* قال �ضاآوي اإىل جبل 
يع�ضمني من املاء قال ال عا�ضم اليوم من اأمر اهلل اإال من رحم وحال بينهما املوج فكان من 

املغرقني«.)4) 
اأن حادثة  هو  بعد  فاأول  بعد،  اأكرث من  ن�ضًا مهيمنًا من  الطوفان،  كان ن�ص حادثة  اإذن 
الطوفان ذكرت يف اأكرث من مو�ضع يف املنت الروائي، ثاين بعد هو اأنها �ضكلت م�ضارًا بنائيًا 
يف الرواية، وحدثًا ختاميًا للرواية، اإذ حركت احلدث ال�ضردي، واأنهت اأحداث العنف والقتل 
بالطوفان، طوفان الدم. فدخلت بال�ضكل وامل�ضمون ال�ضردي للرواية، عرب الرت�ضيع، »بربط 
الكاتب بني العنا�ضر اإما داخل عبارة ت�ضمن بتما�ضكها النحوي متا�ضك الكل اأو باإقامة ج�ضور 

وو�ضالت بني العنا�ضر تعتمد على وحدة داللية ممكنة ».)5)
و�ضبق اأن ذكر اأن التنا�ص الديني، داخل يف �ضلب الرواية، ومبناها، بل اإنها اأ�ضا�ضًا �ضكلت 
على طريقة كتب احلديث النبوي ال�ضريف، مثل �ضحيح البخاري، وم�ضلم، وم�ضادر التاريخ 
العديدة، مثل ذكر ال�ضارد حلادثة معينة، باأكرث من رواية وخرب، لكي ي�ضل اإىل خرب يقيني 
واحد، وحقيقة ثابتة، الأن الرواية نف�ضها م�ضتندة اإىل عامل عجائبي غريب، ب�ضارد، واأ�ضخا�ص 
دخل ال�ضك يف حياتهم، فافتقدوا االإح�ضا�ص بيقني ي�ضكنوا اإليه، من ذلك يجد القارئ ال�ضارد 
كي يخل�ص نف�ضه من هذا املاأزق يعتمد هذا االأ�ضلوب البنائي، من مثل قوله: »قال الراوي... 

وزعم اأهل االأخبار...«.)6)
ميار�ضون  ال�ضخ�ضيات  اأن  يالحظ  الديني،  والق�ض�ص  الكرمي،  القراآن  من  االأخذ  وغري 
الطقو�ص الدينية املختلفة، من �ضالة اال�ضت�ضقاء حني اأ�ضابهم القحط واجلفاف، يت�ضرعون 
اإىل اهلل لينزل لهم الغيث واملطر، فتخرج لهم االأر�ص من خرياتها، ويقومون كذلك ب�ضنة من 

�ضنن االأنبياء واأولياء اهلل ال�ضاحلني، وهي الدعاء والت�ضرع اإىل اهلل، فيدعي بني بي�ضان:
3) الرواية، �ص249، �ص250

4) القراآن الكرمي، �ضورة هود، اآية 41، اآية 44
5) د. كاظم جهاد، مرجع �ضابق، �ص 52

6) الرواية، �ص250
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 اللهم ربنا باعد بني اأ�ضفارنا...
اللهم ربنا ا�ضقنا غيثا غدقا. وجا طبقا. 

بني  وقبيلة  املارقة،  خ�ضران  بني  قبيلة  على  وغ�ضبك  وعقابك  عذابك  �ضلط  ربنا  اللهم 
زرقان الفا�ضقة وقبيلة بني حمران الكافرة، وقبيلة بني �ضودان الظاملة وبقية القبائل كلها... 

اللهم عذب هذه القبائل كلها عذابًا �ضديدًا«.)1)
مبناه  فياأخذون  ال�ضريف،  النبوي  الدعاء  يف  كذلك  بي�ضان  بني  قبيلة  اأفراد  يحول  وهنا 
نطاق  فيكون �ضمن  ا�ضتخدامًا جمانبًا ال�ضتخدامه احلقيقي،  وي�ضتخدمونه  معناه،  ويغريون 
م�ضتوى التنا�ص التحويلي التعديلي، اإذ حدث تغيري يف م�ضتوى املعنى، فالدعاء معروف دومًا 
يف اخلري وال يجوز الدعاء يف ال�ضر، اأو على اأحد، فا�ضتخدم ماهو نابع من روح االإميان والنقاء 
يف غري حمله، ليبني اأن من يدعون الدين، ويدافعون عنه، هم نف�ضهم بوؤرة �ضر، بل يج�ضدون 
و�ضلوكيات  الدينية  امل�ضطلحات  اأن  من  الرغم  على  نف�ضه،  الن�ص  هذا  واأن  نف�ضه.  ال�ضر 
االأ�ضخا�ص ظاهريًا دينية، اإال اأنها يف جوهرها بعيدة كل البعد عن الدين، ال تعرف اإال قتل 

النف�ص التي حرم اهلل قتلها اإال باحلق.
وبذلك يت�ضح اأن الروائي عبدامللك مرتا�ص قد وظف الن�ص الديني يف روايته، اإىل اأق�ضى 
حد، وكان التفاعل الن�ضي بني الن�ص ال�ضردي والن�ص القراآين، من اآيات قراآنية، وق�ض�ص 
ديني، تفاعاًل بناًء، وم�ضاهمًا يف فهم اأعمق واأبعد، للعمل الروائي، فاأ�ضبحت البنية الن�ضية 
القراآنية وال�ضردية، بنية واحدة، ملتحمة البناء متاآزرة، لتقدم دورًا وظيفيًا هامًا يف تو�ضيل 

احلمولة املعرفية واالأيديولوجية واجلمالية للن�ص االأدبي.
2( التنا�س القراآين يف »متاهات ليل الفتنة«:

يتجلى التنا�ص القراآين يف رواية »متاهات ليل الفتنة« الإحميدة عيا�ضي يف �ضورة »طه«، من 
خالل م�ضهد غريب يف الرواية، ال يكاد القارئ  يعرث على الرابط بينهما اإال باالإح�ضا�ص بني 
املفارقة، وال�ضخرية املوؤملة، بني موقفني، موقف مو�ضى عليه ال�ضالم، وهو يخلع  حذاءه، الأنه 
يدخل الوادي املقد�ص، املكان الذي يكلم فيه اهلل، وهو كليم اهلل. بينما املنت الروائي يعر�ص 
منزل  اإىل  رفاقه  من  جمموعة  مع  يدخل  وهو  خوجه،  علي  ال�ضحفية،  ال�ضخ�ضيات  الإحدى 
اأ�ضلوبية مغايرة يف  اجلرنال ومل يخلع حذاءه، فيذكر ال�ضارد من الن�ص القراآين يف طريقة 
ترتيب االآيات القراآنية: »حينما دخلنا وظاللنا خلفنا خلعت حذائي وخلع عمر حذاءه، بينما 
اجلامع  اأدخل  الراأ�ص،  يف  ال�ضدى  »طه«،  �ضورة  اأ�ضداء  حذاءه  يخلع  ومل  خوجه  علي  دخل 

1) الرواية، �ص118
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واأحمو ما على اللوحة بال�ضل�ضال واأغم�ص القلم الق�ضبي احلر يف املدواة. ويتال�ضى ال�ضرير 
و�ضط ال�ضخب والبيا�ص ويف قلب �ضواد احلروف. واأ�ضداء »طه« متوج وجتول يف جماري هواء 
الذاكرة اأن اخلع نعليك. اال�ضم طه. �ضاد�ضًا )واإن جتهر بالقول فاإنه يعلم ال�صر وما اأخفى 
)�ضابعًا اهلل ال اإله اإال هو له االأ�صماء احل�صنى) ثامنًا )وهل اأتاك حديث مو�صى) 9 )اإذ راأى 
اأن نارا فقال الأهله امكثوا اإين اآن�صت ناراً لعلي اآتيكم منها بقب�ش اأو اأجد على النار هدى) 

10  )فلما اأتاها نودي يامو�صى اإين اأنا ربك فاخلع نعليك اإنك بالواد املقد�ش طوى).)2)
يت�ضح من الن�ص اإن جوهر التنا�ص هو دخول علي خوجة بحذائه اإىل منزل اجلرنال، الذي 
�ضيالحظ فيما يلي من عر�ص �ضيقوده اإىل حتفه، ومقارنة منزل اجلرنال، واملثول اأمامه، مثل 
الوادي املقد�ص، الذي دخله مو�ضى عليه ال�ضالم، وخلع نعليه. وطبعًا هذا من باب ال�ضخرية، 
واملفارقة بني احلالتني، فاالإن�ضان ال يخلع حذاءه اإال عند دخوله االأماكن املقد�ضة، امل�ضاجد 
والكعبة ال�ضريفة. اأما غري ذلك فال يفر�ص على املرء اأن يخلع حذاءه، اإال من باب االحرتام 
عند العرب، عند دخولهم اإىل املجال�ص العربية، فاإنهم يخلعون احلذاء احرتامًا لالأ�ضخا�ص 
احلذاء  عن  احلديث  الأن  اآخر،  معنى  حتمل  احلذاء  فكرة  اإن  يبدو  ولكن  اأمامهم.  الذين 
اأنواع  ي�ضف  �ضفحة.  وع�ضرين  ثالثًا  167).اأي  حتى   143( �ضفحة  من  كبريًا،  حيزًا  ياأخذ 
االأحذية، واأماكن �ضنعها، منها ماهو اأ�ضباين ومنها ماهو اإيطايل. ويحلم يف يوم من االأيام 
اأن اجلرناالت اليرتدون احلذاء. هل احلذاء رمز لل�ضلطة املادية، للقوة، للو�ضيلة التي تو�ضل 
االإن�ضان اإىل طريقه، وهدفه، وبدونه ال ي�ضتطيع ال�ضري، هل الأن علي خوجة ميلك ال�ضجاعة 
الأنه احلذاء  اأو غريه. هل  �ضلطة اجلرنال  تهمه  فال  قوة،  اأي  اأمام  وال�ضمود  التحدي،  على 
الذي يعترب و�ضيلة للو�ضول اأىل الهدف، والطريق التي يرجوها ال�ضائر، اأم الأن اأم علي خوجة، 
يهودية االأ�ضل، وبهذا الذنب قتل، يف بلد امل�ضلم يقتل فيها اأخاه امل�ضلم، فكيف من له عالقة، 

و�ضلة قرابة باليهود. 
اأمري  االأ�ضهب،  احل�ضان  �ضاحب  يزيد  باأبي  والتقائه  للجبل  ذهابه  بعد  قتلوه،  وبالنهاية 

اجلماعة االإرهابية: »علي خوجة قتلوه........ لكن من قتل علي خوجة. ملاذا قتلوه؟.«.)3)
هل االإرهابيون من قتل علي خوجة؟ اأم �ضلطة خفية خافت من ك�ضفه للم�ضتور؟

ويف تنا�ص اآخر مع اآية من �ضورة الرحمن، اليفهم معناه القارئ اإال بعدما ي�ضل اإىل حلم 
ال�ضارد، احميدة، يف اأن اجلرناالت ال يرتدون احلذاء، فاالآية القراآنية هي: »يعرف املجرمون 

2) رواية »متاهات ليل الفتنة«، �ص144
3) الرواية، �ص156



200201

ب�ضيماهم فيوؤخذ بالنوا�ضي واالأقدام، فباأي اآالء ربكما تكذبان«)1). اأما احللم فهو: »جرناالت 
اأمر  وحار يف  ليلة.  ذات  احميدة  اإثرها  على  ا�ضتيقظ  التي  االأحالم  اأحد  كان  اأحذية،  بدون 
احللم. مل يعرث على معنى اأو تف�ضري يف تف�ضري االأحالم عند ابن �ضريين. كانوا بدون اأحذية. 

بل ي�ضريون اأمام املالأ حفاة. اأقدامهم عارية«.)2)
واإنهم  منهم،  البلد  وحترر  اجلرناالت  حكم  من  التخل�ص  يف  احميدة  من  نبوءة  هذه 
�ضيتجردون من احلكم وال�ضلطان؛ اإذ اإنه معروف يف تف�ضري االأحالم اأن ال�ضلطان اإذا �ضوهد 
يف املنام بدون حذاء، فهو دليل على فقد ال�ضلطان واملكانة التي هو فيها. اأو الأنهم خارجون عن 
احلق، ف�ضوف ينالون العذاب لتخاذلهم عن خدمة ال�ضعب، »فيوؤخذوا بالنوا�ضي واالأقدام«، 
واالأماين، كماهو عند  املكبوت،  ليعرب عن الالوعي  ال�ضارد،  اإنه يبقى جمرد حلم يحلمه  اأم 
فرويد يف تف�ضريه لالأحالم. يت�ضح اأن املقبو�ص القراآين قد حتلل يف الن�ص، من خالل تو�ضيح 
ماأ�ضاوي  واقع  يف  �ضواها  له  يتبق  مل  التي  واأحالمه  ال�ضارد،  واأماين  واملفارقة،  ال�ضخرية 

وخميف.
التنا�ص هنا، قد يعرتيها نق�ص، الأن  البحث يف فهم داللة  اإن حماولة  القول  يبقى  ولكن 
ن�ص ال�ضارد حول احلذاء غام�ص وجمهول. ويف حاالت التنا�ص يعد مثل هذا الن�ص املبهم 
والغام�ص، من اأنواع التنا�ص الذي يقدم مونتاجًا ال تنافذ فيه، »فيعجز القارئ عن العثور على 

ترابطات بائنة بني العنا�ضر املتنافرة للن�ص«.)3) 
ومل يخل الن�ص من روح الت�ضوف، وتقدي�ص االأولياء، وهي ظاهرة مل يترباأ منها العرب 
امل�ضلمون، واأكرث ماتظهر باالأحياء ال�ضعبية، على الرغم من اأن االإ�ضالم حرمها، الأن الويل يف 
الثقافة ال�ضعبية، له من القدا�ضة، التي جتعل االأ�ضخا�ص يوؤمنون به، وباأن دعوته م�ضتجابة، 

فيجعلونه حاجزًا بينهم وبني اهلل، وهذا يدخل يف باب ال�ضرك. فال وا�ضطة بني العبد وربه.
ولكن هذا ال يلغي اأن هذا االجتاه اإن كان ميثل يف جانب من جوانبه، و�ضع حاجز بني العبد 
وربه، اإال اأنه من ناحية اأخرى، يعرب عن حمبة لل�ضخ�ص اخلري، ومرحلة من التقرب اإىل اهلل، 
اإليها، واالإن�ضان بطبيعته جمبول على حب  اأو الو�ضول  اأي �ضخ�ص التقرب منها،  ال ي�ضتطيع 
فيذهب  اهلل،  من  التقرب  اإىل  فيها  يتوق  فتعرتيه حلظات  مغرياتها،  اإىل  واخل�ضوع  الدنيا، 
اإىل االأولياء ويعي�ص يف اأجوائهم احلميمية. واالأدب يعرب عنها من �ضمن مايعرب عنه من حياة 
ال�ضعوب، وتوجهاتها على اختالف م�ضاربها واأهوائها، ويف االإبداع الروائي اجلزائري، يالحظ 

1) القراآن الكرمي، �ضورة الرحمن
2) الرواية، �ص161

3) د. كاظم جهاد، مرجع �ضابق، �ص53
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اأن الق�ض�ص ال�ضعبي ميثل »اأحد اأ�ضكال التعبري االأكرث بروزًا يف ثقافة املجتمع ال�ضعبي، فهو 
يروي يف التجمعات ال�ضعبية، يف البيت واحلي وال�ضوق واملقهى والدكان ومقام الويل وميدان 

العمل وامل�ضجد الخ..«.)4)
»�ضرية  مثل  االأدبي  الرتاث  ق�ض�ص  اإىل  باالإ�ضافة  متمثاًل،  ال�ضعبي،  الق�ض�ص  وبالطبع 
»اأبي زيد الهاليل«، )التي  الهمة«، و«�ضيف ذي يزن«، و�ضرية  »االأمرية ذات  عنرتة«، و�ضرية 
بنى الروائي وا�ضيني االأعرج روايته »نوار اللوز« عليها، يف ذكره لتغريبة بني هالل)، فاإنها 
الذي  اخل�ضر  �ضرية  مثل  من  ال�ضاحلني،  االأولياء  ذكر  على  منها،  كبري  جانب  على  ترتكز 
انت�ضر يف املجتمع اجلزائري، و�ضرية عبدالقادر اجلياليل، فعر�ضت له العديد من الروايات 
اجلزائرية، والتي تربز يف رواية »متاهات ليل الفتنة«، مقدمة �ضورة كاملة جلل�ضة روحية، يف 
اأحد احلفالت التي تقيمها الن�ضاء املتقدمات يف ال�ضن، وكما هو معروف اإن الن�ضاء اأكرث اإميانًا 
نافذة  من  يتابع احلفل  »وظل حميدو  ال�ضارد:  فيقول  الرجال،  من  ال�ضعبية  املعتقدات  بهذه 
دائرة  ي�ضكلن  االأبي�ص،  يرتدين  مو�ضمات  معظمهن  ن�ضاء  الباحة:  على  املطلة  الكبري  البيت 
وا�ضعة، تقف »املقدمة« يف الو�ضط تردد »اهلل حي، اهلل حي، اهلل حي« ثم ترتقي اإىل مدارج 

ال�ضماء »اهلل .. اهلل .. اهلل« وتلتحم االأ�ضوات يف تناغم وان�ضجام و�ضفافية«.)5)
الطاهر،  الويل  و�ضف  اإىل  لي�ضل  تفا�ضيلها،  باأدق  كاملة  ال�ضارد اجلل�ضة  ي�ضف  وبعدها 

بو�ضف ي�ضبغ عليه �ضفة اجلاللة والعظمة، فيقول:
النور..  من  في�ص  وجهه  االأ�ضوات  �ضتار  خلف  من  اجلياليل  عبدالقادر  �ضيدي  »يظهر 
يتجلى ال�ضوت يف كامل جالله وبالغته ترتفع االأج�ضاد وتهتز: »ياغوث االأعظم قل الأحبائك 
اإال  ثم  فال  فقرهم  مت  فاإذا  الفقر  عن  بالفقر  فعليه  �ضحبتي  منكم  اأراد  من  واأ�ضحابك.. 

اأنا«.)6)
الفقر،  وطلب  الدنيا  يف  الزهد  اإعالن  فعليه  يل  التقرب  يريد  من  باأن  يقول  هنا  والويل 
وال�ضياحة يف ملكوت اهلل، من دون طلب ملتع الدنيا، وهذا مبداأ من مبادئ ال�ضوفية املتعارف 

عليها عندهم.   
وال�ضوؤال هنا، مل وظف موؤلف الن�ص هذا النوع من التنا�ص، وما الدور الوظيفي الذي قدمه 

للن�ص، اإن ورود الن�ص يوحي للمتلقي، دائرتني دالليتني نقي�ضتني لبع�ضهما البع�ص:

ال�ضعبي يف اجلزائر«، جملة »الروؤيا«، العدد االأول، �ضنة 1982م،  4) عبداحلميد بورايو »رواية الق�ض�ص 
اجلزائر، �ص16

5) الرواية، �ص76 
6) الرواية، �ص 80
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احلداثة  عرف  واملعرفة،  االطالع  وا�ضع  مثقفًا،  �ضحفيًا  كونه  ال�ضارد،  اأن  هي  الأوىل: 
ومابعد احلداثة، وو�ضل اإىل مرحلة من الن�ضج جتعله مييز بني ال�ضواب واخلطاأ، وينبذ كل 

العادات والتقاليد البائدة، واملمار�ضات الدينية اخلاطئة.
اإىل  يهدف  �ضافر،  اأ�ضلوب  يف  املعتقدات  هذه  مايقدمون  كثريًا  اأنف�ضهم  »الرواة  اإن  اإذ 
انتقاد من يعتقد فيها مثلما جند يف بع�ص الق�ض�ص التي تروي يف احللقات وتاأتي بعد ذلك 
للفرد  والبيولوجية  النف�ضية  احلاجات  تلبية  يف  تتمثل  التي  والبيولوجية  النف�ضية  الوظائف 
يعي�ضه  الذي  للفقد  الروحاين معاداًل مو�ضوعيًا  وتنمية �ضيكولوجيته«)1). وجعل هذا اجلانب 
املواطن اجلزائري واحلرمان جراء احلرب واال�ضتعمار، وحالة الفقر والعوز التي اأ�ضابته بعد 

اال�ضتعمار.
احلميمية  اأجواء  اإىل  باحلنني  م�ضحونة  الثاين،  امل�ضار  يف  الداللية  الدائرة  الثانية: 
والرتابط  يف االأحياء ال�ضعبية، متمثاًل يف احل�ضرات الدينية، التي تبني اأن اجلانب الروحي 
الديني قوي ومتني يف حياة ال�ضعب اجلزائري، الذي طعن يف دينه واإ�ضالمه وعروبته، واتهم 
بكل ب�ضاطة، باأنه كافر ملحد، ال ل�ضيء �ضوى الأنه يتعامل مع موؤ�ض�ضات الدولة الر�ضمية، التي 
يرف�ضها االإرهابيون لتعطيل االنتخابات التي كانت يف �ضالح االإ�ضالميني. فيقول ال�ضارد وا�ضفًا 
حال حميدو: »ظل حميدو م�ضكونًا بالديوان والفقريات وراح ي�ضعر باالأمل عندما اأ�ضحت مثل 
هذه االحتفاالت تختفي رويدًا، رويدًا من ماكدرة وتتوارى اأمام مظاهر جديدة من احلداثة 
ال�ضائهة  القبيحة  والبناءات  االإ�ضمنت  بلدته مع  اكت�ضحت  التي  الزائفة  والتجليات  املتوح�ضة 

امل�ضيجة نوافذها بالق�ضبان الفوالذية واأبوابها باحلديد«.)2)
فيت�ضح اأن رف�ص حميدو للواقع املاأ�ضاوي، هو الذي يعي�ص عرب اأحالم اليقظة، وفعل التذكر 
الذي يعيده اإىل املا�ضي اجلميل بكل مافيه من ب�ضاطة وتلقائية، ومودة وترابط، على الرغم 

من حالة الفقر، فاإنه يف�ضلها على الواقع القا�ضي مبا يحمله من حداثة يف البناء، وتخلف ردة 
يف �ضمري الب�ضرية.

يوؤكدوا  كي  لالإرهابيني  يحتاج  ال  اجلزائري  ال�ضعب  اأن  ليو�ضح  هنا  ورد  التنا�ص  اأن  كما 
على �ضحة اإ�ضالمه، الأنه �ضعب م�ضلم اأ�ضر على اإ�ضالمه وعروبته على الرغم من التحديات 

ال�ضعبة التي عاناها اجلزائريون اإبان فرتة اال�ضتعمار الفرن�ضي.

1) عبداحلميد بورايو، ال�ضابق، �ص26
2) الرواية، �ص83
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وهذا النوع من التنا�ص يعترب من حاالت التنا�ص، التي ي�ضنفها جيني، باأنها حتريرية، 
)مبعنى التحرير الكتابي ملا لي�ص كتابيا باالأ�ضل))3)، فال�ضارد و�ضف م�ضهد احل�ضرة الدينية 
كاماًل، من اأنا�ضيد واأ�ضعار، وكيفية وقوف االأ�ضخا�ص والو�ضعية التي يكونون عليها. والتنا�ص 
ال�ضعب  تراث  بحفظ  يقوم  كذلك  فهو  وظيفيًا،  دورًا  له  اأن  من  الرغم  على  احلالة،  بهذه 

اجلزائري ال�ضفهي، عرب تدوينه وتوثيقه يف الفن الروائي.
3( التنا�س الديني يف رواية »دم الغزال«:

ال�ض�ضا�ضية  و  االأدبية  و  )التاريخية  امل�ضتويات  ا�ضتملت على عدة من  الغزال«،  »دم  رواية 
التنا�ص  لبنية  امل�ضكلة  امل�ضتويات  كاأحد  الديني،  امل�ضتوى  كان  بينها  ومن  واالجتماعية)، 
العميقة، والتي ك�ضت العمل الروائي بحلة دينية، اأثرت العمل على امل�ضتوى الداليل واجلمايل 

واالإبداعي كذلك.
وكان التنا�ص الديني يف الرواية، م�ضتماًل على اآيات من القراآن الكرمي، واأحاديث للنبي 
�ضلب  يف  ي�ضب  عليه،  اهلل  ر�ضوان  ال�ضحابة  الأحد  وحديث  و�ضلم،  عليه  اهلل  �ضلى  حممد 

املو�ضوع، االإرهاب والتطرف الديني، والفهم اخلاطئ للدين.
االإ�ضالمي،  التاريخ  من  اأخذ  الفتنة«،  ليل  »متاهات  روايته  يف  عيا�ضي  احميدة  كان،  واإن 
ماهو حمرك للفتنة، ومثري، اأي اجلانب املاأ�ضاوي للتاريخ، وي�ضاركه يف ذلك الطاهر وطار يف 
روايته »الويل الطاهر يعود اإىل مقامه الزكي«، فاإن مرزاق بقطا�ص، قد عمد اإىل التنا�ص مع 
التاريخ االإ�ضالمي، واملوروث الديني امل�ضرق، من خالل م�ضادر الت�ضريع االإ�ضالمي، القراآن 
الكرمي، وال�ضنة النبوية ال�ضريفة، ومن مواقف ال�ضحابة ر�ضوان اهلل عليهم، الذين ت�ضربوا 
الكرمي حممد �ضلى  الر�ضول  الب�ضرية،  ال�ضحيح، على يدي معلم  االإ�ضالمي  الدين  مفاهيم 

اهلل عليه و�ضلم.
والقراآن الكرمي له اأثر وا�ضح يف الن�ص ال�ضردي، بدءًا من العنوان الفرعي، االأول »وماقتلوه 
التي �ضاهمت يف  ال�ضردي،  الن�ص  ثنايا  القراآنية يف  الن�ضو�ص  اإىل ورود  وما�ضلبوه«، و�ضواًل 

ت�ضكيل داللة الرواية.
واالآية امل�ضتخدمة هنا يف الن�ص الروائي، »وماقتلوه وما�ضلبوه«، تتنا�ص مع قوله تعاىل 
وماقتلوه  اهلل  ر�صول  مرمي  ابن  عي�صى  امل�صيح  قتلنا  اإنا  »وقولهم  احلكيم:  الذكر  يف 
وما�صلبوه ولكن �صبه لهم واإن الذين اختلفوا فيه لفي �صك منه مالهم به من علم اإال 

3) د. كاظم جهاد، ال�ضابق، �ص51
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اإليه وكان اهلل عزيزا حكيما«.)1) اتباع الظن وماقتلوه يقينا، بل رفعه اهلل 

الراحل املرحوم حممد  الذي يتحدث فيه عن  االأول،  ال�ضارد عنوانًا لف�ضله  وا�ضتخدمها 
قومه  اأتى  فامل�ضيح  وال�ضالم،  ال�ضالة  امل�ضيح عليه  ال�ضيد  بينه وبني حالة  ويربط  بو�ضياف، 
بالنبوءة كي ي�ضلح حالهم ويغري فيهم، ويعبدوا الرب الواحد، فلم ي�ضتجب له قومه، بل كادوا 
اأنهم  لقومه  وخيل  ال�ضماء،  اإىل  رفعه  وتعاىل  �ضبحانه  اأن اهلل  اإال  و�ضلبه،  قتله،  وحاولوا  له، 
قتلوه، ولكن »وما قتلوه وما�ضلبوه«، وهي حادثة �ضهرية بالتالميد، وذكرت يف القراآن الكرمي 
اأكرث من مرة، ووظيفة التنا�ص هنا، هو الربط بني حالتي كل من امل�ضيح عليه ال�ضالم، وحممد 
بو �ضياف وكل من ياأتي باإ�ضالح للكون، وليغري يف احلياة الب�ضرية، فاإنهم يجدون العداء من 
الب�ضر، ومن اأعداء االإن�ضانية، واإن حممد بو �ضياف، واإن قتلتوه ماديًا، واأنهوا وجوده الفعلي 
يف احلياة، فاإنه باق يف التاريخ، الأن التاريخ يدون كل �ضيء، والأنه باق يف �ضمري وروح ال�ضعب 

اجلزائري، ولن ين�ضى اجلزائريون منا�ضاًل مثله، وم�ضلحًا �ضيا�ضيًا من الطراز االأول.
فكان التنا�ص هنا عن�ضر فعال يف تو�ضيح ق�ضد الكاتب، وفهم الف�ضل االأول من الرواية، 
م�ضريته،  فربط  كبريًا،  وجماليًا  دالليًا  بعدًا  بو�ضياف  حممد  الراحل  ال�ضارد  اأعطى  كما 
يزور  الذي  التاريخ  عن  الغبار  ونف�ص  وت�ضريف،  له  تكرمي  هو  امل�ضيح،  ال�ضيد  حياة  مب�ضرية 
االآية  الف�ضل مبفردتني من  واملوؤلف مل يقل ما�ضبق ذكره مبا�ضرة، بل عنون هذا  احلقائق. 
الكرمية، وترك الدور على ذاكرة املتلقي، لي�ضتخل�ص التنا�ص، ويعرف و�ضعه، وحقله الداليل، 
كما ي�ضتخل�ص داللته يف الن�ص ال�ضردي، اإذن فهم التنا�ص مرتوك للقارئ، ليحدده، ويفهم 

داللته. ومل ياأخذ الن�ص القراآين، اأي انحراف يف حتوله الداليل يف الن�ص.
بل ا�ضتغلها ال�ضارد يف فهم كنه داللة الن�ص الروائي.

ويف ن�ص اآخر ياأخذ عبارة دينية: »اإن يتبع احلق اإال قليلون«.)2) 
ويعلق ال�ضارد، ال�ضخ�ضية املحورية يف الرواية، على هذه االآية، مو�ضحًا، عرب تر�ضيعها، 
يف املنت ال�ضردي، داللة هذه االآية، وتف�ضريه لها، فيقول: »هذه احلقيقة القراآنية ت�ضطع يف 
ذهني االآن. احلق اأهله قليلون يف الدنيا. والويل ثم الويل لكل من ت�ضول له نف�ضه اخلروج 
خروجه  كان  واإن  حتى  الع�ضرية  اأعراف  عن  خروجه  كان  واإن  حتى  الع�ضرية  اأعراف  عن 
األي�ص هذا عنوانا لكتاب  اأخناتون:  هذا اقرتابًا من خالق الكون نف�ضه. حممد بو �ضياف، 

1) القراآن الكرمي، �ضورة الن�ضاء، اآية 157- اآية 158
2) مل ن�ضتدل على ن�ص قراآين تثبت فيه االآية التي اأوردها املوؤلف يف روايته
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العقل؟«.)3)    ت�ضتخدم  التي  املجتمعات  ويقعدها يف  الدنيا  يقيم  ر�ضني قد 
وهو بذلك ي�ضيف �ضرحًا وتف�ضريًا اآخر، وفهما واإدراكًا اأعمق لها، الأنها كالم اهلل املحكم 
الذي ال يعرتيه نق�ص، وال باطل، المن بي يديه وال من خلفه. والأنها ت�ضدق على كل مكان 
وناب�ضة من  اأمثلة حية  الكرمية، من خالل  االآية  لهذه  املطلق  تاأييده  ال�ضارد  ويبدي  وزمان، 
االأم�ص، وغريهم  اخناتون  اليوم،  بو�ضياف،  التاريخ، حممد  عليه  ي�ضهد  الذي  الواقع  خالل 
كثري. فاأ�ضبح من يقول احلقيقة مارقًا عن قوانني القبيلة، واأ�ضبح ماهو جميل وجليل، �ضبة 

وتهمة يعاقب عليها املرء.
وتعلي  جمالية،  له  احلقيقة  قول  الأن  »املبالغة«؛  من  نوعًا  ميار�ص  هنا،  ال�ضارد،  وبالطبع 
قائلها، يف الثقافة الب�ضرية ب�ضكل عام، ويف االأديان ال�ضماوية، والدين االإ�ضالمي، على وجه 
اخل�ضو�ص، اأمل يقل الر�ضول الكرمي �ضلى اهلل عليه و�ضلم: »ال�ضاكت عن احلق �ضيطان اأخر�ص«، 
كما اأن املجتمعات االإ�ضالمية، تعترب ال�ضدق من الف�ضائل واملناقب لل�ضخ�ص ال�ضادق. اإال اأن 
االإرهاب،  عن  تتمخ�ص  عنيفة،  حياة  يف  يعي�ص  الأنه  ال�ضياق،  هذا  يف  باملبالغة،  قام  ال�ضارد 

واحلالة النف�ضية، ال جتعله يرى العامل اإال اأكرث �ضوءًا وقبحًا وفظاظة.
هذا من ناحية، ومن ناحية اأخرى الأنه يريد اأن يطرح وجهة نظره، بتاأثري اأكرب، من خالل 
هذه املبالغة، فمبالغة املعنى واملغاالة فيه تقود »اإما اإىل تعميق االأثر اإيجابيًا اأو �ضخه بفل�ضفة 

اأو اأدائية غري مت�ضمنة فيه«.)4)
وبعد التنا�ص مع اآيات من القراآن الكرمي، ياأتي التنا�ص مع اأحاديث الر�ضول �ضلى اهلل عليه 
و�ضلم، ويبني لوحة م�ضيئة يقدمها الر�ضول الكرمي )�ص) و�ضحابته، واإ�ضراقة يدونها التاريخ 

العربي واالإ�ضالمي، كنقطة يف �ضالح الدين الذي يتهم بالتطرف واالإرهاب.
و�ضحابته،  و�ضلم،  عليه  اهلل  �ضلى  الكرمي  الر�ضول  عن  بقطا�ص،  مرزاق  ال�ضارد،  ويقول 
الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم،  بعد وفاة  امل�ضلمني  الفتنة، فتنة  اإىل عهد  يعود بذاكرته  وهو 
والفتنة احلا�ضلة اليوم يف اجلزائر، »واأنا يف قلب هذه املقربة، اأعود بذهني اإىل اأوائل التاريخ 
االإ�ضالمي واإىل ماي�ضمى بعهد الفتنة، فال اأجد ال�ضجاعة يف نف�ضي الإن�ضاف اأحد من امل�ضاركني 
فيها، الأنهم من �ضحابة الر�ضول عليه ال�ضالة وال�ضالم، والأنه قال فيهم: اأ�ضحابي كالنجوم، 
بعدي  ترجعوا  ال  الوداع:  فيهم مب�ضهد عرفات يف حجة  قال  مثلما  اهتديتم،  اقتديتم  باأيهم 

كفارًا ي�ضرب بع�ضكم رقاب بع�ص!«.)5)

3) الرواية، �ص 36
4) د. كاظم جهاد، ال�ضابق، �ص55

5) الرواية، �ص17
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ر�ضوان  ال�ضحابة  من  اأحد  ملوقف  ويتطرق  يتحدث  اأن  يخ�ضى  بقا�ص،  مرزاق  فال�ضارد، 
اهلل عليهم، يف عهد الفتنة، الأنه يعتمد على مرجعية ثابتة، وهي مدح الر�ضول عليه ال�ضالة 
وال�ضالم، لهوؤالء ال�ضحابة، الذين فهموا الدين االإ�ضالمي ال�ضحيح، على يدي معلم الب�ضرية، 
وتزكية النبي )�ص) لهم، واإن اأي واحد منهم، يقتدى به، الأنه يعترب حجة من حجج امل�ضلمني 
يعتمد عليها، فال�ضارد، اأ�ضعف من اأن يناق�ص عهد الفتنة، وموقف ال�ضحابة، هل الأنه مل ي�ضل 
الأن  اأهاًل  جتعله  االإ�ضالمي،  والتاريخ  الدين،  يف  والتبحر  الدينية،  املرجعية  من  مرحلة  اإىل 
يناق�ص هذا التاريخ، اأم الأنه ال يريد اأن مي�ص بامل�ضلمات الدينية، واأن يجتهد فيها، فيخطئ. 
وهذا املوقف من التاريخ، من قبل املوؤلف، يذكر القارئ مبوقف اآخر مناق�ص له، ومعار�ص، 
وهو موقف الطاهر وطار يف روايته »الويل الطاهر يعود اإىل مقامه الزكي«، التي يقوم فيها 
مبراجعة وم�ضاءلة للتاريخ االإ�ضالمي، وعدم ر�ضى املريدين يف املقام، على موقف خالد بن 
الوليد جتاه مالك بن نويرة، وو�ضولهم باالجتهاد والقراءة والتحليل لبنيات التاريخ االإ�ضالمي، 
اأن خالد بن الوليد ر�ضي اهلل عنه، اأخطاأ، م�ضتندين بذلك اإىل قول اخلليفة اأبي بكر ال�ضديق، 
لقد اجتهد خالد واأخطاأ. مع اإقرار الطاهر وطار يف مقدمة الرواية، بنزاهة اخلليفتني اأبي 

بكر ال�ضديق، وعمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنهما.
وكذلك يالحظ اأن مرزاق بقطا�ص ي�ضري اإىل مقولة الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم، وتو�ضيته 
ال�ضف  باب احلر�ص على وحدة  وهذا من  فيتقاتلوا،  كفارًا،  باأن اليعودوا  واأمته،  لل�ضحابة 
االإ�ضالمي، واإن الر�ضول قد اأر�ضى دعائم هذا الدين من خالل املمار�ضة والتطبيق، فلم يكون 

االختالف؟!
كما ي�ضري مرزاق بقطا�ص اإىل اإعجابه ال�ضديد ب�ضخ�ضية �ضعد بن اأبي وقا�ص ر�ضي اهلل عنه، 
الأنه قال كلمة، هي الف�ضل واحلكم يف الفتنة احلا�ضلة، وهو مايقوله عنه ال�ضارد: »اأنا االآن 
اأبدي اإعجابي واإكباري ل�ضعد بن اأبي وقا�ص الذي اآثر ال�ضالمة فاتخذ من القوم املت�ضارعني 
مكانًا ق�ضيًا وقال قولته التي اأرددها بيني وبني نف�ضي كلما احتدم ال�ضراع بني االأ�ضقاء يف هذا 

العامل العربي الف�ضيح: اإئتوين ب�ضيف ينطق فيقول هذا موؤمن وذاك كافر!«.)1) 
مرزاق بقطا�ص ي�ضري اإىل ن�ص �ضحابي جليل، من باب التمني اأن هذه القولة حتل يف قلب 
اأخيه  وجه  يف  والعدوان  البغي  �ضيف  متطرف  اأ�ضهر  ملا  كنهها  مدركًا  جزائري،  مواطن  كل 
امل�ضلم. كما يقوم بدور املنا�ضل عن هذا الدين االإ�ضالمي، ليربهن اأن الدين االإ�ضالم بريء 
من هذه العقليات املتطرفة واملنحرفة اأيديولوجيا، والتي تتخذ من الدين �ضتارًا تخفي خلفه 

اأطماعها ال�ضيا�ضية والرغبة يف الو�ضول اإىل ال�ضلطة.
1 الرواية، �ص17
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باهلل  العميق  اإميانه  به  يوؤكد  ن�ضًا  يذكر  فاإنه  اغتياله  االإرهابيون  يحاول  عندما  اإنه  كما 
تعاىل واإنه يوؤدي ال�ضرائع والفرائ�ص باأمت وجه، فيعترب كالمه متماهيًا مع مقولة �ضعد بن اأبي 
وقا�ص ر�ضي اهلل عنه، ومعاداًل مو�ضوعيًا له. فيقول: »ومرزاق بقطا�ص، بن رابح البحار، �ضار 
يف الدرب مع من �ضار. الوطنية حترقه يف ال�ضباح ويف امل�ضاء. العروبة ي�ضتيقظ عليها، وال 

ينام اإال بها. واالإ�ضالم عملة جوهرية يف حياته كغريه من اأهل هذا البلد«.)2)
والأنه وطني من الطراز االأول، واالإ�ضالم جوهر حياته فاإنه يغتال، جزاء اإ�ضالمه ووطنيته. 
ولو اتبعت مقولة �ضعد بن اأبي وقا�ص ر�ضي اهلل عنه، ملا اأغتيل وجرى له ماجرى هو واأخوانه 
اأب�ضع  املفارقة يف  الر�ضول )�ص)، متثل  العبارة، ومن قبلها و�ضية  اجلزائريني. فكانت هذه 
�ضورها، دين اإ�ضالمي يحرم القتل ويجعله من ال�ضبع املوبقات، ومدعون للدين يقتلون على 

ال�ضبهة والظن من دون اأدنى حق.  
4( الفكر ال�سويف يف »الويل الطاهر يعود اإىل مقامه الزكي«:

اأو  القراءة،  ال�ضهلة  الروايات  الزكي«، من  اإىل مقامه  يعود  الطاهر  »الويل  مل تكن رواية 
قراءتها،  ت�ضتهويه  من  اأي  الداللية،  �ضفراتها  يفك  وال  قرائها،  من  قارئ  الأي  الفهم،  طيعة 
كداأبه يف  وطار  الطاهر  الأن  وهلة.  اأول  من  اال�ضت�ضالم  ياأبى  ون�ص ع�ضي  متمنع،  ن�ص  هي 
بقية اأعماله االإبداعية، يقدم جتربة »تبلغ الذروة وت�ضل الثورة على املقايي�ص اأوجها بكتابة 
ملحمة فنية رائعة كان وراءها ال�ضاأن اجلزائري امللغز«.)3) وكذلك الأن روايته هذه، على وجه 
�ضبه غائبة  تبدو  اإذ  الرواية،  املوؤطرة الأحداث هذه  التحديد، فيها »ي�ضعب حتديد احلكاية 
عبارة عن جمموعة من ال�ضور وامل�ضاهد املرتاكمة واملبعرثة، تعر�ص للويل الطاهر يف تفاعل 
مع املكان والزمان. فتبدو مبثابة عالمات على اأحداث مفاجئة، االأحداث التي اأثرت على الكل 
وخريت اجلميع باجلزائر وخارج اجلزائر، واأثرت على الويل الطاهر ودفعته اإىل البحث عن 

مكان وزمان اآخرين، فكانت الرواية وكانت امللحمة كما اأكد على ذلك وطار«.)4)
وقارئ هذه الرواية، كما اأ�ضلف كاتبها، يف مقدمتها، اإنه يحتاج اإىل اأن يت�ضلح بثقافة وا�ضعة، 
واأن يعود اإىل الرتاث، ليقراأه جيدًا، ويفهم اأحداثه، واجتاهاته، وعلى وجه اخل�ضو�ص، الفكر 

ال�ضويف يف الرتاث االإ�ضالمي، ون�ضاأته، واأبرز اأ�ضا�ضياته.
الفكر ال�ضويف، بارز يف مبنى الرواية وم�ضمونها، و�ضخ�ضياتها، واأحداثها، فالرواية تعتمد 

2) الرواية، �ص104
3) بو �ضعيب ال�ضاوري، قراءة يف رواية »الويل الطاهر يعود اإىل مقامه الزكي«، جريدة االحتاد اال�ضرتاكي، 

العدد 578
4) ال�ضابق
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يف املبنى، على زمن دائري، ومكان مبهم، ي�ضبه اأحد مفاهيم ال�ضوفية »احلالة« التي يعي�ضها 
واملكان،  بالزمان  الوعي  فيها  يفقد  بغيبوبة  ويعي�ص  واملكان،  الزمان  يف  فيتماهى  ال�ضويف، 

فكاأنه يعي�ص يف كل االأزمان واالأماكن، يختلط فيها املا�ضي يف احلا�ضر .
مالمح ال�سخ�سية ال�سوفية يف الويل الطاهر:

فالويل ال�ضويف هو: »العبد الذي يتوىل اهلل �ضبحانه اأمره فال يكله اإىل نف�ضه حلظة، ومن 
يتوىل عبادة اهلل تعاىل وطاعته، فعبادته جتري على التوايل من غري اأن يتخللها ع�ضيان، ومن 

�ضروط الويل اأن يكون حمفوظًا«.)1)
اإال بذكر  وهذه ال�ضمات متوافرة الأبعد احلدود يف �ضخ�ضية الويل الطاهر، فهو ال ينطق 
اهلل، وو�ضيلته الناقة الع�ضباء، التي قيل اإنها ا�ضم ناقة الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم، فيقول 
وحالة  �ضوفيًا،  مفهومًا  كذلك  متثل  والتي  ا�ضتمرت،  كم  اليعلم  التي  غيبته  من  عودته  عند 

يعي�ضها ال�ضويف: 
»اآه. اأخريا.

اإذا كان يخاطب  اأعماقه، وقال ب�ضوت منخف�ص، ال يدري ما  تنف�ص الويل الطاهر من 
نف�ضه، اأم يخاطب االأتان الع�ضباء:

ـ بحول اهلل وحمده هانحن من جديد، نرجع اإىل اأر�ضنا.
�ضدد على كلمة اأر�ضنا، كاأمنا يريد اأن يوؤكد اأنه مل يكن يدري بال�ضبط اأين كانت غيبته 

هذه كل هذا الوقت«.)2)
يحدد مكانه الذي يرومه، وهو املقام الزكي، ولكن قبلها عليه اأن ي�ضلي حتية هلل، ولالأر�ص، 

وللمقام الزكي.
الدينية  املمار�ضات  وذكر،  �ضبق  كما  اأواًل  الطاهر«  »الويل  رواية  الت�ضوف يف  من مالمح 
من  الدين،  يف  املعتدلني  اأو  العاديني،  الب�ضر  عن  لها  ا�ضتخدامه  يفوق  والتي  الكرثة  البالغة 
مثل اللغة الدينية، فهو ال يكاد يذكر اإال باالآيات القراآنية، ومببادئ الدين االإ�ضالمي، من مثل 
االآيات القراآنية التالية: »اأينما تولوا فثم وجه اهلل«، وقوله تعاىل: »اأمل تر اإىل ربك كيف مد 
الظل ولو �صاء جلعله �صاكنا ثم جعلنا ال�صم�ش عليه دلياًل«.)3) وهو بذلك يتحدث عن اأحد 

املطالب التي يتوخاها ال�ضويف، ويطلبها، وهو م�ضطلح »مد الظل«.

1) معجم ال�ضوفية، مرجع �ضابق، �ص434
2) الرواية، �ص16
3) الرواية، �ص17
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ثابتة يف مكانها،  ال�ضم�ص  ولكن  الظل،  اأن ميد  الطاهر يطلب من اهلل يف �ضالته  والويل 
ودعوة الويل الطاهر غري م�ضتجابة، على الرغم من اأنه جل�ص �ضاعات طويلة يبتهل اإىل اهلل 
ويطلبه: »لكن �ضيئًا من ذلك مل يحدث. ال�ضم�ص يف منت�ضف ال�ضماء، والظل ينزل مبا�ضرة 
حتت الع�ضباء غري ميال ال بهذه اجلهة وال بتلك«.)4) فيت�ضح اأن التنا�ص مع القراآن الكرمي 
جاء عك�ضي الداللة، فاالآية القراآنية تتحدث عن قوم اأفاء اهلل عليهم بالظل، واأمدهم بخرياته 
تتحدث  الذين  القوم  باخت�ضار،  الأنه  يجده،  وال  الظل  يلتم�ص  الطاهر،  الويل  بينما  ونعيمه، 
عنهم االآية القراآنية را�ص اهلل عنهم، ولكن قوم الويل الطاهر اأغ�ضبوا ربهم وفعلوا املنكرات، 

فمايحل بهم هو غ�ضب من اهلل و�ضخط عليهم. وهذا وجه املفارقة بني احلالتني ال�ضابقتني.
كما اأن الويل الطاهر، ال يرتك منا�ضبة اأو حدثًا من االأحداث اإال ويقراأ فيها �ضورة االأعلى، 
فهو يف �ضالته ودعائه، يركز على معانيها كثريًا: »قراأ الفاحتة، و�ضورة االأعلى، وتوقف عند 
االآية »�صيذكر من يخ�صى ويتجنبها االأ�صقى الذي ي�صلى النار الكربى ثم ال ميوت فيها 

وال يحيا«.)5)

وكذلك قد »ركز يف دعائه بعد الركعتني، على اأن ال يجعله من االأ�ضقياء الذين ي�ضلون النار 
اأو باالأ�ضح اأن ي�ضتعيد ذاكرته كلها، وال اخل�ضية.  الكربى. واأن ال يعدم الذاكرة مرة اأخرى، 
ما  اأحوى حفظنا  املرعى فجعلته غثاء  واأخرجت  وقدرت فهديت  و�ضويت  يامن خلقت  اللهم 

اأقراأتنا، وي�ضرنا للي�ضرى«.)6)
وهنا قد قام الويل الطاهر، بنرث ماهو منظوم يف القراآن، ففك االآية القراآنية، متو�ضاًل 
بكلماتها التي تبني نعم اخلالق على العباد، لكي يهديه، ويحفظه ما ن�ضيه، ويكون من عباده 
يح�ص  الأنه  الدعاء،  هذا  يف  يلح  كان  اإن  وهو  احلق،  درب  على  ا�ضتقاموا  الذين  ال�ضاحلني 
باخلطر واالبتالء التي متر فيه االأمة االإ�ضالمية، فيخاف اأن ي�ضيع دينه كما اأ�ضاعه قومه. 

واأن يعي�ص يف الظلمات بعد اأن وجد الطريق الذي ال ي�ضل بعده املرء.
وغري اتخاذ االآيات القراآنية ك�ضمة وملمح بارز للغة الويل الطاهر، فاإنه ثمة �ضمات للغة 
ال�ضخ�ضية ال�ضوفية، وهي كما يحددها حممد وتار يف عر�ضه للفكر ال�ضويف يف رواية جنيب 

حمفوظ »ليايل األف ليلة«، باأنها تت�ضم بـ: 
1) الرمز.          2) التبليغ.          3) الق�ضر.

4) الرواية، �ص17
5) الرواية، �ص17
6) الرواية، �ص17
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فالرمز يكون بغمو�ص الكالم، وعدم فهم املتلقي له، اإال اإذا كان مت�ضلحًا باأدوات اإجرائية 
يف فهم م�ضطلحات ال�ضوفية.

فالرمز جتلى يف التلميح واالإ�ضارة بداًل من الت�ضريح، ففي اأحد امل�ضاهد الروائية ي�ضف 
�ضبعة،  الطوابق هي هي،  يوم�ص  اإنه  بل  ال�ضباب.  يغرق يف  »املا�ضي،  املقام:  الطاهر  الويل 

بتمامها وكمالها.... الطابق ال�ضابع. خلوتي وطريقي اإىل حبيبي«.)1)
فكما هو معروف اإن ال�ضوفية تاأتي على مراتب وطبقات �ضبع، يظل ال�ضويف يتدرج فيها 
حتى الو�ضول اإىل املرتبة ال�ضابعة، وهي درجة الويل، الذي يكون له الطابق ال�ضابع الذي حتدث 
واالأذكار.  القراآن  وقراءة  ال�ضالة  يف  العبادة  اإىل  الويل  انقطاع  تعني  واخللوة  اخللوة.  فيه 
عليها  يغلب  التي  االإ�ضراقية  اللغة  »تلك  ال�ضوفية،  التجربة  لغة  اإنها  منها  القارئ  وي�ضت�ضف 

الفي�ص النوراين، واملواجد وال�ضطح وال�ضكر«.)2) 
اأي�ضا يت�ضح الرمز من خالل العناوين الفرعية للرواية: »حتليق حر«، »العلو فوق ال�ضحاب«، 
»ال�ضبهللة«، »يف البداية كان االإقالع«، »حماولة هبوط اأوىل«، جميعها عناوين غام�ضة ومبهمة، 

وال تتاأتى معانيها اإال بعد اأكرث من قراءة متاأنية. كما تبني يف الف�ضل الرابع من هذا البحث.
اأما امللمح الثاين الذي تت�ضم به اللغة ال�ضوفية يف الرواية، هو التبليغ، اأي اللغة التي تتوخى 
�ضيغة االإبالغ يف االأمر واالقناع، وال يت�ضنى للمتلقى الرف�ص، الأنها لغة تبلغ باأن هذا االأمر هو 
�ضبيل اخلال�ص والتغيري، من مثل قول الويل الطاهر يف الرواية، الإحدى املريدات يف املقام، 
عند تعر�ضهن للروؤيا واحدة تزورهن يف املنام، فهو يف �ضدد حل هذه امل�ضكلة، ياأمرها قائاًل: 
»ال حياء يف الدين. لقد كلفني اهلل برعايتكن، فيجب اأن اأعلم بكل �ضغرية اأو كبرية يف حياتكن 

باملقام الزكي«.)3)
ويف مو�ضع اآخر يف الرواية، يو�ضح الويل الطاهر عرب اللغة االإبالغية التقريرية هدفه من 
هذه العودة اإىل االأر�ص: »نعيد اجلهاد يف �ضبيل اهلل، اإىل ماكان عليه، ون�ضتاأنف الفتوحات. 
وكوبنهاقن،  وباري�ص  مو�ضكو  املرة،  هذه  ون�ضل  واالأندل�ص،  واملغرب  الق�ضطنطينية،  ن�ضتعيد 

والهند وال�ضند وكل العامل. يدخل النا�ص اأفواجًا يف دين ربهم اأو يدفعون اجلزية«.)4)
الويل الطاهر حدد هدفه من عودته وهو اإعادة اجلهاد من جديد، والفتوحات االإ�ضالمية، 

1) الرواية، �ص24
2) ثناء اأن�ص الوجود، مرجع �ضابق، �ص55

3) الرواية، �ص64
4) الرواية، �ص60
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واإن كان امل�ضلمون االأوائل قد و�ضلوا بفتوحاتهم اإىل االأندل�ص، فالويل الطاهر هنا، ومن خالل 
اللغة االإبالغية: )نعيد، ن�ضتاأنف، ن�ضتعيد، يدخل كل النا�ص) يريد اأن يفتتح مو�ضكو وباري�ص 

وكوبنهاقن.
اأما الق�ضر يف اللغة، فهو كذلك وا�ضح، يف حوارات الويل الطاهر، فهو ال يكاد اأن ينطق 
بجملة اأو جملتني فقط، اإما �ضوؤال، اأو اأمر، اأو جملة خربية مقت�ضبة، وتربز يف احلوار التايل 
الويل  قبالة  االأول  الطالب  »جل�ص  املقام:  يف  املريدين  واأحد  الطاهر  الويل  بني   دار  الذي 

الطاهر، فبادره بال�ضوؤال:
ـ ذكرين مبا اأ�ضمتك به اأمك.

ـ مالك بن نويرة.
ـ هكذا. مالك بن نويرة اجلفول، دفعة واحدة.

ـ نعم ياموالي.
ـ اأواًل تدري اأنه مات مرتدًا، على يد خالد بن الوليد؟”.)5) 

فاللغة هنا لغة موجزة، خمت�ضرة، اإبالغية، ق�ضرية، فيها الرمز عن�ضر �ضائد، باالإ�ضافة 
اإىل الفي�ص الروحاين واالإ�ضراقي فيها منت�ضر انت�ضاره يف اأي ن�ص �ضويف. والبد من االإ�ضارة 
اإىل اأن الن�ص الروائي هنا قد توزع على لغتني متباينتني، يحتمها فعل الق�ص، وهي لغة �ضردية 
ت�ضجيلية بحتة توثق للحدث من دون القرب من اللغة االأدبية التي تت�ضم باالنفعال واخليال، 
فكانت تعر�ص للحدث الروائي وم�ضاره يف الرواية، واللغة الثانية هي لغة التجربة ال�ضوفية 
ن�ضان  الأنهما  “التجليات”،  الغيطاين  جمال  ن�ص  مثل  ذلك  يف  مثله  عر�ضها.  �ضبق  التي 

روائيان يعتمدان احلكاية ال�ضوفية مدارًا لل�ضرد.
وغري اللغة كعالمة دالة على التعالق مع ال�ضوفية، تربز �ضخ�ضية الويل الطاهر، واأفعاله 
واأعالم  وال�ضنة  الكتاب  هي  الدينية  ومرجعيته  االأول.  املقام  يف  مت�ضوف  رجل  اأفعال  هي 
االأيديولوجيات  بقية  على  يطلع  الوقت  نف�ص  يف  ولكنه  ال�ضهروردي،  مثل  البارزين  ال�ضوفية 
املعا�ضرة واأعالمها، فقد اختلط بثقافات كل االأزمان وبجميع اأنواع املعارف، وهو بذلك يبدو 
هذه  وباأي  يتجه،  وجهة  اأي  يعرف  فال  واالجتاه  ال�ضخ�ضية  متزعزع  نف�ضه  الوقت  يف  م�ضتتًا 
االأيديولوجيات يتحرك. وي�ضفه ال�ضارد بالو�ضف التايل: “لقد قراأ الفل�ضفة، و�ضكنه من �ضكن 
ال�ضهروردي، فعاد يف كتبه االأوىل يبحث عن جذور الوثنية، يف جتاويف الوديان واالأهرامات، 
ثم �ضوى بني االإخوان امل�ضلمني واملالحدة وال�ضيوعيني، وراح ي�ضتنطقهم يف اأعمال كثرية، ثم 

5) الرواية، �ص69
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“�ضجن” اهلل يف حارته وجعل االأنبياء فتوة العهود املختلفة. فهمه الن�ضارى واليهود، فكافاأوه 
ليكون رمزًا وقدوة، ون�ضبًا ملخنا الفا�ضد”.)1) 

ومرجعية  يتما�ص  فاإنه  الفكرية،  الطاهر  الويل  مرجعية  يبني  كان  اإن  ال�ضابق  الن�ص 
مو�ضع  الروايات  من  وغريها  الرواية،  هذه  يف  املقدم  الروائي  املنت  يف  الو�ضويل  االإرهابي 
الدرا�ضة، فهو مثقف يف الدرجة االأوىل قراأ واطلع على الثقافات املعا�ضرة اأح�ص بقيمة العلم 
والعمل، فاأتت النظم ال�ضيا�ضية و�ضتت اأحالمه واآماله، فاأ�ضبح ذاتا مه�ضمة، ومل ت�ضكن روحه 
يف  اجلهاد  فاختار  املاأ�ضاوي،  الراهن  من  بدياًل  الديني  احلل  وو�ضع  اهلل،  من  بالتقرب  اإال 
�ضبيل اهلل، واإقامة دولة اإ�ضالمية جديدة على اأ�ض�ص غري �ضليمة، و�ضيلتها الدم والقتال، وهذا 
الوطن  �ضميم  يف  �ضركا  وجعلته  والن�ضارى،  اليهود  للعرب،  املعادية  الدول  ا�ضتفادته  الذي 
من  معها  ومن  ال�ضخ�ضية  هذه  يف  هنا  التنا�ص  وجاء  اجلزائر.  ال�ضودان،  م�ضر،  العربي، 
مريدي ومريدات املقام، وامل�ضكلة احلا�ضلة يف املقام، من توهان فكري وروحي وا�ضطراب يف 
الروؤية التي تزور الفتيات والفتيان يف �ضاعة واحدة من الليل، ليبني التناق�ص والتوهان الذي 
تعي�ضه االأمة االإ�ضالمية واجلزائرية، وال�ضياع والت�ضرذم يف عامل متطور ومتقدم، وعامل اآخر 
يرى وجوده وكينونته يف جاه ال�ضلطة والع�ضرية، واتخاذه من الع�ضباء و�ضيلة للتنقل بداًل من 

الو�ضائل احلديثة.
وكما تقول اإحدى الدرا�ضات عن الرواية باأن التنا�ص وتوظيف ال�ضخ�ضية ال�ضوفية قدم 
االإ�ضالمية ال  الدولة  اإقامة  يعترب م�ضروع  الذي  الطاهر  »الويل  اإن  للرواية وهو  دورًا وظيفيًا 
باملعوذتني  يبداأ  اأن  وهو  منكو�ضًا،  يقراأ  م�ضليًا  ماقراأ  اإذا  فهو  ال�ضالة،  اإقامة  حتى  يح�ضن 
ثم يرتفع اإىل البقرة، وال�ضنة خالف ذلك، ويف احلديث اإنه قيل البن م�ضعود اإن فالنا يقراأ 

القراآن منكو�ضًا، قال: »ذلك منكو�ص القلب«.)2)
وهذا التعدد والتباين يف اأدوار �ضخ�ضية الويل الطاهر انعكا�ص طبيعي لالأو�ضاع املقلوبة يف 
الوطن العربي واجلزائري. فكان التنا�ص هنا تقنية فنية يتو�ضل بها الطاهر وطار للك�ضف عن 
تناق�ضات املجتمع اجلزائري واالإ�ضالمي، كما هو كذلك و�ضيلة لف�ضح وك�ضف عقلية املثقف 

االأ�ضويل واأفكاره ال�ضاللية عرب تبني منطقه ال�ضلفي متمثاًل يف ذروة التدين وهو الت�ضوف.
من العر�ص ال�ضابق يتبني اأن الن�ص الديني كان من اأهم املقبو�ضات املتنا�ص فيها يف املتون 

1) الرواية، �ص68
2) �ضاكر واأحالم �ضلقي، حتليل اخلطاب االأدبي يف رواية »الويل الطاهر يعود اإىل مقامه الزكي«، اجلمهورية 
اجلزائرية الدميوقراطية وال�ضعبية، وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، جامعة ورقله، كلية االآداب والعلوم 

االجتماعية، عام 2002م، �ص22
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الروائية للروايات اجلزائرية املعا�ضرة التي جعلت من االإرهاب والتطرف مدارًا حكائيًا لها. 
وذلك الأن مدار العنف امل�ضي�ص هو الدين االإ�ضالمي، وت�ضيي�ص الدين وجعله مطية للو�ضول اإىل 
االأهداف واالأطماع ال�ضيا�ضية. وميكن تقدمي اخلال�ضة النقدية التالية عنها، وهي تكاد تكون 
مطابقة ملا قدمه حممد وتار يف كتابه »توظيف الرتاث يف الرواية العربية املعا�ضرة«، يف يحثه 
عن ا�ضتخدام تقنية التنا�ص لدى االأدباء العرب، مما يوؤكد على وحدة الهم العربي، والرتابط 
الوثيق بني امل�ضرق العربي واملغرب العربي، واإن الثقافة العربية املعا�ضرة تنهل من تراث عربي 
العرب  وتاريخ  ال�ضريفة،  النبوية  وال�ضنة  االإ�ضالمي،  الدين  اأول ماي�ضتند عليه  ي�ضتند  واحد، 
امل�ضلمني القدمي، وعلومهم املختلفة، على الرغم من الدور الذي لعبه اال�ضتعمار )الفرن�ضي ـ 

الربيطاين) يف تغريب االأمة العربية عن دينها ولغتها وتراثها العظيم. 
واال�ضتنتاجات تتوزع على اأربع نقاط على النحو التايل:)3)

اأ�ضكال كثرية للتنا�ص الديني، متوزعة على االأخذ من القراآن الكرمي، واحلديث  1- هناك 
ال�ضريف، واأقوال ال�ضحابة ر�ضوان اهلل عليهم، واالأحداث ال�ضهرية يف التاريخ االإ�ضالمي 
اخلا�ضة بالدين، واأبرزها حادثة الفتنة يف عهد عثمان بن عفان ر�ضي اهلل عنه، وحركة 

الردة يف عهد اخلليفة اأبي بكر ال�ضديق ر�ضي اهلل عنه. 
ال�ضياق الذي زرع  واإبدال داللته يف  الكامل،  القراآين  الن�ص  اأخذ  التنا�ص يف      كما حدث 
القراآين،  الن�ص  من  كلمة  بذكر  اأو  الن�ص،  من  بقطعها  ما،  كلمة  بتغيري  اأو  الن�ص،  به 
وترك االأمر لذاكرة املتلقي اللتقاطها وفهم مدلولها، اأو لرت�ضيع كالمه بالن�ص القراآين، 
مثل مافعله عبد امللك مرتا�ص يف رواية »مرايا مت�ضظية«، ومرزاق بقطا�ص يف رواية »دم 

الغزال«، باالإ�ضافة اإىل رواية »الويل الطاهر يعود اإىل مقامه الزكي«.
2- لقد �ضيد بع�ص الروائيني بنية الن�ص الديني، واأ�ضادوا عليها معمار رواياتهم التي ا�ضتقت 
من الن�ص الديني على م�ضتوى االأحداث، وال�ضرد، وال�ضخ�ضيات، كما هو حا�ضل يف رواية 

»متاهات ليل الفتنة«، و«مرايا مت�ضظية«.
     مل يخل التنا�ص الديني من الق�ضة الدينية، من مثل ق�ضة الطوفان التي حدثت ل�ضيدنا 
نوح عليه ال�ضالة وال�ضالم، التي وظفها عبد امللك مرتا�ص يف رواية »مرايا مت�ضظية«، 
نوح  قوم  حياة  انتهت  كما  الدماء،  بطوفان  تنتهي  املتطرفة  ال�ضخ�ضيات  حياة  وجعل 

بطوفان البحر.

3) د. حممد وتار، مرجع �ضابق، �ص178
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رواية  يف  كبرية،  ب�ضورة  ال�ضويف،  الن�ص  عرب  العذاب  من  اخلال�ص  فكرة  جاءت  لقد   -3
ال�ضويف  “الرتاث  من  الروائيون  اأخذ  اإذ  الزكي”،  مقامه  اإىل  يعود  الطاهر  “الويل 
االن�ضراف عن اللذات و�ضهوات النف�ص والزهد يف احلياة الدنيا، واملراتب التي يرتقيها 
االإن�ضان املت�ضوف للفناء يف اهلل، واإدراك احلقيقة املطلقة، كما مت طرح ال�ضوفية حاًل 

للخال�ص من الظلم وال�ضر واال�ضتغالل”.)1)
ثالثًا: التنا�س الأدبي )املعار�سات الأدبية(

عديدة،  ب�ضور  الدرا�ضة،  مو�ضع  اجلزائرية،  الروائية  املتون  يف  االأدبي  التنا�ص  ظهر 
وم�ضتويات متنوعة، على م�ضتوى ال�ضكل وامل�ضمون، وعلى م�ضتوى البنية احلكائية، اأو باإ�ضارات 
عابرة، وملحات ب�ضيطة، اأي كان التنا�ص االأدبي اآخذًا حيزًا كبريًا من م�ضتوى احلكاية، اأو �ضور 

و�ضطحات متفرقة غري مقننة ومركزة.
كما توزع التنا�ص االأدبي على دوائر داللية ثالث: دائرة داللية خارجية، التنا�ص الكائن 
االأ�ضلي.  الن�ص  لغة  وبغري  وثقافته،  بيئته  عن  غريبة  روائية  ون�ضو�ص  الروائي،  الن�ص  بني 
اأمة واحدة وثقافة  التنا�ص بني ن�ضو�ص ملبدعني من  التي يكون فيها  ودائرة داللية داخلية: 
ولغة واحدة، مثل لغة الن�ص االأ�ضلي. ودائرة ذاتية: يحدث فيها التنا�ص مع ن�ضو�ص املبعدع 

نف�ضه.
والتنا�ص كذلك ينق�ضم اإىل ثالثة اأق�ضام بح�ضب طبيعة االأدب نف�ضه، رواية و�ضعر وم�ضرح، 
م�ضتوى عال من  يوؤكد على وجود  الروائية اجلزائرية، مما  الن�ضو�ص  متوافر يف  كله  وهذا 
لكل  التايل،  العر�ص  يف  هذا  و�ضيت�ضح  الن�ضو�ص.  يف  واالأدبية  واجلمالية  املعرفية  احلمولة 
رواية على حدة، بغية الو�ضول اإىل فهم الداللة الكلية من التعالق الن�ضي يف كل منت روائي، 

ومن بعدها يبحث يف الداللة النهائية لهذا التنا�ص االأدبي.
1(التنا�س الأدبي يف رواية »متاهات ليل الفتنة«:

والدينية  التاريخية  الن�ضو�ص  من  العديد  على  الفتنة«  ليل  »متاهات  رواية  ا�ضتملت 
وال�ضيا�ضية، ومن بينها كانت الن�ضو�ص االأدبية اآخذة حيزًا ال باأ�ص به من املنت الروائي، مما 
�ضكل ظاهرة اأدبية ت�ضتحق البحث والتاأويل. والن�ضو�ص املقبو�ص منها توزعت على ن�ضو�ص 

�ضعرية، اأقوال الأدباء عامليني، وهي على النحو التايل:

1) ال�ضابق، �ص179
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2(املرثية ال�سعرية يف »متاهات ليل الفتنة«:
وتر  على  تعزف  مرثية  واليوم،  االأم�ص  مرثية  اإال  ماهي  الفتنة”  ليل  “متاهات  اإن  حقًا   
احلا�ضر  وفل�ضطني  والعراق  فاجلزائر  العربية،  االأمة  قلب  �ضميم  يف  اجلرح  ي�ضب  موؤمل، 
اأبيات �ضعرية  البئي�ص، كما قدم ن�ضو�ضًا تاريخية تدين املا�ضي. وال�ضارد يقدم التنا�ص مع 
ما�ضيًا  كانت حتمل  التي  بغداد  الكلمى،  بغداد احلزينة  فيه  يرثي  ل�ضاعر عراقي، جمهول، 
جمياًل جميدًا، وبغداد اليوم التي فقدت عر�ضها واأ�ضاعت مملكتها، واأ�ضبحت رهينة ذكريات 
املا�ضي املجيد، وجتليات احلا�ضر االأليم، فيو�ضف �ضعدي، �ضديق والد وردة، زوجة ال�ضارد، 

يقدم مرثية العراق من ماكدرة اجلزائر: 
“يطل من ماكدرة.. يرهف ال�ضمع، طنني يف ال�ضماء..
تناجيه بغداد من وراء البارابول وحتى زحمة الورق...

بغداد االأم�ص
بغداد اليوم

دهاليز وحرب وجنون..
بغداد املتاهة

بغداد يف متاهة”.)2)  
احلرب  دهاليز  �ضوى  ويومها  اأم�ضها  بني  فاليرى  لبغداد،  مرثية  يقدم  ال�ضعري  الن�ص 
واجلنون، وت�ضاطر اجلزائر العي�ص يف احلزن واملتاهة، فما يحدث للجزائر اليوم هو نف�ضه 
لالأمة  م�ضرتك  اإرث  احلزن  واإن  العربي.  الهم  وحدة  الن�ص  فيبني  بالعراق،  يحيط  الذي 
فكيف  متاهة،  يف  تعي�ص  كذلك  وهي  اإدراكها،  �ضعب  متاهة  ذاتها  بحد  بغداد  واإن  العربية، 
يدرك القارئ الو�ضع، الذي يذهل العقول واالأب�ضار، وال�ضارد يريد اأن يوؤكد من خالل التنا�ص 
مع هذه االأبيات متاهي اجلرح اجلزائري مع اجلرح العراقي، واأن املواطن العربي اليرجو من 
اليوم �ضوى ماجاء به االأم�ص، اأم�ص بغداد احل�ضارة العبا�ضية العريقة، التي �ضيعها اأبناوؤها 

بعد اأن تكالب عليها االأعداء!!  
الق�ضيدة  نهج  على  اأخرى  وكتابة  الق�ضيدة،  اأبيات  بني  يخلط  ال�ضارد  اأن  الغريب  ومن 
التي  الق�ضيدة  اأبيات  وبني  بينها  يقابل  الق�ضيدة،  من  جزء  كاأنها  وردة،  عن  فيها  يتحدث 
تتحدث عن العراق، وماهو اإال تاأكيد من ال�ضارد على وحدة احلالة بني العراق واجلزائر، واإن 

اغتيال االأحالم واالأرواح قدر م�ضرتك بينهما، يف الن�ص التايل:

2) الرواية، �ص32
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حائرة كالزئبق يف املحرار. قول..                          النادي  »يالرتاب 
يندلع التنور براأ�ص اخليمة ثم تهر الريح  �ضفت »هم« يالرتاب �ضفت                         

وتن�ضب اأنيابًا وخمالب، ثم يئن اجل�ضد  نزلوا                                      
وينزف.

...بغداد... بغداد... بغداد،،   هبطوا                                          
زرعوا املوت وراحوا                          

زرعوا زريعة الدم والغم وراحوا)1)
مقتطفات من �ضعر فوزي كرمي)2)*       

كتبت يف لندن 90/8 – 91/3
فطريقة الكتابة هنا، والتقابل بني الن�ضني الن�ص اجلزائري، والعراقي، تبني املاأ�ضاة التي 
يعانيها البلدين، وبذلك يكون التنا�ص لي�ص من اأجل ر�ضد روح املفارقة، بل جاء لتاأكيد فكرة 
واإن  واحد،  وعدو  واحد،  بخطر  مهددة  االأمة  واأن  البع�ص،  يع�ضه  مع  العربي  الواقع  متاهي 

اختلفت االأ�ضباب واملالب�ضات.
يدخل التنا�ص يف دائرة التنا�ص الداخلي، بني اأثرين اأدبيني ينتميان الأمة واحدة، حتاور 
الن�ص الروائي املتاأثر، مع الن�ص ال�ضعري املوؤثر، لي�ضكال تفاعاًل ن�ضيًا جديدًا يربهن على 
جمرد  اأو  املعجمية  بدالالتها  »التكتفي  التي  والكلمات  اللغة  عرب  من  واحدة،  اإن�ضانية  حالة 
االإحالة على حدث اأو حالة معينني، ولكنها تعمل كرموز باملفهوم ال�ضيميائي«)3)، لتتيح للموؤلف 
اأ�ضبحت االآن مك�ضورة، ممحوة، م�ضطبة، مبعرثة،  الكلمات كلها  الف�ضيحة وكاأن  من خالل 

فتبقى معانيها مغلوطة، ملب�ضة اإىل درجة اأنها اأ�ضبحت ال تعني يف نظره �ضيئًا«.)4)
2( اأبو يزيد يف عيون ال�سعراء:

يقدم الن�ص الروائي كذلك تنا�ضًا مع اأبيات �ضعرية توثق لوفاة اأبي يزيد، وتذكر �ضيئات 
هذا الرجل، بداًل من ذكر مناقبه وح�ضناته كما هو معروف عند العرب، وذلك راجع لالأذى 
التي وردت يف كتاب »عيون  االأ�ضعار  ال�ضارد  االإرهابية، فيذكر  باأفعاله  اأبو يزيد  الذي قدمه 

االأخبار«، وهي: 

1) الرواية، �ص35
2)*فوزي كرمي، �ضاعر عراقي، ولد يف بغداد عام 1945م، هاجر بعدها اإىل لبنان، واأكمل درا�ضته فيها، له 

العديد من الدواوين ال�ضعرية، مثل: »مكائد اآدم«، »ال نرث االأر�ص«، »ليل اأبي العالء«
3) د.ح�ضني خمري، مرجع �ضابق، �ص124.

4) ر�ضيد بو جدرة، رواية »معركة الزقاق«، املوؤ�ض�ضة الوطنية للكتاب، اجلزائر، 1986م
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»فيا هامة غادرا �ضحنها       فاإذا )اأبو يزيد) يف كف الردى
وقد هتك ال�ضك اأ�ضتارها      موثق اجليد بحبل من م�ضد

وياحلية به خا�ضئا حا�ضرا     واهي الركن ذليل امل�ضتند«)5)
قدمه  وكيف  يزيد،  اأبي  االإرهابي  عاقبة  يو�ضح  الت�ضمني،  عرب  املقدم  ال�ضابق،  فالن�ص 
الوظائف  ليقدم  اأتى  قد  التنا�ص  اأن  ال�ضابق،  الن�ص  من  وي�ضت�ضف  ب�ضعة،  ب�ضورة  ال�ضعراء 

الداللية التالية:
في�ضيد  االأخالقي،  والقبح  اجلمال  بق�ضية  يهتم  كان  دائًما  واالأدب  الفن  اأن  بيان   (1

بال�ضخ�ضيات التي متثل االأخالق الفا�ضلة، كما ينبذ التي �ضدها.
2) تاأكيد وجود �ضخ�ضية اأبي يزيد، من خالل توثيقها يف اأكرث من ق�ضيدة الأكرث من �ضاعر.

3) ال�ضخرية والتهكم من حال اأبي يزيد، وحال كل من ت�ضول له نف�ضه خرق القوانني الب�ضرية، 
واغتيال االإن�ضانية.

4) يقدم الن�ص كذلك نظرة ا�ضت�ضرافية، يحاول ال�ضارد من خاللها اأن يقول، اإن م�ضري اأبي 
يزيد اليوم، مقرتن مب�ضري اأبي يزيد االأم�ص، واإن املد االإرهابي �ضينتهي، كما انتهى اأبو 

يزيد، و�ضت�ضبح االأحداث اجلارية مدونات تاريخية و�ضعرية وروائية.
ثانيًا: اأقوال الأدباء وبدايات الف�سول:

ا�ضتخدم ال�ضارد يف رواية »متاهات ليل الفتنة«، تقنية معروفة من التقنيات االأدبية، وهي 
معروفني،  واأدباء  لفال�ضفة  �ضهرية  باأقوال  ف�ضولها،  من  ف�ضل  كل  وبداية  الرواية  ت�ضدير 
يهدف من خاللها التقدمي الأحداث الف�ضل، وبدورها �ضت�ضاهم بفك بع�ص �ضفرات الن�ص، 

وتعد عتبة من عتبات الن�ص التي ت�ضهم يف فعل التاأويل.
الن�ص  نقل  االقتبا�ص،  طريق  عن  للن�ص  جاءت  قد  التنا�ص،  ت�ضكل  التي  االأدباء  واأقوال 
النحو  على  ف�ضول،  خم�ص  مدار  على  اأقوال  خم�ضة  وهي  به.  الف�ضل  ووت�ضدير  املقتب�ص 

التايل:
1( متاهة املحنة:

ف�ضل يت�ضدره قول للفيل�ضوف واالأديب االأملاين، ياأخذ ال�ضارد من اأقواله، الكلمات التالية:
»ال تطلب من هذا اليوم ومن هذه الليلة اإال ماجاءك به االأم�ص«.)6)

5) رواية »متاهات ليل الفتنة«، �ص62.
6) الرواية، �ص7 
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وفهم  الف�ضل  لقراءة  دالليًا  ومفتاحًا  االأول،  الف�ضل  يف  مهيمنًا  ن�ضًا  جوته  ن�ص  يعترب 
ال�ضيا�ضية والتاريخية واالجتماعية املتجلية عرب املنت الروائي، فجميع االأحداث التي  اأبعاده 
يقدمها املنت الروائي فيه، تدور حول فكرة واحدة هي اأن ال يطلب االإن�ضان من حا�ضره �ضيئًا 
يغاير ما�ضيه، واإن روا�ضب املا�ضي واأحداثه هي التي ت�ضنع اليوم والغد كذلك، الأن احلياة 
فاإن  �ضلحت  اإن  قبلها،  التي  اللبنة  على  ت�ضتند  لبنة  كل  هرمي،  مدرج  وفق  ت�ضري  االإن�ضانية 

البنيان �ضي�ضتقيم وي�ضاد على اأكمل وجه، واإن اأف�ضدت �ضناعتها �ضيتداعى البنيان كله.
فال�ضارد يقدم من خالل التعالق الن�ضي التاريخي، كتاب »عيون االأخبار«، اإفادات تاريخية 
حول وجود اأحداث عنيفة يف املا�ضي، متمثلة باأبي يزيد �ضاحب احل�ضان االأ�ضهب، ميار�ص 
القتل والعنف، با�ضم احلفاظ على الدين، كما هو واقع احلياة اجلزائرية اليوم، حرب طائفية 
م�ضي�ضة دينيًا، فما حدث باالأم�ص، يراه املتابع للتاريخ هو نف�ضه مايحدث اليوم. وهذا ما يوؤكده 

احلوار التايل بني ال�ضخ�ضيات يف الرواية: 
»قال حميدو: »الدم تاريخنا جميعًا ذاكرتنا يف االأم�ص. ذاكرتنا اليوم«

قالت وردة: »اأكاد ال اأ�ضدق اأين كان كل هذا نائما..«
الدم  خلفنا.  الدم  كال�ضالل..  فتدفق  ن�ضيناه  فنه�ص.  تنا�ضيه.  »اأردنا  حميدو:  قال 

اأمامنا«..
قالت وردة: نتجاوز ح�ضارة الدم عندما نكف عن ن�ضيانها.. من الن�ضيان تتغذى ح�ضارة 

الدم«.)1)
يتبني مما �ضبق اإنه واإن تباينت امل�ضميات فاإن احلدث واحد وجتلياته واحدة، والدم اأ�ضبح 
ذاكرة م�ضرتكة للعرب، يف االأم�ص واليوم، فال يرجو االإن�ضان من حا�ضره اإال ماجاء به االأم�ص. 
مبالغة  اأي  دون  لها، من  يعر�ص  التي  الفكرة  تاأييد  اأجل  من  مقولة جوته  ا�ضتخدم  وال�ضارد 
اأو ت�ضخيم للمعنى، اأو قلب للداللة، وكاأن املقولة ت�ضلح الأن تكون اإخت�ضارًا للف�ضل بكامله. 
واال�ضت�ضهاد مبقولة جوته يعترب من باب تعزيز موقف ال�ضارد والفكر الذي يطرحه، مبقولة 

مفكر وفيل�ضوف عاملي احتلت اآثاره القبول والتاأييد عند النا�ص.
وبذلك تتاأكد الفكرة التي تقول باأن: »القراءات املتحدرة من ثقافة موؤلف )�ضانع) الن�ص 
ومن ذكرياته، ت�ضغط عليه يف تلك اللحظات فيحاول قدر االإمكان اأن يتمثلها ويعيد اإنتاجها 
ولكنها تنفلت منه، وتاأتي مت�ضكلة ح�ضب بنية الن�ص على الرغم من اأنها ن�ضو�ص قادمة من 

اأ�ضقاع بعيدة وثقافات متنوعة واأجنا�ص اأدبية خمتلفة«.)2)
1) الرواية، �ص21
2) الرواية، �ص21
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1( هرمان ه�سه ومتاهة اجلرح:
ي�ضدر ال�ضارد الف�ضل الثاين »متاهة اجلرح« من الرواية، مبقولة االأديب العاملي هرمان 
ه�ضه، الهندي االأ�ضل، حائز على جائزة نوبل عام 1946م، ذو اآثار اأدبية خالدة مثل: »لعبة 

الكريات الزجاجية«، و«دميان«، و«�ضدهارتا«.
»اأيام موت الروح تلك االأيام التي ال تخلو من الفراغ العميق والياأ�ص«.)3)

ب�ضعرية بالغة، وبحمولة عاطفية كبرية، يبتدئ ال�ضارد الف�ضل الثاين من الرواية، ليوؤكد 
والياأ�ص  من احلزن  حالة  يعانون  الأنهم  املتناهي،  الروح  ي�ضعرون مبوت  الرواية  �ضخو�ص  اأن 

والفراغ املت�ضخم.
ال�ضارد ي�ضجل من مذكراته متاهة اجلرح يف اجلزائر، يف ماقبل احلرب االأهلية االأخرية، 
ي�ضجل الأيام موت روح املواطن اجلزائري، ومتى انفتح اجلرح اجلزائري، وبداأت املاأ�ضاة يف 
اأ�ضرته فيها، ويطل  اأحداث العنف، فيتطرق لبدء ن�ضاأة حياة  ماكدرة مدينة ال�ضارد، ومدار 
كذلك اإىل حياة املا�ضي التي حملت روح الب�ضاطة، والتدين عرب حلقات الذكر واحل�ضرات 

الدينية. ومن �ضمن ذكرياته ال ين�ضى العنف املحملة به ذاكرته:
»والعنف اأي�ضا اأتذكره..

اكت�ضفته �ضغريًا.. اكت�ضفته يف ماكدرة ويف �ضيدي بلعبا�ص.. كان العنف قانونًا، والالعنف 
ا�ضتثناء و�ضذوذًا، كان مرادفًا للرجولة ولولد البلد.. للفحولة ولالأ�ضطورة التي كان يحلم كل 
اأن يكون هذه االأ�ضطورة.. االأ�ضطورة احلا�ضرة يف حلظة الغياب اجل�ضدي.. االأ�ضطورة  فرد 
لوجه  املكمل  امللمح  العنف  كان  املعا�ص،  واملعا�ص وغري  والعادي  اليومي  احلا�ضرة يف حلظة 

ماكدرة.                    
باالأولياء،  الدين/االإميان  الدعارة،  اإىل جنب  �ضاخمًا  كان يقف  بلعبا�ص..  �ضيدي  وج�ضد 
والتحول  القبلية  �ضبه  اجلهوية  النزعات  هيمنة  اجلهل،  املدقع،  الفقر  املت�ضاعدة،  التجارة 

الداعر للمجتمع الريفي املديني اإىل املجتمع احل�ضري الهجني«.)4)
اإذن كانت بداية اجلرح، عندما حتولت ماكدرة من الوداعة اإىل مدينة تفرت�ص كل القيم 
اجلميلة والنبيلة، جتعل من العنيف اأ�ضطورة االأ�ضاطري، والقتل رمز البطولة، والتدين يقف 
بجانب الدعارة، فقر يقابله غنى عند بع�ص الطبقات، نزاهة اأخالقية ت�ضيع يف و�ضط اإنهيار 

3) ح�ضني خمري، مرجع �ضابق، �ص103
4) الرواية، �ص63
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القيم، فراغ روحي وياأ�ص يجعل ال�ضخو�ص بداًل من التعلق باهلل الواحد االأحد، يتعلقون باالأولياء 
فتكرث احل�ضرات الدينية، والتو�ضل باالأولياء بداًل من اللجوء ال�ضادق هلل.

كل هذا كان رافدًا حقيقيًا للعنف وحمفزًا له، الرغبة بالقوة وال�ضيطرة حولت ال�ضباب اإىل 
اإرهابيني، واملجتمع اإىل فرق متنافرة يختبئون خلف االأبواب خ�ضية من املجهول القادم، فهذا 
ال�ضارد مبقولة  والتي عرب عنها  ال�ضخ�ضيات،  الذي عا�ضته  والياأ�ص  والفراغ  الروح  هو موت 
هرمان ه�ضه، اأولي�ص اأبرز مايف االأدب اأن يك�ضف عن اإن�ضانية االإن�ضان، ويربز النقاط امل�ضيئة 

واملظلمة بحياته. 
فيالحظ اأن مقولة هرمان ه�ضه واملقولة ال�ضابقة جلوته، �ضاهمت يف توجيه املتلقي لقراءة 
معينة، يق�ضدها ال�ضارد، ويق�ضد اأن يفهمها القارئ كما هي من دون تاأويالت خاطئة، فهي 
مبثابة احلماية االحرتازية للن�ص من الت�ضريح اخلاطئ للن�ص، واأن يكون القارئ طفيليًا على 
الن�ص. ويف حالة الرواية هذه اأي�ضا، متاهة املتاهة، يجد القارئ نف�ضه حمتاجًا لهذه االإ�ضارات 

الداللية ليفهم م�ضامني الن�ص.
�ضارت  واأمناط  و�ضيغ  »عنا�ضر  اإىل  بالرجوع  الكاتب  قام  ال�ضابق،  االقتبا�ص  خالل  ومن 
الكفاية  مبافيه  العري�ص  اجلمهور  لدى  معروفة  �ضيفراتها  اأو  وامل�ضمونية  البنائية  اأ�ضرارها 

ليمار�ص عليه تفكيكًا واإعادة بناء �ضروريني لـ«بالغه« اجلديد«.)1)
اإعادة البناء ملقوالت املفكرين واالأدباء ال�ضابقة، واإحاللها يف الن�ص هو بال�ضبط ماقام به 

احميدة عيا�ضي يف املنت الروائي.
2( جنيب حمفوظ ونظرته للتاريخ:

العاملي جنيب حمفوظ، يف  االأديب امل�ضري  الرواية، تظهر مقولة  الثالث من  يف الف�ضل 
بداية الف�ضل: »لي�ص يف التاريخ اأ�ضياء حلوى«)2) لت�ضري اإىل اأن التاريخ مليء باملاآ�ضي والنكبات 
التاريخية، ت�ضدر هذه املقولة من اأديب عاملي له م�ضرية طويلة مع التاريخ امل�ضري والعربي، 
اأول مابداأ روائيًا يكتب يف الروايات التاريخية من مثل »كفاح طيبة«، و«العائ�ص يف  فقد بداأ 
احلقيقة«، وثالثيته ال�ضهرية، التي تعد من اأ�ضدق الروايات التي اأرخت لتاريخ م�ضر احلديث، 
و�ضجلت للتطورات ال�ضيا�ضية واالجتماعية واالقت�ضادية ولتعاقب االأجيال امل�ضرية يف حقبات 
ت�ضبغ عليها �ضفة  فاإنها �ضادرة عن جتربة وخربة،  يقول مقولة  متباينة، فهو عندما  زمنية 

امل�ضداقية.
1) د.كاظم جهاد، مرجع �ضابق، �ص43

2) الرواية، �ص141
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اأول مايعر�ص له ال�ضارد يف هذا الف�ضل »متاهة الغبار«، حادثة تعطيل الرئي�ص اجلزائري 
ال�ضابق االنتخابات اجلزائرية، واأثرها يف ن�ضوب احلرب االأهلية اجلزائرية، فهي الفتيلة التي 
اأججت نار الفتنة الطائفية. ثم يعر�ص ملع�ضلة من معا�ضل التاريخ، وهي بدء حركة اجلهاد 
ال�ضوفياتي:  للجي�ص  االأفغاين  املتطرف، وحرب اجلب�ص  االإ�ضالمي  التيار  ون�ضاأة  باك�ضتان  يف 
»هاهم الرو�ص يدبرون. وهاهو نظام كابول ال�ضيوعي يتداعى. وهاهي �ضاعة االإ�ضالم تنزل 
من ال�ضماء. تهبط علينا يف دفئها ن�ضرًا ربانيًا«)3). ولكن احللم يف ن�ضاأة الدولة االإ�ضالمية 
يخفق؛ الأنه ال يعتمد االأ�ض�ص ال�ضليمة لن�ضاأة الدولة االإ�ضالمية، بل يعتمد على قوة ال�ضيف التي 

�ضتنهزم اأمام رغبات ال�ضعوب يف التعاي�ص وال�ضالم.
من  ب�ضعة  �ضور  اإال  ماهي  املتتابعة،  االغتياالت  االنتخابات،  تعطيل  االأفغانية،  احلرب 

التاريخ، توؤكد اأنه لي�ص به اأ�ضياء حلوى.
4( »وحده املوت هو الطبيب«:)4(

�ضادرة  كانت  واإن  وهي  نيت�ضه،  فريدرد  االأملاين  الفيل�ضوف  اإىل  تن�ضب  ال�ضابقة  الكلمات 
من فيل�ضوف، اأي ينتمي اإىل احلقل الفل�ضفي، غري االأدبي، حمل اال�ضتغال بهذا املبحث، فاإن 
العبارة نف�ضها حملت بعدًا جماليًا، واإن�ضانيًا كبريًا، وعلى الرغم من اإنها عبارة خمتزلة، اإال 
اإنها مكثفة احلمولة الداللية، م�ضورة ملاأ�ضاة االإن�ضان الذي اأعيته احلياة واأثقلته بكاهلها، فلم 
يقراأ  االإن�ضان،  باالأمل، ومباأ�ضاة  االإح�ضا�ص  ينهي  الذي  الطبيب،  املوت، هو  �ضوى  �ضافيًا  يجد 

القارئ هذه العبارة، فيلوح لذاكرته بيت املتنبي ال�ضهري:
وح�ضب املنايا اأن يكن اأمانيا      كفى بك داء اأن ترى املوت �ضافيا       

من حوايل األف �ضنة واملتنبي يخاطب نف�ضه ويرى املوت هو ال�ضايف من عذاب الروح، واأن 
جل اأمانيه املنايا، والبيت يعد من الن�ضو�ص الغائبة التي ي�ضتح�ضرها ال�ضرد، ال عن طريق 
الت�ضريح بها مبا�ضرة، بل عن طريق: مقولة نيت�ضه اأواًل، وعن طريق مدار االأحداث يف الف�ضل 

التي توؤكد على هذا البيت.
هذا البيت باالإ�ضافة اإىل مقولة نيت�ضة اللذان ي�ضدران عن ماأ�ضاة ب�ضرية، تبقى ن�ضو�ضًا 

مهيمنة على الف�ضل الرابع، وعلى ذهنية القارئ وهو يتتبع ال�ضرد.
ويقراأ املتلقي املقولة، يف هذا الف�ضل، على اأكرث من قراءة، واأكرث من تاأويل، على النحو 

التايل: 
3) الرواية، �ص160
4) الرواية، �ص233
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العتمة والظالم، والقتل والدمار  اإال  1) املوت هو الطبيب للمواطن اجلزائري الذي اليرى 
ال�ضامل الذي ميالأ االأرجاء، اإن خرج للعمل وجد االإرهابيني يف قارعة الطريق يرتب�ضون 
به، واإن قعد عن العمل مات من اجلوع، وكيف ال، واالإرهابيون يرون من مهمتهم قتلهم، 
فيقول اأحدهم: »ظللنا طوال الطريق �ضامتني ال اأريد اأن اأفكر فقط عندما ن�ضل �ضندخل 
اإليهم، ننزع اأبواب بيوتهم وننزع مالب�ضهم وجنتثهم كاالأرانب من جحورهم ونذبحهم. 

نبجرهم. يتمرغون كال�ضياه يوم عيد االأ�ضحى..«.)1) 
2) ثمة موت اآخر تطرحه الرواية غري املوت اجل�ضدي، وهو املوت الروحي واملعنوي، وموت 
القيم االإن�ضانية، موت االأمل والتفاوؤل، موت االإرادة والعزمية واالإ�ضرار والتحدي، فيعر�ص 
وطموحاتهم،  اآمالهم  حتطمت  الذي  االإرهابيني،  من  ملجموعة  كامله  يف  الرابع  الف�ضل 
و�ضيعوا هدفهم من احلياة، فاختاروا حياة اجلبل، والتخفي وراء حياة الكهوف والغابات، 
مودعني االأمل والطموح والفل�ضفة والفكر الذي قراأوه وعا�ضوا معه �ضني حياتهم، حاملني 
فاأحد  به،  العمل  واأرادوا  در�ضوه،  الذي  العلم  تطور  ومتطورة،  وراقية  جديدة،  بحياة 
اأبوها،  اأ�ضماء، فرف�ضه  الزواج من حبيبته  اأراد  االإرهابيني دخل �ضلك االإرهاب عندما، 
مما اأثر يف نف�ضه كثريًا، ب�ضبب ظلم املجتمع له، و�ضطوة التقاليد الظاملة)2). واالآخر كمال 
من�ضور، الذي قراأ واطلع على ثقافات ع�ضره، وت�ضبع بروح االأدب واالأدباء، وذهب للمدينة 
ف�ضدمته بنبذها لكل القيم االإن�ضانية، فقرر نبذ هذه احلياة اجلاهلية، كما ي�ضفها �ضيد 

قطب، واالنتماء اإىل جماعة جمال فوزي.)3) 
من هنا يعترب انحراف م�ضرية ال�ضباب املتعلمني والطموحني، ودخولهم اإىل حقل االإجرام، 
يعترب موتًا لي�ص لل�ضباب وحدهم، بل للوطن الذي يحتاج للطاقات ال�ضابة من اأجل بناء اليوم 

والغد.
الذي  من�ضور،  كمال  �ضخ�ضية  خالل  من  ال�ضاخرة،  املفارقة  من  نوعًا  التنا�ص  قدم   (3
قراأ االأدب واأحبه كثريًا، وتعلق ب�ضعراء لهم ب�ضمتهم االإن�ضانية يف حياة متذوقي اللغة 
بالعرف  قرت  التي  االأعراف  فمن  اإرهابيًا،  يكون  اأن  �ضديدة  ب�ضهولة  يتقبل  وال�ضعر، 
االإن�ضاين، اإن قارئ االأدب تنغر�ص يف نف�ضه رهافة احل�ص، والبعد عن الق�ضوة واجلالفة، 
فكيف يتحول بهذه ال�ضهولة اإىل اإرهابي وجمرم: “كنت م�ضهورًا بني اأترابي واأ�ضاتذتي 
العالء.  واأبي  املتنبي  مثل  ال�ضيت  ذائع  �ضاعرًا  اأ�ضبح  اأن  االأكرب  طموحي  بال�ضاعر، 

1) الرواية، �ص235
2) الرواية، �ص260
3) الرواية، �ص245
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هذان ال�ضاعران كانا ميالآن علي كل وجداين، وتاأخذ اأ�ضعارهما بلبي اأميا ماأخذ”.)4)
ليعلن  اجلاأ�ص،  ورباطة  املكابر  والزهد  الطموح  ال�ضاعرين،  اأي  منهمًا،  تعلم  اأنه  ويعلن      
بعدها بفرتة وجيزة من دخوله اجلامعة اأنه اأ�ضيب باخليبة: “اأ�ضبت بخيبة كربى وفرت 
اأ�ضبح  اأن  اأريد  كنت  اأنني  تذكرت  كلما  والقرف  باخلجل  اأ�ضعر  وعدت  لالأدب  حما�ضي 

�ضاعرًا كاملتنبي واملعري”.)5)
فهذا يكون على معر�ص املفارقة التي تعر�ص حلالني متغايرين، من �ضخ�ص مفعمًا بال�ضعور 
د�ضتورًا  والرتابي  �ضيد قطب،  كتب  وجد يف  اإن�ضاين،  ماهو  كل  نابذ  اإن�ضان  اإىل  واالإح�ضا�ص، 

ومعتقدًا يدين به.
ال�ضارد،  فكرة  تاأييد  اأجل  من  اأتت  ال�ضابقة  املقوالت  كما  نيت�ضه،  مقولة  اإن  القول  يتبقى 
بروح  ي�ضي  الذي  الواقع  وال�ضخرية على  التهكم  اأجل  للحياة، كما جاءت كذلك من  ونظرته 

الياأ�ص، فاليرى االإن�ضان احلل اإال باملوت، وحده املوت هو الطبيب. 
5- كاتب يا�سني يرثي وطنه:

يا�ضني،  لكاتب  كلمات  ال�ضارد  يقدم  الكوابي�ص«،  »متاهة  الرواية،  من  االأخري  الف�ضل  يف 
كاتب رواية »جنمة«، الروائي اجلزائري الذي كان من اأبرز الروائيني اجلزائريني املوؤ�ض�ضني 
للفن الروائي يف اجلزائر، واالأب الروحي للكثري من االأدباء اجلزائريني، من بينهم اأحالم 
م�ضتغامني، واحميدة عيا�ضي، واالأخري اأخذ من اأقواله القول التايل، ليتقا�ضما ال�ضكوى والبوح 

يف رثاء الوطن اجلريح، فيقول كاتب يا�ضني:
اأم�ضهم يف راأ�ضي فهم ماثلون اأمامنا اأبدا »اأرى وطني.. اأراه فقريا معدما        
ومل يعد لدينا الوقت الكايف للحاق بهم    اأراه مليئا بالرجال قطعت روؤو�ضهم       
كاتب يا�ضني ».)6) اأح�ص هوؤالء الرجال واحدا، واحدا           
من الوا�ضح اأن ال�ضارد واإن ابتداأ بالتنا�ص، اخلارجي، مع كتاب عاملني، فاإنه ينهي روايته، 
لريثي  والهموم،  االآالم  نف�ص  ي�ضاطره  جزائري،  كاتب  مع  داخلي،  بتنا�ص  االأخري،  بف�ضلها 
كالهما الوطن اجلريح، فالتنا�ص ال تفهم داللته يف الف�ضل االأخري من الرواية اإال يف ال�ضفحة 

االأخرية منها، اإذ يقول ال�ضارد:

4) الرواية، �ص243
5) الرواية، �ص243
6) الرواية، �ص261
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»�ضراخ فزع وعويل ي�ضقون �ضدر الظالم �ضماء حمراء واأفق عامر بالرعب..
و�ضفوره  كامل عرائه  املوت يف  وعواء.  بكاء  تو�ضالت.  االجتاهات.  كل  ترك�ص يف  اأرجل 

يطرق االأبواب...«.)1)
ال�ضارد  بينما  واأغتيلوا،  روؤو�ضهم،  الذين قطعت  االأبطال  الثورة  يرثي رجال  يا�ضني  كاتب 
يف  من،  �ضد  ومن  بال�ضبط،  يحاربون  من  يعرفون  ال  الذين  كافة،  اجلزائري  ال�ضعب  يرثي 
الثورة اجلزائرية كانت احلرب بني امل�ضتعمر الفرن�ضي، واجلزائري ابن االأر�ص الذي يدافع 
عنها، لكن يف الو�ضع الراهن فمن يحارب من، االأخ يحارب اأخيه، هذا الفرق بني احلالتني 

بني مقولة كاتب يا�ضني، وبني طرح الرواية.
املقولة هذه، باالإ�ضافة اإىل �ضابقها من املقوالت، ت�ضنف �ضمن الن�ضو�ص املوازية، التي 
حتدث عنها جريار جينيت فيما ي�ضمى بالن�ضية املتعالية، فتكون من �ضمن املقدمات لالأعمال 
اأن  �ضبق  وكما  االأدبي.  االأثر  اأ�ضداء  تتحدث عن  التي  واالأقوال  النا�ضر،  ومقدمات  الروائية، 
ذكر، لها فائدة يف اأن حتافظ على وجهة النظر التي يريد اأن يطرحها املوؤلف ال�ضمني عرب 
الن�ص، واأن ال يتطرف املتلقي بقراءتها قراءة مغايرة، فهي تكون قناديل ت�ضيء طريق التلقي 
لديه،  الروؤية  م�ضار  ويحدد  القارئ،  عند  التلقي  اأفق  من  هذا  يحد  اأال  ولكن  للن�ص،  اجليد 
اإذن هذا اخلطاب املقدماتي، كما يقول اأحد الباحثني: »يحدد اأفق القراءة وتوجيهها العام 

ويحيلها على م�ضارب الروؤيا ومرجعيات الفكر«.)2)
ومرجعياته  وثقافته،  نف�ضه  القارئ  طبيعة  على  متوقف  االأمر  هذا  اإن  القول  يجب  ولكن 
الثقافية، هل هو قارئ �ضهل ينقاد اإىل مقوالت الن�ص ب�ضهولة من دون ممار�ضة اأي نقد عليه، 
اأو يكون قارئ فطن ومثقف يعي مايكتب ومايقدم من مقوالت، فيمار�ص فعل القراءة، ويقوم 

بتفكيك وحدات الن�ص واإعادة بنائها.
2( حوار الآداب العاملية يف »دم الغزال«:

ميار�ص مرزاق بقطا�ص يف روايته »دم الغزال«، تقنية التنا�ص ممار�ضة الناقد واملحاور، 
اإنه يتحاور مع االآثار االأدبية اخلالدة،  اليقبل بجميع مايطرح من فكر، وال يرف�ص الكل، بل 
التنا�ص،  وظائف  اإحدى  وهذه  االآخر،  بع�ضها  على  ويعدل  بع�ضها،  مع  ويتعاي�ص  فيتوافق 
امل�ضكوت  املناطق  يف  ويبحث  ونتاجه،  ال�ضابق  تراث  قراءة  يعيد  اأن  البد  فالالحق  ودواعيه، 
عنها. فالتنا�ص من �ضمن ا�ضتتباعاته املعرفية التي حتدث عنها جيني، كونه عملية اختطاف 

1) الرواية، �ص268
2) ابراهيم احلجري، »�ضعرية التنا�ص يف نهارات مغ�ضولة مباء العط�ص«، �ص16
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ثقايف، كما يرى املفكر الفرن�ضي غي ديبور، وهو ممار�ضة النقد على الن�ضو�ص التي تتالقح 
هذه  والأن  مافيها.  اأف�ضل  وحتريك  وتعيد  اخلطابات  هذه  حدود  على  ليوؤ�ضر  االأدبي،  واالأثر 
الن�ضو�ص قد تعود اإىل ع�ضور تاريخية قدمية، فاملتقدم تكون له وجهة نظر جديدة طرحتها 
اآليات العلم احلديث، فيعدل مايحتاج اإليه، كما اإنه ي�ضري اإىل نقاط م�ضيئة يف الفكر العاملي، 
ناف�ضًا عنها دثار الن�ضيان. وهذا ماقام به مرزاق بقطا�ص من خالل التقاطع مع اأعمال عاملية، 

يبدو على النحو التايل:
اأ- النزعة الأوديبية والنزعة الإرهابية:

واإ�ضراكهم معه يف همومه  العاملية،  لالآداب  ال�ضارد  ات�ضم بطابع مميز وهو حوار  الن�ص 
وال�ضهرة،  الذيوع  من  لها  ن�ضو�ص  مع  فيتالقح  وطنه،  فيها  يبكي  التي  مرثيته  ويف  املعا�ضة، 
ويغر�ضها يف بنية ن�ضه، ويف ن�ضيج الرواية، وهنا يقرتب مرزاق بقطا�ص يف روايته هذه من 
اآتية من اأخرى، ويجب »اأن يتحقق هنا  ماي�ضميه اأحد النقاد بالتلقيم، تلقيم غر�ضة بف�ضيلة 
ت�ضافر للغر�ضتني اأو اجل�ضمني ال�ضتيالء غر�ضة اأو ع�ضو يدين بوجوده للطرفني، دين ميكنه 

من العمل«.)3)
ال�ضارد يف الف�ضل االأول يناق�ص ق�ضية موت الرئي�ص اجلزائري الراحل حممد بو�ضياف، 
وي�ضف الوح�ضية التي اكت�ضت بها حادثة قتله، ويربطها بقتل اأوديب الأبيه امللك، ويجعلها اأ�ضد 

وح�ضية من ق�ضة اأوديب، من خالل تعليقه التايل:
مايحدث يف اجلزائر ب�ضورة متكررة، اأ�ضبح ال يحمل طابع الغرابة، اأو مغزى وبعد فكري 
واأيديولوجي، اإنها الوح�ضية املجردة من اأي �ضمة اأخرى: »هذه احلقيقة بداأت اأمل�ضها مل�ضًا يف 
بالدي مبرور االأيام. الفجاعة تظل فجاعة عندنا لي�ص اإال، وماذلك �ضوى الأنها ال تنطوي على 
بعد ميتازيقي. عندما يقتل اأوديب والده ي�ضعر القارئ اأو املتفرج باأنه اأمام ماأ�ضاة الوجود كلها 
الأنها ذات بعد فل�ضفي وميتافيزيقي، اأما نحن، فنقتل اليوم وغدًا وبعد غد وال ميكن اأن نو�ضف 

اإال بالوحو�ص«.)4)
فالتنا�ص هنا جاء ليو�ضح ب�ضاعة امل�ضهد الذي تعي�ضه اجلزائر، من خالل عر�ص ق�ضة، 
كانت تعتقد الب�ضرية باأنها اأ�ضواأ حادثة قتل حدثت يف العامل، االبن يقتل اأبيه، ويلتم�ص ال�ضارد 
االأبعاد الفل�ضفية وامليتافيزيقية التي وراء حادثة القتل هذه، باأن اأبا اأوديب، قد اأتته نبوة باأنه 
يقتل على يد ابن له، واالأبن يتزوج من اأمه، فحاول امللك الهروب من قدره، بطرح ابنه املولود 

3) كاظم جهاد، مرجع �ضابق، �ص50 
4) د.طه ح�ضني »من االأدب االأدب التمثيلي اليوناين«، دار العلم للماليني، بريوت، الطبعة الثالثة 1981م، 

�ص189
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كورنتو�ص،  مدينة  ملك  بوليبو�ص  بدوره  اأ�ضلمه  الذي  الرعاة،  اأحد  ووجده  جبل،  على  حديثا 
اإىل  عاد  اإن  اأنه  اإليه  فاأوحوا  االآلهة،  ي�ضت�ضري  فخرج  مبولده  تعري�ضًا  ي�ضمع  الفتى  اأخذ  »ثم 
وطنه ف�ضيقتل اأباه و�ضيتزوج اأمه. فعدل الفتى عن مدينة كورنت�ص، وق�ضد اإىل مدينة ثيبة«)1)، 
والتقى بوالده وقتله من دون علم به، وقتل احليوان الغريب بعد اأن فك اللغز، فاحتفى به اأهل 
اأبناوؤه هم  اأبناء، فاأ�ضبح  ثيبة ون�ضبوه ملكًا عليهم، وزوجوه من ملكتهم، اأمه، واأجنب منها 
اأخوته، ويحل الوباء مبدينة ثيبة عقوبة من االآلهة، ليعلم اأوديب باأن قدره الذي فر منه، لقيه 

اأمامه، وفقاأ عينيه منتقمًا من نف�ضه.
قارعة  يف  له  مرتب�ضًا  فيجده  قدره،  من  االإن�ضان  هروب  يف  يكمن  امليتافيزيقي،  فالبعد 
الطريق، ومن الفل�ضفة اأخذت �ضخ�ضية اأوديب البعد االأخالقي، واملثالية، فقتل نف�ضه، بطريقة 
وح�ضية، من اأجل اأن ينتقم من نف�ضه، ميوت هو ليحيا ال�ضعب. اأما وجه املفارقة بني الن�ضني، 
اإىل  اأي مرجعية فل�ضفية تدعو  املواطن اجلزائري يذبح من دون �ضبب وذنب، ومن دون  اأن 
ال�ضارد  اختار  واملنطق.  العقل  لغة  تغييب  مع  وحدها  الغاب،  ل�ضريعة  يخ�ضع  قتل  اإنه  ذلك، 
اأ�ضواأ حادثة قتل يف تاريخ االإن�ضانية، واختارها من احلقل االأدبي، كونه م�ضتغاًل باحلقل االأدبي 
ومهتما به، ليبني اأن مايحدث يف اأر�ص اجلزائر هو االأكرث �ضوءًا ووح�ضية يف العامل، وحممد 
اأبو �ضياف االأب الروحي للجزائريني، واأحد اأبرز رواد الثورة اجلزائرية املجيدة، يقتل اأبناء 
�ضعبه الذين نا�ضل من اأجلهم من دون �ضبب اأو دافع. من ذلك يفهم وجه املقارنة بني اأوديب 
الو�ضع اجلزائري،  وال�ضخرية على  التهكم  روح  التنا�ص قدم  بو�ضياف.  قتل حممد  وحادثة 

الذي ي�ضتحق الرثاء.
   ب- جدلية احل�سور والغياب:

االبطل  ويرى  االأبدية،  والنهاية  املوت  ت�ضهب يف احلديث عن  التي  الرواية،  القارئ  يقراأ 
مرزاق بقطا�ص وهو يحاول اأن يوؤ�ض�ص علم جديد ا�ضمه علم اجلنازات، ويجرب كتابة رواية 
حول املوت، في�ضتعني بكل الكتب التي تتطرق لق�ضية املوت بجميع اأبعادها االإن�ضانية والفل�ضفية 
االإلهية  و«الكوميديا  الغفران«،  »ر�ضالة  وللمعري  هومريو�ص،  اأودي�ضة  فيقراأ  وامليتافيزيقية، 
لدانتي، فال يجد فيها ماهو جديد: »خالل االأيام االأخرية، اأعاد قراءة عدد من املنظومات 
ال�ضعرية التي عالج فيها اأ�ضحابها فكرة املوت. مل يجد فيها �ضيئًا جديدًا. هومريو�ص وهبوطه 
اإىل عامل االأموات يف االأودي�ضة ماعاد يوؤثر فيه. املعري ور�ضالة الغفران جمرد تهوميات رجل 
بعيدًا يف احل�ضارة  �ضوطًا  اإيطايل �ضرب  االإلهية خزعبالت رجل  والكوميديا  دانتي  �ضرير. 

1) ال�ضابق
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والتح�ضر«)2). ومل ي�ضده �ضوى فكرة املوت يف القراآن الكرمي، الأنها هي وحدها ت�ضف مرارة 
االإح�ضا�ص باملوت.

بالطبع الن�ص ال�ضابق ي�ضري اإىل �ضخرية وتهكم البطل اأمام اأعمال خالدة يف االأدب العاملي، 
»االأودي�ضة«، »الكوميديا االإلهية«، و«ر�ضالة الغفران«، ومن امل�ضتحيل اأن تكون هذه االأعمال ال 
ت�ضد االنتباه بالن�ضبة ل�ضخ�ضية ال�ضارد التي تت�ضم بالثقافة واالطالع، ولكن �ضعفه اأمامها، 
وهو يعزم كتابة رواية عن املوت، جعله بدال من اأن يعلن تفوقها و�ضبقها، يجردها من قيمها 
اجلمالية واالإن�ضانية. لكي يكتب ن�ضا يتفوق به عليها، من خالل حتجيمها واإن مل يكن اأمام 
القارئ، فاإنه يهم�ضها اأمام نف�ضها، كي ال يعاين عقدة النق�ص التي ي�ضعرها اإزاء االآثار االأدبية 

اخلالدة.
الن�ضو�ص  من  تعد  عر�ص،  من  �ضبق  فيما  معها  وتعالق  ال�ضارد،  ذكرها  التي  الن�ضو�ص 
ال�ضريحة، التي يعلق عليها ال�ضارد ب�ضورة �ضريحة، ويذكرها مبا�ضرة، ولكن ثمة ن�ص خفي 
غائب عن الذكر يف املنت الروائي، ولكن قراءة الرواية وتتبع ال�ضرد، ينتج عنهما متخ�ص ن�ص 
غائب حا�ضر، هو ن�ص ال�ضاعر الفل�ضطيني حممود دروي�ص »اجلدارية«، التي �ضجل فيها رحلته 
مع املوت، يف مر�ضه االأخري، التي اأح�ص بها يف نهايته، ف�ضجل كل م�ضاعره واأحا�ضي�ضه اأمام 
املوت والعدمية والتال�ضي، فـ«اجلدارية« جمموعة �ضعرية كاملة، يخاطب فيها ال�ضاعر املوت، 
وميتافيزيقي،  فل�ضفي  بعد  ذات  جمموعة  واملوت،  احلياة  يف  ونظرته  وحزنه،  لواعجه  ويبثه 
كانت بذهنية مرزاق بقطا�ص، وهو يوؤلف روايته، ويذكر غري جدارية حممود دروي�ص، ق�ضائد 
ال�ضاعر امل�ضري اأمل دنقل »اأوراق الغرقة 8«، التي �ضجل فيها رحلته مع املر�ص، و�ضعوره اإزاء 

النهاية والعدم.
تعد هذه الن�ضو�ص الغائبة، عن�ضرًا حمفزًا يف تاأليف ال�ضارد لروايته، وفكرته يف البحث 
عن املوت، وتخ�ضي�ص كتاب لعلم ي�ضمى »علم اجلنازات«، والبد من االإ�ضارة لها، كما يعمل 
جينيت يف درا�ضته الأي ن�ص، فهو يدر�ص كل العالئق والو�ضائج الظاهرة واملخفية، الأنه »ينبغي 
فهم نوع التنا�ص احلا�ضل، فعاليته اأو �ضالبيته، �ضراحته اأو تغافله، �ضرعيته اأو عدم �ضرعيته، 
حتى يكت�ضب كالمنا داللة واأهمية«)3)، يت�ضح اأن ال�ضارد يقدم التنا�ص وفق �ضياقاته املتعددة، 
اخلارجية، مع ن�ضو�ص عاملية، اأو الداخلية، مع ن�ضو�ص حملية، وتعد كلها ت�ضكل فكرة الن�ص 
املهيمن على الن�ص احلايل »دم الغزال«، التي تعطيه من الروافد املعرفية والثقافية، ومتكنه 
اإن ال�ضارد ميوت موتة عولي�ضية،  من فعل الكتابة كتابة املوت، ولكن مايك�ضر اأفق التلقي هو 

2) الرواية، �ص60
3) كاظم جهاد، مرجع �ضابق، �ص37
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من دون اأن يكتب رواية. ولكن يتعني القول اإن الن�ص »ياأتي هذا التعلق واالختالف معًا، ليكونا 
هوية هذا الن�ص اجلديد، الذي ال تتحقق ن�ضيته، اإال بو�ضفه ن�ضًا متولدًا يدور يف فلك الن�ص 
القدمي، لكن ذلك ال مينعه من خ�ضو�ضية ما، جتعل ن�ضو�ضًا اأخرى تتعلق به، اأو ت�ضتمد منه 

بع�ص توجهاته الن�ضية«.)1)
ي�ضتمر ال�ضارد، مرزاق بقطا�ص، يف ا�ضتنطاق الق�ض�ص والروايات العاملية، الآخر حلظة يف 
حياته، كل موقف وحالة يذكره بحالة اإن�ضانية �ضجلها االأدب، يقراأ كتاب »الوعد احلق« للدكتور 
والدين جوهر  وتقي،  اإنه رجل م�ضلم  الر�ضا�ص عليه، ليربهن على  اإطالق  طه ح�ضني، قبل 

حياته، واأبرز اهتماماته، وتاأتي املفارقة باأنه يغتال ب�ضبب اإحلاده!
ويقارن مرزاق بقطا�ص بني حالة )بوينديا) يف رواية غابرييل غار�ضيا ماركيز)2)، الذي 
واالإرهابيني  وحالته  االإعدام،  مق�ضلة  اأمام  ب�ضيطة  حلظات  يف  كلها  ذكرياته  ا�ضتح�ضر 
يهمه هل هذه هي  ماكان  فقط  تتواتر يف خميلته،  الذكريات مل  فاإن  بالر�ضا�ص،  ي�ضوبونه 
ومن  باالإ�ضالم،  يدين  من  بني  الفرق اجلوهري،  تو�ضحان  واحلالتان  م�ضواره.  اآخر  نهايته، 
يدين بغريه، امل�ضلم يهتم بالنهاية، الأن بعدها بعث جديد، وحياة اأخرى، بينما امل�ضرك تتداعى 

اأمامه احلياة التي يودعها، واليعتقد برجوعها اإليه.)3)
المارتني  فيدعو  يتوقف،  الزمن  اإن  النهاية،  طريق  يف  وهو  بقطا�ص،  مرزاق  ي�ضعر  كما 
يتوقف. لن  الزمن وهو  اإىل  لتنظر  يا المارتني  اإيل  »تعال  اإليه:  ياأتي  باأن  الفرن�ضي،  ال�ضاعر 
اأبدًا لكي يتوقف«)4). وكاأن ال�ضعر ومقوالت االأدباء كلها الت�ضدق على الواقع، خيال  تنا�ضده 
وتوهيمات وخزعبالت، وال تقدم احلقيقة، احلقيقة يف اأر�ص الواقع وحده: »هذا كالم جميل 
وال�ضيء  اأبدًا.  يرجع  ال  يذهب  فالذي  �ضحيحًا.  يكون  اأن  ي�ضتحيل  لكنه  الفنية،  الناحية  من 
اجلميل يف الفن هو اأنه يدفع باالإن�ضان اإىل االإميان باأ�ضياء ال �ضلة لها باأر�ص الواقع لكنها مع 

ذلك تخفف من وطاأة ال�ضقاء والبوؤ�ص«.)5)
اإذن ال�ضارد يقدم التنا�ص يف روايته، ويجعله ن�ضيجًا واحدًا �ضمن ن�ضه، يتحاور مع االآثار 
االأدبية اخلالدة ي�ضتعني ببع�ص احلاالت لي�ضف حالته، ويرف�ص بع�ضها االآخر، الأنه ال يقتنع 
بها، اأو الأنه يعاين من العقدة االأوديبية، وهي تعود »اإىل مايعانيه االأدباء يف عملية االإبداع، مثل 

1) ح�ضن حممد حماد، مرجع �ضابق، �ص136
2) غابرييل ماركيز، روائي اأمريكي، من رواد الواقعية ال�ضحرية، له العديد من االأعمال الروائية، اأبرزها: 

»مئة عام من العزلة«، و«خريف البطريك«.
3) الرواية، �ص116

4) الرواية، �ص137
5 )الرواية، �ص116
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�ضغوط اخللق، اأو اخلوف من عدم القدرة على االبتكار اجلديد، فهو يرى اأن االأدباء يعانون 
من اأنهم جاءوا متاأخرين يف الزمن، ويخ�ضون ـ نتيجة لذلك ـ من اأن يكون اآباوؤهم من االأدباء، 
قد ا�ضتنفذوا كل اإلهام متاح، فيعانون كرها اأوديبيًا لالأدب، اأو رغبة يائ�ضة يف اإنكار االأبوة، 

ويوؤدي كبت م�ضاعرهم العدوانية اإىل ا�ضرتاتيجيات دفاعية متباينة«.)6)
3( املعار�سة الأدبية و�سياع الهوية الأدبية:

حتت فكرة العقدة االأوديبية �ضابقة الذكر، تنطوي فكرة التنا�ص يف رواية »�ضرفات الكالم« 
ملراد بوكرزازة، التي ميار�ص فيها املعار�ضة االأدبية مع ن�ص اآخر؛ فبنية احلكاية االأ�ضا�ضية، 
تعلن التعالق الن�ضي الوا�ضح مع رواية »ذاكرة اجل�ضد« للروائية اجلزائرية اأحالم م�ضتغامني، 
على م�ضتوى بنية الرواية احلكائية، واالأحداث، وامل�ضاهد الروائية، حتى لغة الكاتبة نف�ضها 

تت�ضرب اإىل لغة الروائي، نف�ضه.
وتت�ضح مناذج املعار�ضة االأدبية من خالل مايلي:

1( الإهداء:-
يتقاطع الن�ص »�ضرفات الكالم« منذ اأول �ضفحة يف الرواية، مع ن�ضي اأحالم م�ضتغامني 
»ذاكرة اجل�ضد«، و«فو�ضى احلوا�ص«، يف االأهداء، اإذ كالهما يهديان الن�ص الأبويهما، فيقول 

مراد بو كرزازة:
»اإىل اأبي الذي رحل �ضامتًا.. واكتفى بنظرة اخت�ضر فيها كل عذاباته.. هل ميكن لنظرة 

اأن تقود للرواية..؟!!
اإىل ر�ضيد عياد.. هل كنت اأحمل يوما هذا اال�ضم...؟!!«.)7)

مثلما اأحالم م�ضتغامني تهدي ن�ضيها اإىل والدها:
» واإىل اأبي..

ع�ضاه يجد »هناك« من يتقن العربية، فيقراأ له اأخريًا هذا الكتاب كتابه«.)8)
وتوؤكد يف ن�ضها الثاين االإهداء: »اإىل اأبي.. مرة اأخرى«.)9)   

وقد يقول قائل اإن عاطفة االأبوة قا�ضم م�ضرتك بني الب�ضر، ومن الوارد اأن يهدي االأديب 

6) ح�ضن حممد حماد، مرجع �ضابق، �ص 100
7) مراد بوكرزازة، رواية »�ضرفات الكالم«، م�ضدر �ضابق، �ص7

8) اأحالم م�ضتغامني، »ذاكرة اجل�ضد«، �ص5
اأحالم م�ضتغامني، لبنان، الطبعة الرابعة ع�ضر عام  اأحالم م�ضتغامني، »فو�ضى احلوا�ص«، من�ضورات   (9

2004م، �ص5
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عمله اإىل اأبيه، من دون اأن يتاأثر باأحد من االأدباء، ولكن مناطق االلتقاء بني االأديبني واردة يف 
اأكرث مقاطع الرواية، كما �ضيت�ضح فيما يلي.

2( حكاية احلب والأمل:
يعر�ص ال�ضرد يف البداية لق�ضة حياة كل من ال�ضاردين، فبطل رواية »�ضرفات الكالم«، 
للعام  جديد  زي  �ضراء  يف  الب�ضيطة  الطفل  واأماين  والعوز،  الفقر  يف  اأ�ضرته  ن�ضاأة  يذكر 
لي�ضبح  ال�ضبي،  ويكرب  البحر.  اإىل  �ضيفية  عطلة  يف  والذهاب  جديدة.  وحقيبة  املدر�ضي، 
اإعالميًا مرموقًا، كما هو بطل »ذاكرة اجل�ضد«، خالد طوبال، منا�ضل جزائري فقد يده يف 
الثورة اجلزائرية، لي�ضبح فنانًا، ر�ضامًا، مرموقًا يف فرن�ضا. اإال اإن البطلني يتقاطعان يف ق�ضة 
فالبطل  واحدة.  كلها  النهاية،  �ضبب  نهايتها،  بدايتها،  مواقفها،  كل  تت�ضابه يف  واحدة،  حب 
الذي اليخرب ال�ضارد با�ضمه يف »�ضرفات الكالم«، مثلما تفعل اأحالم م�ضتغامني مع بطلتها، 
تربطه ق�ضة حب عنيفة مع فتاة تدعى �ضراب، تعطيه من م�ضاعرها القدر الب�ضيط، بخالف 
تخربه  عندما  لل�ضارد،  كبرية  اأمل  بخيبة  احلكاية  تنتهي  متاأججة.  عواطف  من  لها  مايكنه 
فتف�ضله  الواعد  وامل�ضتقبل  املرموق،  ال�ضاأن  ذو  ال�ضابط  قريبها،  من  �ض�ضتزوج  باأنها  �ضراب 
على احلبيب)1). نف�ص االأمر يحدث مع خالد طوبال يف رواية »ذاكرة اجل�ضد«، الذي تتاأجج 
باالأ�ضماء،  اللعب  تقنية  يلعب  ال�ضارد  ولكن  واحدة  فتاة  اأحالم)  اإما،  عواطفه بحب )حياة، 
يعي�ص معها ق�ضة حب يح�ضها قدره، وماأ�ضاته، ي�ضرق اللحظات ال�ضعيدة معها، يلتقي معها 
خل�ضة يف املقاهي، وعند اأول م�ضهد عاطفي بينهما، تتغري الفتاة عليه، مثلما تغريت مع�ضوقة 
�ضارد »�ضرفات الكالم«، ليكت�ضف كذلك اأنها �ضرتتبط بقريبها ال�ضابط امل�ضوؤول يف اجلي�ص 
اجلزائري، فتتخلى عن عا�ضقها من دون اأدنى حماولة الإنعا�ص ق�ضة احلب بنهاية �ضعيدة)2). 
اأن يلتقي ال�ضاردان، بخليلتني، من بائعات الهوى. لتتقاطع  خيبة  ولي�ص من قبيل امل�ضادفة 
ال  التماهي  هذا  ولكن  اللغة.  طاقات  عرب  حزنهما  وليفجرا  الروايتني،  يف  البطلني،  ومرارة 
»ذاكرة  ال�ضابق  للن�ص  مدينًا  يجعله  بل  ونوعية،  جمالية  اإ�ضافة  اإي  الالحق،  للن�ص  يقدم  
اجل�ضد«، ويعود بذاكرة ال�ضارد اإىل ن�ص اأدبي، له من ال�ضطوة االأدبية، مايجعل الن�ص الالحق 

يتال�ضى اأمامه.
3( تقاطعات اللغة ال�سعرية:

الروائية  لن�ضو�ضها  طابع  فال�ضعرية  ال�ضعري،  بطابعها  م�ضتغامني،  اأحالم  لغة  ات�ضمت 
العاطفية  وال�ضحنة  ماألوف،  غري  ملاهو  واالنحراف  واال�ضتعارة،  اخليال،  كذلك،  وال�ضعرية 

1) »�ضرفات الكالم«، �ص97
2) »ذاكرة اجل�ضد«، �ص 270 ـ �ص271
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املحملة بها الكلمات، جتعل من متلقي الن�ص ماأخوذًا اأمامها، بل اإنه تنغر�ص بع�ص عباراتها يف 
خميلته، ومن الطبيعي، اأن يكون االأدباء يعتنون بهذه التقنية الأنها مدار �ضنعتهم، واإبداعهم، 
ولكن من خالل �ضنعتهم وموهبتهم وخميلتهم اخلا�ضة ال عن طريق التقليد واالتباع، ون�ص 
»�ضرفات الكالم«، كان ن�ضًا متبعًا، مقلدًا، فلم يرتك له اأي ب�ضمة خا�ضة به، ويتجلى ذلك 
عرب الكثري من احلوارات واملونولوج الداخلي يف الن�ص من مثل قوله: »لهذا.. اأهرب اإليك ـ 
الفناجني جميعها...  واأ�ضكب  االأمل...  بكل  اال�ضهاب...  بكل  اأبوح...  اأكتب... كي  ـ كي  الليلة 
على الذي يجثم على ال�ضدر... يخف قلياًل اأو كثريًا... فاأخلد للراحة ليلة اأو ليلتني ثم اأذهب 

للبيا�ص من جديد.. كي اأكتب رواية...!!«.)3)
فال�ضارد هنا يعرب عن فكرة الكتابة من اأجل تطهري الذات واخلال�ص من االأحزان، وهي 
فكرة تعود اإىل اأر�ضطو الذي قال بفكرة تطهري الفن لالإن�ضان من االنفعاالت العدوانية. وهذه 
الفكرة ماأخوذة من الن�ص املقبو�ص منه »ذاكرة اجل�ضد«، التي يعرب عنها ال�ضارد يف بدايات 

الرواية: »هل الورق مطفاأة للذاكرة؟
نرتك فوقه كل مرة رماد �ضيجارة احلنني االأخرية، وبقايا اخليبة االأخرية..

من منا يطفئ اأو ي�ضعل االآخر؟
ال اأدري.. فقبلك مل اأكتب �ضيئًا ي�ضتحق الذكر.. معك فقط �ضاأبداأ الكتابة«.)4) 

الن�ص  فمفردات  املفردات،  بنف�ص  عنها  ويعربان  واحدة،  فكرة  على  يتفقان  ال�ضاردان 
الثاين متيل وتندرج حتت الن�ص االأول، الن�ص املهيمن على الرواية »ذاكرة اجل�ضد«. وغري 
هذا الن�ص فاإن اللغة تتقاطع يف كثري من االأو�ضاف واملقاطع ال�ضعرية، التي تن�ضب اإىل الن�ص 
االأب، والذي يحاول ال�ضارد اأن يتجرد من انتمائه له، ولكن كل م�ضهد وكل مقطع ينطوي حتت 
الن�ص املهيمن. وبذا يبدو اأن القا�ص يعاين ما اأ�ضار اإليه ح�ضن حممد حماد يف بحثه اخلا�ص 
برواية »اأحالم �ضهرزاد« لطه ح�ضني، وهو اأن »القا�ص املتاأخر يف الزمن يريد اأن يحطم هذا 
الن�ص ال�ضابق، باإن�ضاء ن�ص جديد ي�ضتويل به على جمهور هذا الن�ص، ويريد هو اأن ي�ضبح 
بدياًل ل�ضهرزاد، ويتخل�ص من قلق التاأثري الذي ي�ضعر به، لكنه ـ يف الوقت نف�ضه ـ ال ي�ضتطيع 
اأن يفعل ذلك؛ الأنه هو نف�ضه بو�ضفه متلقيًا مفتونًا بالن�ص، متيمًا به، قد وقع يف دائرة تاأثريه 
ال�ضحري، ويف هذه احلالة »الرغبة يف التدمري/والرغبة يف التوا�ضل«، تن�ضاأ العالقة اجلديدة، 

عالقة التوالد التي يتعلق فيها القا�ص بالن�ص االأ�ضلي، لكنه يغري، ويبدل فيه«.)5) 

3) »�ضرفات الكالم«، �ص12
4) »ذاكرة اجل�ضد«، �ص9

5) ح�ضن حممد حماد، مرجع �ضابق، �ص100
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واملع�ضل يف هذه الو�ضعية من التوالد الن�ضي، اإن ن�ص »�ضرفات الكالم« ين�ضهر يف بوتقة 
امل�ضهد  حتى  الرواية،  اإهداء  منذ  تبعيته  يعلن  الأنه  الذاكرة،  من  ويتال�ضى  املهيمن،  الن�ص 
اخلتامي. بعك�ص االإ�ضافة النوعية التي قدمها توفيق احلكيم وطه ح�ضني يف تناولهما لن�ص 

»األف ليلة وليلة«.
4( املعار�سة الأدبية املوفقة:

التي  الروائية  النماذج  اأبرز  من  اجلزائر«  يف  كي�ضوت  دون  الظالل  »حار�ضة  رواية  تعد 
ملا  فائقة،  �ضهرة  قدمي ذي  لن�ص  املعنى  اإنعا�ص  واأعادت  االأدبية،  املعار�ضة  تقدمي  وفقت يف 
للروائي  كي�ضوت«  »دون  رواية  واالغرتاب،  الغربة  يف  االإن�ضانية  املعاناة  عمق  على  اإطاللة  له 
االأ�ضباين �ضريفانت�ص، الذي عا�ص فرتة يف اجلزائر يف القرن ال�ضاد�ص ع�ضر الهجري، و�ضجن 
يف اجلزائر، ب�ضبب القرا�ضنة، ويدون ذكرياته املريرة يف هذه الرواية، من خالل �ضخ�ضية 
دون  احلفيد،  �ضخ�ضية  عرب  احلكاية،  يف  واملاأ�ضاوي  امل�ضوق  طرفًا  ويجتمع  كي�ضوت.  ال�ضيد 
كي�ضوت لقب ال�ضيد فاك�ضي�ص دي �ضريفانت�ص الذي جاء للجزائر ليدون املذكرات حول االأماكن 
التي مر بها جده، فيكت�ضف هو وم�ضيفه ح�ضي�ضن، م�ضاهد املرارة واخليبة، وخراب االأمكنة، 
فجزائر القرن احلادي والع�ضرين ال تختلف عن جزائر القرن ال�ضاد�ص ع�ضر، بل اإنها عادت 
اإىل عهد الظلمات واجلاهلية، ال�ضيف دون كي�ضوت يتهم باأنه جا�ضو�ص اأ�ضباين، واجلد ي�ضجن 
كذلك من قبل القرا�ضنة، وتتماهى ق�ضة احلفيد مع جده، مرارة ال�ضجن، وخيبة احلب، دي 
�ضريفانت�ص يع�ضق زريد املوريك�ضية، واحلفيد دون كي�ضوت يع�ضق مايا، املرتجمة التي ت�ضاعده 
يف احلوار مع امل�ضوؤولني، فيقابلها وترتاءى له زريد مع�ضوقة جده، وتتكرر نف�ص ماأ�ضاة الع�ضق، 
الدينية والطائفية واجلن�ضية. واخللط بني  الفوارق  بينهما  التي حتجز  ونف�ص احلواجز هي 

احلكايتني التخيلية والواقعية، قد اأتى يف املنت الروائي من اأجل الك�ضف عن االآتي:
1) اإن اجلزائر تعود القهقري، واأنه ال اأمل من تقدم يف االأو�ضاع فاحلا�ضر رهني املا�ضي، وال 
م�ضتقبل م�ضرق مادامت هذه االأو�ضاع تزداد �ضوءًا، خراب يحل جميع االأمكنة، ال�ضا�ضة 
واملتاحف  الثقافية،  املراكز  حتى  حمطم،  واالقت�ضاد  ال�ضعب،  م�ضلحة  على  يبايعون 

الوطنية، اأ�ضبحت مفرغة للنفايات.
2) اأن ال�ضارد كذلك يتبنى فكرة اأن التاريخ يعيد نف�ضه، ويدور حول دائرة واحدة، واإن اختلفت 
املالب�ضات، فتقول مايا، املعادل املو�ضوعي لزريد يف احلكاية الواقعية: »العامل �ضغري الأننا 
اإنتاجه با�ضتمرار ولو بلم�ضات جديدة التغري  يف نهاية املطاف ال نفعل �ضيئًا �ضوى اإعادة 

ال�ضيء الكثري يف العمق«.)1)
1) رواية »حار�ضة الظالل دون كي�ضوت يف اجلزائر«، �ص155
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    والفكرة ال�ضابقة التي عربت عنها اإحدى ال�ضخ�ضيات، تدور يف فلك فكرة التنا�ص، ورائجة 
جدًا عند النقاد الذين اأ�ض�ضوا له، مثل مقولة ماالرمه ال�ضهرية: »اإمنا ت�ضم جميع الكتب 

تقريبًا ان�ضهار ب�ضع اإعادات«.)2)
اأفكار املا�ضي،  اإنتاج  اإعادة  اإال     وكاأن املوؤلف ال�ضمني يقول باأن الجديد ي�ضتطيع تقدميه، 

ولكن ب�ضبغها ب�ضبغة احلا�ضر. وراهنه املعا�ص.
3) غري حكاية �ضريفانت�ص وزريد، برز ن�ص �ضعبي، اأعطى الن�ص اأجواء روحانية، وحميمية، 
مرتبطة بالرتاث اجلزائري، حكاية حار�ضة الظالل، اجلزء االأول من العنوان، التي اأتت 
عرب التنا�ص الداخلي، املوروث اجلزائري، والتنا�ص اخلارجي دون كي�ضوت، لي�ضل ال�ضارد 
اإىل خال�ضة مهمة، فعن طريق دون كي�ضوت اكت�ضف القارئ فظاظة الراهن واملعا�ص وثبات 

الزمن وعدم حتركه، فال جديد وال اأمل م�ضرق.
اإال  التي ال هاج�ص لها  اأ�ضطورة »املراأة  التي حتكي  وعن طريق حكاية »حار�ضة الظالل«، 
حماية الذاكرة من التلف والت�ضرب وال�ضياع. وحتتمي يوميًا بالظالل حتى ال يراها الراوؤون 
وتدفن حية.... وتبداأ يف انتظار خويا حمو الذي يغطيها بالكلمات والدفء«)3). قدم ال�ضارد 

اإ�ضكالية عرثات الذاكرة، املتال�ضية يف طيات فوبيا البوح.
حمو حامل ال�ضم�ص، وحامل وهج احلقيقة، هو التي تنتظره اجلزائر، حنا اجلدة، الذي 
عا�ضتها  التي  واخليبة  املرارة  لتبوح  الذاكرة  قيود  و�ضيفك  ال�ضمت،  بحر  من  �ضيحررها 
اجلزائر، لدرجة اإنهم جعلوا للذاكرة اإمراأة حتر�ضها خلف الظالل، خوفًا من ك�ضف امل�ضتور.  
وبذا يكون وا�ضيني االأعرج قدم يف العديد من اأعماله ولي�ص هذا العمل وح�ضب مثل رواية 
اأدبني،  »فاجعة الليلة ال�ضابعة بعد االألف«: »التفاعل االأدبي االإيجابي الذي يحدث عادة بني 
اأو اأديبني، فينتج عنه تالقح فكري، وحتاور فني، وتفاعل ح�ضاري، تتعدد فيه زوايا النظر، 
وتتوالد االأفكار، وتتوارد اخلواطر، وتت�ضكل ال�ضور الفنية الرائعة يف حركة اأخذ وعطاء مثمر، 
اأن الن�ص  الوا�ضح  اأو ح�ضابات �ضيقة«)4). فمن  اأو ح�ضا�ضيات لغوية،  دون مفاخرات قومية، 
الداخلية  املتعددة  التنا�ص  و�ضياقات  والغربية،  اجلزائرية  الن�ضو�ص،  من  ف�ضيف�ضاء  كان 
حبه  وق�ضة  رينار  الفرن�ضي  ال�ضاعر  �ضريفانت�ص،  كي�ضوت،  دون  �ضور  تتزاحم  واخلارجية، 
القدرية مع األفريا، حار�ضة الظالل، التي قدمت االأدب، واحلوار مع �ضخ�ضياته املتمركزة يف 

2) كاظم جهاد، مرجع �ضابق، �ص38
3) »حار�ضة الظالل«، �ص184

4) اأحمد منور »التداخل الن�ضي بني جازية بن هدوقة وجنمة يا�ضني«، مرجع �ضابق، �ص131
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الذاكرة االأدبية، لتدين الواقع املرير، ولتقول اإن كل هذه املحاوالت من االأدباء يف تغيري م�ضري 
االإن�ضانية، ماهي اإال تعبري عن الذات من دون �ضدى. وكاأن االأديب يف هذا الن�ص يعلن اإخفاق 

االأدب يف تغيري قوالب الفكر اجلامدة وال�ضاربة يف جذور التاريخ االإن�ضاين.
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خامتة الف�سل الثاين:
مو�ضع  املعا�ضرة،  اجلزائرية  الروايات  يف  التنا�ص  ملبحث  ال�ضابق،  العر�ص  من  ات�ضح 
وظيفيًا  دورًا  لعب  وقد  الروائية،  املتون  من  كبرية  م�ضاحة  اأخذ  قد  التنا�ص  اإن  الدرا�ضة، 
اأ�ضا�ضيًا، وجماليًا، اأثرى الن�ضو�ص الروائية ب�ضكل عام. كما اأتى التنا�ص على اأ�ضكال عديدة 

اأبرزها: التاريخي، والديني، واالأدبي. وفيما يلي اأبرز املالحظات عن امل�ضتويات الثالث:
اأ( امل�ستوى التاريخي:

1) مت اإدخال الن�ص التاريخي، داخل ال�ضياق الن�ضي، ومل ياأت ب�ضورة من ال�ضور خارجه، 
من مثل ذكر اأي من وحدات التاريخ يف االإهداء اأو يف التمهيد، اأو يف الهوام�ص، بل داخل 
املنت الروائي، و�ضكل عن�ضرًا فعااًل من عنا�ضره الدالة، كما اأتى على �ضكلني، وهو داخل 
الن�ص، ال�ضكل االأول: الذكر للحدث التاريخي والتعليق عليه، مثلما فعل مرزاق بقطا�ص 
اأو يف دمج الوحدات التاريخية مع  يف رواية »دم الغزال«، يف تعليقه على موقعة اجلمل. 
تاأويل الرواية، وهذا ما مت يف رواية »الويل  اأحداث الرواية، و جعلها جزءًا ال يتجزاأ يف 
الأحميدة  الفتنة«  ليل  »متاهات  ورواية  وطار،  للطاهر  الزكي«  مقامه  اإىل  يعود  الطاهر 
عيا�ضي. ففي االأوىل �ضكلت حادثة قتل ال�ضاعر مالك بن نويرة، حدثًا مهما يف الرواية، 
التاريخ  له من  انت�ضارًا  املقتول ظلمًا،  ال�ضاعر  ال�ضالة على  املقام  املريدون يف  اأراد  اإذ 
الذي ظلمه. بينما يف الثانية، اأي »متاهات ليل الفتنة«، يتناوب ال�ضرد بني �ضخ�ضيتني، 
اأبي يزيد �ضاحب احل�ضان االأ�ضهب، املن�ضوبة  ال�ضخ�ضية التاريخية احلقيقية �ضخ�ضية 
للقرن التا�ضع الهجري، و�ضخ�ضية املخيال الروائي، املنبثقة من املنت احلكائي، �ضخ�ضية 
اأبي يزيد �ضاحب احلمار، الذي ميار�ص االإرهاب يف الع�ضر احلايل. يتتبع ال�ضرد م�ضرية 
يزيد  اأبي  نهاية  بينما تظل  التاريخ،  يزيد كما دونتها كتب  اأبي  نهاية  كل منهما في�ضجل 

احلا�ضر مرتوكة ملخيلة ال�ضارد.
2) وظف الروائيون زمنني من التاريخ، التاريخ االإ�ضالمي القدمي، وكان الرتكيز على حادثة 
ب�ضكل  واجلزائري  املعا�ضر،  العربي  التاريخ  واأحداث  )�ص).  الر�ضول  وفاة  بعد  الردة 
1991م،  عام  اجلزائرية  االإنتخابات  تعطيل  حلادثة  مف�ضلة  وقفة  ثمة  وكانت  خا�ص، 

ولن�ضاأة التيار االإ�ضالمي املتطرف.
3) مت عر�ص ال�ضخ�ضيات التاريخية، باأكرث من �ضكل، فكان اال�ضتدعاء باال�ضم، واال�ضتدعاء 
خالل  ومن  ا�ضتدعائها.  يف  الثالثة  االأ�ضكال  اجتمعت  كما  بالفعل،  واال�ضتدعاء  بالقول، 
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�ضمائر الغائب يف جمموع االأعمال الروائية، ماعدا رواية »دم الغزال«، التي ا�ضتدعى فيها 
الروائي بع�ص ال�ضخ�ضيات عن طريق �ضمري املخاطب، ال�ضتنطاقها واإ�ضراكها يف خيبته 

ومرارته، وليخربهم مبا جرى بعدهم، من باب املفارقة املفجعة.
»الكامل يف  االأخبار«،  التاريخية من خالل م�ضادرها: »عيون  توثيق بع�ص احلوادث     ومت 

التاريخ«، »معجم البلدان«، يف روايتي »متاهات ليل الفتنة«، و«مرايا مت�ضظية«.
4) كانت ثمة تقنية جديدة يف توظيف التاريخ، وهي تدوين احلادثة التاريخية، عن طريق 
االأخبار ال�ضحفية، وتدوينها عن طريق الوكاالت واجلرائد، مثلما برز يف روايتي »متاهات 
ليل الفتنة«، و »حار�ضة الظالل دون كي�ضوت يف اجلزائر«. وقد ا�ضتخدم الروائيان هذه 

التقنية من اأجل اإ�ضفاء امل�ضداقية على ال�ضرد، والتنويع يف طرق ال�ضرد. 
احلا�ضر،  على  املا�ضي  اإ�ضقاط  يف  الروائية،  املتون  يف  التاريخي  التنا�ص  وظيفة  جتلت   (5
والربهنة على اإن التاريخ يعيد نف�ضه، واإن احلا�ضر رهني للما�ضي، وال يطلب االإن�ضان من 

يومه اإال ماجاء به اأم�ضه.  
ب( امل�ستوى الديني:

املو�ضوع املهيمن على الن�ضو�ص الروائية، هو ديني م�ضي�ص، وبالتايل ا�ضتدعى الروائيون 
التنا�ص مع االأحداث الدينية ال�ضهرية، مثل حادثة اجلمل، والردة، وال�ضخ�ضيات االإ�ضالمية، 
يف  الديني  والتنا�ص  عليهم.  اهلل  ر�ضوان  ال�ضحابة  و�ضخ�ضيات  )�ص)،  الر�ضول  �ضخ�ضية 
غالبه جتلى يف الن�ضو�ص الروائية ليو�ضح عظمة الدين االإ�ضالمي، واإنه دين حمبة وت�ضامح، 

لي�ص دين تطرف ونفي لالآخر.
ج( امل�ستوى الأدبي:

الروايات  فاإن  �ضيا�ضي،  ديني  مو�ضوع  هو  الروائية،  املتون  على  املهيمن  املو�ضوع  كان  اإن 
واحدة،  اإن�ضانية  للتعبري عن حاالت  االأدبي  الرتاث  فا�ضتلهمت  االأدبي،  تتخل عن طابعها  مل 
والأن االأدباء هم اأقرب مايكون اإىل نف�ص الروائي، يف القراءة واالطالع والتجلي يف الن�ضو�ص 

االإبداعية، وكان التنا�ص على امل�ضتوى االأدبي على النحو التايل:
عرب  اأدباء  مع  الداخلي  التنا�ص  �ضياق  �ضياق،  من  اأكرث  على  توزع  االأدب،  مع  التنا�ص   (1
حمليني ينت�ضبون اإىل ع�ضور اأدبية خمتلفة، وبلدان عربية خمتلفة، كما كان هناك �ضياق 
التنا�ص اخلارجي، مع االآداب العاملية، دون كي�ضوت، �ضريفانت�ص، ماركيز، هرمان ه�ضه، 
واإنه من  الن�ص،  التنا�ضية، كما يربهن على عاملية  املادة  وثراء  تنوع  يثبت  جوته. وهذا 
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امل�ضتحيل وجود ن�ص بكر، كما ت�ضتحيل قراءة الن�ص قراءة بريئة من اأي موؤثرات خارجية 
اأو حملية.

2) برزت املعار�ضة االأدبية يف منوذجني روائيني، كانت اإحداها من مناذج املعار�ضة االأدبية 
املوفقة، وهي : رواية »حار�ضة الظالل دون كي�ضوت يف اجلزائر« لوا�ضيني االأعرج، التي 
اأعطت الن�ص ثراء وتنوعًا، وبعدًا جماليًا ودالليًا، مما اأعلى من �ضاأن الن�ص. اأما منوذج 
املعار�ضة االأدبية غري املوفقة، فهي معار�ضة رواية »�ضرفات الكالم«، التي ال تندرج حتت 
م�ضمى املعار�ضة بقدر ماهو انتحال لرواية »ذاكرة اجل�ضد« الأحالم م�ضتغامني، و�ضياع 
نهج  اتباع  وحماولة  االأوديبية،  العقدة  ب�ضبب  املهيمن.  الن�ص  يف  االأدبي  العمل  وتال�ضي 

اأعمال اأدبية خالدة، �ضببت تال�ضي املتاأثر، وبقاء املوؤثر.
3) مار�ص بع�ص الروائيني دور الناقد على الرتاث االأدبي، ومل يقبلوا بامل�ضلمات الرا�ضخة يف 
االأعمال االأدبية، فحاولوا اإ�ضفاء وجهة نظر جديدة على ماهو ماألوف، وك�ضر تابو الرهبة 
و«الويل  الغزال«،  »دم  روايتي  يف  حدث  مثلما  به.  وم�ضلم  خالد،  ماهو  كل  من  واخلوف 

الطاهر يعود اإىل مقامه الزكي«.
يثبت جدارة وموهبة  الروايات اجلزائرية،  للتنا�ص يف  ال�ضابق،  العر�ص  اإن  القول  يتبقى 
املبدعني اجلزائريني، التي �ضقلت باالطالع والثقافة، واالإملام باالجتاهات النقدية املعا�ضرة، 
ال�ضاحة  م�ضهد  عن  مبناأى  لي�ضوا  اإنهم  يعني  وهذا  امل�ضتخدمة،  الروائية  التقنيات  واأحدث 

الثقافية املعا�ضرة.
ومل ت�ضجل اأي مالحظة �ضلبية على م�ضتويات التنا�ص يف الروايات، اإال يف ق�ضية اإ�ضراف 
رواية »متاهات ليل الفتنة« يف كرثة املقبو�ضات، التاريخية واالأدبية، مما اأدى اإىل تفكك الن�ص، 

وانعدام �ضلطة احلكي والت�ضويق. 
واملالحظة الثانية هي حتول التنا�ص يف رواية »�ضرفات الكالم« اإىل انتحال اأدبي اأدى اإىل 

�ضياع هوية الن�ص، واملبدع يف اآن واحد.
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ال�ضوت ال�ضردي، اأحد املكونات التي تقوم عليها العملية ال�ضردية، بل ال يقوم ال�ضرد دونها، 
الأن احلكاية حتتاج اإىل �ضارد، وقارئ مفرت�ص، يت�ضم بتعدد اأ�ضكاله وتباين م�ضتويات ح�ضوره 
يف الن�ص الروائي، التي تتطلب من دار�ص الن�ص مقاربة جتليات هذا ال�ضوت ور�ضد وجوده 

وحركته يف الن�ص ال�ضردي، من خالل ثالث حماور اأ�ضا�ضية هي:
اأ ال�سارد: وهو الذي يقوم بالعملية ال�ضردية، وحكاية العمل االأدبي، عرب تقنيات �ضتت�ضح 

فيما يلي من عر�ص.
وانتقائه  وال�ضخ�ضيات  احلوادث  روؤيته  جمال  اأو  الراوي  نظر  »زاوية  وهو  التبئري:  ب 
فالتبئري يرتبط  واإن كان ينطوي حتته،  ال�ضرد،  يتباين عن  والتبئري  ال�ضردية«)1)،  املعلومات 
مبو�ضوع مدرك من قبل مدرك حمدد. »وهذا التبئري [االإدراك- املدِرك- املدَرك[ �ضامت ال 
يتكلم وال ي�ضتطيع الكالم، واإمنا هناك من يتحدث نيابة عنه اأو يقدمه وهو ال�ضارد«)2). ويفهم 
باالإدراك.  معنيًا  املبئر  يكون  بينما  ال�ضردي،  ال�ضوت  عن  امل�ضوؤول  هو  ال�ضارد  اأن  ذلك  من 
وينبغي التاأكيد اإن هذا التبئري ال ينطبق على كل عمل �ضردي، ففي كثري من االأعمال ال يختلف 
كلي  مبئر  �ضارد  على  ال�ضرد  يقوم  حيث  التقليدية  الروايات  يف  هو  كما  املبئر،  عن  ال�ضارد 

املعرفة وكلي الوجود.
ويعر�ص د.�ضمر روحي الفي�ضل لثالث حاالت من التبئري، وهي:)3)

1) الالتبئري اأو التبئري يف درجة ال�ضفر، ويكون عندما يعرف ال�ضارد اأكرث من ال�ضخ�ضية. 
2) التبئري اخلارجي: ويحدث عندما تكون معرفة ال�ضارد اأقل علما من معرفة ال�ضخ�ضية. 

3) التبئري الداخلي: وفيه تت�ضاوى معرفة ال�ضارد ومعرفة ال�ضخ�ضية للمدركات. 
والتبئري الداخلي يق�ضمه د.مر�ضل العجمي يف كتابه »ال�ضرديات« اإىل:

ج-متعدد التبئري.)4)  ب- متغري التبئري.      اأ- ال�ضرد املباأر ثابت التبئري.     

1) د. �ضمر روحي الفي�ضل، »بناء الرواية العربية ال�ضورية«، احتاد الكتاب العرب، �ضوريا 1995م، �ص405
الن�ضر  جمل�ص  والع�ضرون،  الرابعة  احلولية  االآداب،  حوليات  »ال�ضرديات«،  العجمي،  فالح  مر�ضل  د.   (2

العلمي، جامعة الكويت، الر�ضالة 206، عام 2003م-2004م، �ص66 ـ �ص67
3) د. �ضمر روحي الفي�ضل، ال�ضابق، �ص300

4) د. مر�ضل العجمي، ال�ضابق، �ص67
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ومدار االهتمام يف هذا الف�ضل �ضوف يكون بدرجة اأوىل هو ال�ضارد، وم�ضتويات وجوده يف 
الن�ص، كما �ضتكون حماولة ر�ضد مدى تبئري ال�ضارد وال�ضخ�ضيات نف�ضها، الذي يت�ضح من 

خالل عر�ص ال�ضارد.
درجة اخلفوت،  الو�ضوح حتى  �ضديد  م�ضتويات ح�ضوره من احل�ضور  يتدرج يف  وال�ضارد 
كما  التالية،  بالوظائف  فيقوم  االأدبي،  للن�ص  كمقدم  اإليه  ت�ضري  وعالمات  اإ�ضارات  وتبقى 

يحددها د.مر�ضل العجمي:)1)
التي  الزمنية  اأو احلقبة  واملكان  البيئة  فيه احلكاية، من مثل  تدور  الذي  االإطار  تقدمي   -1

تنتمي لها ال�ضخ�ضيات على �ضبيل املثال.
2- تقدمي ال�ضخ�ضيات وتعريفها. 

 3- التلخي�ص الزمني: من خالل االإ�ضارة اإىل مرور فرتة زمنية، اأو العودة اإىل زمن �ضابق، 
اأو القفز اإىل زمن الحق.      

4- االإ�ضارة اإىل اأمور مل تدر يف ذهن ال�ضخ�ضيات وال يف حواراتها اأو م�ضاهد احلكاية.
5- التعليق على احلكاية اأو اخلطاب، من خالل تاأويل ما اأ�ضكل فهمه من االأ�ضرار الغام�ضة 

يف احلكاية، اأو احلكم على ال�ضخ�ضيات وتقييم مواقفها.
ج( م�سداقية ال�سارد:

ال�ضخ�ضي  تورطه  وعدم  الروائية،  االأحداث  �ضرد  يف  ال�ضارد  �ضدق  مدى  بها  ويق�ضد 
)العاطفي اأو االأيديولوجي) فيما ي�ضرد من اأحداث، فال ينبغي اأن ينحاز اإىل �ضخ�ضية دون 
اأخرى، واأال يخلط بني حدث من االأحداث، اأو بني ال�ضخ�ضيات واأقوالها، واأن يكون �ضاردًا ثقة، 
باأن يكون عاقال معتمدًا على اأقواله واأفعاله، فال يعقل اأن �ضاردًا جمنونًا اأو فاقدًا للذاكرة، اأو 

يعاين من ع�ضاب، يقدم حكاية موثوقًا بها.
ويحدد مر�ضل العجمي بع�ص العالمات التي ي�ضتدل منها على عدم ثقة ال�ضارد:)2)

  1- معرفة ال�ضارد املحدودة.  
  2- تورطه ال�ضخ�ضي املبا�ضر فيما ي�ضرد.

  3- جهازه القيمي االإ�ضكايل.
1) ال�ضابق، �ص 62

2) د.مر�ضل العجمي، »ال�ضرديات«، مرجع �ضابق، �ص64
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وهذه كلها تعترب من نقاط �ضعف ال�ضارد، وهو ميار�ص فعل ال�ضرد، وعليه فاإن القارئ �ضي�ضكك 
مب�ضداقية ال�ضرد، ويوؤثر على جناح العمل ال�ضردي، وي�ضد اأفق التلقي لديه. 

يعتمد الباحث تق�ضيمة ال�ضارد على عدد من املعايري، التي ت�ضهم يف يف فهم ماهية ال�ضارد، 
وفهم عمله يف عر�ص وتوجيه االأحداث وال�ضخ�ضيات، وهي:

1) درجة ح�ضور ال�ضارد وغيابه يف الن�ص ال�ضردي، وتتوزع على ثالثة اأق�ضام:)3)
اأ- ال�ضارد )�ضبه) الغائب: وهو �ضبه الغائب؛ الأنه يظهر وال يغيب يف الن�ص ال�ضردي   

ب�ضورة مطلقة، مثلما يربز يف الن�ضو�ص امل�ضرحية.
واأمثلته كثرية يف الرواية العربية  ال�ضارد،  اأن عر�ص هذا  ال�ضارد املتخفي: �ضبق  ب- 

التقليدية، ويربز من خالل ا�ضتخدام �ضمري الـ«هو« يف الن�ص ال�ضردي.
ج- ال�ضارد ال�ضريح: وهو ال�ضارد الذي ي�ضتطيع متلقي العمل حتديد موقعه يف الرواية 
كم�ضارك يف االأحداث، اأو ك�ضخ�ضية ت�ضاهد االأحداث من دون امل�ضاركة فيها، وتقريبًا 

تخ�ضع الن�ضو�ص الروائية اجلزائرية، مو�ضع الدرا�ضة، لهذا النوع من الرواة.
2) كذلك يق�ضم ال�ضارد تبعًا لرتتيبه للعالقات الزمنية، وبذا يربز اأمام ال�ضارد اأربعة 

من اأمناط ال�ضرد:
اأ- ال�ضرد الالحق: »وهو املوقع الكال�ضي للحكاية ب�ضيغة املا�ضي، ولعله االأكرث تواترًا 

مبا ال يقا�ص«.)4)
ويعني اأن ال�ضارد يقوم بفعل الق�ص بعد انتهاء احلكاية، ومناذجه كثرية يف الن�ضو�ص 

ال�ضردية العاملية، من »األف ليلة وليلة«، حتى ق�ض�ص يومنا هذا.
ب- ال�ضرد ال�ضابق: وهو الذي ي�ضتبق فيه اخلطاب احلكاية، وهذا النمط نادر احلدوث، 
ويخ�ضه جريار جينيت باحلكاية التكهنية، عندما ي�ضتبق ال�ضارد احلكاية، ب�ضرد حلم، 

اأو تكهنات اأحد �ضخ�ضيات الرواية مبا �ضيحدث يف امل�ضتقبل.)5) 
ج- ال�ضرد املتواقت اأو املت�ضاوق: وهو ق�ص اخلطاب للحكاية بلحظة وقوعها، اأي تزامن 

اخلطاب واحلكاية يف اآن واحد.
3) ال�ضابق، �ص62

4) جريار جينيت، »خطاب احلكاية« ، ترجمة: حممد معت�ضم، عبداجلليل االأزدي، عمر احللي، من�ضورات 
االختالف، اجلزائر، الطبعة الثالثة 2003م، �ص231

5) ال�ضابق، �ص231
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اأو املتعالق: وفيه ي�ضبق اخلطاب احلكاية تارة، وتارة اأخرى ي�ضبق  د- ال�ضرد املقحم 
احلكاية اخلطاب، وي�ضفه جريار جينيت باأنه االأكرث تعقيدًا، الأنه �ضرد متعدد املقامات، 

ويظهر يف الرواية الرت�ضلية متعددة املرتا�ضلني.)1)
3) اأمناط الرواة بح�ضب العالقات املعرفية بني ال�ضارد وال�ضخ�ضيات، وهي تكون على ثالث 

عالقات:)2)
اأ- الروؤية اخللفية: والتي يكون فيها ال�ضارد اأكرث معرفة من ال�ضخ�ضيات.

ب- الروؤية املحايثة: التي تت�ضاوى فيها معرفة ال�ضارد مع معرفة ال�ضخ�ضيات.
ج- الروؤية اخلارجية: وتكون معرفة ال�ضارد اأقل من معرفة ال�ضخ�ضية. 

ثمة نقطتان هامتان ب�ضاأن ال�ضوت ال�ضردي نف�ضه، وهما: اأنواع ال�ضمائر التي ت�ضتخدم يف 
تقدمي ال�ضوت ال�ضردي، وهي تنق�ضم بني �ضمري غائب ومتكلم وخماطب، واأكرثها ا�ضتخدامًا 
هو �ضمري الغائب، يليه �ضمري املتكلم، ومن ثم �ضمري املخاطب، وبالتاأكيد لكل �ضمري داللته 
ومواطن ا�ضتخدامه، مما �ضيت�ضح يف اأوانه. ويح�ضي �ضالح �ضالح يف درا�ضته حول ال�ضرد، 
بال�ضرد هو  ا�ضتئثارًا  االأكرث  »ال�ضمري  ال�ضرد:  رواجًا يف  ال�ضمائر  اأكرث  االآخر«،  »�ضرد  كتاب 
باأحد  ال�ضرد  يكون  اأن  النادر  ومن  الـ«اأنِت«،  اأو  الـ«اأنَت«  ثم  الـ«اأنا«  يليهما  الـ«هي«،  اأو  الـ«هو« 
على  امل�ضرحي  ال�ضرد  يف  اأحيانًا  جنده  ملا  خالفًا  واالأننت«،  واالأنتم  »كالنحن  اجلمع  �ضمائر 

�ضبيل املثال«.)3) 
الق�ضايا  اأهمية عن  ال�ضردي، وهي ال تقل  الباحث يف ال�ضوت  اأمام  اأخرى،  تكمن ق�ضية 
ال�ضابقة، وهي هل الن�ص ال�ضردي يقدم من خالل �ضوت واحد اأو اأكرث من �ضوت، ال �ضك اأنه 
يف ال�ضرد التقليدي، مهيمن على ال�ضرد �ضارد واحد عليم كلي املعرفة وكلي الوجود، يتكفل 
باملهمة ال�ضردية كلها، ولكن بعد ظهور نظرية الرواية اجلديدة، التي تدعو اإىل ك�ضر املاألوف، 
واالبتكار والتجريب يف الرواية، بداأت تظهر روايات يتناوب على ال�ضرد فيها اأكرث من �ضارد، 
من باب التغيري وك�ضر الرتابة اأواًل، والأن هذا التعدد يك�ضب الن�ص الروائي ثراء وتعددًا وغنى 
كبريًا، ويعطي ال�ضرد م�ضداقية اأكرث، فكل �ضخ�ص من �ضخ�ضيات الرواية ي�ضرد مايتعر�ص له 

من اأحداث، وال يف�ضح املجال ل�ضوؤال ال�ضارد من اأين علم وماهي م�ضادر معرفته.
وبناء على تق�ضيم ال�ضرد اإىل �ضرد اأحادي، ومتعدد االأ�ضوات، �ضيكون تق�ضيم هذا الف�ضل 

1) ال�ضابق، �ص231
2) د.مر�ضل العجمي، ال�ضابق، �ص64 

3) د. �ضالح �ضالح، »�ضرد االآخر«، املركز الثقايف العربي، املغرب، الطبعة االأوىل 2003م، �ص67
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على هذا النحو، فتكون بداية التحليل جمموعة الن�ضو�ص الروائية اأحادية ال�ضوت، من ثم 
الروايات متعددة االأ�ضوات، وفق العر�ص التايل:

اأوًل: نظام ال�سرد التقليدي:
1( ال�سوت ال�سردي الواحد يف »�سادة امل�سري«:

تنطلق رواية »�ضادة امل�ضري« من �ضوت �ضردي واحد، غري متعدد، عرب �ضمري الغائب املفرد 
ال�ضخ�ضيات  ويتحدث عن  ويعلق  واملعرفة، ي�ضف  العلم  كلي  �ضارد خارجي متخفي  الـ«هو«، 
ت�ضنيف  وفق  مو�ضوعي،  �ضرد  عرب  بع�ضها،  من  وينفر  بع�ضها  مع  يتعاطف  واالأحداث، 
ال�ضارد »مطلعًا على كل �ضيء،  ال�ضرد، يكون فيه  الرو�ضي »توما�ضف�ضكي« الأمناط  ال�ضكالين 

حتى االأفكار ال�ضرية لالأبطال«.)4) 
احلوادث  وي�ضف  يعلق  الذي  �ضوته  �ضوى  منه  يربز  وال  حا�ضر،  غري  هنا  فال�ضارد 
حدث  يف  جميعها  ت�ضب  حكائية  دوائر  ثالث  وفق  ال�ضردي،  الن�ص  ويقدم  وال�ضخ�ضيات، 

واحد، هو االإرهاب والعنف.
يف  الرئي�ضة  ال�ضخ�ضية  امل�ضعود،  بن  عمار  حكاية  هي  الأوىل:  احلكائية  الدائرة 
الرواية، ون�ضاأته وهو طفل، ي�ضبو اإىل املال وال�ضلطة، في�ضعى اإىل حتقيق حلمه، عرب االإن�ضمام 
اإىل االأحزاب ال�ضيا�ضية، فيختار اأكرثها قبواًل لدى ال�ضعب، وهو التيار االإ�ضالمي املتطرف، 
وطبعًا الأن عمار بن امل�ضعود، متيز بكاريزما عالية، وقبول �ضديد لدى اأهل القرية، اأ�ضتطاع 
االنتخابات،  يف  جنح  اإن  به،  مايحلمون  كل  وبتحقيق  واالآمال،  بالوعود  م�ضاعرهم  دغدغة 
وبعد جناحه يف االنتخابات، وتعطيلها من قبل امل�ضوؤولني، قرر ركوب طريق العنف امل�ضلح، 
احلليقني. ومتثل  املحافظني، وحزب  اأبرزهم حزب  ومن  يعرت�ص طريقه،  كل من  وحماربة 
هذه الدائرة دائرة االإرهاب والعنف امل�ضلح، بكل دوافعها وجتلياتها ال�ضيا�ضية واالجتماعية، 
اأخطاوؤها وحمفزاتها، ن�ضاأتها ونهايتها غري املح�ضومة. الأن عمار بن امل�ضعود يف نهاية احلكاية 
يفر من رجال ال�ضرطة، اإىل اجلبال، معتقدين اإنهم اأ�ضابوه عند الطلق الناري، ولكنه يهرب 

من قب�ضتهم، ويف هروبه هذا داللة على ا�ضتمرار مد تيار العنف والتطرف.
يحيط بعمار بن امل�ضعود جمموعة من االأ�ضخا�ص امل�ضاعدين له، والذين ي�ضكلون حمفزًا 
للعنف الذي ميار�ضه، جمموعة االإرهابيني الذي ي�ضتغلون بالعنف امل�ضلح معه، واملجتمع الذي 

يعترب موؤيدًا وداعمًا للعنف، وتوجهات االإ�ضالميني املتطرفة.

4) اآمنة يو�ضف، »تقنيات ال�ضرد، مرجع �ضابق، �ص68
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الدائرة احلكائية الثانية: يتنقل ال�ضارد العليم بكل �ضيء، ذو املعرفة الكلية، اإىل دائرة 
االأمري عمار،  االأ�ضا�ضية، �ضخ�ضية  وال�ضخ�ضية  االأوىل،  للدائرة  نقي�ضًا  تعترب  ثانية،  حكائية 
الأنها تدور حول حزب املحافظني، امل�ضاد حلزب اللحى الطويلة، حزب االإ�ضالموية املتطرفة، 
فحزب املحافظني ميثل التيار ال�ضائد يف اجلزائر، منذ ثورة اجلزائر التحريرية، حتى فرتة 
االنتخابات اجلزائرية عام 1991م، ويتاألف من جمموعة من املنا�ضلني اجلزائريني، الذين 
�ضاهموا يف حترير اجلزائر من اال�ضتعمار الفرن�ضي، يعتمد اأع�ضاوؤه على تاريخهم الن�ضايل، 
اأن  العليم،  ال�ضارد  يفوت  ال  اجلزائرية،  احلياة  وواقع  تتما�ضى  ال  اأ�ضبحت  ومبادوؤه  اأهدافه 
امل�ضعود،  بن  عمار  حزب  من  موقفهم  ور�ضد  وتوجهاتهم  اأع�ضائه،  حتركات  جميع  ير�ضد 
وحزب احلليقني، كما يعمد ال�ضارد اإىل تقنية اال�ضرتجاع، لكي ي�ضرد ن�ضاأة احلزب، والتاريخ 
الن�ضايل لهم، وعلى اخل�ضو�ص حياة احلاج �ضعيد م�ضوؤول احلزب، والذي يت�ضدى حلزب 
تنتهي بقتل احلاج  امل�ضعود)، ويدخل معه يف حرب �ضر�ضة  الطويلة )حزب عمار بن  اللحى 
�ضعيد على يديه، هذه النهاية التي توؤذن بنهاية هذا احلزب الذي ا�ضتبد بال�ضعب اجلزائري 
الأ�ضوات جديدة متثل  املجال  ويفتح  الو�ضع،  يتبدل  الأن  االأوان  اآن  الزمن،  لردها طوياًل من 

مطالب ال�ضعب اجلزائري، وم�ضتجدات احلياة.
من  جمموعة  ي�ضم  الذي  احلليقني  حزب  يف  تتجلى  الثالثة:  احلكائية  الدائرة 
من  كل  �ضد  �ضيا�ضي  نا�ضط  وهو  املحطة،  فاروق  اأبرزهم  اجلامعيني،  واالأ�ضاتذة  املفكرين، 
ملبادئ  التحيز  �ضديد  ليرباليًا،  تيارًا  بكونه  يتميز  الطويلة،  اللحى  وحزب  املحافظني  حزب 
التحرر املفرط بدون قيود دينية اأو اجتماعية، وبذلك ي�ضكل دائرة داللية نقي�ضة حلزب اللحى 
الطويلة، ذي التوجه االإ�ضالمي املتطرف، فكان ال�ضارد موفقًا يف و�ضفه لكل منهما، وبيان حدة 
ال�ضراع بينهما، يف قوله: »كان هناك حزبان نا�ضئان يبدوان للمتتبع كالديكة املت�ضارعة، االأول 
كان ي�ضمى حزب اللحى الطويلة واالآخر يدعى حزب احلليقني، كان حزب اللحى الطويلة ي�ضم 
عنا�ضر متمردة بطبيعتها، حاملة مبجتمع ين�ضاأ من �ضلب كتاب... كانوا ال ميلون من احلديث 
عن ال�ضلف ال�ضالح اأو املجتمع الذهبي الذي عرفه االإ�ضالم يف بداياته االأوىل، وال ميلون من 
احلديث عن �ضلبيات الغرب وموؤامراته �ضد امل�ضلمني،... اأما حزب احلليقني فعلى النقي�ص 
من ذلك، كان ي�ضم جمموعة من املثقفني املعزولني املعزولني، والذين يتعاملون مع العامة كما 
يتعامل البيطري مع �ضاة جرباء، كانوا يتكلمون عن املجتمع املدين الذي ي�ضم ب�ضفة اأ�ضا�ضية 

املثقفني وال�ضحفيني واالأطباء القدماء وبع�ص االإداريني واجلامعيني...«.)1)

1) �ضفيان زدادقة، رواية »�ضادة امل�ضري«، من�ضورات االختالف، اجلزائر، الطبعة االأوىل 2002م، �ص13
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متيز اأع�ضاء هذا احلزب بقوة احلجة وكرثة الذرائع، ملا ميتلكوه من ثقافة وفكر، واإطالع 
على الثقافات العاملية، ونا�ضلوا من اأجل اأهدافهم، بتع�ضب ال يقل عن تع�ضب حزب اللحى 
الطويلة، اإال اأن عدم ا�ضتجابة ال�ضعب اجلزائري لطروحاتهم وندواتهم، يدل على عدم قبولهم 

وتاأييدهم من قبل ال�ضعب، واإن اأفكارهم حتتاج اإىل وقت حتى يحني قطافها.
وتتبعه الأحداث  الثالثة،  الدوائر احلكائية  تنقله بني  ال�ضارد، من خالل  ومايالحظ على 
االأيديولوجية  الروؤية  هو  الثالثة،  االأحزاب  اإىل  تنت�ضب  التي  لل�ضخ�ضيات  وعر�ضه  الرواية، 
حياته  فرتات  من  فرتة  يف  احلقيقي  املوؤلف  عن  يعرب  الذي  ال�ضمني،  للموؤلف  ال�ضافرة 
الطويلة،  اللحى  حزب  الثالثة،  لالأحزاب  ت�ضمينه  وهو  العمل،  هذا  كتابة  اإبان  الفكرية، 
وحزب املحافظني، وحزب احلليقني، لالأحزاب امل�ضيطرة على اجلزائر يف الواقع، بعيدًا عن 
اإال  ماهو  احلكائي،  املنت  يف  وجتلياته  توجهاته  بكل  الطويلة  اللحى  فحزب  التخيلي،  العامل 
نهاية  الن�ضاأة حتى حلظة  منذ  اإياها  متناواًل  املتطرفة  االإ�ضالمية  لالأحزاب  مك�ضوف  ترميز 
كتابة الرواية، التي مل حت�ضم اأمر االإرهابي عمار بن امل�ضعود، الأنه مد مت�ضاعد، ومل ينته يف 
الواقع املعا�ص، فعجزت خميلة الروائي وال�ضارد معه من كتابة نهاية لهذه ال�ضخ�ضية، التي 
متثل حزبًا قويًا ذا اأثر خطري على البالد. هل كان املوؤلف ال�ضمني وهو يكتب ن�ضه الروائي، 
يخاف �ضطوة العنف، واأن ت�ضله اأيدي االإرهابيني، فيق�ضوا عليه، فهو يخاف من باب التقية. 
ي�ضتطع  فلم  والت�ضاوؤم،  القنوط  يعي�ص حالة من  املوؤلف  العنف، جعل  تيار  ت�ضخم  يكون  وقد 
وامل�ضيطرة  احلاكمة  للمجموعة  ال�ضارد  رمز  كما  الراهنة.  االأزمة  من  اخلال�ص  يف  التفاوؤل 
على االأو�ضاع اجلزائرية، التي تتمتع بتاأييد ر�ضمي من احلكومة، وال�ضعب، حزب املحافظني، 
البالد  حكموا  الذين  النا�ضطني  وال�ضيا�ضني  ال�ضابقني،  املنا�ضلني  من  جمموعة  من  امل�ضكل 
كان  اإنه  ال�ضارد  على  ومايالحظ  املتطرف،  االإ�ضالمي  املد  ظهور  حتى  يحكمونها  ومازالوا 
يربز م�ضاوئها، يف تعطيل االنتخابات، والغ�ص يف العملية االنتخابية، واإنها جمموعة تكت�ضب 
تاأييدها من الدولة اأكرث منه لدى ال�ضعب، ولكن ال�ضارد على الرغم منه اإنه يذكر مثالب هذه 
املجموعة، اإال اأنه مييل اإىل متجيد اأع�ضائها، وتاريخهم الن�ضايل، من دون ت�ضخيم عيوبهم، 
واإن العنف كان االبن ال�ضرعي ال�ضتبدادهم باحلكم وال�ضلطة واملنا�ضب ال�ضيا�ضية، وعدم فتح 
املجال لالأ�ضوات اجلديدة، والروؤى املغايرة، ومع متجيد ال�ضارد حلزب املحافظني، فاإن حزبًا 
تيار داع  لالإنحراف  وكاأنه  الثالثة تهم�ص �ضورته تهمي�ضًا �ضديدًا، ويبدو  االأحزاب  اآخر من 
للتيار  �ضافرًا  ترميزًا  ال�ضارد  يرمز  وفيه  احلليقني،  حزب  وهو  االإ�ضالح،  من  اأكرث  والف�ضاد 
الليربايل ك�ضوت من االأ�ضوات املوجودة يف ال�ضاحة الفكرية اجلزائرية، اإال اأن هذا ال�ضوت 
خافت وغري م�ضموع، مهم�ص من قبل ال�ضارد، ومن قبل املجتمع. فاأع�ضاوؤه هم جمموعة من 
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الكتاب واملفكرين واملثقفني، الذين يعتنقون املعتقدات الفكرية الغربية، العلمانية التي تف�ضل 
الدين عن الدولة، وتبحث عن احلرية يف املجتمع واحلياة بكافة اأوجهها، اإال اأنه يف املقابل، 
تربز �ضورة االأع�ضاء وهم مرتادون احلانات، واخلمارات، وال يتورعون يف هتك املحرمات، 
التاأثري  يف  هنا  دورًا  يلعب  وال�ضارد  وينفرهم.  ينبذهم  اجلزائري  املجتمع  يجعل  مما  وهذا 
على نف�ضية املتلقي، كونه �ضاردًا عليمًا بكل �ضيء، فاإنه ميار�ص عليهم �ضلطة القمع، من خالل 
و�ضفه لهم ولتنقالتهم، فال يعر�ص لهم اإال وهم خارجون من احلانة، اأو يتجولون يف العا�ضمة، 
يخ�ضون �ضطوة اأحد من االإرهابيني اأو االأحزاب املناوئة لهم، يختفون حتت الطاوالت واملقاعد 
اإن �ضمعوا اإطالقًا ناريًا اأو ما�ضابه ذلك. فيقول ال�ضارد عن حزب احلليقني: »من جهة احلليقني 
اخليول  واإ�ضطبالت  اخلام�ضة  الدرجة  وفنادق  واملواخري  واحلانات  التحرير  قاعات  كانت 
ومقاهي املطارات وال�ضالونات ال�ضخ�ضية هي املكان االعتيادي لن�ضاطاتهم ال�ضيا�ضية، كانوا 
يتحدثون عن ال�ضعب وكاأنهم يتحدثون عن خملوق ان�ضيكلوبيدي يقدم كل واحد منهم وجهة 
نظره اخلا�ضة حول ردود اأفعاله وت�ضرفاته، وكانوا ميالأون حديثهم القلق مب�ضطلحات علمي 
االجتماع والنف�ص و�ضيء من هو�ص اخلمر، كان زعماوؤهم يتحدثون طوياًل و�ضط ن�ضاء �ضبه 

عاهرات اأن الدميقراطية اأ�ضبق من االإ�ضالم..«.)1)
والغريب باالأمر، اإن القارئ اإذا تقبل روؤية ال�ضارد االأيديولوجية ال�ضافرة، التي تعد �ضتارًا 
فكاتب  نف�ضه،  اأمام  املثقف  �ضورة  اإنهزام  يتقبل  اأن  له  فكيف  للرواية،  الفعلي  املوؤلف  لروؤية 
الرواية باملقام االأول، يعد مثقفًا، فكيف للمثقف اأن يهم�ص �ضورته لي�ص اأمام ال�ضعب فقط، بل 
اإنه يعمد تهمي�ضها اأمام نف�ضه، هل الأن هذا يعرب عن قناعته ال�ضخ�ضية، التي تكون �ضد قيم 
العدالة والتحرر من قيود التخلف والرجعية، وهو بذلك ينت�ضب اإىل التيارات املحافظة، التي 
عمد اإىل متجيدها عرب �ضارده املتخفي؟ اأم الأن الكاتب يخ�ضى �ضطوة املحافظني واالإرهابيني 
كليهما، فيقدم لهم هذا العمل متجيدًا لهم، وتهمي�ضًا ملن يواجههم، كهدنة �ضلح بينه وبينهم، 
ووثيقة توؤمنه من عدوانهم. بخالف غريها من الروايات التي احتفظت ب�ضورة براقة م�ضعة 
للمثقف املنا�ضل الذي تغتاله �ضيوف البغي ب�ضبب ن�ضاله امل�ضرف اأمام كل من يغتال االإن�ضانية، 
مثل �ضورة املثقف يف رواية »دم الغزال« و«فو�ضى احلوا�ص« و«حار�ضة الظالل دون كي�ضوت يف 

اجلزائر«.
ال�ضوت  توؤخذ على  التي  املاآخذ  الباحثة، يعد من  اأ�ضلفت  ال�ضارد، كما  والتدخل من قبل 
ال�ضردي يف العمل الروائي، كما يقول �ضمر روحي الفي�ضل: »اإذ اإن الروائي ال�ضعيف هو الذي 
ي�ضعر القارئ بوجوده ومعرفته، ويتدخل للتعليق على احلوادث وال�ضخ�ضيات اأو ل�ضرح املواقف 

1) الرواية، �ص15
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واإمتاعه  القارئ  اإقناع  الروائي اجليد هو جمتمع تخيلي قادر على  وبيان خلفياتها، يف حني 
والتاأثري فيه، دون اأن ي�ضعر القارئ باأي �ضلة بني الن�ص و�ضاحبه، واإن كان ال�ضمري امل�ضتعمل 

يف الرواية هو �ضمري املتكلم«.)2) 
بع�ص  اإيجاز  يتعني  امل�ضري«،  »�ضادة  رواية  يف  ال�ضردي  ال�ضوت  عن  احلديث  نهاية  ويف 

املالحظات التالية:
املت�ضاوق،  ال�ضرد  منط  الزمنية،  للعالقات  ال�ضارد  ترتيب  حيث  من  ال�ضرد  منط  يعد   (1
اإذ  ال�ضارد لالأحداث،  اتبع يف عر�ص  اأحداث احلكاية وقت حدوثها، وهذا ما  وهو �ضرد 
كانت بداية احلكاية، �ضرد ن�ضاأة ال�ضخ�ضية الرئي�ضة �ضخ�ضية عمار بن امل�ضعود، و تعقب 
ال�ضارد مراحل حياته و�ضواًل اإىل مرحلة دخوله يف تيار العنف امل�ضلح، واإ�ضتداد املعركة 

بني االأحزاب الثالثة، وانت�ضاره يف النهاية على حزب املحافظني. 
وقد اأ�ضبغ هذا النمط من ال�ضرد على الن�ص، �ضفة االآنية لالأحداث، في�ضعر القارئ اأنه 
اأمام حكاية حقيقية، اآنية، يتابع ويرتقب اأحداثها من دون معرفة م�ضبقة ملا �ضيحدث، كما 

اأ�ضفى عليها عن�ضر الت�ضويق والده�ضة.
2) على الرغم من اأن ال�ضرد ياأخذ امل�ضار التقليدي يف الرواية، ومييل اإىل اإ�ضفاء جو الكتابة 
مثل  ال�ضرد  تقنيات  بع�ص  تعدم  مل  الرواية  فاإن  تخيليًا،  فنًا  كونه  من  اأكرث  التاريخية، 
االرتداد »الفال�ص باك«، و«اال�ضتباق«، التي توؤثر يف فعالية التلقي لدى املتلقي، وت�ضهم يف 
تو�ضيح ماغم�ص عليه يف فهم حادثة مل يكن بو�ضع ال�ضارد اأن يف�ضل يف ذكرها تف�ضياًل 
كاماًل، فيذكرها عندما يتطرق ل�ضخ�ضية من ال�ضخ�ضيات، فيذكر احلكاية املتعلقة بها، 
مثل ماقام به ال�ضارد من ذكر �ضرية احلاج �ضعيد، ع�ضو حزب املحافظني، التي تعود اإىل 

زمن ي�ضبق زمن احلكاية.
اأما اال�ضتباق فاإنه جتلى يف ذكر ال�ضارد حللم عمار بن امل�ضعود، الذي حتقق بعد زمن، ولعب 
دورًا كبريًا يف م�ضريه، وذلك يف قول ال�ضارد عن الزوجة: »اأيقظت زوجها فنه�ص هذا االأخري 
متجهم الوجه الأنه راأى يف منامه اأنه قد حتول اإىل اأرنب بري وال�ضياد يالحقه ب�ضرا�ضة«)3). 
فكان االأرنب الربي هو عمار بن امل�ضعود الذي فر اإىل اجلبل، وتطارده ال�ضلطة ب�ضرا�ضة من 

اأجل الق�ضاء عليه وعلى جماعته املتطرفة.

2) د.�ضمر روحي الفي�ضل، مرجع �ضابق، �ص29
3) الرواية، �ص 66
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2( التخبط ال�سردي يف »وادي الظالم«:
التي  الروايات اجلزائرية  والروائي عبدامللك مرتا�ص، من  للناقد  الظالم«  »وادي  رواية 
اتخذت من العنف والتطرف مدارًا حكائيًا لها، كان ال�ضرد يقدم فيها على ن�ضق �ضرد »األف 
ال�ضخ�ضيات  بحكايات  يخربهم  راو  حول  ال�ضمار  اجتماع  يف  ال�ضعبي،  وال�ضرد  وليلة«،  ليلة 
الن�ضالية، والق�ض�ص التي حتمل العظة والعربة، بغية ا�ضتفادة االأجيال، و عبدامللك مرتا�ص 
كانت له جتربة نقدية تطبيقية مع ال�ضوت ال�ضردي يف »األف ليلة وليلة«، يف كتابه »األف ليلة 
وليلة، حتليل �ضيمائي تفكيكي حلكاية حمال بغداد«)1). وقد يكون من باب تاأثره بهذا النوع 
من ال�ضرد، وغالبًا مايكون هذا النمط من ال�ضرد يحوي على حكاية داخل حكاية، تعد االأوىل 
اإطارًا للثانية، ورحمًا ينبثق منه الق�ص واحلكاية، وجتلى هذا االأمر يف روايتي مرتا�ص »وادي 
الظالم«، و«مرايا مت�ضظية«، اللتني مت بهما اإخبار احلكاية الرئي�ضة عن طريق راو يتحلق حوله 

جمموعة من النا�ص ليحكي لهم احلكاية.
االأم زينب،  الن�ضر حول  اأعياد  اأبناء قبيلة اجللولية يف  يتحلق  »وادي الظالم«،  يف رواية 
لتخربهم بحكاية القبيلة، وال يفوت ال�ضارد اأن يحكي حكاية االأم زينب، كما يذكر �ضيئًا من 
�ضفاتها، التي تعد هي �ضفات الراوي يف الق�ض�ص ال�ضعبي، فيقول: »كانت االأم زينب يف زهاء 
الت�ضعني من عمرها. وكانت تتخذ لها ع�ضا متقادمة تتكىء عليها حني مت�ضي، و�ضبحة تذكر 
اهلل يف حباتها على داأب اأهل هذا الوجه من االأر�ص يف االلتزام بطقو�ص املت�ضوفة يف الذكر 
اأهل قريتها لالأخبار، واأذكرهم لالآثار، واأبرعهم يف الطب ال�ضعبي،  اأحفظ  والتعبد. وكانت 

واأقدرهم على مداواة املر�ضى باالأع�ضاب والرقى«.)2)
وهذه موا�ضفات مطابقة ملوا�ضفات الراوي ال�ضعبي املتعارف عليها يف الذاكرة ال�ضعبية، كرب 
ال�ضن، واحلكمة، وامليل اإىل متثل ال�ضوفية يف حياة الراوي، وغريها من املوا�ضفات التي تن�ص 

عليها اإحدى الدرا�ضات التي تخت�ص يف درا�ضة »رواية الق�ض�ص ال�ضعبي يف اجلزائر«.)3) 
اإذن ال�ضارد يتتبع طريقة األف ليلة وليلة يف ال�ضرد، تتوخى االأم زينب دور �ضهرزاد يف رواية 

احلكاية االأ�ضا�ضية، التي جاءت بها من اأجل وعظ اأبناء اجليل اجلديد، ليعتربوا وال يعيدوا 

1) د.عبدامللك مرتا�ص، »األف ليلة وليلة، حتليل �ضيميائي تفكيكي حلكاية حمال بغداد«، 
www.diwanalarab.com

2) د.عبدامللك مرتا�ص، رواية »وادي الظالم«، دار الغرب للن�ضر والتوزيع، اجلزائر، الطبعة االأوىل 2005م، 
�ص5

3) عبداحلميد بواريو، »رواية الق�ض�ص ال�ضعبي يف اجلزائر«، جملة »الروؤيا«، احتاد الكتاب اجلزائريني، 
اجلزائر، العدد االأول ربيع 1982م، �ص16
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هنات املا�ضي، فتحكي ق�ضة االأجداد من اأبناء اجللولية، الذين اأغراهم بريق ال�ضلطة، فاأراد 
كل منهم اأن ي�ضتاأثر بامل�ضيخة لنف�ضه، من �ضيوخ القبيلة، الوا�ضح من �ضراع ال�ضيخ حمدونة، 
وابن عمه ال�ضيخ املعظم، اأو بالنزاع القائم بني القبيلة والقبيلة االأخرى املجاورة لهم، والتي 
تعي�ص على مراعيهم، ليف�ضي هذا اإىل عدو اأ�ضد وطاأة على القبيلة، وهو �ضبح االإرهاب، املتمثل 
يف اأبي هيثم، اأمري جمموعة االإرهابيني، الذي يحاول انتزاع احلكم من �ضيوخ القبيلة، بقتل 
القبيلة،  فتاة  عائ�ضة  باختطاف  العنف  اأحداث  وتتفجر  عليهم،  العنف  وممار�ضة  اأبنائها، 
اجلميلة املثقفة املتعلمة، كرمز للدولة اجلزائرية، التي يحاول اجلميع ظفر �ضلطتها، فيثور 

اأبناء القبيلة وم�ضايخها من اأجل فك اأ�ضرها من �ضطوة االإرهابيني. 
هذه هي احلكاية باخت�ضار �ضديد، فكيف ت�ضنى لل�ضارد عر�ضها عرب مئتي وثمان وثمانني 
�ضفحة، هل كان ال�ضرد موفقًا، �ضائقًا، هل تعد هذه الرواية نقلة نوعية يف ال�ضرد اجلزائري 
املعا�ضر، خ�ضو�ضًا واأن كاتبها هو من اأبرز النقاد العرب يف ال�ضرد الروائي، هذا يت�ضح من 

خالل العر�ص التايل:
ال�ضردي يقدم من خالل �ضارد عليم كلي املعرفة، معرفته تتجاوز معرفة  1) كان ال�ضوت 
جميع ال�ضخ�ضيات، فهو الذي ي�ضف ويعلق ويتحدث عن االأحداث، عرب �ضرد تابع، يحكي 
احلكاية بعد وقوعها، كما حدثت االأم زينب يف بداية الرواية احلكاية حكاية االأجداد، التي 

تنتهي بنهاية الرواية، فهي غاية ال�ضرد واأ�ضا�ص عن�ضر الق�ص، قائلة: 
اآخرها. وكما كنت تلقيتها عن جدي احلكيم  اأولها اإىل  اأوالد، من  »هذه هي احلكاية، يا 
ال�ضرية  اخلزائن  يف  م�ضجلة  هي  وكما  اأي�ضًا...  اأجداده  عن  تلقاها  كان  الذي  ب�ضري  احلاج 

للم�ضيخة العليا باملحرو�ضة. هي بالتمام والكمال، فهل كتبتوهما؟«.)4)
من العبارة يت�ضح اإن ال�ضاردة متار�ص ال�ضرد التابع اأو الالحق، حلكاية تعاقب على �ضردها 
االأجداد، وهذا النوع من ال�ضرد يكرث دوما يف الق�ض�ص ال�ضعبي، الذي يحكي حكاية منتهية 
منذ زمن قدمي. وتعطي �ضيغة املا�ضي النتهاء احلكاية الطابع الوعظي للمتلقي، والرغبة يف 

اال�ضتفادة من درو�ص املا�ضي.
2) يقدم ال�ضوت ال�ضردي يف الن�ص من حيث درجة احل�ضور والغياب على ثالثة اأ�ضكال:

اأ- �صارد �صريح: ويتمثل هذا ال�ضارد يف االأم زينب التي تكون �ضخ�ضية اأ�ضا�ضية يف احلكاية 
االإطار، �ضخ�ضية الراوية التي حتكي حكاية قبيلة اجللولية، ت�ضارك القبيلة يف اأعياد 

الن�ضر، يبداأ ح�ضورها يف بداية الن�ص حتى نهايته.
4) الرواية، �ص287- 288
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ب- ال�صارد �صبه الغائب: هي االأم زينب التي ت�ضرد اأحداث حكاية القبيلة كاملة، كما �ضمعتها 
من االآباء واالأجداد، هي لي�ضت غائبة الأن ال�ضارد ي�ضتطيع حتديد مكانها يف الن�ص، امراأة 
حتتفل باأعياد امليالد مع اأبناء قبيلتها، لها حكايتها اخلا�ضة التي تختلف عن غريها من 

احلكايات.
ولكنها تختفي يف احلكاية، فال ت�ضكل اأحد �ضخ�ضيات واأحداث احلكاية التي ترويها على 
م�ضامع االأبناء، فال ي�ضتطيع القارئ اأن يلتم�ص منها اإال اللغة التي حتكي بها، وال�ضمائر التي 
من  واحد  ب�ضمري  زينب  االأم  تكتفي  فال  متنوعة،  احلقيقة  يف  وهي  ال�ضرد،  يف  ت�ضتخدمها 

ال�ضرد، فت�ضتخدم �ضمائر الغائب واملخاطب: )الهو- اأنَت – اأنِت- اأنتما – اأنتم).
معروف  فماهو  ال�ضرد،  �ضمائر  من  �ضمري  كل  ال�ضتخدام  خمتلفتني  داللتني  يحمل  مما 
اإن �ضمري الغائب، يدل على احلديث اأن اأ�ضخا�ضا غائبني لهم دور اأ�ضا�ضي يف ن�ضج اأطراف 
احلكاية، كما اأنه �ضمري ي�ضي بحيادية ال�ضارد وعدم تدخله يف جمريات احلكاية، اأو اإعطاء 
اأحكام م�ضبقة على ال�ضخ�ضيات، كما يوؤهل ال�ضارد للتحكم وال�ضيطرة على املجتمع الروائي، 

على حد قول �ضمر روحي الفي�ضل.)1) 
كما ا�ضتخدمت الراوية �ضمري املخاطب يف الن�ص ال�ضردي، هذا ال�ضمري نادر اال�ضتخدام 
بني �ضمائر ال�ضرد املعتادة يف اإي�ضال ال�ضوت ال�ضردي، وهو يعود مبخيلة املتلقي اإىل اأ�ضلوب 
كتاب العرب القدامى مثل عبد القاهر اجلرجاين يف كتابه »دالئل االإعجاز« الذي يخاطب فيه 
قارئه ال�ضمني، عرب �ضمري الـ«اأنت«، لكي يدخل معه بحوار �ضريح، كما يظهر هذا االأ�ضلوب 
عند طه ح�ضني يف كتابه »االأيام« فيعمد اإىل املزج بني ال�ضمائر: الغائب واملخاطب، على �ضبيل 
حوار االإن�ضان مع ذاته، عرب �ضمري االأنت، فتتحاور االأنا االآنية، وقت كتابة احلكاية، مع اأنا 
املا�ضي، التي ت�ضكل االأنت، االآخر الذي يخاطبه االأنا، ليختلف معه اأو يتفق، يحا�ضبه اأو يقف 
معه ويحن اإليه، وهذا الدور الذي قام به ا�ضتخدام االأم زينب لالأنت، فهي ت�ضائل رموز املا�ضي 
وحتا�ضبهم على تق�ضريهم يف حق الوطن وتكالبهم على ال�ضلطة، ون�ضيان م�ضلحة املواطن 

العادي، اإن مل يكن تدمريه. 
واحلكاية  االإطار،  احلكاية  احلكايتني،  ب�ضرد  قام  الذي  ال�ضارد  وهو  املتخفي:  ال�ضارد  ج- 
الرئي�ضة، وهو �ضارد غري وا�ضح املعامل، وغري حمدد املكان، واتخذ الالموقع موقعًا له، 
وتفوق  ومتعلقات احلكاية،  كلها،  ال�ضخ�ضيات  يعرف  املعرفة  كلي  �ضاردًا  بكونه  وات�ضف 
معرفته  الأن  مباأر؛  غري  �ضاردًا  القارئ  يجده  ولذلك  كلها،  ال�ضخ�ضيات  معرفة  معرفته 

1) د.�ضمر روحي الفي�ضل، مرجع �ضابق، �ص29
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ال�ضرد  اأ�ضلوب  ويتوخى  الهو،  نف�ضه عرب �ضمري  يقدم  نف�ضها،  ال�ضخ�ضيات  تفوق معرفة 
االأحداث،  وي�ضتبق  وي�ضت�ضرف  �ضخ�ضياته،  وم�ضتقبل  وحا�ضر  ما�ضي  ليعلم  املو�ضوعي، 

من خالل حلم املعلم اأحمد: 
»راأيت عائ�ضة وقد خرجت يومًا من البيت ومل تعد.. وظلت زمنًا طوياًل مفقودة ثم عادت 
اأخريًا وهي كاأنها جريح... راأيتها وقد انق�ص عليها ذات يوم ن�ضر عظيم من ال�ضماء. ثم 

طار بها يف الف�ضاء ال�ضحيق«.)2) 
احلكاية،  اأحداث  فتتفجر  عائ�ضة،  هيثم  اأبو  االإرهابي  فيختطف  احللم  يتحقق  وبالفعل 
على  اأ�ضفى  اإنه  من  الرغم  على  احللم  اإنقاذها.  يتم  وفعاًل  عائ�ضة،  الإنقاذ  اجلميع  ويهب 
الن�ص طابع ال�ضرد التكهني واال�ضتباقي، اإال اإنه حرم املتلقي من عن�ضري الده�ضة واملفاجاأة، 
تليه.  التي  واالأحداث  ال�ضببية املرتتبة على احللم  االأ�ضياء، وعالقة  باآلية  االإح�ضا�ص  واأعطاه 
وت�ضارك الباحثة باحثة اأخرى يف هذا الراأي، هي اآمنة يو�ضف يف كتابها »تقنيات ال�ضرد يف 
امل�ضبق  اال�ضت�ضرا)ق)  هذا  مثل  يقوم  »وكما  التقنية:  نف�ص  عن  فتقول  والتطبيق«،  النظرية 
لالأحداث الروائية. بقتل عن�ضري: الت�ضويق واملفاجاأة، الفنيني وال�ضروريني جلذب القارئ 
اأ�ضلوب ال�ضرد  ـ ا�ضت�ضراف ت�ضمح به الروؤية اخلارجية يف  ـ مع ذلك  اأنه  و�ضد اهتمامه. غري 

املو�ضوعي )التقليدي) وتقنية الراوي العليم بكل �ضيء«.)3)
وكالم الباحثة يف�ضي اإىل �ضمة من �ضمات ال�ضوت ال�ضردي، وهي طبيعة ومنط ال�ضرد، 
فال�ضرد هنا �ضرد مو�ضوعي؛ الأن املوؤلف من خالل ال�ضوت ال�ضردي، املتجلي باالأم زينب، كان 
يحيط بكل متعلقات احلكاية، وال�ضخ�ضيات، بل اإنه حتى اأفكار ال�ضخ�ضيات وحوارها الذاتي 
ومناجاتها النف�ضية كان على علم ودراية بها، فال ترتدد االأم زينب يف �ضرد اأفكار ال�ضخ�ضيات 

واملونولوج النف�ضي الذي برز اأكرث مابرز لدى عائ�ضة واأبيها املعلم اأحمد.)4)
كذلك كان ال�ضارد يف الرواية غري مباأر، ملا تتجاوزه معرفته معرفة ال�ضخ�ضيات نف�ضها.

فيما �ضبق ذكره اأقرب مايكون للقوالب االأ�ضا�ضية التي يتحرك من خاللها ال�ضارد، منط 
يف  جتلت  هامة،  نقطة  ثمة  ولكن  ال�ضرد،  ت�ضنيف  يف  الزمنية  والعالقات  التبئري،  ال�ضرد، 
وف�ضاء  وال�ضخ�ضيات  االأحداث  تقدمي  يف  ال�ضارد  م�ضداقية  مدى  وهي  ال�ضردي،  ال�ضوت 
اأحداث،  من  ي�ضرد  ما  �ضدقه يف  »مدى  معانيها هي:  اأب�ضط  ال�ضارد يف  وم�ضداقية  الن�ص، 
يفرت�ص  الذي  ال�ضارد  هو  ال�ضادق«  »ال�ضارد  الثقة  فال�ضارد  واأحكام.  تعليقات  من  ويقدم 

2) الرواية، �ص73
3) اآمنة يو�ضف، »تقنيات ال�ضرد يف النظرية والتطبيق«، دار احلوار، �ضورية، الطبعة االأوىل 1997م، �ص81

4) الرواية، �ص256
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اأما  التخييلي.  العامل  بحقيقة  يت�ضف  فيما  به  موثوقًا  �ضردًا  يقدم  اأنه  )ال�ضمني)  القارئ 
ال�ضارد غري الثقة. فهو ال�ضارد الذي ي�ضك القارئ )ال�ضمني) يف م�ضداقية �ضرده«)1). ويبدو 
اأفقدت الن�ص  التي  ال�ضردية،  الرواية قد وقع يف كثري من االأخطاء  ال�ضردي يف  اإن ال�ضوت 

متا�ضكه وم�ضداقيته اأمام املتلقي، وهذا يربز من خالل املالمح التالية:
1( خلط ال�سارد بني حقائق عامله التخييلي:

يوؤكد  واملعلومات، مما  ال�ضرد، وهي اخللط بني احلقائق  ب�ضيئة من م�ضاوئ  ال�ضارد  قام 
التخييلي،  عامله  على  ال�ضيطرة  »الهو«،  �ضمري  خالل  من  يحاول  الذي  ال�ضارد،  تفطن  عدم 
ولكنها كانت جمرد حماولة عابثة، باءت بالف�ضل، من خالل خلطه بني االأمور، فال�ضارد يقدم 
عائ�ضة ابنة املعلم اأحمد على �ضن واحدة، على الرغم من اأن احلكاية بداأت منذ مئة �ضنة، 
وداخلية  خارجية  وحروب  ومعارك  القرية،  على  اأجيال  تعاقب  �ضهدت  �ضنة،  مئة  مدتها  اأي 
ال  �ضنة،  ع�ضرة  ثماين  عمرها  يبقى  وعائ�ضة  امل�ضلح،  العنف  ملرحلة  و�ضواًل  القبيلة  �ضهدتها 
يتغري �ضنها تبقى تلك الفتاة الن�ضرة ال�ضابة التي ال تغريها احلوادث وال�ضنون، الأن عائ�ضة يف 
ال�ضفحة )39)، تقدم ب�ضورة الفتاة اجلميلة املتعلمة املثقفة، التي يختطبها ال�ضيخ حمدونة 
)كما  الفرنا�ضي  اال�ضتعمار  مرور  بعد  حتى  ال�ضن،  هذا  على  تبقى  ترف�ضه،  ولكنها  لنف�ضه 
ي�ضفه ال�ضارد كرمز لال�ضتعمار الفرن�ضي على اجلزائر)، وينق�ضي، بعد مرور مئة عام، وال 
يتغري عمر عائ�ضة، وال يتغري االأ�ضخا�ص، وال تتعاقب االأجيال يبقون على حالة واحدة، وهيئة 
معينة ال تتباين، فيقول اأبوها وقت علمه باختطافها: »هي، واهلل ياجماعة، هي ابنتي عائ�ضة! 
اختطفوها! يا اهلل ! ماذا �ضتفعل اأمها باملاأ�ضاة! ابنتي عائ�ضة تختطف وهي ملا تكمل الثامنة 

ع�ضرة من عمرها«.)2)  
كما يتحدث ال�ضارد عن خطبة ال�ضيخ حمدونة لوطفاء بنت ال�ضيخ رغبان، قبل اال�ضتعمار 
من بني فرنا�ص يف �ضفحة )39)، ثم يعود ال�ضوت ال�ضردي ويذكر حدث اخلطبة اإبان فرتة 
مل�ضار  مدرك  وغري  مقنع،  غري  للحكاية  راو  اأمام  نف�ضه  القارئ  يجد  ولذا  امل�ضلح)3)،  العنف 
بني  اخللط  اإىل  يتجاوز  ولكنه  وحدها،  عائ�ضة  ق�ضية  اأمام  اخللط  هذا  يقف  وال  االأحداث، 
اأ�ضامي ال�ضخ�ضيات، ويكمن هذا يف خلطه بني ا�ضم املراأة التي اختطفها االإرهابيون، فهي 
ا�ضمها رحمة: »ويخرج الرجال جميعًا اإىل ظاهر الغابة، ماعدا اثنني منهم ظال يحر�ضانكما، 

1) د.مر�ضل العجمي، »ال�ضرديات« مقدمة نظرية، مرجع �ضابق، �ص65
2) الرواية، �ص209
3) الرواية، �ص186
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اأنت ورحمة..«)4). فتن�ضى ا�ضمها يف مو�ضع اآخر فت�ضميها بوردة: »لعل وع�ضى حاويل!.. فاإذا 
جنحت من االإفالت من اجلحيم فال تن�ضي اأختك الكربى، وردة!..«.)5) 

2( انعدام النموذج يف �سخ�سيات الرواية:
 يق�ضد بالنموذج هنا، اأن تقدم كل �ضخ�ضية من �ضخ�ضيات الرواية منوذجًا ومثااًل على 
اأخالقها  تعرب عن  �ضخ�ضية  كل  وتختلف،  البع�ص  مع  تتباين  ذاتها،  تعرب عن  اإن�ضانية  حالة 
والت�ضخي�ص  �ضفاتها،  حتمل  التي  والبيئة  االجتماعية  طبقتها  احلياة،  يف  اخلا�ضة  روؤيتها 
تقريبًا تال�ضى يف الرواية، فمعظم ال�ضخ�ضيات يف الن�ص تتكلم ب�ضوت واحد وبوعي واحد، 
املراأة اجلاهلة يت�ضاوى منطقها مع ال�ضخ�ضيات املثقفة، تتكلم بنف�ص اللغة والنربة واملنطق، 
وال�ضيخ الرثي  يت�ضاوى مع الفقري، االإرهابي مع �ضيخ القبيلة مت�ضاويان يف املبداأ والهدف، وخري 
مثال على هذا حوار املعلم اأحمد، رئي�ص جمعية الدفاع عن حقوق املراأة، واملراأة الب�ضيطة غري 

املتعلمة التي جاءت ت�ضكو زوجها: 
»ظني خريًا، يا�ضيدتي!

اهلل! ما اأحالها كلمة! الأول مرة يخاطبني رجل يف اجللولية بهذه الكلمة احل�ضارية... بل 
ترى كل واحد منهم ك�ضيخ احلي يقول: يا امراأة! وزوجي يقول يل حني يغ�ضب، وهو يغ�ضب 
اأكرث مما ير�ضى: يا مره! اهلل ما اأحلى كلمة »�ضيدتي« تعطي للمراأة كرامتها وترقي وجودها 

يف املحرو�ضة، فت�ضبح هي اأي�ضا ب�ضرًا!..«.)6)
امراأة قروية ب�ضيطة غري متعلمة، كيف لها اأن تعي م�ضطلحات مثل: ) الكلمة احل�ضارية، 
ترقي وجودها)، كما اإن الو�ضع الذي جاءت اإىل رئي�ص اجلمعية لت�ضكوه، ال ي�ضمح لها بفل�ضفة 

الكلمات التي ت�ضمعها، اأو النقا�ص يف و�ضعية املراأة يف القبيلة.
والفرتة  الن�ص،  وف�ضاء  تتالءم  ال  ال�ضاردة،  ذكرتها  م�ضطلحات  هناك  فاإن  هذا  وغري 
الزمنية التي عربت عنها الرواية، النظام القبلي الذي تخ�ضع له القبيلة، كيف يف�ضي اإىل 
عائ�ضة  الفتاة  ولب�ص  املراأة،  تعليم  حتى  اأ�ضاًل  يرف�ضون  وهم  املراأة،  حلقوق  جمعية  اإن�ضاء 
الذي ال يغاير لب�ص احلياة الع�ضرية االآن، بل اأن الذين يعي�ضون يف نظام قبلي ال و�ضائل نقل 
بفل�ضطني،  مايحدث  تغريات،  من  بالعامل  مايحيط  معرفة  لهم  يت�ضنى  كيف  موا�ضالت،  وال 

واملخرتعات احلديثة من طائرات واأ�ضلحة فتاكة.)7) 

4) الرواية، �ص223
5) الرواية، �ص237

6) الرواية، �ص99
7) الرواية، �ص133
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3( انهيار جهاز ال�سارد القيمي:
ويكون ذلك عندما تتباين قيم ال�ضارد، وقيم املوؤلف ال�ضمني للن�ص)1)، وهذا مت يف الن�ص 
عندما حتولت �ضخ�ضية املعلم اأحمد، من رجل منا�ضل مكافح، مثقف ملتزم، يحاول االإ�ضالح 
والتغيري، وتطوير اأهل قبيلته، اإىل رجل يهوى جمع املال، ينبذ كل القيم الروحية التي اعتنقها 
لفرتة طويلة، لي�ضبح جمرد تاجر جامع للمال، نابذ كل االأخالقيات التي حر�ص عليها فكره 
عامل الكتب، ونبذ اأ�ضرته، وحياته القدمية، لرغد العي�ص وحياة الرتف، ب�ضبب حادثة اغتيال 
تعر�ص لها، جعلته يودع مهنة التعليم غري اآ�ضف عليها: »مل اأعد قادرًا على التعليم، وكفى.. 
األي�ص مقتي مهنة التعليم مربرًا كافيًا؟ مل يعد هذا التعليم يوفر يل �ضيئًا، ال اللقمة الد�ضمة، 

وال املنزلة االجتماعية الكرمية!«.)2)
ال�ضارد هنا يعرب عن هزمية املثقف اأمام تيار ال�ضر الذي يحاول اأن يكون بروميثيو�ص �ضارق 
النار، ولكن الظروف و�ضلطة القمع تقمعه، ولكنه مل يكن موفقًا يف نقل هذه ال�ضورة، الأنه نقل 
القراء بني النقي�ضني، الطرف االأول املعلم وهو موؤمن مببادئه وقيمه ويدافع عنها اأ�ضد دفاع، 
والطرف الثاين هو �ضورة املعلم ال�ضلبي، الذي انهزم اأمام اأول �ضدمة، فك�ضف عن ثقافة ه�ضة 
غري عميقة، تتوارى خلف االأحداث وامل�ضاكل، فبداًل من اأن تكون ثقافته �ضبياًل حلل امل�ضاكل، 
ومواجهة ال�ضعاب، تكون هي اأول من يفر عن مواجهة ال�ضراعات والتناق�ضات. ولكن املوؤلف 
ال�ضمني �ضيحل يف اجلانب االيجابي، من �ضخ�ضية املعلم يف بداية احلكاية، وبناء عليه حدث 
التناق�ص بني قيم املوؤلف ال�ضمني، وقيم ال�ضارد. وهذا الن�ص وبهذه النظرة ال�ضلبية للمثقف، 
�ضيغاير �ضورة املثقف يف جمموع الروايات التي تناولت �ضورة املثقف اجلزائري وقت الفتنة 
واأحداث العنف، اإذ اإنها ر�ضمت املثقف وهو ينا�ضل عن احلقيقة حتى املوت، مثل عبد احلق 
يف رواية »فو�ضى احلوا�ص«، وح�ضي�ضن يف رواية »حار�ضة الظالل دون كي�ضوت يف اجلزائر«، 

وجمموعة ال�ضحفيني يف رواية »متاهات ليل الفتنة«.
حتى  درجة،  اأق�ضى  اإىل  �ضافرة  االإيديولوجية  الروؤية  تربز  ذكره،  ما�ضبق  اإىل  باالإ�ضافة 
قيمة جمالية، ومل حتمل طابع  اأية  الن�ص  على  ت�ضفي  ومل  مبتذلة،  اأ�ضبحت  نف�ضها  الرموز 
الغمو�ص امل�ضوق للقارئ، بل هي تقدم نف�ضها �ضهلة اإىل القارئ، فريمز باجللولية اإىل اجلزائر، 
واال�ضتعمار الفرن�ضي بقوله قبيلة بني فرنا�ص، وقبيلة بني حمدون للدول املجاورة التي تتدخل 
بال�ضوؤون الداخلية للجزائر، وعائ�ضة رمز الوطن كذلك. كما اأ�ضار لالأحداث التاريخية التي 
�ضهدتها اجلزائر، وبذلك ت�ضبح الرواية تابعة اإىل منط ال�ضرد القدمي التقليدي، الذي يقدم 

1) د.مر�ضل العجمي، »ال�ضرديات«، مرجع �ضابق، �ص65
2) الرواية، �ص125
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الرواية التاريخية، لت�ضجل فرتة زمنية معينة بكل جتلياتها واإرها�ضاتها، وكاأن قارئ الن�ص 
اأمام كتاب تاريخي ت�ضجيلي، ولي�ص اأمام ن�ص تخيلي يثري العاطفة واخليال اأكرث منه كتابًا يف 
الروؤية االأيديولوجية  التي ت�ضد متلقيه، ب�ضبب  التاريخ، مما يحرم الن�ص من �ضلطة احلكي 
املت�ضخمة، والهنات التي وقع فيها ال�ضارد، من اأخطاء يف عر�ص احلقائق، واإخفاق يف تقدمي 

النماذج الناجحة ل�ضخ�ضيات الرواية. 
وتوجيهاتها  ال�ضعيدة  واخلامتة  ال�ضاذجة،  املكائد  هذه  مثل  تفقد  »اأال  ذكره  �ضبق  ما  كل 
ومنطقه  حبكته  وتلحق  وم�ضداقيته،  ر�ضانته  من  الكثري  العمل  هذا  املبا�ضرة،  الرتميزية 

ال�ضردي مببالغتها، و�ضذاجة اأحداثها و�ضخ�ضياتها ـ اأو ت�ضذجمهما ـ امل�ضرفني«.)3)
والغريب يف االأمر اأن مثل هذا العمل ال�ضردي يبدر من �ضخ�ضية اأكادميية حتاول التنظري 
والتطبيق لنظرية ال�ضرد يف الوطن العربي، الناقد عبد امللك مرتا�ص، فكيف للقارئ اأن يتقبل 
هذا اخلطاأ الفادح من متخ�ض�ص يف الرواية، لو بدر من هاو وموهوب لكان التم�ص العذر له، 
ولكن ناقدًا مثله متخ�ض�ضًا يف النقد وله كتاب »يف نظرية الرواية« كيف يغتفر له القارئ مثل 
هذا االأمر، وهو يقول يف اإحدى املقاالت: »فحاولنا اأن نعالج هذه االأمور يف كتاب )يف نظرية 
الرواية) وحتدثنا عن الرواية من حيث: ماهيتها، وتعريفها. وحتدثنا عن الزمان، وحتدثنا 
عن احليز )املكان). و حتدثنا عن ال�ضخ�ضية، وعن ال�ضرد، وعالقته بالو�ضف، وحتدثنا عن 
عالقة الرواية باالأجنا�ص االأدبية االأخرى مثل ال�ضعر«)4). يبدو اإن التنظري غري التطبيق، واإن 
الن�ص  اآخر يف �ضعف  �ضببًا  القارئ  يلتم�ص  وقد  درا�ضة وممار�ضة.  منه  اأكرث  موهبة  االإبداع 
ال�ضردي لدى مرتا�ص، هو اإنه مل يتجاوز كتابة روايته ذات املائتي وثمان وثمانني �ضفحة، مدة 

ال�ضهر، كما ي�ضجل ذلك يف نهاية روايته: 
يناير  االنتهاء منها: 23  تاريخ  الكتابة: 16 دي�ضمرب 2004م،  االبتداء يف  تاريخ  »وهران، 

2005م يف ال�ضاعة الواحدة وثالث واأربعني دقيقة، زوااًل«.)5)  
2( ح�سور تيار الوعي يف »بخور ال�سراب« و«�سرفات الكالم«:

ات�ضم ال�ضوت ال�ضردي يف كل من »بخور ال�ضراب« لب�ضري مفتي، و »�ضرفات الكالم« ملراد 
ذاته،  لنف�ضه احلوار مع  ال�ضارد  فيه  يتيح  الذي  ال�ضرد،  النمط من  بوكرزازة، بح�ضور هذا 

والتجارب  الن�ضو�ص  من  عدد  يف  الروائي  ال�ضرد  م�ضكالت  يف  خالفية  قراءة   « عطا،  ناع�ص  د.جهاد   (3
دم�ضق،  �ضوريا،  العرب،  الكتاب  احتاد  من�ضورات  درا�ضة،  املعا�ضرة«  ال�ضورية  والعربية  العربية،  الروائية 

الطبعة االأوىل 2001م، �ص252
4) د.عبد امللك مرتا�ص، »ال توجد نظرية نقد عربية والنقاد العرب عالة على الغرب«، 

www.almotamar.net
5) الرواية، �ص288
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وا�ضتدعاء احلكي من ذاكرته املثقلة بالذكريات واالآالم. هذا النمط من ال�ضرود يف الوطن 
العربي ظهر متيمنا بعملني هامني يف الرواية العاملية، هما روايتي »عولي�ص«، و«�ضورة الفنان 
يف �ضبابه« جليم�ص جوي�ص، اللتني اأثرتا ب�ضورة مبا�ضرة وغري مبا�ضرة على الرواية العربية، 

كما ين�ص �ضالح �ضالح يف كتابه »�ضرد االآخر«.)1)
وهو منط ال يقوم ال�ضارد فيه بالتف�ضيل يف �ضخ�ضيات حكايته، وف�ضاء ن�ضه، اإمنا يغو�ص 
يف اأناه اخلا�ضة، يهذي، ي�ضرخ، ترتع�ص ذاكرته بني موت الروح، وحياة اجل�ضد، يريد اخلال�ص 
من خالل احلكي والبوح وتطهري الذات، فهو ي�ضتغل على وتر االأنا، »حيث يجري تقليب االأنا اأو 
تقبلها بني عدد ي�ضعب ح�ضره من اللبو�ضات التي ميكن لكل منها اأن يتخذ لبو�ضًا االآخر، ثم 

يعود لالأنا ال�ضابقة نف�ضها، اأو الأنا خا�ضة باآخر، خالل برهة �ضردية واحدة«.)2) 
من خالل �ضكل ق�ض�ضي مق�ضور على �ضخ�ضية واحدة، حتكي ذاتها، ومن يحيط بها، وكل 
ما يطفو على ذاكرتها املت�ضظية، عرب �ضمري االأنا، »اأو عرب تطعيم الرواية بف�ضل اأو اأكرث، يتم 
�ضرده ب�ضورة هذيانية، اأي من خالل دفع ال�ضخ�ضية الرئي�ضة، اأو �ضواها، اإىل حالة الهذيان، 
حالة مو�ضوعية تتيح ملن يهذي اأن يتحدث مثلما ي�ضاء.. وكيفما اتفق«)3). ومن هنا ي�ضتطيع 
ال�ضارد التعبري عن اأخ�ص الدقائق واالأفكار، من دون اأن يتيح ل�ضائل ي�ضاءله ويحا�ضبه على 
اأفكاره اأو ماقد بدر منه من ت�ضرفات، الأنه كان مير يف حالة هذيان، وجنون، ي�ضتنطق منطقة 
الال�ضعور والالوعي، من اأجل اخلال�ص من ثقل الذاكرة ومن ثقل الوعي، كما قال عنه الكاتب 

الفرن�ضي ادوار دي جاردان باأنه:
من  تدخل  اأي  دون  لل�ضخ�ضية،  الداخلية  احلياة  يف  مبا�ضرة  القارئ  اإدخال  اإىل  »و�ضيلة 
جانب الكاتب بال�ضرح اأو التعليق.. وباأنه التعبري عن اأخ�ص االأفكار التي تكمن يف اأقرب مو�ضع 

من الال�ضعور«.)4) 
وي�ضتح�ضر  ال�ضارد  فيها  يتذكر  باجلراح،  املحملة  للذاكرة  واإبادة  قتل  مبثابة  كتابة  هي 
ال�ضور يف اأمل وم�ضقة، ت�ضعفه الذاكرة يف اأحيان وتخذله يف اأحيان كثرية. واملونولوج يت�ضح 

من خالل الن�ضني التاليني:
اأ- رواية »بخور ال�سراب«:

ون�ص »بخور ال�ضراب« ال ي�ضعب على قارئه ك�ضف مالمح هذا التيار من خالل ال�ضارد/
1) د.�ضالح �ضالح، »�ضرد االآخراالأنا واالآخر عرب اللغة ال�ضردية«، املركز الثقايف العربي، املغرب، لبنان، 

الطبعة االأوىل 2003م، �ص71
2) ال�ضابق، �ص71
3) ال�ضابق، �ص71

4) اآمنة يو�ضف، »تقنيات ال�ضرد«، �ص76
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القارئ  اأن  تعلن  الرواية  فاأول �ضفحة من �ضفحات  املرتع�ضة،  املري�ضة  الذاكرة  البطل، ذي 
اأمام �ضارد �ضعيف مهزوز، يريد اأن يحكي ويبوح، ولكن الذاكرة ال ت�ضعفه، يعي�ص يف زمن اآخر 

ويف اأنا مغايره الأناه:
»كنت اأقراأ، هذا ما اأذكره االآن، مل متت ميعاد يف الليل، رمبا يف الفجر، ل�ضت متاأكدًا من 
باأحالم ماتت يف  باردًا. ج�ضدي �ضقيع ووجهي مدجج  التوقيت.. كنت منهكًا، حزينًا،  ذلك 

زمن اآخر..
املوت هو الذي يوحدين بهذه احلالة.. االآن، مثل الفرا�ضات قد اأحترر واأطري، قد اأ�ضبح 
فوق  امل�ضاعر  ترتاكم  االإح�ضا�ص.  اإال  هذا  كل  من  يحدث  ال  وقد  روحًا حملقة  اآخر،  �ضخ�ضًا 
بع�ضها البع�ص.. ترتاكم. تنخلق ف�ضحات جديدة.. اأق�ضد اختناقات قاتلة. حتت ركام االأهواء 
واالأوهام، اأنطمر حتى ال يبقى مني غري دوي الرعب، جنون الكالم، هو�ص الالمعنى، مر�ص 

الذاكرة. ع�ضاب االأحالم..«.)5)
اإن لغة ال�ضارد حتمل حمولة داللية كبرية تدلل على تزعزع ال�ضارد وعدم متا�ضكه، من مثل 
قوله: »جنون الكالم، هو�ص الالمعنى، مر�ص الذاكرة، ع�ضاب االأحالم«، كما توؤذن بوجود 
التي  التخيلي  عامله  وحقائق  معلوماته  يف  يناق�ضه  اأن  القارئ  ي�ضتطيع  ال  ع�ضابي،  �ضخ�ص 
يقدمها، اأو يطلب منه �ضردًا متما�ضكًا، بل يتوقع اأن تكون اأحداث الرواية قفزات بني الوعي 
م�ضداقيته،  يف  م�ضكوكًا  ال�ضارد  و�ضيكون  �ضحيق،  ما�ص  وماهو  اآين،  ماهو  بني  والالوعي، 
ومعرفته حمدودة الأنه مير مبرحلة ع�ضاب، وجنون وعلى حافة اإنهيار، مثله مثل �ضارد رواية 
»املراأة والقطة« لالأديبة ليلى العثمان حمدود املعرفة، الأنه على حافة اإنهيار عقلي ب�ضبب عنف 

االأحداث التي لقيها من قتل عمته لزوجته.)6) 
اإال اأن ال�ضارد، وعلى الرغم من كل هذا، فاإنه يتما�ضك اأمام �ضريط الذكريات، وي�ضمد 
ليقدم �ضردًا تابعًا ا�ضرتجاعيًا، يجعل من موت ميعاد احلبيبة، حلظة ا�ضرتجاع حكاية ال�ضارد 
منذ بدايتها حتى نهايتها، مع مراعاته للرتتيب الزماين للحكاية، فيبداأ بذكر م�ضكلته مع والده 
غريب االأطوار، وهروبه من املنزل والعي�ص عند جدته، التي ت�ضكل له مناخًا منا�ضبًا للدرا�ضة 
والتفوق، ويدخل كلية احلقوق، ويرى من حوله الطالب الثوريني، اأو الطالب امل�ضغولني بق�ض�ص 
الع�ضق والغرام، فيبحث عن نف�ضه فال يجده ينتمي الأحد من الفريقني، مما يك�ضف عن خواء 
الثوري  في�ضغله فال يجد، حتى عندما يحاول  له هدفًا يف احلياة  اأن يجد  يف روحه، يحاول 

5) ب�ضري مفتي، رواية »بخور ال�ضراب«،من�ضورات االختالف، اجلزائر، الطبعة االأوىل 2004م، �ص6
6) د.مر�ضل العجمي، »اخلطاب الروائي يف الكويت: اأمناط العنونة وم�ضتويات ال�ضوت ال�ضردي«، مرجع 

�ضابق، �ص22
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خالد ر�ضوان اإثارة روح املقاومة وحب الوطن فيه فاإنه يف�ضل ف�ضاًل ذريعًا، وال يحب احلياة اإال 
عندما تظهر ميعاد يف حياته فيحبها، ويح�ص بربيق احلياة ووهجها، ولكنه �ضخ�ص متخاذل 
ولكنه  ويدرك،  يعرف  الذي  االإ�ضكايل،  االإن�ضان  اأو  املثقف  و�ضخ�ضية متثل  ذاته،  منهزم يف 
جمرد اإدراك بحت، يح�ص بالعاطفة واحلب ولكنه ال يفعل �ضيئًا من اأجل احلب، بل يهرب من 
ميعاد، ويتخاذل عن حمايتها، فارًا اإىل اأ�ضاطري وخرافات املا�ضي، ويحيي الطقو�ص ال�ضوفية 
يف قريته، ويعيد بناء قبة جده املعزوز، ظنًا منه باأنه يت�ضالح مع املا�ضي، فال يجد �ضالته، 
في�ضابق الزمن من اأجل اللحاق بالزمن احلا�ضر، ولكن بعد فوات االأوان، بعد مقتل ميعاد، 
وتخاذله عنها وهي يف اأم�ص احلاجة اإليه. فيعي�ص بعدها اآالم الروح واأمل الفقد، فيم�ضي وقته 
بني احلانات والراق�ضات الالتي يرق�ضن على وتر الفجيعة واالأمل، ليهذي و يتداعى حكيه بني 

�ضطحات الذاكرة املمزقة من هنا وهناك، وينتهي مثلما ابتداأ بنف�ص الهاج�ص:
ال�ضدئة  املراآة  لوجهي يف  اأنظر  �ضمعت طلق ر�ضا�ص من خلفي مل  بفزع  تتاأملني  »خرية 
املقابلة يل.. حانة االأقوا�ص االأ�ضوات الر�ضا�ص احلاج موحا غنية موم�ص الرميي�ضلي �ضو�ضاء 
راأ�ضي.. مل اأ�ضاأل من قتل من؟ راأيت دمي ي�ضيل واأنا التفت الأعرف من القاتل، كان راأ�ضي قد 
ال�ضارد هو  يقدمه  الذي  اإن اجلديد  اإال  االأفق، كنت قد مت«)1).   تفتحتا على  غام، وعيناي 
يعترب هذا من  الر�ضا�ص عليه، وهل  واإطالق  بعد مقتله  ال�ضرد حتى  واال�ضتمرار يف  الكتابة 
باب اخليال االأدبي وحرية التعبري واالبتكار والتجديد على م�ضتوى ال�ضكل وامل�ضمون، في�ضرد 
املتوفى حكايته، اأم الأن ال�ضارد ع�ضابي اأ�ضاًل، وحمدود املعرفة، فاإنه يتوقع منه غري املتوقع، 

يهذي ويتحدث كيفما ي�ضاء.
يختلط  اأن  والبد  االآخر،  مع  االحتكاك  من  لها  البد  فاإنه  حكاية،  حتكي  كذات  وال�ضارد 
�ضردها مع �ضرد االآخر، وتتمازج اأطراف حكاية ال�ضارد مع ذوات االآخرين، في�ضرد ال�ضارد 
حكاية اأ�ضدقائه، رفقاء الدرب الذين بفقدهم اأ�ضبح وحيدًا يف احلياة، فقدهم اأمام اآلة القتل 
التي حت�ضد الكل الثوري خالد ر�ضوان، واالأ�ضتاذ اجلامعي حداد، الذين �ضكلوا النقي�ص من 
توجه ال�ضارد و�ضخ�ضيته، �ضخ�ضيات ينا�ضلون من اأجل الوطن، ويقتلوا على اأيدي االإرهابيني، 
الطرف الثالث من املعادلة. لياأتي ال�ضارد ويعلن احلياد لينجو ولكنها كانت حماولة عابثة الأنه 
�ضيخ�ضر احلبيبة واالأ�ضدقاء، ويعي�ص حلظات الفقد والفجيعة، وال ميلك اإال احلكي، عن ذاته 
اإ�ضابته يف الر�ضا�ص حتى ذكره لقتل ميعاد  ال�ضارد خرب  وذوات االآخرين، ولذلك مل يذكر 
الرغم من موت روحه الأن: »احلكاية  لل�ضارد على  واالأ�ضدقاء، فاحلكاية �ضرورية  احلبيبة، 
خرب، والبد لكل خرب من خمرب. وال ميكن لغري احلي اأن يحكي. فال حكاية بدون حياة. اإن 

1) الرواية، �ص 156
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اإن ال حياة بال حكاية.  بالقول  ت�ضمح  الوجودي  النحو  بالتحامها باحلياة على هذا  احلكاية 
فلي�ص غري الناجني يخربون فظائع ماعانوه وينقلون اأخبار االآخرين، حتى اأولئك الذين ق�ضوا، 

فيوؤمنون التوا�ضل ويتجاوزون قطيعة املوت«.)2) 
والأن منط ال�ضرد، هو ال�ضرد الالحق، الذي يتخذ من تيار الوعي، منطلقًا يتوخاه يف بوح 
الـ »اأنا«، هذا ال�ضمري الذي  الق�ضية، فاإن ال�ضمري امل�ضتخدم يف ال�ضرد، هو �ضمري املتكلم، 
الذي  ال�ضمري  اإنه  املتكلم،  حياة  يف  ال�ضخ�ضي  البعد  جوانب  ك�ضف  يف  كبري  بدور  ي�ضاهم 
يتحرك على اأوتار الوعي والالوعي، الفرح واحلزن، �ضاعيًا يف حماولة اإيهام القارئ بواقعية 

االأحداث التي مر بها، والتي هي يف نهاية املطاف حرب على ورق ولعبة لغوية يتقنها الروائي.
يحكي ال�ضارد احلكاية، ويح�ضر يف غالب اأجزاء احلكاية، فهو �ضارد �ضريح كلي احل�ضور، 

ولكنه ينطلق من روؤية حمايثة، الأنه »يعرف نف�ص القدر الذي تعرفه ال�ضخ�ضية«.)3)
كما �ضيت�ضكل �ضرد مباأر من الداخل، متعدد التبئري، الأن ال�ضارد ال يعلم باالأخبار املتعلقة 
بال�ضخ�ضيات اإال بعد اأخذها منهم مبا�ضرة، اأو اال�ضتماع اإليها من طرف اآخر، فموت ميعاد 
يعلم منه عن طريق رجل االأمن، واأخبار �ضديقيه، ال يعلم بها، اإال عندما يقابلهما، اأو ي�ضمع 
اأين  من  تالحقه،  التي  القارئ  اأ�ضئلة  من  �ضيفلت  فاإنه  هنا  ومن  عنهما،  االأطراف  اأحد  من 
علمت وماهو م�ضدر معرفتك؟ وال يرتك جمااًل ملن يريد اأن ي�ضكك يف م�ضداقيته، هذا من 
ال�ضارد املتال�ضية  ال�ضبب يف ذلك هو �ضعف ذاكرة  اأخرى قد يكون  ناحية، ولكن من ناحية 
الن�ضيان  متجاوزًا  االأ�ضا�ضية،  امل�ضادر  و�ضرده  معرفته  يف  يعتمد  هو  فلذلك  االأحزان،  خلف 

وعرثات الذاكرة.
ويف طريقة اأخرى يتو�ضل بها ال�ضارد يف �ضرد احلكاية، هي طريقة الر�ضائل املتبادلة بني 
خطابًا  الر�ضائل  هذه  ليتكون  باملوت،  املهدد  والروائي،  اجلامعي  االأ�ضتاذ  �ضديقه  و  ال�ضارد 
اآخر يف الرواية، يتاآزر وخطاب ال�ضارد االأ�ضا�ضي لتقدمي احلكاية، باأدق تفا�ضيلها، وبالطبع 
فاإن التقرير والر�ضالة واملذكرة واخلطبة كلها تقنيات تدخل يف اإطار اخلطاب امل�ضرود الذي 
ي�ضاهم يف جناح عملية ال�ضرد)4). والر�ضائل يف الرواية قد �ضاهمت يف �ضرد وتتبع االأحداث، 
فمن خالل الر�ضائل متكن القارئ من معرفة م�ضري �ضالح كبري الرجل الرثي الذي باع وطنه 

االأوىل 2006م،  الطبعة  االآداب، بريوت،  دار  التخييل«،  ومدارات  ال�ضرد  »ف�ضاءات  �ضويدان،  د.�ضامي   (2
�ص169

3) د. مر�ضل العجمي، »ال�ضرديات« ، مرجع �ضابق، �ص64
الثالثة  الطبعة  املغرب،  لبنان،  العربي،  الثقايف  املركز  الروائي«،  اخلطاب  »حتليل  يقطني،  د.�ضعيد   (4

1997م، �ص359
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التطرف بال  اأيدي  اغتالته  الذي  واالأديب حداد  املثقف  اأو مبعاناة  البالد،  الرحيل عن  واآثر 
ال�ضارد بك�ضف خبايا روحه، واالأمل الذي  �ضبب، بل قامت الر�ضائل التي يكتبها اإىل �ضديقه 
مير به ب�ضبب االإق�ضاء له من اجلامعة ومن كل مكان، كما ك�ضفت طبيعة االأو�ضاع يف مدينة 

ق�ضطنطينية التي اليحيط ال�ضارد بها علمًا.)1)
ومن الوا�ضح اإن الر�ضائل لعبت دورًا وظيفيًا يف الرواية، و�ضاهمت يف التنويع بني اأ�ضكال 
اخلطاب امل�ضرود، بني خطاب الراوي ور�ضائل حداد، كله تنويع على وتر االأنا، اأنا ال�ضارد واأنا 
�ضديقه. وهذا يغاير كالم اأحمد �ضريبط يف درا�ضته »تطور البنية الفنية يف الق�ضة اجلزائرية 
حول  فيقول  الرواية  يف  الر�ضالة  اأ�ضلوب  ا�ضتخدام  جدوى  عن   ،»1985-1947 املعا�ضرة 
ا�ضتخدام القا�ضني اجلزائريني لهذا االأ�ضلوب: »يعد �ضكل الر�ضالة من بني االأ�ضكال التعبريية 
اإمكانية  يتيح  ال�ضكل  اإن  الق�ض�ضية.  االأحداث  لعر�ص  القا�ضون اجلزائريون  ا�ضتعملها  التي 
طيبة لل�ضخ�ضية الأن تخاطب اأحا�ضي�ضنا مبا�ضرة وبعفوية، ومع ذلك فاإن الر�ضالة تفتقر اإىل 

اإمكانيات فنية، مما يجعلها غري قادرة على ر�ضم ال�ضخ�ضية االأدبية ر�ضمًا دقيقًا«.)2)
ويقول يف مو�ضع اآخر: »ولي�ص يف الق�ضة اأي تركيز على ر�ضم ال�ضخ�ضية، فاملجاهد الذي 
الوطنية  املو�ضوعات  ينا�ضب  ال�ضكل ال  اأن هذا  باأي دور، ويبدو  اإليه مل يقم  الر�ضالة  اأر�ضلت 

بقدر مالءمته للتعبري عن املو�ضوعات الوجدانية والعاطفية«.)3) 
والكالم ال�ضابق ال ي�ضدق على واقع ا�ضتخدام الروائي اجلزائري لهذه التقنية، الأن اأكرث 
من ثالثة ن�ضو�ص ا�ضتخدمت يف الروايات اجلزائرية التي تتحدث عن االإرهاب وهي موا�ضيع 
اأبعاد  ور�ضمت  تعبري،  اأ�ضدق  اأبطالهم  التعبري عن خلجات  فيها يف  الروائيون  ووفق  وطنية، 
يف  كي�ضوت  دون  الظالل  و«حار�ضة  احلوا�ص«،  »فو�ضى  رواية  هي  دقيقًا،  ر�ضمًا  ال�ضخ�ضية 

اجلزائر«، ورواية »الويل الطاهر يعود اإىل مقامه الزكي«، باالإ�ضافة اإىل الن�ص احلايل.
وبعد، ات�ضح من العر�ص ال�ضابق اأن ال�ضوت ال�ضردي كان موفقًا يف اإيقاع االأثر يف نف�ص 
املتلقي، من خالل بث اآالم الروح، عرب �ضمري االأنا، واأ�ضلوب ال�ضرد الذاتي، وعرب املونولوج 
االإطاللة على  مع  املظلمة،  الروح  كا�ضفًا جوانب  الباطن،  العقل  اأغوار  ي�ضرب  الذي  الداخلي 
الروؤية  لي�ص من خالل  ال�ضارد،  ال�ضيا�ضي، ولكن من خالل منظور  البيئة واملجتمع والراهن 

ال�ضيا�ضية االأيديولوجية التي تقحم نف�ضها على العمل الفني. 
1) الرواية، �ص97

2) �ضريبط اأحمد �ضريبط، »تطور البنية الفنية يف الق�ضة اجلزائرية املعا�ضرة 1947-1985م«، من�ضورات 
احتاد الكتاب العرب، �ضوريا، الطبعة االأوىل 1998م، �ص162

3) ال�ضابق، �ص163
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ب- رواية »�سرفات الكالم«:
اأ�ضلوب  اتخاذ  ال�ضراب«، على  »بخور  رواية  �ضارد  الكالم« مع  »�ضرفات  رواية  �ضارد  اتفق 
التي جتمع من  ال�ضمات  و ا�ضرتكا يف بع�ص  الرواية،  التداعي احلر يف كتابة  املنولوج، وتيار 
ي�ضتخدمون هذه التقنية يف الكتابة. فمثلما انطلق �ضارد »بخور ال�ضراب« من �ضمري الـ«اأنا«، 
ليك�ضف عن خبايا نف�ضه، و�ضل�ضلة انك�ضاراته وهزائمه، فاإن ر�ضيد عياد ينطلق من اأناه اخلا�ضة 
التي تخ�ضه  الذاتية  االأحزان  باالأ�ضى واجلراح، ومبجموعة من  مثقلة  للقارئ ذاكرة  لي�ضكو 
وحده، واملو�ضوعية التي تخ�ص زمنه وجمتمعه ووطنه، اإنه اأ�ضد �ضاكي ال�ضالح، يريد التغيري 
بخالف �ضارد »بخور ال�ضراب« االإ�ضكايل، الذي ال يريد احلياة اإال لنف�ضه، والتزم اأر�ص احلياد، 
ولكنه اأمام مد ال ي�ضتطيع مقاومته، مد الفقر والعوز يف ال�ضغر، ومد االإرهاب والتطرف يف 
الكرب. فالتطرف قا�ضم م�ضرتك يف حياة ال�ضاردين. اإ�ضافة اإىل ميل كل منهما اإىل الوحدة 
م�ضروب  وكاأ�ص  حانة  يف  هوى  بائعة  اأو  غانية  اأمام  والفجائع  اخليبات  وتذكر  واالإنطوائية، 
من  الرحلة  ليبداأ  املوؤقت،  املخدر  ذهاب  مع  من جديد  ينبثق  الذي  االأمل،  به  ي�ضكن  روحي، 
جديد، معاناة واأمل، ثم حانة وخمر و�ضكر: »باملرق�ص اإياه... عرفت كل ن�ضاء الليل تقريبًا... 
اأدعوها لكاأ�ص... مل  اإذن مني... ووجدتني  فريوز... فريوز التي اقتحمت يومًا طاولتي دون 

متانع...! جترعتها... على دفعات«.)4) 
ومن القوا�ضم امل�ضرتكة بينهما اأي�ضًا هو بدء التداعي حلظة التاأزم واالنهيار، يف اللحظة 
اإال الورق والبيا�ص  اآماله يف احلياة، وجدوى وجوده، يبداأ باللجوء  التي يفقد بها كل منهما 
نف�ضه  يخلد  اأن  يف  يرغب  يجعله  منه  املوت  دنو  ولعل  حمنته،  يف  يوا�ضيه  رفيقًا  منها  ليجعل 
وذاكرته عرب الكتابة، ليكون تذكرة للذاكرين، وامتدادًا لوجودهم حتى بعد فنائهم. واإن كان 
�ضارد رواية »بخور ال�ضراب«، ممزقًا من الداخل اإىل اأ�ضالء، ومهم�ضًا لدرجة اإنه ال يذكر ا�ضمه 
اأثناء ال�ضرد، فاإن ر�ضيد عياد �ضارد رواية »�ضرفات الكالم« اأكرث متا�ضكًا منه واأكرث اعتدادًا 
وفل�ضفة  وثقافة  بفكر  كتابتها،  و�ضيلة يف  الداخلي  املونولوج  ياأخذ من  التي  وب�ضريته  بنف�ضه، 
لدقائق احلياة من حوله، اأهلته الأن »يجعل هذا العقل يتحدث عن نف�ضه، اإنه مي�ضرحه«)5)، كما 
قال لوبوك. فكيف تداعت اأحزان ال�ضارد وهمومه يف زخم اأفكاره املت�ضاربة؟ وكيف م�ضرح 

ال�ضارد عقله وحياته وثقافته؟! هذا مايتم عر�ضه يف النقاط التالية:
1) اإن ال�ضمري الذي يتو�ضل من خالله ال�ضوت ال�ضردي يف نقل احلكاية، هو �ضمري املتكلم 
بواقعية احلكاية، كما تر�ضد  وت�ضي  واأحا�ضي�ضه  اإنفعاالته  نقل  لل�ضارد  تتيح  التي  الـ«اأنا«، 

4) مراد بوكرزازة، »�ضرفات الكالم«، دار الفارابي ـ بريوت، الطبعة االأوىل 2001م، �ص131- �ص132
5) اآمنة يو�ضف، »تقنيات ال�ضرد«، مرجع �ضابق، �ص26



262263

حركة االأ�ضخا�ص واملجتمع الذي ينتمي اإليه ال�ضارد من خالل منظوره اخلا�ص: »فرواية 
وت�ضتبعد  بالبطل،  الل�ضيقة  بالواقعية  ال�ضديد  االإيهام  متنح  املتكلم  ب�ضمري  االأحداث 

احتمال االلتبا�ص اأو تدخل الراوي يف اأحداث يراها من اخلارج«.)1) 
وهذا ي�ضري اإىل وجود ال�ضارد داخل احلكاية ولي�ص خارجها، اإنه يف قلب احلدث، بل اإنه 
احلدث نف�ضه، الأن الرواية هنا هي رواية �ضخ�ضية، وهو �ضارد �ضريح، ي�ضتطيع القارئ 
حتديد مالحمه ومكانه يف ال�ضرد، املتجلي بكونه ال�ضارد الذي يحكي حكايته مع اأ�ضرته يف 
ال�ضغر، وحكايته مع ق�ضة احلب التي تنتهي قبل اأن تبداأ، كما يخرج من احلزن اخلا�ص 
اإىل احلزن العام، وهو م�ضكلة التطرف الديني امل�ضي�ص، الذي يفتك باأحبابه الواحد تلو 
ال�ضارد،  عياد،  ر�ضيد  م�ضرية  اإخفاق  يف  يف�ضل  ولكنه  ويطارده  يالحقه،  ويبقى  الواحد، 

االإعالمي املنا�ضل الذي �ضيتفاجاأ باأن اأخاه �ضلك �ضري املتطرفني.
2) وبخ�ضو�ص طبيعة ال�ضرد، من حيث ترتيب ال�ضارد للعالقات الزمنية، فاإن ال�ضرد الحق 
لوقوع احلكاية، فال�ضارد مل يكتب الرواية اإال بعدما اكتملت ال�ضرية، فاكتمال �ضرية ال�ضارد 

احلياتية �ضرط اأ�ضا�ضي يف فعل الكتابة: 
»االآن... وقد اكتملت ال�ضرية اأو تكاد.. جتدين ع�ضفورًا م�ضتعاًل بالغناء )...!!) اأو النواح 
ـ �ضيان ـ اأحط بالقرب من نافذتك.. اأروي لعينيك اللتني ال تنامان �ضرية رجل... كان ميتلئ 
بالفرح... بالنزق... باحلزن... وباحلياة... و�ضار بعد كل اجلرارات التي عربت جثته جمرد 
�ضبح طويل... يغادر اإىل �ضم�ص م�ضروبة يف تاألق �ضوئها... اإىل بالد ت�ضري اللحظة يف توقيته 

عمرا مفتوحا على املوت اأو االحت�ضار على اأبعد جناة...!«.)2) 
ويحكي  يحكي،  ال�ضارد  ولذلك  عنا�ضرها،  واكتملت  انتهت،  قد  ال�ضرية  اإن  الوا�ضح  من 
اأن تبوح بها، وت�ضجلها، ح�ضب الرتتيب  التي عليها  بفي�ص، الأن الذاكرة مل تخل من ال�ضور 
والتعاقب لالأحداث احلياتية، منذ ال�ضغر حتى الكرب بالتدريج، وهو �ضرط اأ�ضا�ضي يف كتابة 
ال�ضرية، على حد قول الدكتور اإح�ضان عبا�ص يف كتابه »فن ال�ضرية«: »واأهم ما يلحظه الكاتب 
يف ال�ضرية، النمو والتطور والتغري يف ال�ضخ�ضية مع مراحل التقدم يف ال�ضن، لذلك كان من 
املحتوم عليه اأن يتابع التدرج التاريخي، واأن يلحظ بدقة تاأثري االأحداث يف اخلارج والداخل 
اإنها �ضرية حياة واأحداث و�ضخ�ضيات، فهي �ضرية  اإىل  على نف�ضية �ضاحبها«)3). وباالإ�ضافة 
حمملة  فالرواية  لها،  وفل�ضفته  لالأ�ضياء  ومنظوره  باأفكاره  معنية  ل�ضاحبها  وفكرية  ذهنية 

1) ال�ضابق، �ص26
2) الرواية، �ص9

3) اإح�ضان عبا�ص، »فن ال�ضرية«، دار �ضادر، بريوت، دار ال�ضروق، االأردن، الطبعة االأوىل 1996م، �ص77



262263

و�ضحفي  اإعالمي  فال�ضارد  والكتابة،  الكتابة  اإىل  حتتاج  التي  االأ�ضياء،  وب�ضعرنة  باالأفكار، 
وقارئ مثقف، وبالتايل فاإنه �ضي�ضبح مهوو�ضًا بالكتابة، وباأن ميالأ بيا�ص الورق كالمًا وفكرًا، 

وفرحًا وحزنًا، ولذلك فاإن الكتابة تعد ق�ضية جوهرية له ترتدد يف لغته ويف �ضرده: 
»ما جدوى... اأن اأنتقل من طفوالت ذبيحة اإىل مراهقات باهتة... من اأمنيات معلقة... 
اإىل اأغنيات م�ضتحيلة... حايف احلرب... يف �ضوك الورق... اأكانت الكتابة عند البدء... 

�ضوكة يف حلق امل�ضرات«.)4)
ن�ضو�ص  من  يقرتب  الذهنية  �ضريته  ويف  الكتابة،  هاج�ص  يف  هذه،  مقاربته  يف  والن�ص 
كثرية، تقارب هذه الفكرة، منها ن�ص »ذاكرة اجل�ضد« الأحالم م�ضتغامني، الذي �ضبق ور�ضد 
العمل �ضكاًل وم�ضمونًا. ون�ص عبد اهلل  الروائي بهذا  تاأثر  الن�ضي« مدى  »التعالق  يف ف�ضل 
العروي »اأوراق«، الذي ي�ضفه �ضدوق نور الدين باأنه �ضرية ذهنية، بقوله عنها: »وهي بالتايل 
الكامنة  املرجعيات  التنقيب يف ذهنه ال�ضتجالء جمموعة من  اإنها  »اإدري�ص«..   وفكر  ثقافة 
اإن طرح الروائي لق�ضية كتابة ال�ضرية، يعرب عن وجود جمموعة من االأدباء  فيه«)5). ويبدو 
من  ببع�ص  فيو�ضمونها  الرواية،  ن�ضو�ضهم  يف  الذاتية  �ضريهم  ي�ضتوحون  ممن  املغاربيني 
املحطات االأ�ضا�ضية يف مراحلهم احلياتية، ويوثقون بها توجهاتهم الفكرية والفل�ضفية، لتكون 
�ضهادة على حياتهم، ولكن باإيهام منهم للقارئ االأيديولوجي باأن هذه جمرد رواية ال حتيل 
»وهم  قوله:  عنه عبد احلميد عقار، يف  يتحدث  ما  وهذا  واأفكار.  رموز  نف�ضها من  على  اإال 
فهم  الرا�ضدة،  اأناهم  ت�ضكل  تاريخ  ماقبل  اإىل  ي�ضتعيدون حلظات من ما�ضيهم قد متتد  اإذ 
ال يبنون وقائع بقدر مايوغلون تخيالت تعيد االعتبار جماليًا ملناطق الظل يف الكينونة وهي 
امتداد  لي�ضتوعب  اأحيانًا  اال�ضتيحاء  هذا  ويت�ضع  واجنذاب،.....،  وتاأرجح  �ضريورة  حالة  يف 
الو�ضط يف الذات التي تنبني من جديد، وباأ�ضلوب غري مبا�ضر ومونولوجي تارة ال يخلو من 
حزن ومرارة، �ضظايا ذلك الو�ضط وبقاياه املتال�ضية يف جتاويف الذاكرة«)6). ومن هنا يت�ضح 
اأن االأديب املغاربي  ير�ضد كما ير�ضد �ضنوه االأديب امل�ضارقي عذابات وانك�ضار الروح العربية 

اأمام التحديات املختلفة التي تواجهها االأمة العربية.
معرفة  ت�ضاوي  ال�ضارد  فمعرفة  املحايثة،  الروؤية  هي  لالأحداث  ال�ضارد  روؤية  كانت   (3
يتغري من  الأنه  التبئري  ومتعدد  الداخل،  من  مباأرًا  يكون  ال�ضرد  فاإن  هنا  ومن  ال�ضخ�ضيات، 

4) الرواية، �ص47
الطبعة  لبنان،  املغرب،  العربي،  الثقايف  املركز  الرواية«،  العروي وحداثة  الدين، »عبداهلل  نور  5) �ضدوق 

االأوىل 1994م، �ص103
6) عبداحلميد عقار، »اللغة الروائية واآفاق التجريب واحلداثة يف الرواية املغاربية«، مقاالت �ضمن كتاب 

»ملتقى الروائيني العرب االأول«، دار احلوار، �ضوريا، الطبعة االأوىل 1993م، �ص220
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مبئر ملبئر، فال�ضارد ال يعلم بال�ضيء قبل وقوعه، وال يتنباأ به كما هو نظام ال�ضرد املو�ضوعي 
املت�ضم ب�ضارد عليم كلي العلم واملعرفة، بل هو �ضرد ذاتي ال يعلم فيه ال�ضارد اإال ماتتيحه له 
ال�ضخ�ضيات. كما اإنه من املهم لفت النظر اإىل اأن احلوار كعن�ضر مهم يف حمكي االأقوال يلعب 
يكت�ضب معرفته  ال�ضارد هنا  ال�ضارد، الأن  التبئري عند  من غري م�ضقة دورًا كبريًا، يف ق�ضية 
باالأحداث من خالل احلوار وحده، فهو يظل متحريًا ومت�ضائاًل عن بع�ص التغريات، فال يعرف 
ال�ضبب اإال بعد احلوار، تغيب �ضراب، وال يعرف ال�ضبب حتى يقابلها، فتخربه باأنها �ضتتزوج 
من �ضخ�ص اأجربها اأهلها عليه، لدرجة اإنه ال يعلم بدخول اأخيه يف �ضلك االإرهاب اإال بعد اأن 
تخربه اأمه، يف حوار لهما عن ت�ضرفاته و�ضلوكياته اخلاطئة، وحتذير االأم لل�ضارد من خطر 

اأخيه االإرهابي عليه.)1)
اأو تقدمي حتليل منا�ضب حلدث قد طراأ يف ال�ضرد،  فاحلوار قام بالتمهيد حلدث �ضيقع، 
وو�ضع حكم اأخالقي عليه: »وهنا يتفوق احلوار على ال�ضرد؛ الأنه اأكرث عفوية واأقرب اإىل الوقائع 
الن�ص  مبجريات  وعفوي  طبيعي  فهم  اإىل  يوؤدي  والأنه  والو�ضف،  احلكم  تاأدية  يف  التمثيلية 
ويكون التفاعل معه اأ�ضد من التفاعل مع �ضرد اإخباري«)2) قد ال يوؤثر يف نف�ص املتلقي مثلما اأداه 
احلوار وهذه ال�ضورة لل�ضارد الذي ال يعرف عن ال�ضخ�ضيات اأكرث مما تعرفه هي نف�ضها، هي 
بالطبع من مفرزات احلداثة، والرواية اجلديدة التي تريد اأن تبعد عن ال�ضخ�ضيات اخليالية 
واالأ�ضطورية، البطل الذي يعلم كل �ضيء، ويفعل اأدوارًا بطولية وال يعي�ص على الهام�ص، ولذا 
فاإن ال�ضارد كان �ضوت املواطن العادي الب�ضيط الذي يريد اأن يقدم �ضوته ومعاناته، ويف�ضح 

لالآخرين اأن يظهروا ح�ضب ثقافتهم وفكرهم، عرب اللغة واحلوار.
4( التفنن يف ال�سرد يف »فو�سى احلوا�س«:

عند مقاربة ن�ص من ن�ضو�ص اأحالم م�ضتغامني الروائية، فعلى دار�ضها اأن يت�ضلح بنظرية 
طرح  يف  الأ�ضالته  ويف  ن�ص  اأمام  الأنه  مب�ضتجداتها،  اإطالع  على  يكون  واأن  جيدًا،  الرواية 
املوا�ضيع، التي مت�ص اأماكن الوجع اجلزائري، كما هو مت�ضبث بتقنيات ال�ضرد احلداثية، مما 
اأهله الأن يكون ن�ضًا يف ال�ضف االأول من الن�ضو�ص التي تنتمي اإىل �ضرد االأنوثة، ال�ضرد الذي 
تقدمه املراأة املبدعة، فهي واإن قدمت املراأة التي حتاول االنفالت من وطاأة القيود، االأ�ضرية 
لتاريخ اال�ضطهاد لها يف العامل العربي، ومعاملتها بدونية كاملة، قدمت يف الوقت نف�ضه �ضورة 
املراأة املبدعة التي ا�ضتطاعت مناق�ضة اأفكار النقد الن�ضوي من خالل رف�ضها وتقدمي نقي�ضها 

كما �ضيت�ضح.
1) الرواية، �ص153

2) �ضليمان ح�ضني، »م�ضمرات الن�ص واخلطاب درا�ضة يف عامل جربا اإبراهيم جربا الروائي«، من�ضورات 
احتاد الكتاب العرب، �ضوريا، الطبعة االأوىل 1999م، �ص341
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تطرق  عربية  كروائية  م�ضريتها  يف  م�ضتغامني  اأحالم  جناح  على  االأدلة  اأبرز  من  ولعله 
اأبواب التجديد والتاأ�ضيل للفن الروائي العربي، ذكر �ضهادة نزار قباين فيها يف رواية »ذاكرة 
تن�ضب  التي  االأقوال  بع�ص  راجت  اإنه  لدرجة  بالغة،  ب�ضعرية  ال�ضرد  تقدم  كروائية  اجل�ضد«، 
قباين  نزار  فلي�ص  املنطق،  اليقبله  مما  بالطبع  وهذا  نف�ضه،  قباين  نزار  اإىل  الرواية  هذه 
ممن يزايدون على اإبداعهم باأي ثمن، هذا من جانب، ومن جانب اآخر، ا�ضتمرار االأديبة يف 
جناحها يف اأعمالها الالحقة: »فو�ضى احلوا�ص«، و«عابر �ضرير«، فهي تعزف على وتر واحد 
من االأ�ضلوب واللغة، والهموم والهواج�ص. ترى الباحثة اإن هذه ماهي اإال حماولة لتهمي�ص اأدب 

املراأة، واعتقاد الثقافة الذكورية اإن االإبداع واالبتكار رهني للرجل موقوف عليه.
ومن اخلري العودة اإىل �ضهادة ال�ضاعر نزار قباين عنها، فهو ي�ضجل اإم�ضاءه على غالف 

»ذاكرة اجل�ضد«، قائاًل:
»روايتها دوختني. واأنا نادرًا ما اأدوخ اأمام رواية من الروايات. و�ضبب الدوخة اأن الن�ص 
ومتوح�ص،  واقتحامي،  ومتوتر،  جمنون،  فهو  التطابق،  درجة  اإىل  ي�ضبهني  قراأته  الذي 

واإن�ضاين، و�ضهواين.. وخارج على القانون مثلي«. 
ك�ضفه  يف  يكمن  االأدب،  مالمح  من  اأ�ضا�ضي  ملمح  اإىل  ي�ضري  ال�ضابق  قباين  نزار  كالم 
االإن�ضان يف كل جوانبه، برباءته ووح�ضيته، ب�ضدقه وعفويته، وكذبه وخداعه على  الإن�ضانية 

حد ال�ضواء.
ويف �ضبيل اإي�ضاح جوانب التفنن يف ال�ضرد من خالل ال�ضوت ال�ضردي، يتعني اأوال عر�ص 
كيفية تقدمي ال�ضارد حلكايته، واأهم ال�ضمات البارزة لل�ضارد، الذي ميثل �ضخ�ضية البطلة. من 

خالل العر�ص التايل:
1) من قام بتقدمي احلكاية، هي ال�ضاردة/البطلة، التي ت�ضتمر حتى يف اآخر اأجزاء الثالثية: 
»ذاكرة اجل�ضد«، »فو�ضى احلوا�ص«، »عابر �ضرير«، جمهولة اال�ضم بالن�ضبة للقارئ، الذي 

تقدم له اأكرث من ا�ضم: 
اإما، حياة، اأحالم، فال ي�ضتطيع القارئ حتديد ا�ضم لها، هل الأنها جمهولة الكيان والهوية، 
وا�ضحة  االآخرين  على  وتاأثريها  ف�ضورة ح�ضورها  التاأويل،  من  قريبًا  االحتمال  هذا  اليبدو 
تقول  اأن  تريد  اأو  واحدة،  ذات  اأكرث من ذات يف  تقدم  اأن  تريد  الأنها  ورمبا،  وغري مهم�ضة، 
اإن يف هذه الرواية، بع�ضًا من حياة اأحالم، وقد يكون هناك احتمال اأخري، يف اأن ال�ضاردة، 
تريد اأن ت�ضتخدم تقنية حداثية، وهي لعبة اإخفاء اال�ضم، كما قام بها وليم فوكرن يف ترقيم 
ال�ضخ�ضيات بداًل من و�ضع ا�ضم معني لكل منهم. ومن املقبول اأن يقال اإن كل هذه االحتماالت 
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جمتمعة قد وردت يف ذهن املوؤلفة وهي تكتب روايتها. قدمت ال�ضاردة الرواية من خالل �ضمري 
االأنا، اأنا ال�ضاردة، التي حتكي حكايتها، بعد ا�ضتباق ا�ضتهلت فيه �ضردها، وهو ق�ضة ق�ضرية، 
كتبتها ال�ضاردة، تدور حول لقاء عاطفي يجمع ال�ضاردة مع البطل يف دور ال�ضينما وهي ت�ضاهد 
فيلمًا اأجنبيًا، تكت�ضف بعدها اأنها وقعت يف حب رجل اآخر غريه، وتنتهي احلكاية بفراقهما 

باقية اأ�ضرية ذكرياته:
ب�ضخرية  اأجاب  ولكنه  جمياًل..«  فراقًا  لنا  »اأريد  فيه  له  قالت  الذي  اليوم  االآن  »تذكر 
م�ضترتة »وهل ثمة فراق جميل؟«. اأحيانا كان يبدو لها طاغية يلهو مبق�ضلة اللغة. كان 
اأرجوحة  على  امراأة  هي  وكانت  احلا�ضمة.  واملواقف  القاطعة،  بالكلمات  ماأخوذًا  رجاًل 

»رمبا«.)1) 
اأثار  اإنها ق�ضة ق�ضرية،  هذا فيما يخ�ص احلكاية التي تكتبها ال�ضاردة يف الرواية، على 
على حد  الكتابة،  �ضهية  فيها  اأثارا  اللذان  واالأقالم  للورق  ال�ضاردة،  �ضراء  هو  كتابتها  فكرة 
قولها. واحلكاية م�ضرودة عرب �ضمري الغائب، الـ«هو«، هذا ال�ضمري التي يتيح لل�ضاردة اإخبار 
حب  اإال  يهزمها  ال  التي  القوية  املراأة  �ضورة  لتقدم  والبطل،  البطلة  بحكاية  يتعلق  �ضيء  كل 
رجل، اأقوى منها، يجيد العزف على كل االأوتار، الذي يتنفنن باللغة ومي�ضك بزمامها بتطرف، 
كتطرف الطاغية يف اإم�ضاك مق�ضلة، ولكنها مق�ضلة اللغة. هذا النمط من ال�ضرد املت�ضاوق، 
وذي ال�ضارد التقليدي، �ضيلتقي باحلكاية االأ�ضا�ضية يف الرواية، بنمط من ال�ضرد مقابل له، 
وخمالفه يف االجتاه، وهو ال�ضرد ب�ضمري املتكلم. ولكنه �ضريخي بظالله على املنت احلكائي، 
الأن الق�ضة الق�ضرية التي كتبتها ال�ضاردة �ضتكون هي النبوءة التي ت�ضبق احلكاية، وماكتبته 
ال�ضاردة ملجرد �ضهوة الكتابة واالإبداع، فاإنها �ضت�ضبح حكايتها، التي تقوم ب�ضردها بكل تورط 

�ضخ�ضي من خالل �ضريورة �ضمري االأنا الذي �ضي�ضتمر ال�ضرد عربه حتى نهاية الرواية:
»ولكن هذه مل تكن م�ضكلتي. وهذه الق�ضة مل تكن ق�ضتي. اأو باالأحرى، حتى االآن، مل تكن 
كذلك. ولذا، و�ضعت لها ذلك العنوان، الذي مل اأجهد نف�ضي كثريًا للعثور عليه. وعدت اإىل 

م�ضاغلي.
طويلة  اأدبية  مغامرة  يف  للدخول  اأو  الق�ضة.  هذه  يف  طرفًا  الأ�ضبح  يهيئني  كان  ال�ضيء 
الوقع،  �ضريعة  االإمكان،  بعيدة عني قدر  االإمكان،  اأردتها ق�ضرية قدر  الق�ضة  النف�ص. هذه 
�ضريعة اخلامتة. ولكن كاالأع�ضاب البحرية، ظلت جملها االأخرية عالقة بذهني. وعبثا حاولت 

1) اأحالم م�ضتغامني، رواية »فو�ضى احلوا�ص«، من�ضورات اأحالم م�ضتغامني، بريوت، لبنان، الطبعة الرابعة 
ع�ضر 2004م، �ص19- �ص20
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اأن األهي نف�ضي باأمور اأخرى. كان مو�ضوع هذه الق�ضة يطاردين. و�ضيء داخلي يرف�ص هذه 
النهاية«.)2) 

و«فو�ضى  اجل�ضد«  »ذاكرة  روايتيها  بني  مقارنًا  �ضليمان  نبيل  عليه  علق  الذي  االأمر  وهو   
االأب  بني  ليلتب�ص  خالد  �ضيقتلها  اأحالم  ـ  حياة  فيه  ت�ضب  انقطاع  »بعد  بقوله:  احلوا�ص« 
والعا�ضق. و�ضيتفاقم هذا االلتبا�ص باللعب على اأفق االنتظار والغمو�ص يف »فو�ضى احلوا�ص« 
التلقي  الكتابة  الزواج من �ضابط فا�ضد. وها هنا تالعب  اأحالم، بعد  ـ  التي �ضرتويها حياة 
كاتبة  فالراوية هي  ماتبدو منفلتة،  بقدر  تخيلية ماكرة  واالأحداث يف  ال�ضخ�ضيات  وت�ضتبك 
ـ اأحالم  زوجها معه، لكنها  اأي�ضًا. ومن ق�ضتها الق�ضرية �ضيخرج عبد احلق، فتخون حياة 
�ضتكت�ضف اأن من اأحبت لي�ص هذا اخلارج من الق�ضة، بل �ضديقه و�ضنوه الذي اأخذ الع�ضكر 
يده الي�ضرى يف اأحداث 1988 والذي �ضيودي به بحر الدم اجلزائري«)3). هذا التجريب يف 
الرواية الذي يربطه الناقد نبيل �ضليمان بتجارب مبدعني جزائريني اآخرين من مثل جياليل 

خال�ص ور�ضيد بو جدرة.
وهذا اال�ضتباق �ضي�ضع الن�ص الروائي بني عدة اأمناط من ال�ضرد، بح�ضب العالقات الزمنية 
بني زمن احلكاية واخلطاب، فاحلكاية التي تكتبها ال�ضاردة، تكون من منط ال�ضرد املت�ضاوق، 
الذي يبتدئ فيه اخلطاب واحلكاية من حلظة واحدة، ولكن هذه احلكاية التي تكتبها البطلة، 
اأن يكون منط ال�ضرد هو  �ضتغدو ا�ضتباقًا للحكاية االأ�ضا�ضية للرواية، وبذلك تتولد احتمالية 
ال�ضرد اال�ضتباقي، ولكن املتتبع ل�ضريورة ال�ضرد يف الرواية، �ضيجد اأن ال�ضرد ب�ضكل عام �ضردًا 
مت�ضاوقًا، واإن اأرخت عليه الروائية ب�ضدول نبوءة م�ضبقة، ال يكت�ضفها القارئ ب�ضهولة، مما ال 
ي�ضيب عن�ضر الت�ضويق يف الرواية برتهل اأو خفوت، الأن القارئ �ضيده�ص من ق�ضة ق�ضرية 

كتبها ال�ضاردة، ت�ضبح يف يوم من االأيام قدرها!  
عربهما  من  الروائية  �ضتقدم  خمتلفة،  �ضرد  ب�ضمائر  واملرويتان  املختلفتان  احلكايتان 
جدلية احل�ضور والغياب، اإذ قدمت ال�ضاردة، هذا ال�ضرد، ب�ضمري الغائب الـ«هو«، ب�ضارد يقدم 
اإىل نقي�ص الغياب،  الثالثة والع�ضرين،  ال�ضرد التقليدي بكل جتلياته، ي�ضتمر حتى ال�ضفحة 
الـ«اأنا«. رمبا الأن  ال�ضارد  يف الن�ص، عرب �ضمري املتكلم  وهو احل�ضور الذي يتجلى بح�ضور 
ال�ضاردة، ومن خلفها املوؤلفة ال�ضمنية للن�ص، قد �ضجت من ع�ضور التغييب لها ول�ضردها، 
يف  ال�ضريح  وجودها  عرب  حمله  وحتل  لتغيبه،  الغائب،  �ضمري  عرب  لالآخر  �ضردها  فقدمت 
الن�ص بعدًا عن التخفي، ولتثبت اأنها موجودة، وقادرة على االإبداع، كما هو الرجل، واأكرث، من 

2) الرواية، �ص27
mail to : aru@net.sy :3) نبيل �ضليمان، »جماليات و�ضواغل اأدبية«، مقالة انرتنت
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خالل حكاية تبني مدى حيادها يف التعامل مع االآخر، الأن الرجل يف الرواية هو الزوج، الذي 
ترف�ضه رف�ضًا مو�ضوعيًا، الأنه رمز ال�ضلطة التي تقمع ال�ضعب، والرجل هو احلبيب ال�ضحفي 
املنا�ضل، الذي يفني حياته يف الدفاع عن احلقيقة وحدها يف خ�ضم االإرهاب، والرجل كذلك 
هو االأب املنا�ضل يف الثورة اجلزائرية، الذي كان اأحد اأبرز رجالها، وانتهى به االأمر م�ضت�ضهدًا 
اأيدي الفرن�ضيني، والرجل االأخ الذي ميثل الطرف الثاين والنقي�ص لل�ضحفي املنا�ضل  على 
من اأجل وطنه، فنا�ضر اأخو البطلة منوذج لالأ�ضويل املتطرف يف الن�ص، وهي رمز الوطن، 
اجلزائر التي جتمع كل االأ�ضداد، والتناق�ضات، يعي�ضون على اأر�ضها، متقبلة اجلميع، اإال اإنها 
تهوى عبد احلق رمز احلقيقة والعلم الذي �ضيحررها من قيودها، لوال وجود ح�ضاد املوت 

الذي يح�ضد كل االأمكنة.
عرب االأنا ك�ضفت اأحالم/حياة عن خلجات امراأة اأحبت، و�ضغفت وتورطت بالع�ضق، امراأة 
حتركات  ير�ضد  مبجتمع  اللقاء،  م�ضتحيالت  اأمام  احلبيب  لقاء  واأرادت  الهوى،  بها  ا�ضتبد 
الذي  ال�ضابط  زوجها  واأمام  وال�ضكون،  التغييب  بحر  اإىل  وير�ضلها  حركتها،  ويغتال  املراأة 

تخ�ضى وطاأته.
كما �ضربت من خالل االأنا، جوانب عالقتها مع االآخر، فهي تقف مع اأو �ضد االآخر، �ضد 
زوجها ال�ضابط رمز ال�ضلطة، �ضد اأمها املراأة التقليدية التي تبحث عن ال�ضكليات، وت�ضت�ضلم 
و  اأ�ضطورة  الرجل  جتعل  التي  الطقو�ص  لهذه  مدينة  وكاأنها  تباهي،  بكل  والتقاليد،  للعادات 
قاعدة، واملراأة ا�ضتثناء، كما هي �ضد اأخيها نا�ضر االأ�ضويل، واإن كانت تتعاطف معه كثريًا، 

الأن اأ�ضوليته رهينة الظروف ال�ضيا�ضية واالجتماعية واالقت�ضادية التي عا�ضتها اجلزائر.
وهي كذلك موج مت�ضارب، مع نف�ضها و�ضدها يف اآن، نف�ضها التي ك�ضفت عن ميلها لعبد 
على  اأخوها  يحر�ضها  الذي  ولزوجها،  لواقعها  وا�ضت�ضالمها  زواجها،  من  الرغم  على  احلق 
فهو  واأمان  لها  حماية  م�ضدر  الزوج  من  متخذة  طلبه،  تلبية  عن  متخاذلة  فتجيبه  تركه، 
رمز القوة، تاركة الفكر الذي تطرحه رهني الورق وحده من دون اأي فاعلية وحترك. امراأة 
عرت نف�ضها من اأي مثالية، عرب �ضرب اأغوار نف�ضها ووعيها وال وعيها، تارة بكيفية تعاملها مع 
االأحداث، ومرة اأخرى تدخل القارئ اإىل عاملها النف�ضي من خالل املونولوج واحلوار النف�ضي، 
الذي تفل�ضف فيه االأ�ضياء، ونظرتها اإىل احلياة، ب�ضورة �ضاعرية، خمالفة للنظرة االأحادية يف 
التفكري يف معطيات احلياة، فاللغة لها مق�ضلة، وفل�ضفة احلياة ال يتعلمها املرء من االآخرين، 

بل من خدو�ضه، ومن كل مايتبقى منه اأر�ضا بعد �ضقوطه ووقوفه.)1) 

1) الرواية، �ص159
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يت�ضح من ن�ص رواية »فو�ضى احلوا�ص« اإن ال�ضاردة اأجادت التعبري عن ذاتها من خالل 
ال�ضرد االأنثوي ب�ضمري االأنا، الذي اأ�ضهم يف ر�ضد انفعاالتها واأفكارها، وكل مايدور يف ذهنها، 
وهي بذلك تقدم �ضاهدًا حيًا وناب�ضًا على مقدرة املراأة يف التعبري عن ذاتها، من خالل اختيار 
منوذج ال�ضاردة املراأة، وال حتتاج اإىل ال�ضارد الرجل ليجيد التعبري عنها، م�ضتندة اإىل حظوته 

االأدبية، وع�ضالته اللغوية. 
وهذا بالطبع يخالف مايذهب اإليه عبداهلل الغذامي يف كتابه »املراأة واللغة«، الذي و�ضع 
للمراأة بفعل احلكي  تنازل بدوره  الذي  الرجل،  الكتابة حكر على  اأن فعل  ثابتة يف  يف نظرة 
ال�ضفوي، الأن �ضهرزاد قد اأتت بق�ض�ص رائعة من روائع الق�ض�ص العاملي منذ ما يزيد عن 
األف عام، فهو يقول عن اأ�ضلوب اأحالم م�ضتغامني التي اأخذت من التعبري عن نف�ضها ب�ضرد 
ال�ضرد  على  وي�ضاعد  الكتابة  عليها  ي�ضهل  الرجل  بل�ضان  التحدث  اأن  »وجدت  الأنها  الذكورة 

ويجعلها تقول ما تعجز عن قوله كاأنثى«.)2) 
وبالتاأكيد اإن مثل هذا الكالم ال يقبله كل من له فكر، فتطرق عبد اهلل الغذامي اإىل هيمنة 
ال�ضلطة الذكورية على جماالت احلياة، اأن�ضاه احلياد واملو�ضوعية يف طرح االأحكام النقدية 
الر�ضينة، الأن اأحالم م�ضتغامني نف�ضها �ضتقدم رواية »فو�ضى احلوا�ص«، ب�ضاردة اأنثى تخت�ضر 
مواجع املراأة ب�ضرد يتميز عن كثري من االأعمال الروائية للطرف االآخر، الرجل، بل اإن اأ�ضلوبها 
يف  كرزازة  بو  مراد  مثل  من  وتقليده،  حماكاته  �ضبكة  يف  الرجال  الكتاب  من  بع�ضًا  �ضيوقع 
رواية »�ضرفات الكالم«، وعبد اهلل ثابت يف روايته »االإرهابي 20«، من خالل لغتها واأ�ضلوبها، 
وطريقة تعاطيها مع االأ�ضياء. وهذا ماجعل �ضالح �ضالح يف كتابه »�ضرد االآخر«، يرد علي قول 
الغذامي: »ورغم ر�ضانة هذه االأفكار، فاإن الذهاب اإىل وجود لغة ميكن اأن تكون خا�ضة باالأنثى 
يف مقابل اللغة الراهنة التي اأنتجتها، ور�ضخت جعلها »كلية اللغة« ع�ضرات االآالف من �ضنوات 
املبا�ضر يف  للتاأمل واخلو�ص  االأمر ال ي�ضمد  االإن�ضاين، هذا  امل�ضتوى  الذكوري على  الطغيان 
اإن�ضانيًا عامًا، حتكمها اعتباطية اختيار عالمات الداللة على  اللغة، فاللغة ال تزال م�ضرتكًا 
خمتلف املداليل، على �ضعيدي الكلمات، والوحدات ال�ضوتية االأدنى كاأ�ضوات احلروف«.)3)  

وكثري هن الروائيات الالتي وفقن يف عر�ص م�ضاعر الرجل والتعبري عن همومه وم�ضاكله، 
يف  العثمان  ليلى  مثل  من  الق�ضية،  مع  تعاملهن  يف  الدونية  م�ضكلة  يف  االنغما�ص  عن  بعيدًا 
اأ�ضا�ص �ضارد رجل يعاين قمع املراأة العمة،  التي بنيت حكائيًا على  روايتها »املراأة والقطة«، 

2) د.عبداهلل الغذامي، »املراأة واللغة«، املركز الثقايف العربي، بريوت والدار البي�ضاء، الطبعة االأوىل1996م، 
�ص49 

3) د.�ضالح �ضالح، »�ضرد االآخر«، مرجع �ضابق، �ص85- �ص86
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ن�ضائية دخلت  اأ�ضوات  كلها  ال�ضمان،  وغادة  و�ضحر خليفة  االآخر.  مع  التعامل  ووح�ضيتها يف 
عامل االإبداع والكتابة تبث همومها وق�ضاياها مثلما يبثه اأي اأديب مثقف ملتزم يف اأدبه.

اأن املراأة الكاتبة قادرة  اأثبتت  وتبقى اأحالم م�ضتغامني منذ عملها االأول الروائية: »التي 
بلدها يف  تعي�ص م�ضائر  واأن  وتنحيها جانبًا،  االأنثوية اخلا�ضة  م�ضاكلها  تتجرد من  اأن  على 

�ضدته«.)1) 
اأقرب  واأيهما  باملراأة،  الرجل  الرطانة حول عالقة  على دخولها يف هذه  الباحثة  وتاأ�ضف 
لالإبداع الرجل واملراأة، ولكن هي حماولة منها يف احلوار مع الق�ضايا امل�ضكوت عنها، بغية 
جتاوز مرحلة احلكم على االآخرين ح�ضب اجلن�ص اأو الطائفة التي ينتمون اإليها، وترك الراأي 

االأول واالأخري موقوفا على املنتوج وحده وال غري.
2) ق�ضية ال�ضمري الذي ي�ضتخدمه ال�ضارد، مقدما به �ضوته ، تقود اإىل ق�ضية اأخرى تتعلق 
بال�ضوت ال�ضردي، وهي التبئري، فالتبئري يف الن�ص كان وا�ضحًا والفتًا للنظر، فال�ضرد فيها 
هو �ضرد مباأر من الداخل متعدد التبئري، الأن معرفة ال�ضاردة يف الرواية هي م�ضاوية ملعرفة 
معلوماتها  على  حت�ضل  االآخرين،  من  ال�ضخ�ضيات  عن  معلوماتها  تاأخذ  اإنها  بل  االآخرين، 
وال  ب�ضيء،  عاملة  غري  هنا  فال�ضاردة  وده�ضة،  بانبهار  ت�ضيبها  تكت�ضبها  معلومة  وكل  منهم، 
اأما  الورق،  اأبطالها على  به هو فقط م�ضائر  التحكم  ت�ضتطيع  وما  تتحكم حتى مب�ضريها، 
هي فهي خملوقة تعي�ص احلياة بكل ماحتمله من نقائ�ص الرتيب مع اجلديد واملده�ص، اأحالم 
على الرغم من كل قدرتها على االإبداع، وعلى تفجري طاقات اللغة، ال متلك �ضوى اأن تاأخذ 
املعرفة من االآخرين، لتقوم هي مبمار�ضة دورها ك�ضاردة روائية تتقن لعبة الكالم والفل�ضفة. 
اإنه ا�ضتخدام مقنن للتبئري والروؤية املحايثة يف الن�ص الهدف منه، هو تقدمي املغاير والنقي�ص 
للثقافة ال�ضائدة، وال�ضارد العامل بكل �ضيء، الأن احلياة مليئة باجلديد واملثري واملده�ص كما 

هي مليئة بالرتيب والعادي واملاألوف.
ن�ضجتها  لها، وكونها بطلة حلكاية  الورق  تتفاجاأ من حتقق حكاية كتبتها على  اأحالم  اإن 
من خيالها، كما تتفاجاأ من كونها تخطئ يف احلب، فتحب رجاًل اآخر غري الذي تتوقع اإنه هو 
الذي اأحبته، يف نهاية الرواية، كما تده�ص بالتحول الذي طراأ على اأخيها نا�ضر، ودخوله يف 
تيار االأ�ضولية، و�ضل�ضلة املفاجاآت تتواىل يف احلكاية، حتى ال�ضفحة االأخرية من الرواية التي 
تعود ال�ضاردة اإىل حياتها الطبيعة، بكل رتابة وكاأنها مل تع�ص حرائق عاطفية، وفقد لالأحبة. و 

1) اأحمد عيد، »النقد الن�ضوي ظاهرة ترد على اإهمال اإبداعات الروائيات العربيات«، مقالة انرتنت 
www.Mnaabr.com
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بذا يالحظ اإن التبئري يف الرواية قد �ضكل عن�ضرًا جماليًا يف ال�ضرد، يقوم على اإثارة الده�ضة 
واملفاجاأة يف نف�ص املتلقي الذي يبقى متوثبًا حتى اآخر جملة ملفاجاأة اأخرى تقدمها ال�ضاردة، 

والأفق جديد من التوقع لديه.
غري ق�ضية طريقة تقدمي ال�ضوت ال�ضردي والتبئري يف ال�ضرد، فاإنه ثمة ق�ضية مائزة لل�ضرد 
يف الرواية التي ت�ضتحق االإ�ضارة اإليها، الأنها تعد خطوة هامة من خطوات الرواية العربية التي 
تتجلى  اآن، وهي  واملتعة يف  االأدب  اإىل م�ضتوى ن�ص �ضردي حداثي يقدم  الو�ضول  اإىل  جتنح 

فيما يلي:
اأ- �ضعرنة ال�ضرد: وا�ضح من امل�ضطلح ال�ضابق اأن املق�ضود هو �ضبغ الن�ص ب�ضبغة �ضعرية 
وتفجري طاقات  واال�ضتعارة،  االنحراف  تتوخى  التي  ال�ضعرية  اللغة  االأدبية، من خالل  بالغة 
البالغة واللغة. وهذا يقابله م�ضطلح اآخر يف ال�ضعر هو �ضردنة ال�ضعر، اأي بث الن�ص ال�ضعري 
ين�ضى  اأعمالها، فال  اأول  اأحالم م�ضتغامني، منذ  �ضمة متيز ن�ضو�ص  بروح ق�ض�ضية، وهذه 
القارئ اإنها كتبت ال�ضعر قبل اأن تكتب الرواية، هذا االكت�ضاح ال�ضعري للرواية يعمها من اأول 
كلمة حتى اآخرها، والنماذج على �ضعرية الن�ص متنوعة ومتوفرة ب�ضورة كبرية، لدرجة اإنها 
تكت�ضح الن�ص، حتى اإن قارئها ي�ضتمر مدهو�ضًا ومتفاجئًا بهذه اللغة والو�ضف واالنحراف عن 

املاألوف: 
»ناأتي احلب متاأخرين قلياًل، متاأخرين دومًا.

نطرق قلبا بحذر، كمن م�ضبقًا يعتذر، عن حب يجيء ليم�ضي.
ب�ضيغ مغايرة، يعيد احلب نف�ضه، ببدايات �ضاهقة االأحالم.. وانحدارات مباغتة االأمل. 

وعلينا اأن نتعلم كيف ننتظر اأن يو�ضلنا �ضائق احلب الثمل اإىل عناوين خيبتنا.
حتمًا.. ن�ضج احللم. ولكن الزمن هو الذي مل ي�ضتو بعد. فما جدوى اأن يبلغ القلب ر�ضدًا 

�ضريعًا؟!«. 
وبنظرة ب�ضيطة اإىل املعجم اللغوي اخلا�ص بال�ضاردة، فاإنه يعج باالنحراف واال�ضتعارة، و 
ال�ضاعرية: »طاغية يلهو مبق�ضلة اللغة، اأ�ضلحة لغوية، كن ن�ضاء ال�ضجر، وكنت اأنثى القلق، 
اأنثى الورق االأبي�ص، فو�ضى احلوا�ص حلظة اخللق«. وغري هذه من املفردات التي اأكدت مدى 
عناية ال�ضاردة يف اختيار مفردتها، وحذقها يف الرتكيب، واللعب يف: »اأفق مفتوح من املجازات 
اأحيانًا بغاللة من الغمو�ص والنقائ�ص«)2). فما الذي يجعل  وال�ضور، يكرث الدالالت ويلفعها 
من اللغة مق�ضلة؟ وهل للخيبات عناوين؟ وكيف يف�ضل املكان بني حلم وحلم؟ فباالإ�ضافة اإىل 

2) د. نبيل �ضليمان، »الكتابة واال�ضتجابة«، من�ضورات احتاد الكتاب العرب، دم�ضق 2000م، �ص36
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قوة الرتاكيب والن�ضج اخليايل عند الروائية من خالل لغة ال�ضاردة، فاإن اللغة كذلك متيزت 
مق�ضلة،  لها  فاللغة  حم�ضو�ضة،  باأ�ضياء  بربطها  املح�ضو�ضة  غري  االأ�ضياء  جت�ضيد  بالتج�ضيد، 

واحلبيب طاغية ولكن �ضالحه هو اللغة.
وهذا االأ�ضلوب يدخل القارئ يف نوبة ا�ضتالب باأ�ضلوب �ضاحر �ضفاف، يبحر يف بحر اللغة، 
اأحيان كثرية،  القارئ يف  ال�ضعر واخليال، يجعل  اإنه نهر ال ين�ضب من  وال يتوقف عند حد، 
ميرر كل ما تقوله من فكر واأيديولوجيا، حتى واإن اختلف معها، فاإنه يبقى اأ�ضريًا، لهذا العمل 
والأدبيته، من دون م�ضاءلته االأيديولوجية واالأخالقية، اإن وجدت بع�ص االأمور التي حتتم ذلك. 
اأدبي وجمايل،  وهذا يطرح جمالية للن�ص، التي �ضغلت متلقيه عن اأي قراءة خالفية ملا هو 
فالن�ص كما قدم ق�ضية احلب، وق�ضية االإبداع، ك�ضف عن جيل من املثقفني الذين ميوتون من 
دون �ضبب، �ضوى وجود مد عنيف ال يرحم، هو تيار االإرهاب. ولكن القارئ يعترب هذا طرفًا 
من اأطراف الرواية ولي�ص احلكاية كلها، مما يجعل ن�ص اأحالم م�ضتغامني يتميز عن غريه من 
الن�ضو�ص الروائية التي حتدثت عن العنف والتطرف، فو�ضعت نف�ضها يف حقل اأدبي ي�ضمى 
»روايات ع�ضر الفتنة«، باأيديولوجيتها الطاغية، وقرب طروحاتها ملا هو تاريخي اجتماعي، 

اأكرث منها ملاهو اأدبي جمايل. 
وبذا تكون اأحالم م�ضتغامني من بني جيل الكتاب املغاربيني الذين قاموا بتجديد النظرة 
باعتبارهما:  ينه�ضان  اللذان  احلياة،  تيار  مع  لتتوا�ضل  تنبريها  واإعادة  الروائية،  اللغة  اإىل 
و�ضجالت  الن�ضية  واالإجراءات  االأ�ضلوبية  وال�ضيغ  وتفرده  الروائي  اخلطاب  لتميز  »�ضببًا 
الكالم التي يتم اإجنازها فعليًا يف م�ضتوى اخلطاب بالقيا�ص اإىل ما�ضيه واإىل خطابات نظرية 

له، كل ذلك ينه�ص بو�ضفه من اأهم جتليات هذا التميز والتفرد«.)1) 
ب- جدلية الكالم وال�ضمت: تلعب ال�ضاردة حياة/اأحالم يف حكيها لعبة تتقن فيها احلكي 
والكالم، مقابل البطل الرجل الذي له طقو�ص خا�ضة من ال�ضمت واملفردات اللغوية القاطعة. 
تبنيها  الن�ضوي، يف خ�ضم  االأدب  كتابتها عن  ناق�ضتها فريجينا وولف يف  التي  هذه اجلدلية 
عن  ك�ضفت  ن�ضائية  الأعمال  ودرا�ضتها  واإبداعها،  املراأة  اأدب  يف  يبحث  الذي  الن�ضوي  للنقد 
و�ضعية املراأة ودونيتها يف املجتمع، وعدم االعرتاف فيها كطرف مبدع ومنتج يف احل�ضارة. 

يف ن�ضيها »الغرفة« و«ثالثة جنيهات« التي ن�ضرت عام 1938م.)2)   
فمن بني امل�ضطلحات واملفاهيم التي تبنتها، ق�ضية ال�ضمت الذي يلف املراأة، وهي تقدم 

1) »ملتقى الروائيني العرب«، مرجع �ضابق، �ص199
2) ر�ضا الظاهر، »غرفة فرجينيا وولف درا�ضة يف كتابة الن�ضاء«، دار املدى، �ضوريا، الطبعة االأوىل 2001م، 

�ص21
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وهو  ذلك  على  حيًا  مثااًل  وولف  فريجينا  و�ضربت  تكتبها،  التي  الرواية  يف  للمراأة  اأمنوذجًا 
اأو�ضنت وت�ضارلوت برونتي الالتي ر�ضمن: »�ضخ�ضيات  اأعمال كاتبات مبدعات من مثل جني 
ن�ضائية تك�ضف ن�ضو�ضها عن نزعة غري مبا�ضرة يف الكالم، اأو اإخفاتًا اأو اإ�ضكاتًا لل�ضوت لدى 
اأو �ضمت مقاوم يف بع�ص �ضخ�ضيات فرجيينا  بالتايل، خطاب نزعة داخلية  الن�ضاء ي�ضبح 

وولف الن�ضائية، يعك�ص جتارب »�ضلبية«.)3) 
ويغدو من الوا�ضح اأن اأحالم م�ضتغامني كروائية واأ�ضتاذة اأكادميية، عا�ضت فرتة ال باأ�ص 
فحاولت  لل�ضمت،  الن�ضوي  النقد  ونظرة  امل�ضطلح،  هذا  على  اطلعت  قد  فرن�ضا،  يف  بها 
مناق�ضة هذا امل�ضطلح، ولكن ب�ضورة مغايرة، تت�ضح من خالل �ضورة ال�ضاردة البطل، التي 
متار�ص الفن احلكائي والبالغي بزخم وا�ضع، ومبتوالية �ضردية ال تنقطع، اأمام البطل الرجل 
ال�ضحفي الذي ميار�ص طقو�ضًا من ال�ضمت، لدرجة اأن ال�ضاردة �ضاقت ذرعًا ب�ضمته، وبلغته 

القاطعة واحلا�ضمة، فتقول:
»وعندها �ضريفع التحدي، ويجيبها »قطعًا.. لي�ص هذا باملهم« وي�ضع ال�ضماعة مغلقًا اأزرار 

معطفه. مرتديًا ال�ضمت من جديد.
ال�ضمت ال يزعجني. واإمنا اأكره الرجال الذين، يف �ضمتهم املطبق، ي�ضبهون اأولئك الذين 
يغلقون قم�ضانهم من الزر االأخري كباب كثري االأقفال واملفاتيح، بنية اإقناعك باأهميتهم«.)4)  
وهنا قلبت اأحالم اأطراف الثنائية باأن جعلت الرجل ي�ضمت بعد ع�ضور طويلة من الكالم، 
جتاوز  تريد  ال�ضردي  ال�ضوت  خالل  من  املوؤلفة  الأن  هل  �ضمته..  من  وت�ضجر  تتحدث  وهي 
هذه اجلدلية، والتفرقة بني املراأة والرجل، من اأجل الو�ضول اإىل مرحلة من العمل الدائب 
عن  تتنازل  اأن  تقبل  وال  كثريًا  بنف�ضها  تعتد  الأنها  اأم  وحدها؟  االإن�ضانية  خلدمة  واملتوا�ضل، 

احلكي لغريها فهي وريثة �ضهرزاد، التي اأورثت بنات جن�ضها احلكي.
فيما م�ضى عر�ص الأهم املحاور التي ات�ضم بها ال�ضوت ال�ضردي يف رواية »فو�ضى احلوا�ص«، 
التي اأهلت الرواية لتكون من بني اأهم االأعمال الروائية التي جمعت بني طريف املو�ضوع وال�ضكل 
ال�ضعرية، موؤهل الأن يكون مثااًل يحاكى من قبل  بالغ  العنف يف �ضرد  بقالب جميل، فقدمت 

غريه من الن�ضو�ص.
5( �سياع الهوية ال�سردية يف »دم الغزال«:-

مو�ضع  الروايات  جمموع  يف  املونولوج  اأو  الوعي  تيار  على  تقبل  التي  الروايات  تتواىل 
3) ال�ضابق، �ص224
4) الرواية، �ص35
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من  االأخرية  الع�ضرية  يف  اجلزائر  عا�ضتها  التي  االأخرية  الفتنة  عن  حتدثت  التي  الدرا�ضة، 
القرن املن�ضرم مما يعد ملمحًا اأ�ضا�ضيًا يف الرواية اجلزائرية املعا�ضرة، هل هو خوف ال�ضارد 
من احلديث مع االآخرين )خوفًا عليهم اأو منهم)، هو ال�ضبب يف الو�ضول اإىل ا�ضتخدام هذا 
النمط من ال�ضرد، وهذه الطريقة يف تقدمي ال�ضرد؟ اأم تال�ضي اإح�ضا�ص االإن�ضان باآالم االإن�ضان 
هو ال�ضبب يف ذلك، فال يجد املرء غري نف�ضه يبثها اآالمه و�ضجونه؟ اأم الراهن الدموي الذي 
تعاملهم مع  اأو  كلمة،  ب�ضبب  الكالم فيحرمهم حياتهم  الكالم وحده  االآخرين على  يحا�ضب 
موؤ�ض�ضة حكومية جعل املرء ينغلق على ذاته خوفًا على الروح من النهاية االأبدية على اأيدي 
يحملون  من  مع  معاناته  يف  ي�ضاركه  وورقه  قلمه  �ضوى  االإن�ضان  ياأمن  فال  االأرواح،  قنا�ضي 
�ضيوف البغي والعدوان. فال يجد الكاتب �ضوى نف�ضه ال�ضخ�ضية االأ�ضا�ضية واحلدث الرئي�ص 
يف اأعماله، نتيجة احلرمان من اأب�ضط احلقوق، وهي الكتابة واالإبداع وطرح االآراء ب�ضراحة، 
اإن املثقف اجلزائري الذي يعاين من التهمي�ص واالإلغاء، يجد اأ�ضلوب املونولوج هو مرفاأ االأمان 
الذي ي�ضافر به من دنيا االإلغاء واالإق�ضاء، اإىل عامل الوجود، كما ي�ضاعده على ت�ضخيم اأناه 
التي فقدت االإح�ضا�ص بذاتها، يف اأر�ص يحكمها جمموعة من ال�ضا�ضة املتاآمرين واالإرهابيني 

املتطرفني.
اإن الرواية »دم الغزال« يتماهى فيها احلقيقي املفرط يف واقعيته، والطابع التخييلي لل�ضرد 
الذي ال ي�ضمد طويال اأمام احلموالت االأيديولوجية، ملرزاق بقطا�ص الروائي املوؤلف، ومرزاق 
بقطا�ص ال�ضارد بطل الرواية. فمرزاق بقطا�ص كما هو متعارف يف �ضرية حياته اأنه جنا من 
املوت باأعجوبة يف حماولة من قبل املتطرفني االإ�ضالمويني يف اغتياله، فكتب الن�ص تعبريًا 
يقتل؟  يعي�ص احلرية، مل  اأن تتال�ضى من دون �ضبب فهو  التي بلحظة كادت  الذات  عن هذه 
واالإ�ضالم عملة جوهرية يف حياته؟! وماهو مفهوم الكفر يف نظر املتطرفيني اإن كان الرجل، 
ينطق بال�ضهادتني، فكتب مرزاق بقطا�ص هذه ال�ضرية احلياتية له، حماواًل مواراتها يف رواية، 
من اأجل تخليد ذاته يف عمل يكون وريثه ال�ضرعي، مادام ال يف�ضله عن املوت �ضوى ر�ضا�ضة 
من اإرهابي، فهو ميار�ص كتابة  الرواية/ال�ضرية، كما تف�ضر زينب االأعوج هذا بـ: »اأنها �ضرية 
ذاتية ملبدعني ولكنها اأي�ضا تعك�ص وتتقاطع مع �ضري كثري من املثقفني وال�ضحفيني واملواطنني 
اأي�ضا امل�ضرتك من واقع ولغة ومعاناة جراء حياة ال�ضرية  العاديني، فيها اخل�ضو�ضي وفيها 
والتخفي والتوج�ص الدائم اإزاء االآخرين. فارتباط الكتابة بال�ضرية الذاتية يف هذه املرحلة ـ 

يف ت�ضوري ـ هي العودة اإىل الذات واللحظة احلميمية املفتقدة مع االآخرين«.)1)  

1) د. زينب االأعوج، »كتابات املهنة تاأ�ضي�ص لوعي بجزائر جديدة« 
www.sudanenseoline.com
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اإذن هي �ضرية الكاتب احلقيقي، مرزاق بقطا�ص، الذي ي�ضرح با�ضمه يف الرواية �ضراحة 
يف الرواية، ويجعل من نف�ضه بطل الرواية التي يحاول املتطرفون اغتياله، وما يعلق يف ذهنه 
اأفلح  فهل  قتله،  وراء  اخلفي  الطرف  عن  الك�ضف  يف  امل�ضنية  حماولته  هو  واحد،  �ضيء  هو 
مرزاق بقطا�ص الروائي/ال�ضارد يف ك�ضف هذه االأحجية الغام�ضة؟ هذا ما�ضيتم اإجابته من 

خالل العر�ص الأهم املنطلقات التي ينطلق عنها ال�ضوت ال�ضردي:
يتخلل  كان  واإن  االأنا،  �ضمري  عرب  بقطا�ص  مرزاق  البطل  ال�ضارد  احلكاية  ب�ضرد  يقوم   (1
احلكي ال�ضرد ب�ضمري الغائب الـ«هو« يتم فيه احلديث عن مرزاق بقطا�ص، اأو غريه من 
ال�ضخ�ضيات، يتماهى كثريًا ونظرة ال�ضارد االأ�ضا�ضية ولغته واأ�ضلوبه، مما يوؤدي اإىل احلكم 
التقريبي، باأن من قام يف �ضرد االأحداث ب�ضمري الغائب هو نف�ضه مرزاق بقطا�ص الذي 
يتحدث عن مايرى وما ي�ضاهد، وكاأنه راو م�ضاهد، جمرد م�ضاهد، ي�ضف مايراه ويعلق 

عليه، ويدمج هذه الروؤية وفق روؤيته اخلا�ضة.
لت�ضيد  واالأنت)،  واالأنا  )الهو  واملخاطب  واملتكلم  الغائب  بني  تتناوب  ال�ضرد  ف�ضمائر 
بناء عامل تخيلي يقوم على دنيا الفكر واالأ�ضئلة، اأكرث منه عامل مبني على وجود اأ�ضخا�ص، 
هذا  �ضبب  معرفة  يف  ال�ضارد  حماولة  هي  كما  بقطا�ص،  مرزاق  قتل  حماولة  هي  فاحلكاية 
ال�ضا�ضة  ال�ضك بنزاهة  ال�ضك واليقني،  االغتيال، فيخو�ص يف معركة وجودية، طرفاها هما 
ونزاهة هذا العامل، واليقني ب�ضيء واحد وهو عدالة ال�ضماء، واالإميان بالدين االإ�ضالمي. اإنها 
ملحمة فكرية، يقودها املنهج الديكارتي، يف طرح فل�ضفة ال�ضك يف كل �ضيء، وتفكيك الرموز 
ونبذ ال�ضائد واملاألوف بغية الو�ضول اإىل يقني حمدد، عرب ا�ضتح�ضار رموز ال�ضر والقتل وتغييب 
احلقيقة يف الفكر العاملي واالإ�ضالمي، من حادثة الفتنة االإ�ضالمية الكربى، اإىل مقتل جون 
كيندي. وهو يف توظيفه وا�ضتدعائه لل�ضخ�ضيات الرتاثية والعاملية، فاإنه ي�ضري وفق منهجية 
منظمة تتبع خطى منهج تعليمي، فيدعم فل�ضفته اخلا�ضة يف عدم وجود حقيقة ثابتة، باأدلة 
النظر اخلا�ضة  تقوية ودعم وجهة  اأدى يف  العاملية، مما  الذهنية  تاريخية قارة يف  و�ضواهد 

التي تنطلق منها.
بتناوب ال�ضمريين اللذين يتو�ضل بهما ال�ضوت ال�ضردي، الغائب واملتكلم، والذين ينطلقان 
لكل  وظيفيًا  دورًا  ال�ضارد  يوؤكد  بقطا�ص،  مرزاق  ال�ضارد/البطل،  ذات  هي  واحدة  ذات  من 
�ضمري من ال�ضمائر، فهو عندما ي�ضتخدم �ضمري االأنا، يك�ضف عن اأدق جوانب معاناته واأمله، 

فال ي�ضتطيع غائب الو�ضول اإىل معارك دارت 
يف الفكر والروح، ومايدور يف ذهنه من اأفكار واأحالم وت�ضورات، فيقول مرة: »ومع ذلك 
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فها اأنذا اأت�ضايح يف اأعماقي: لقد وجدتها!«)1). ويف مو�ضع اآخر يقول: »ها اأنذا اأ�ضحك يف 
قرارة نف�ضي واأت�ضاءل....«.)2) 

اأكرر بيني وبني نف�ضي..«. كل هذه امل�ضاعر والت�ضورات التي ال  اأنذا  واالأمثلة كثرية: »ها 
ي�ضتطيع ت�ضويرها املرء اإال عرب �ضمري االأنا، وبذا ات�ضح جدوى ا�ضتخدام �ضمري املتكلم يف 
�ضمن  ق�ضيته  يعر�ص  الذي  هو  )البطل)  هنا  »فالفرد  حداد:  نبيل  يو�ضحها  التي  الرواية، 
اأحداث تت�ضكل اأمامنا من وجهة نظره. وت�ضعرنا هذه االأحداث بعاملني العالقة بينهما جدلية 
واملجتمع.  الفرد  هنا  والعاملان  االآخر.  اإخ�ضاع  يريد  منهما  وكل  والتاأثر،  التاأثري  على  قائمة 
والفرد يعر�ص لنا جتربته من خالل �ضمري املتكلم، يف حني ظل املجتمع قوة علوية جمهولة ال 

تك�ضف عن نف�ضها اإال مبقدار تاأثريها يف البطل، الفرد«.)3)
اأن يتحدث عن املجتمع فاإنه �ضيعمد اإىل �ضمري الغائب، ليعرب عن  وال�ضارد عندما يريد 
به  ينوب  الذي  فعل احلكي  اأثناء  اأنهم غائبون  اإال  وفاعلني يف احلكاية،  اأ�ضخا�ص حا�ضرين 
وكاأن  ال�ضور،  ل�ضريط من  ويعر�ص  �ضينمائيًا،  وكاأنه ي�ضف م�ضهدًا  ويتحدث عنهم،  عنهم. 
عيني ال�ضارد هي الكامريا التي ت�ضجل وتلتقط ال�ضور، وجتعل االأحداث تعرب عن نف�ضها. كما 
اإن املتلقي ي�ضت�ضف الروح الدرامية يف عر�ص ال�ضارد لالأحداث، وامل�ضاهد، تلك الدرامية التي 
تعني يف اأب�ضط مفاهيمها م�ضرحة االأحداث، وا�ضتلهام روح العمل امل�ضري، يف العر�ص والتاأثري 
يف نف�ص املتلقي، من خالل عر�ص حدة ال�ضراع، والت�ضارب بني ال�ضخ�ضيات)4)، وهذا يت�ضح 
حممد  الراحل  دفن  م�ضهد  ال�ضارد،  يقدم  حني  ال�ضرد،  من  االأول  الق�ضم  يف  مايت�ضح  اأكرث 
بو�ضياف، الرئي�ص اجلزائري االأ�ضبق، فاإن عر�ص ال�ضارد مرزاق بقطا�ص عرب �ضمري الـ«هو« 
يك�ضف عن حدة �ضراع بني احل�ضور، كما يك�ضف عن م�ضهد �ضينمائي درامي: »قامات �ضمهرية 
زرقاء رقطاء تتحرك يف م�ضاحة وا�ضعة وحمدودة يف اآن واحد. تتحرك مبقدار مثلما تتحرك 
جمموعة من عقارب اأحدقت بها النريان من كل �ضوب. كثري من الت�ضنج يف حركاتها هذه، 
وكثري من االنطالق والي�ضر اأي�ضًا. اإنها ترق�ص على اإيقاع اخلوف واحلذر، ويرق�ص يف اإثرها 
كل من يحيط بها، وما اأكرثهم يف م�ضاحة املوت هذه!«)5). وال عجب اأن يكون ال�ضراع حمتدًا 
يف امل�ضهد ال�ضابق، مادام االأ�ضخا�ص الذين يتفاعلون فيه هم جمموعة من ال�ضا�ضة، و�ضانعي 

1) مرزاق مقطا�ص، »دم الغزال«، �ص31، �ص32
2) الرواية، �ص31

3) د.نبيل حداد، »نظرات يف الرواية امل�ضرية«، دار الكندي، االأردن، الطبعة االأوىل 2003م، �ص125
االأوىل  الطبعة  لبنان،  املغرب،  العربي،  الثقايف  املركز  الدرامية«،  والظاهرة  »ال�ضرد  4) د.علي بن متيم، 

2003م، �ص15
5) الرواية، �ص7
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املوت. وجمموعة اأخرى من املواطنني الذي يحرتقون حزنًا على موت حممد بو�ضياف. فتجلت 
روح الدرامية يف الن�ص من خالل وجود جو من: »التناق�ص القائم بني اخل�ضو�ضيات واالإنكار 

املتبادل بني االإرادات املت�ضاربة، وامل�ضالح املتعار�ضة، واالأهواء املتنافرة«.)6)  
فاإنه  حوله  مبن  وعالقته  نف�ضه  عن  يتحدث  حني  الغائب  �ضمري  ال�ضارد  ي�ضخدم  كذلك 
كذلك يتجرد من �ضمري االأنا، لريتدي �ضمري الـ«هو«، بغية اإ�ضعار القارئ مب�ضداقية عر�ضه 
لالأحداث، و�ضدقه يف مبادئه وقيمه، واإن اخللل ال يكمن فيه، اإمنا يكمن يف املجتمع: »ومرزاق 
بقطا�ص، بن رابح البحار، �ضار يف الدرب مع من �ضار. الوطنية حترقه يف ال�ضباح ويف امل�ضاء. 
واالإ�ضالم عملة جوهرية يف حياته كغريه من هذا  بها.  اإال  ينام  ي�ضتيقظ عليها، وال  العروبة 

البلد«.)7) 
ال�ضابقة التي يت�ضم بها، من خالل �ضمري االأنا، ف�ضوف ي�ضكك  ال�ضارد لو ذكر ال�ضفات 
الـ«هو«،  قيمته من منظور  ويكت�ضب  يرى عيوبه،  االإن�ضان ال  الأن  مايقول،  القارئ مب�ضداقية 

االأغيار املحيطني له.
ويربز ا�ضتخدام ال�ضرد ل�ضمري املخاطب الـ »اأنت« عندما تنتهي جتربته الفكرية وال�ضعورية 
بلحظة املوت، وحلظات املخا�ص والذاكرة، فاإنه يخاطب نف�ضه عرب �ضمري املخاطب الـ«اأنت«، 
ليعرب عن انتهاء هذه التجربة، ومعاناته، وكاأن االأنا التي تعاين، بعد فعل احلكي والتطهري، 
ت�ضبح جتربة ما�ضية، وذات اأخرى عن ذات ال�ضارد االآنية، فيخاطبها من خالل الـ »اأنت«: »ها 
اأنت ذا تغادر اأندل�ضا لتدخل اأر�ضًا اأندل�ضية اأخرى. )ال�ضبوع)، )العودة اإىل احلياة) )اخلروج 
من القرب) وع�ضرات االأو�ضاف والنعوت االأخرى. ولكن، هل تفيدك يف �ضيء؟ جتربتك فريدة 

يف هذه الدنيا. اأنت حمظوظ، يامرزاق بقطا�ص«.)8)  
مما �ضبق تبني مدى عناية ال�ضارد يف ا�ضتخدام �ضمائر ال�ضرد الثالثة، وتوظيفها يف املنت 
احلكائي، وارتباطها الوثيق يف م�ضمون احلكاية، فاملبنى واملنت احلكائي وجهان لعملة واحدة 

هي الن�ص ال�ضردي.
2) احلديث عن �ضمائر ال�ضرد، وعن معرفة ال�ضارد املحدودة، التي ال تتحدد اإال بعد م�ضي 
ال�ضوت  تناول  اإىل حمور هام يف  تقود  واليقني،  ال�ضك  لفل�ضفة  ال�ضارد  وتبني  التجربة، 
ال�ضردي، وهو ق�ضية التبئري يف الن�ص، التي ت�ضكل على الفهم يف الن�ص، الأن الرواية هي 

6) د.علي بن متيم«، ال�ضابق، �ص15
7) الرواية، �ص104
8) الرواية، �ص152
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اأ�ضخا�ص  اإن كانت تتحدث عن  ال�ضارد مرزاق بقطا�ص، وهي  رواية �ضخ�ضية، �ضخ�ضية 
على  يقوم  كله  احلدث  وحمور  جدًا،  عر�ضي  ب�ضكل  ياأتي  احلديث  فهذا  به،  حميطني 
مرحلة فكرية واأزمة نف�ضية يعي�ضها البطل، اأثر حادثة اإغتياله، فينقب يف التاريخ العربي 
واالإ�ضالمي والتاريخ العاملي، عن �ضبب العنف والقتل، فال يجد يقينا يرتاح اإليه، وال حقيقة 
ثابتة، بل يقدم نظرة دايكرونية للحياة والتاريخ، تقر بتحول احلقيقة، وتولد معاين جديدة 
لالأ�ضياء بتبدل الزمان واملكان، اإذن الرواية مبنية على طرح االأ�ضئلة، وطرح فل�ضفة ال�ضك 
اإدراك  مدى  يعني  معانيه،  اأب�ضط  يف  التبئري  اأولي�ص  التبئري؟!  يتحقق  فكيف  �ضيء،  بكل 
ال�ضارد لالأمور، وماهي م�ضادر اإدراكه، اأهو عليم بكل �ضي، اأم اإنه يك�ضب هذه املعرفة من 
االآخرين، ال�ضارد هنا لي�ص راويًا عليمًا بكل �ضيء، وال هو مبكت�ضب اإدراكه من االآخرين، 

فكيف يتمكن الباحث من حتديد التبئري يف الن�ص.
الذين  ال�ضيا�ضني  اأن يحدد موقعه بني جمموعة  ي�ضتطيع حتى  ال  بقطا�ص  فها هو مرزاق 
ي�ضيعون الراحل حممد بو �ضياف: »اأين اأقف اأنا، ياترى، بني هوؤالء واأولئك؟ اإن�ضان يريد اأن 
يفهم مايحدث يف هذا الوطن، وال يكاد يتبني طريقه. موجة تدفعه واأخرى ت�ضحله �ضحاًل على 
رمال ال�ضيا�ضة احلر�ضاء. وهل اأنا يف زمن ي�ضمح يل باعتزال النا�ص كلهم؟ هل اأ�ضتطيع اللجوء 
اإىل مغارة من املغارات اأو جزيرة نائية حتى ال يكون يل �ضلع يف هذه االنقالبات التي ي�ضهدها 

البلد مكرهًا مرغمًا مهانًا؟«.)1)
اأناه اخلا�ضة قبل االآخرين، م�ضتمرًا  اإن ال�ضارد مدار م�ضكلته يف دواخل روحه يف  وا�ضح 
يف طرح االأ�ضئلة الوجودية، ال�ضوؤال تلو االآخر، حتى اأن ي�ضل اإىل حادثة االغتيال التي تعر�ص 
لها، واألفى نف�ضه ينجو من املوت باأعجوبة، فتتداعى كل اأ�ضئلته، وخياالته، اأمام نداء احلياة 
اإليه  ي�ضل  الذي  الوحيد  االإدراك  هو  هذا  ويكون  اجلزائر،  اأر�ص  على  العي�ص  وا�ضتمرارية 

ال�ضارد من خ�ضم جتربته اخلا�ضة:  
»لقد قاربت الواقع بخيالك وت�ضوراتك، يامرزاق بقطا�ص. تاأكدت اإن الواقع �ضيء، واأن 
اخليال �ضيء اآخر، مغاير له كل مغايرة. اإبرة ال�ضريوم مغروزة يف �ضاعدك، وهذا اأمر 
ت�ضع  اأن  االآن  ولك  االآخر.  هو  واقع  جمجمتك  اأعلى  يف  احلاد  الدقيق  واخلنجر  واقع. 
االإدراك  هو  فهذا  كثريًا«.)2)  الواقع  دنيا  عن  تبتعد  اأن  اإياك  ولكن،  جديدة،  ت�ضورات 

الوحيد الذي تو�ضل له ال�ضارد.
لي�ص  تت�ضاوى معرفته  ال�ضارد املقيد يقدم روؤية حمايثة، بحيث  اإن  القول  ومن هنا ميكن 

1) الرواية، �ص27
2) الرواية، �ص156
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احلقيقية  احلياة  مبوجودات  والذهنية  الفكرية  معرفته  تت�ضاوى  واإمنا  ال�ضخ�ضيات  مبعرفة 
تدور حول ماهية احلياة  ونف�ضية  كان يخو�ص يف غمار معركة فكرية  الأنه  املتحقق،  والواقع 
والوجود، فيكون منط التبئري يف الرواية هو النمط الثابت التبئري، الأن ال�ضرد ا�ضتمر: »مرتبطًا 

بال�ضخ�ضية الرئي�ضية ومعتمدًا عليها يف اإدراك العامل الروائي«.)3)  
مت�ضاوق  ال�ضرد  فاإن  الزمنية،  للعالقات  ال�ضارد  ترتيب  خالل  من  ال�ضرد  طبيعة  ب�ضاأن   (3
الأن احلكاية واخلطاب يبداآن يف حلظة واحدة، كما يكرث ا�ضتخدام ال�ضارد ل�ضيغة الفعل 
امل�ضارع يف �ضرده لالأحداث، وهو ا�ضتخدام يبتغي منه اإي�ضال �ضعوره للمتلقي، يف نظرته 
لثبات الزمن عند حلظة زمنية متعينة يف االغتيال والعنف، من اأول حادثة قتل يف التاريخ 
حتى حلظة اإغتياله. كما اإنه يف نهجه ل�ضيغة الفعل امل�ضارع يريد نقل اإح�ضا�ضه للمتلقي 
بامللل والكاآبة والرتابة واحلزن واالأ�ضى اأمام م�ضهد القتل والدمار الذي عم اجلزائر: »ها 
اأنا الباحث عن مو�ضوع روائي يعالج فكرة املوت، اقراأ الكتب، واأتاأمل احلكاية وتقلباتها، 

ويقع يف ظني اأن فكرة املوت هذه ميكن اأن تبحث كاأي مو�ضوع فل�ضفي اآخر«.)4)  
4) تتبقى نقطة هامة جدًا يف ال�ضوت ال�ضردي للرواية، تتعلق مبدى م�ضداقية ال�ضارد يف 

عر�ضه لالأحداث التخييلية للحكاية، التي ينظر اإليها من اأكرث من زاوية:
ال�ضارد باملعرفة املحدودة، الذي كان يلقي بتيار من  ات�ضم  ال�ضارد املحدودة:  اأ- معرفة 
االأ�ضئلة، التي لي�ضت لها اأجوبة، فكاأن ال�ضارد قال احلكاية من اأجل �ضخ جمموعة من 
اإجابة �ضافية لها. تبدو هذه احلالة  اإىل  االأ�ضئلة يف ذهنية املتلقي، من دون الو�ضول 
املثقفني  من  معه  ومن  بقطا�ص  مرزاق  يعي�ضه  الذي  اجلزائري  الراهن  من  منبثقة 
االإجابة  واأرواحهم مهددة باخلطر، فيحاولون  اأمامهم،  يتداعى  يرون وطنهم  الذين 

ولكن ال اإجابة وال حقيقة ثابتة.)5)   
ب- تورطه ال�ضخ�ضي املبا�ضر فيما ي�ضرد: الرواية هنا تعلن �ضراحة تورطها بحكاية هي 
لي�ضت حكاية من �ضنع اخليال، بل هي من الواقع املتحقق با�ضم البطل ال�ضارد مرزاق 
بقطا�ص، وكاتب الرواية مرزاق بقطا�ص، الذي كتب رواية من اأجل ت�ضجيل حلظة موته 
اأثرت يف نف�ضه كثريًا، فهو رجل منا�ضل يحب الوطن ويغتال من دون  واغتياله، التي 
�ضبب، والذي مل يفلح يف قتله يف املرة االأوىل، قد ينجز مهمته يف مرة ال حقة، فلم ال 
يكتب مرزاق بقطا�ص عن �ضريته ليخلدها ومل ال يكتب و�ضيته اإىل وطنه، الذي قدم 

3) د.مر�ضل العجمي، »ال�ضرديات«، مرجع �ضابق، �ص67
4) الرواية، �ص101
5) الرواية،�ص114
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له الكثري والكثري: »وتطرح الكتاب جانبًا. تفكر يف معاين هذا املقطع ال�ضعري املتدفق 
عطفا واإن�ضانية. وال متلك اإال اأن تقول: اأيتها اجلزائر العظيمة، ال تكوين مت�ضلبة معي 

وال مع اإخوتي من اأبنائك يف االأزمنة احلا�ضرة، ويف االأزمنة القادمة!«.)1)  
م�ضداقية  حول  املتلقي  نف�ضية  يف  ال�ضكوك  �ضيثري  والراوي،  الروائي  بني  التماهي  هذا 
احلكاية، و�ضيحفز االأ�ضئلة حول تورط ال�ضارد فيما ي�ضرد، وهذا التورط وا�ضح يف كثري من 
املقاطع ال�ضردية يف الرواية، فال�ضارد كان يقف مع من ميثل الروؤية االأيديولوجية للروائي، فكل 
مثقف منا�ضل �ضريف ونزيه، هو معه ويتبنى منطقه واأ�ضلوبه، ويتعاطف معه لدرجة مك�ضوفة، 
اأما من ميثل االجتاه االآخر من روؤيته فهو الطرف النقي�ص، الذي ميثل ال�ضر والف�ضاد، من مثل 
جمموعة ال�ضيا�ضيني املحيطني له، الذين ال يهتمون اإال ل�ضاحلهم اخلا�ص، وال يتعاملون اإال مع 
اجلرمية وثقافة االغتيال. وعندما ي�ضت�ضهد مرزاق بقطا�ص ب�ضخ�ضية تاريخية فاإنه ال يذكر 
اإال ال�ضخ�ضية التي متثل ال�ضر والف�ضاد، ي�ضاند نظرته الت�ضاوؤمية يف احلياة برموز تاريخية 
لها فاعليتها يف بث الف�ضاد يف الكون، نا�ضيًا اأو متنا�ضيًا اإن التاريخ مثلما ت�ضمن �ضور �ضيئة 
للب�ضرية، فاإنه كذلك زخر بلوحات م�ضرفة من الن�ضال من اأجل االإن�ضان واالإن�ضانية. فال�ضارد 
ي�ضف الراحل حممد بو�ضياف و�ضفًا مبالغًا فيه بالن�ضبة ل�ضيا�ضي ورئي�ص دولة اأ�ضبق: »اإنه 
اأو  احرتاقًا  ويحرتقون  عواملهم  يف  يوغلون  الذين  االأتقياء  االأنقياء  املت�ضوفة  ببع�ص  اأ�ضبه 
حترقهم الغوغاء واحلكام اجلهلة بتهمة الزندقة والهرطقة وما اإليها من التهم االأخرى«.)2) 

بينما ي�ضف من معه باملقربة اإنه جمموعة من ال�ضيا�ضني املالحدة الذين �ضيخرجون من 
املقربة اإىل عاملهم اخلا�ص من الد�ضائ�ص والفنت واملناورات الرخي�ضة.)3) 

احلكاية،  �ضعف  على  تدلل  والتي  ال�ضرد،  يقدمها  التي  النماذج  من  منوذج  م�ضى  فيما 
و�ضعف ال�ضوت ال�ضردي، الذي �ضيوؤدي اإىل زعزعة ثقة املتلقي فيما يقوله ال�ضارد، و�ضريبط 
�ضمة  وينفي  التخيلية،  االأدبية  �ضفتها  عنها  وينفي  بقطا�ص،  مرزاق  الروائي  ب�ضرية  الرواية 

احليادية عن ال�ضارد، الذي البد اأن يكون حياديًا يف عر�ص احلكاية.
وبذا تكون قد: »�ضادت يف الرواية طريقة ات�ضح فيها االندماج العاطفي احلار. وقد بلغ 
هذا االندماج بني الراوي ـ الكاتب والق�ضية التي يوؤمن بها مدى جعله ين�ضى وظيفته حمققًا 
حمايدًا ويندفع بكل ماميلكه من �ضعور اإىل تبني ق�ضية«)4)، املثقف اجلزائري الذي تالحقه 

�ضيوف ال�ضيافني من دون رحمة اأو �ضفقة.
1) الرواية، �ص158

2) الرواية، �ص16
3) الرواية، �ص27

4) د. نبيل حداد، »نظرات يف الرواية امل�ضرية«، مرجع �ضابق، �ص95
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وح�ضب القارئ اأن يلتم�ص عذرًا للروائي هو جتربته اخلا�ضة مع املوت التي كانت الرواية 
من اأحدى جتلياتها.

)( عتبات التلقي يف رواية » حار�سة الظالل«:-
تعتني رواية »حار�ضة الظالل دون كي�ضوت يف اجلزائر« عناية فائقة مبتلقي الن�ص ال�ضردي، 
هذا املخاطب ال�ضردي الذي لوال وجوده مل تكتب الرواية، وال حتكى احلكاية فهو معني بها، 

وال�ضارد لوال وجود املخاطب ال�ضردي ملا حكى احلكاية، مثلما يت�ضح يف ثنايا الن�ص.
هذا املخاطب ال�ضردي الذي اعتنت بوجوده الدرا�ضات احلديثة موؤخرًا، على الرغم من 
»األف  ال�ضرد، منذ ق�ض�ص  التي هي قدمية قدم  واأ�ضالته  ال�ضرد،  اأ�ضا�ضيا يف  كونه عن�ضرًا 
ولعل  املعا�ضرة،  ال�ضردانيني  كتابات  يف  �ضيربز  العاملي.  الق�ض�ص  من  وغريها  وليلة«،  ليلة 
اأهم من اأولته اأهمية يف الدرا�ضات احلديثة، هي نظرية التلقي باجتاهيها: »الهرمونيطيقا«، 
و«الظاهراتية«، التي �ضلطت ال�ضوء على الطرف الثالث من العملية االإبداعية وهو القارئ. 
الظواهر،  علم  اأو  بالظاهراتية  املخت�ص  ياو�ص،  روبرت  هانز  االأملاين  من  كل  لها  نظر  التي 
وجادامري، الذي ا�ضتثمرت جهوده يف الهرمونيطيقا، علم التاأويل، الذي يوؤكد على اأن كل ن�ص 

يكت�ضب معنى يف تاأويل وفهم القارئ له.)5)
ونظرية القراءة التي تلقي ال�ضوء على القارئ بكونه فاعاًل ومنتجًا يف فهم معنى الن�ص 
االأدبي، وملء فراغات وفجوات الن�ص، كما يذهب فولفاجن اأيزر: »اإىل اأن الن�ضو�ص االأدبية 
حتتوي دائمًا على فراغات ال ميلوؤها اإال القارئ«)6)، ا�ضتغل عليها العديد من الباحثني والنقاد 
بري�ص،  وجريالد  بوث،  وواين  كوللر،  وجوناثان  ريفاتري،  ومي�ضال  في�ص،  �ضتانلي  مثل:  من 
الذين اأ�ضهم كل منهم بدوره اخلا�ص وقدم مفاهيمه وم�ضطلحاته، التي تعد اإ�ضافات نوعية، 
فجرالد بري�ص، اأ�ضاف اإ�ضافة نوعية يف نظرية التلقي، بتحديد املخاطب ال�ضردي، اأو املروي 
له، الذي يتباين عن القارئ الفعلي، م�ضتلم الن�ص، اأو حتى القارئ ال�ضمني، الأنه هو املوجود 
بالفعل بالن�ص، ويوجه الراوي خطابه له ويحدده مب�ضطلحات: »اجلن�ص )�ضيدتي العزيزة) 
اأو الطبقة )�ضيد) اأو املوقف )القارئ يف كر�ضيه) اأو العرق )اأبي�ص) اأو ال�ضن )نا�ضج)«)7). 
واملخاطب ال�ضردي، قد يكون حمدد املعامل، اأو ي�ضت�ضف وجوده بطريقة مبا�ضرة، ولعل اأبرز 
�ضورة له تبدو يف ق�ض�ص »األف ليلة وليلة«، فالراوية �ضهرزاد لي�ص باإمكانها اإكمال ال�ضرد اإال 
5) رامان �ضلدن، »النظرية االأدبية املعا�ضرة«’، ترجمة: د.جابر ع�ضفور، دار قباء ، القاهرة، الطبعة االأوىل 

1998م، �ص169
6) ال�ضابق، �ص168
7) ال�ضابق، �ص168
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بوجود �ضهريار. وبرن�ص يقدم العديد من اال�ضهامات اخلا�ضة ب�ضاأن املخاطب ال�ضردي، التي 
تلقي ال�ضوء على �ضبب اإغفال درا�ضته يف الفرتات الزمنية املا�ضية، كما تهتم بت�ضنيفاته التي 

تعتمد ت�ضنيفات القارئ نف�ضه، وعالمات وجوده، واأخريًا وظائفه التي تعني وجوده.)1)
وكان وا�ضيني االأعرج من طليعة الروائيني العرب الذين اهتموا يف تاأ�ضيل هذه النظرية 
رواية  حتى  الثمانينيات،  مطلع  يف  اللوز«  »نوار  رواية  منذ  الروائية،  اأعمالهم  يف  وتطبيقها 
»حار�ضة الظالل«. فهو يف بداية رواية »نوار اللوز«، ي�ضري اإىل قارئه اجلزائري والعربي، اإىل 
واأن »يتنازلوا قلياًل« لقراءة �ضرية »تغريبة بني هالل«،  الرواية،  اأهمية اال�ضتمرار يف قراءة 
على الرغم من لغتها املتعبة، قائاًل لهم: »مايزال بيننا، وحتى وقتنا هذا: االأمري ح�ضن بن 
�ضرحان ودياب الزغبي واأبو زيد الهاليل واجلازية )...) فمنذ اأن وجدنا على هذه االأر�ص 

واإىل يومنا هذا وال�ضيف لغتنا الوحيدة حلل م�ضاكلنا املعقدة«.)2) 
فقول الرواوي للمخاطب ال�ضردي: »يومنا، بيننا، لغتنا«، تعني بوجود م�ضتمع للق�ص عليه 
اأن يعي الدر�ص جيدًا؛ الأن امل�ضكلة تكمن يف املواطن العربي الذي اأ�ضبح عر�ضة للقتل واالغتيال 

والعنف.
وي�ضتمر وا�ضيني االأعرج يف الكتابة عن الهم العربي واجلزائري، يف رواية »حار�ضة الظالل 
دون كي�ضوت يف اجلزائر«، التي �ضدقت بها نبوءة الروائي يف رواية »نوار اللوز«، فلغة ال�ضيف 
ا�ضتمرت، واإن كانت ت�ضري فيها جمهولة الفاعل، فاإنها يف العمل االأخري �ضتكون عمليات م�ضلحة 
منظمة، فال ميلك وا�ضيني االأعرج اإال اأن ينبه قارئه مرة اأخرى، بعد اأن جتلى ح�ضور املخاطب 
ال�ضردي عرب حوار �ضريح له مع ح�ضي�ضن ال�ضارد، ولكن احلوار غري وا�ضح اإال بو�ضع ال�ضارد 

لنقط تدل على �ضوؤاله الذي يوجهه لل�ضارد: 
......«

اأرجوكم ال تقاطعوين. دعوين اأواًل اأنتهي من دفع هذا ال�ضمت املفرو�ص علي كالقيامة. 
اأتقياأ هذا الدود الذي ينخرين من الداخل ك�ضف�ضافة عجوز..«.)3) 

الذي  ال�ضردي،  واملخاطب  ح�ضي�ضن،  ال�ضارد،  بني  التفاعل  عالقة  يو�ضع  ال�ضابق  املقطع 
يالحق ال�ضارد باأ�ضئلته، فيطلبهم عدم املقاطعة؛ الأنه مطوق بهالة من ال�ضمت واخلوف عليه 

اأن يطردها من ثنايا روحه، ويتخل�ص منها، كي يحكي، ويبوح.

1) د.مر�ضل العجمي، »ال�ضرديات«، مرجع �ضابق، �ص73 ـ �ص79
2) وا�ضيني االأعرج، رواية »نوار اللوز«، دار احلداثة، لبنان، الطبعة االأوىل 1983م، �ص5

3) وا�ضيني االأعرج، رواية »حار�ضة الظالل دون كي�ضوت يف اجلزائر«، من�ضورات اجلمل، اجلزائر، الطبعة 
االأوىل 1999م، �ص13
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كذلك ال�ضارد ميار�ص على القارئ واملخاطب ال�ضردي، كذلك �ضلطة احلكي، املت�ضمة بطابع 
الت�ضويق، فالق�ضة مليئة باالأ�ضرار، واالأ�ضياء الغام�ضة، التي �ضيو�ضحها ح�ضي�ضن ال�ضارد عن 
طريق االآلة الكاتبة؛ الأنه عاجز عن ال�ضرد ال�ضفوي فل�ضانه مقطوع، و�ضينبئ القارئ �ضبب قطع 
ل�ضانه، حماواًل جتاوز كل مايربك حياته من جديد اإال اإنه �ضيعجز عن اإخفاء االأ�ضرار، الأن تيار 

الكتابة والبوح قد تداعى.)4)
وهذا االهتمام باملتلقي، واملخاطب ال�ضردي اليكون وقفًا على ال�ضارد وحده، فال�ضخ�ضية 
الثانية يف ال�ضرد، دون كي�ضوت، حفيد الروائي االأ�ضباين �ضريفانت�ص �ضي�ضرتك مع ح�ضي�ضن 
القراء رمبا، �ضرت يف  ول�ضعادتي و�ضعادة  بالن�ضبة لالأدب  به، فيقول: »لالأ�ضف  يف االهتمام 
طريق اآخر مو�ضل اإىل جدي ولكنه يختلف عن طريق والدي: ال�ضحافة«)5). فهو يعد دخوله 
عاملي،  الأديب  حفيد  �ضحفي  ب�ضردية  �ضيحظون  الذين  القراء،  �ضعادة  يف  �ضببًا  ال�ضحافة، 

�ضريوي حكاية جده.
دون  و  ح�ضي�ضن،  للرواية،  ال�ضاردين  من  كل  يخاطبه  �ضرديًا،  خماطبًا  يخ�ص  فيما  هذا 
كي�ضوت، ولكن بغري اآلية احلوار، كاأحد تقنيات ال�ضرد، فاإن ح�ضي�ضن ال�ضارد الرئي�ضي للحكاية 
التي  الر�ضائل واملذكرات،  �ضي�ضبح خماطبًا �ضرديًا، من قبل دون كي�ضوت عن طريق تقنية 
يكتبها االأخري حل�ضي�ضن، �ضاردًا له االأحداث التي تعر�ص لها يف املعتقل، وكل اخلواطر الذهنية 
ال�ضحفي  قبل  من  �ضرديًا  خماطبًا  اأ�ضبح  ح�ضي�ضن  وبذلك  ال�ضجن،  جتربة  تفرزها  التي 
فالكورديلو )جمموعة  ال�ضردية،  االأمور  اأدق  �ضيحرتز حتى يف  الذي  ال�ضارد  هذا  االأ�ضباين، 
مذكرات دون كي�ضوت) الذي و�ضل اإىل ح�ضي�ضن، �ضينبئنا دون كي�ضوت اأنه �ضي�ضلمها مل�ضوؤول 
واملخاطب  القارئ  �ضوؤال  �ضينتفي  هنا  ومن  ح�ضي�ضن)6).  اإىل  ليو�ضلها  االأ�ضبانية،  ال�ضفارة 
اأن يرى كل منهما االآخر، ويبدو  ال�ضردي عن كيفية انتقال الكورديلو اإىل ح�ضي�ضن من دون 
اأي�ضًا مدى عناية ال�ضارد باملتلقي واملخاطب ال�ضردي، التي �ضتوؤهل كال من ال�ضاردين ليكونا 

�ضاردين ثقاة اأمام املتلقي.
ال�ضوت  حيث:  من  ال�ضرد،  باإتقان  اأي�ضًا  �ضتتجلى  ال�ضردي،  باملتلقي/املخاطب  العناية 

ال�ضردي، والتبئري، ومنط ال�ضرد الالحق.

4) الرواية، �ص9 
5) الرواية، �ص 24

6) الرواية، �ص196
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1( ال�سوت ال�سردي:-
ال�ضارد/ال�ضخ�ضية  ح�ضي�ضن  هو  االأول  اأ�ضا�ضني،  �ضاردين  بني  متناوبًا  كان  ال�ضرد 
االأ�ضا�ضية، والتي متثل الدائرة االأوىل من احلكي، التي عانت وتاأملت كثريًا ب�ضبب قطع ل�ضان 
ال�ضارد وحماولة اغتياله، فكانت احلكاية اأحد جتليات املعاناة، وخما�ص للذاكرة املثقلة باأمل 
اأنه ال بد من الكتابة والبوح، واإن مل ي�ضتطع الكالم، فاإن االآلة الكاتبة  الذكريات، فاإنه راأى 
وعاقبوا  ل�ضادروها  باأهميتها،  يعلمون  الظالم  االإرهابيون حرا�ص  كان  ولو  بالغر�ص،  �ضتفي 

من ميتلكها.
والأنه ناج من املوت، فيتعني عليه حكي احلكاية واإخبار الب�ضرية جمعاء مباأ�ضاوية احلياة 

والظلم الذي عاناه، والذي �ضيعانيه غريه، اإذا مل يحذروا:
»اإن احلكاية بالتحامها باحلياة على هذا النحو الوجودي ت�ضمح بالقول اإن ال حياة بال 
حكاية. فلي�ص غري الناجني يخربون فظائع ما عانوه وينقلون اأخبار االآخرين، حتى اأولئك 
ات�ضال بني خمرِب  فاالإخبار  املوت.  ويتجاوزون قطيعة  التوا�ضل  فيوؤمنون  الذين ق�ضوا، 
وخمرَب، لكنه اأي�ضًا ات�ضال خمرَب بخرب وعربه مبخرَب عنه، فينتفي الف�ضل الذي ميثله 

املوت ويح�ضر الو�ضل الذي توؤمنه احلكاية«.)1)  
اإن املقولة ال�ضابقة، كانت حمفزًا لل�ضرد لدى ال�ضارد ح�ضي�ضن، كما كانت عند غريه من 
»بخور  الغزال«،  »دم  مثل:  من  العنف،  عن  حتدثت  التي  اجلزائرية  الروايات  يف  ال�ضاردين 
اخليبة  ومرارة  احلكي،  فعل  يف  تتجلى  مهمتهم  اأن  راأوا  املوت  من  جنوا  فالأنهم  ال�ضراب«. 
واملعاناة، واالمنحاء يف دائرة منغلقة من اخلوف، حفزت لديهم الرغبة يف ا�ضتخدام االأنا، 
ليك�ضفوا عن وجودهم و ذواتهم التي ان�ضهرت يف بوتقة املعاناة، وليكون االأنا و�ضيلة فعالة يف 
البوح، وك�ضف مايدور بالذهن والنف�ص من فكر وانفعاالت، ولي�ضعر القارئ باأنه اأمام اأحداث 
وعاي�ص  �ضاهد  احل�ضور،  �ضريح  احلدث،  قلب  يف  �ضخ�ضية  �ضارد  عنها  م�ضوؤول  حقيقية، 
مع  التطرف  تهمة  عنه  عنه  تبعد  م�ضداقية،  بكل  ماحدث  �ضرد  جاهدًا  وحاول  االأحداث، 

الذات.
دون  حكاية  االأوىل،  بالدائرة  االرتباط  �ضديدة  وهي  الثانية،  احلكائية  الدائرة  وتبدو 
كي�ضوت، الذي زار اجلزائر، ليجمع ذكريات جده، االأديب االأ�ضباين �ضريفانت�ص، فوجد نف�ضه، 
يعيد حكاية جده، ويحدث له ما حدث جلده، يعتقل وتتدخل ال�ضفارة االإ�ضبانية، يف مو�ضوعه 
لتخرجه من اجلزائر بلد العنف واالإرهاب، واأثناء اعتقاله، يعي�ص ق�ضة حب م�ضابهة لق�ضة 

1) د.�ضامي �ضويدان، »مدارات ال�ضرد وف�ضاءات التخييل«، مرجع �ضابق، �ص 169



284285

حب اجلد امليوؤو�ص منها، وتتماهى حالة احلفيد مع حالة اجلد، وي�ضتعيد دون كي�ضوت ذكريات 
اجلد يف اجلزائر، كما تتوفر للقراء ن�ضو�ضًا بالغة االأدبية، بدءًا من ق�ضة دون كي�ضوت، و�ضواًل 
اإىل ق�ضة ال�ضاعر رينار التي ميتزج بها احلقيقي واالأ�ضطوري، فيتوازى الن�ص االأدبي بجانب 
الن�ص الواقعي التخييلي، ليك�ضو احلكاية الواقعية، ب�ضبغة اأدبية تناأى به عن ثنايا املاألوف، 
ووح�ضية الواقع الذي لي�ص اإال �ضورة من �ضور العنف. وبالطبع فاإن دون كي�ضوت �ضريوي عرب 
�ضمري املتكلم م�ضاهداته يف اجلزائر، عن طريق �ضمري املتكلم الذي ي�ضتئرث بغالبية ال�ضرد، و 
لي�ص من عرب الكتابة ال�ضردية وفق مقاطع كتابية معينة، بقدر ماحتتوي ب�ضكل بارز يف الكتابة، 
وهو �ضكل املذكرات، التي تعترب من �ضمن اأ�ضكال اخلطاب امل�ضرود، املتقا�ضمة مع بقية اأ�ضكال 
اخلطاب امل�ضرود: التقرير والر�ضالة واخلطبة. وهذا النوع يحقق يف الن�ص تنوعًا وغنى يف 
اأ�ضكال اخلطاب من ناحية، ومن ناحية اأخرى فاإنها تدل من جانب اآخر على ملمح اأ�ضيل يف 
حياة االآخر الغربي، وهو كون كتابة املذكرات عادة اأ�ضيلة يف حياته، فحيثما ي�ضري فاإنه يدون 
مذكراته وتذكراته ماأرخة يوما بيوم، ومن جمموعة املذكرات �ضيتعرف القارئ على حياة دون 
كي�ضوت، قبل جميئه للجزائر، وكذلك �ضوف يخرب مبا جرى له يف ال�ضجن، الذي يفرت�ص اأن ال 
اأحد يعلم مبا حدث �ضواه و�ضوى امل�ضوؤولني يف املعتقل، وبكتابته للمذكرات �ضي�ضد ثغرة �ضردية 
اجلزائر:  يف  االأخرية  وجوده  حلظات  عن  فيقول  بحكايته،  ال�ضارد  معرفة  مب�ضدر  خا�ضة 
اأي مرتجم. مل  اأقم باأي �ضيء مهم ولهذا مل يح�ضروا يل  »منذ و�ضويل اإىل هذا املخزن مل 
البلد.  االأخرية قبل مغادرة هذا  للمرة  ولو  لروؤية مايا  اأحد. �ضعرت برغبة جمنونة  يحدثني 
متنيت توديعها وتوديع ح�ضي�ضن الذي تنتظره كل البالوي ب�ضبب حماقتي ولكني على يقني اأنه 

�ضيعرف كيف يخرج كبريًا«.)2) 
يذهب من اجلزائر وال ي�ضده لها �ضوى �ضخ�ضيتني، مايا املحبوبة، وح�ضي�ضن م�ضيفه يف 
املذكرات هذا اجلزء من  الرواية حتتل  قرابة اخلم�ضني �ضفحة من �ضفحات  اجلزائر. يف 
ال�ضرد لتنوب عن ح�ضي�ضن يف ال�ضرد، كما تنوب عن ال�ضارد االآخر كلي املعرفة املتخفي الذي 
يقوم ب�ضرد االأحداث بداًل من ح�ضي�ضن، عندما يتعلق االأمر باأحداث مل يح�ضرها ح�ضي�ضن، 
يقوم ال�ضارد �ضبه الغائب الأنه يغيب عن ال�ضرد، عندما يقوم ح�ضي�ضن بال�ضرد، ويح�ضر عند 
حدوث اأحداث �ضردية ال يح�ضرها ح�ضي�ضن، وبالطبع فاإن ال�ضارد �ضي�ضتخدم �ضمري الغائب 
الـ »هو«، ليعرب عن اأحداث الرواية، هذا ال�ضمري الذي �ضيح�ضل على مناعة من قبل املتلقي، 
الأنه �ضي�ضعر القارئ بحياديته يف عر�ص االأحداث، بينما االأنا امل�ضتخدم من قبل دون كي�ضوت 
ال�ضارد  يتمكن  لن  التي  ال�ضخ�ضيات  ودواخل  الروح  خبايا  ك�ضف  يف  �ضي�ضهمان  وح�ضي�ضن 

2) الرواية، �ص196
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�ضردية  روؤية  ينم عن  ال�ضردي،  ال�ضوت  باإن  القول  هنا ميكن  ومن  معرفتها،  اخلارجي من 
متقنة، ال تتاأتى اإال لروائي قدير متمكن يف عامل ال�ضرد مثل وا�ضيني االأعرج.

الن�ص، وهو متوقف  التبئري يف  اإىل احلديث عن  ال�ضردي �ضيقود  2) احلديث عن ال�ضوت 
ال�ضارد من حيث عالقته املعرفية باالأحداث وال�ضخ�ضيات، كما هو متوقف  على طبيعة 
اأو  احل�ضور  �ضريح  �ضارد  هو  هل  ال�ضرد،  اأحداث  يف  ال�ضارد  ح�ضور  مدى  على  كذلك 
اإن ال�ضرد يعتمد على اأكرث من �ضارد، فاإن درجة التبئري تختلف من �ضارد  متخف، ومبا 
ل�ضارد، فح�ضي�ضن ودون كي�ضوت اللذان يعدان �ضاردين �ضريحي احل�ضور يف الن�ص، لكن 
لي�ضا كليي املعرفة، ومعرفة كل منهما �ضتتوقف على معرفة االآخر، فدون كي�ضوت يح�ضل 
االأحداث فيها،  للجزائر، ويكت�ضف معه غرائب  على معلوماته من ح�ضي�ضن عند قدومه 
وح�ضي�ضن �ضيكون االأمر بالن�ضبة له كذلك، فاإنه عندما يعلم باحتجاز ح�ضي�ضن �ضيعرف 
االأمر من امل�ضوؤولني يف اجلزائر، ومايخ�ص دون كي�ضوت �ضيتعرف عليه من خالل كورديلو 
االإ�ضبانية،  اجلزائرية  الثقافية  العالقات  كم�ضوؤول  من�ضبه  من  رف�ضه  وخرب  املذكرات، 
�ضيعرفه من �ضكرترية الوزير، وبذلك فاإن الروؤية يف ال�ضرد، هي روؤية حمايثة، والتبئري 
هو تبئري داخلي، وال�ضرد متعدد التبئري، ينتقل ال�ضارد مبعرفته من مبئر اإىل اآخر، مما 
�ضيفيد يف ق�ضية م�ضداقية ال�ضرد، ولن يرتك املجال ل�ضوؤال من القارئ كيف عرف ال�ضارد 
ومامدى م�ضداقيته؟ ولكن عندما ينتقل ال�ضرد اإىل الراوي اخلارجي كلي املعرفة، فاإن 
غري  �ضردًا  فيها  ال�ضرد  �ضيكون  وبالتايل  ال�ضخ�ضيات،  معرفة  من  اأكرث  �ضتكون  معرفته 

مباأر.
3) قدم ال�ضارد �ضردًا الحقًا بعد وقوع احلكاية وانتهائها، فال�ضارد يحكي عن جتربة خا�ضها 
وعانى منها، واإن كانت اأحداثها انتهت فاإن اجلرح مل يلتئم، ولن ي�ضفي ال�ضارد من هذا 
املتورمة يف  �ضبكة اخلوف  الكتابة عن  البوح عرب  لذة  اإال عندما يحكي، وميار�ص  الوجع 
اأعماق روحه: »الكتابة.. ال �ضيء �ضوى رع�ضة االأمل اخلفية التي نخبئها عن االآخرين حتى 
ال يلم�ضوا حجم املاأ�ضاة، وجحيم �ضراخات الكلمات املذبوحة بن�ضل �ضدئ«)1). ويعرب عن 
�ضيغة ال�ضرد الالحق من خالل الزمن املا�ضي، فيبداأ ب�ضرد احلكاية قائاًل: »كل �ضيء بداأ 

ذات �ضباح �ضيفي جميل«.)2)  
وهذا ال�ضرد يتمازج فيه اأكرث من اإيقاع، املا�ضي واحلا�ضر، االأدبي مع اخليايل، ال�ضالم 
واخلوف، اخلري وال�ضر: »كان ريا�ص البحر قد اأ�ضروا ذلك اجلد البعيد، فق�ضى يف اجلزائر 

1) الرواية، �ص9
2) الرواية، �ص13
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خم�ص �ضنوات. وهاهو احلفيد ليتعقب اآثار جده زمن اإعالن اجلماعات االإ�ضالمية عزمها على 
العمومية.  ال�ضمار  قتل االأجانب. هكذا تبداأ رحلة البحث يف حي �ضعبي ويف املتحف ومزبلة 
لل�ضحفي  واملتنفذون  والقتلة  الل�ضو�ص  فيه  يت�ضافر  الذي  ال�ضري  العامل  هذا  وباختطاف 
الثقافة، والذي رافق االأ�ضباين،  ـ ح�ضان املوظف يف وزارة  ـ ح�ضي�ضن  االأ�ضباين. تبداأ ق�ضة  

فقادته الرفقة اإىل عامل �ضري اآخر يف دهاليز املثقفني«.)3) 
وا�ضيني االأعرج كاتب من جيل من الكتاب، يجمع بني االأ�ضالة والتجريب، اأ�ضالته تتجلى يف 
توظيفه لل�ضري ال�ضعبية، واالأ�ضاطري العربية واجلزائرية، ويف اإعادة قراءته للتاريخ، الوا�ضحة 
يف اأكرث من عمل من اأعماله، وجتريبه يكمن يف طرقه لطرق مل تكن مطروقة والهي باملاألوفة، 
اإنه  الرباحي،  يقول كمال  الظالل«، كما  العاملي، فهو يف »حار�ضة  الفكر  نهله من منابع  ويف 
تاأثر بكتاب اأمريكا الالتينية من مثل ماركيز، وا�ضتوريا�ص، هذا االأخري الذي ا�ضتفاد منه يف 
تقنية �ضردية وهي تكبري املنظر اأو ما ي�ضمى بـ«اللقطة االأمريكية«، التي يعمد بها الروائي اإىل 
زرع التهكم والت�ضويه وال�ضخرية يف لغة الن�ص، فح�ضي�ضن ي�ضف ممثل ال�ضلطة اجلزائرية يف 
وزارة الثقافة: »مل ي�ضتقبلني زكي اإال على ال�ضاعة التا�ضعة والن�ضف. كان غارقًا يف اأوراقه، 
ال تظهر اإال �ضلعته التي كان ينك�ضر عليها ال�ضوء العمودي النازل من ال�ضفق. ال اأفهم ملاذا 

ق�ضريو القامة ي�ضرون دائمًا على املكاتب التي تتجاوزهم«.)4) 
وينت�ضر االأ�ضلوب ال�ضاخر بني ثنايا الن�ص، لي�ضمل جميع ال�ضخ�ضيات، ليطال ال�ضارد نف�ضه 

امل�ضمى بح�ضي�ضن، وهو لت�ضغري مكانته كمثقف يف زمن اجلهل والتخبط. 
7( دائرة ال�سرد الأ�سطوري يف »الويل الطاهر يعود اإىل مقامه الزكي«:

رواية »الويل الطاهر يعود اإىل مقامه الزكي« تعد من الروايات التي تتعالق بها اأكرث من 
للواقع  اأمام �ضرد يعر�ص  اإنه  نف�ضه على  ياأهل  يقراأها  دائرة مو�ضوعاتية وداللية، وعلى من 
احلقيقي بتخييل اأ�ضطوري وعجائبي، و�ضويف، ومقارب هذه الرواية عليه اأن ي�ضتعد للرتحال 
الواقعي من خالل تخييل واقعي،  التي تقارب  الروايات،  اإىل عوامل خمتلفة عن غريها من 
ال  عالية  بفنية  ولكن  اجلزائري،  والراهن  بالواقع  ممتزج  االأ�ضطورة  وعامل  ال�ضوفية  عامل 

ت�ضاهيها اإال ن�ضو�ص نادرة.
رواية  كتابة  راهنوا على  الذين  الروائيني اجلزائريني  والطاهر وطار، هو وجمموعة من 
فن  تر�ضيخ  اأرادوا  م�ضتغامني.  واأحالم  االأعرج،  وا�ضيني  مثل:  من  العربية،  باللغة  جزائرية 
روائي عربي يجمع بني طريف االأ�ضالة والتجريب، ال ين�ضى ما�ضيه وثقافته، وال يفوته اأن ينهل 

3) د.نبيل �ضليمان، »جماليات و�ضواغل اأدبية«، مقالة انرتنت، مرجع �ضابق
4) الرواية، �ص 213
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من التقنيات ال�ضردية احلديثة التي ت�ضهم يف والدة ن�ضو�ص بكر ومبدعة، ال تقل يف قيمتها 
عن م�ضرية الرواية العاملية. 

والباحث يف م�ضرية الروائي الطاهر وطار، �ضيجد نف�ضه اأمام روائي مبدع م�ضتمر التجدد 
والتحول، يعتنق التجريب بغية الو�ضول اإىل خلق عامل روائي تخييلي يك�ضف معاناة االإن�ضان 
الع�ضق«،  يف  »جتربة  بغل«،  »عر�ص  »الزلزال«،  »الالز«،  فن�ضو�ضه:  عالية.  باأدبية  العربي 
اإىل مقامه الزكي«، خري �ضاهد على  »احلوات والق�ضر«، واأخريًا رواية »الويل الطاهر يعود 
اال�ضرتاكية  فالواقعية  الرواية.  اإنتاج  يف  الطرق  اأحدث  وطرق  التجريب  يف  الروائي  هاج�ص 
وال�ضويف يربز يف كل  وامللحمي  االأ�ضطوري  والنف�ص  و«الزلزال«،  »الالز«  متجلية يف كل من: 
والنار، كرمز  ال�ضعلة  بروميثيو�ص حامل  اأ�ضطورة  نه�ضت على  التي  الع�ضق«  من: »جتربة يف 
للعلم الذي يقابل الظالم يف عامل االآلهة وكبريها زو�ص. ورواية »احلوات والق�ضر«، و«الويل 
الطاهر يعود اإىل مقامه الزكي«، املتو�ضلتان بعامل االأ�ضطورة وال�ضوفية لك�ضف االأيديولوجية 

االأ�ضولية يف العامل العربي.
وال�ضوفية واإن كانت حتمل بني ثناياها واقع الرجل الزاهد املتدين، فهي ال تخلو من بع�ص 
واالإميان  الويل،  بكرامات  ال�ضعبية  االأحياء  عند  ي�ضمى  فيما  اخليالية،  االأ�ضطورية  اجلوانب 
والطاهر  والكرامات.  املعتقدات  بهذه  ال�ضوفية  كتب  ومليئة  كراماتهم.  بفاعلية  واالعتقاد 
وطار يف توظيفه للق�ض�ص ال�ضويف واالأ�ضطوري، ينحو هذا املنحى متبعا كبار االأدباء يف هذا 
االأدباء  من  وغريهم  كامو،  األبري  و«بروميثيو�ص«  »عولي�ص«،  وروايته:  جوي�ص  جيم�ص  النهج، 
العرب واالأجانب، الذين وجدوا يف االأ�ضطورة رمزًا من الرموز، التي مت�ص توجه االإن�ضان نحو 
البدائية على الرغم من انت�ضابه اإىل القرن الع�ضرين، كما يبني عبد الواحد الفقيهي اأهمية 
الن�ضق االأ�ضطوري: »قطاع وا�ضع يتميز بعامليته وزمنيته وي�ضكل ذلك املخزون البدائي العميق 
املركب من االأ�ضكال وال�ضور اخليالية واخلارقة املج�ضدة لتجارب االإن�ضان القدمي، وم�ضاعره 

وخوفه اإزاء الظواهر الطبيعية واالجتماعية التي كان يقف م�ضدوها اأمامها«.)1)
ووطار عندما جلاأ اإىل القالب االأ�ضطوري وال�ضويف، فاإنه اأراد التعبري عن عودة االإن�ضان 
اجلزائري اإىل حياة البدائية، رغم عي�ضه يف الع�ضر احلديث، الذي غيب احلوار وجلاأ اإىل 
ال�ضيف، ولغة العنف والدم، وكاأن اجلزائر تتخبط يف عامل الوهم واخليال، كما اإنه يعرب من 
وتر�ضيخ  وبذر  الت�ضوف  يدعي  الذي  االأ�ضويل،  للفكر  وطار  الطاهر  تبني  عن  اأخرى  ناحية 
املتطرفة  االأفكار  هذه  من  ي�ضخر  فهو  ال�ضيف،  عرب  احلياة  يف  االإ�ضالمي  الدين  مبادئ 
املنحرفة، التي �ضتعلن عن تداعيها يف نهاية الرواية. كما ي�ضخر من ارتداء االإرهابي االأ�ضويل 

1) د.ح�ضني خمري، »ف�ضاء املتخيل«،من�ضورات االختالف، اجلزائر، الطبعة االأوىل 2002م، �ص191
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لزي ال�ضويف احلامل ملعاين النقاء وال�ضفاء والتقرب اإىل اهلل من خالل االأعمال ال�ضاحلة: 
»وتكمن البذرة ال�ضوفية يف كل اإن�ضان، يف اإح�ضا�ص عميق يتمحور حول حقيقة فكرية اأ�ضا�ضها 
تاأدية الفرائ�ص واعتناق الدين، تاأدية لذاتها ولي�ص ابتغاء ملردوداتها احل�ضنة يف عامل الدنيا 
اأو عامل االآخرة؛ اجتالب خري وثواب، واجتناب �ضر وعقاب.. اأي كيف ميكن اأن تكون العبادة، 

غاية يف نف�ضها، وال يكون وراوؤها هدفًا �ضوى املحبة والقرب«.)2) 
مقام،  �ضاحب  ويل  الأنه  الرواية،  يف  املر�ضومة  الطاهر  الويل  �ضورة  يغاير  هذا  وبالطبع 
ويحيط به جمموعة من املريدين، يبتغي اأن يحولهم اإىل جنود يقاتلون امل�ضلمني من حولهم 

بتهمة الردة.
وهذا االعتناق لعباءة ال�ضوفية واالإ�ضالح، لي�ضت هي وحدها من بني التجارب الروائية، 
بل هناك جتربة اأخرى رائدة جلمال الغيظاين يف روايته »التجليات«، التي اتخذت من جتربة 
ابن عربي متكئًا تنطلق منه لنقد الواقع العربي الراهن، وتاريخ م�ضر املعا�ضر، معربة كذلك 
عن فل�ضفة الغيظاين الوجودية حول املوت والغربة)3). ولكن جتربة الطاهر وطار تغاير جتربة 
الغيظاين مع ال�ضوفية يف اأن وطار تبنى الفكر املنحرف االأ�ضويل، وتقوي�ص دعائمه من خالل 
بني  ومتداعية،  ممزقة  نف�ضها  االإرهابية  ال�ضخ�ضية  وجعل  نف�ضها،  الفكرية  مرجعيته  تبني 

جمموعة من االأفكار واالأيديولوجيات الغربية واملرجعيات الدينية. 
روايته  املهنا  ثابت  ال�ضعودي  لالأديب  روائي  عمل  مع  يتعالق  هذا  وطار  الطاهر  وعمل 
»االإرهابي 20«، املتبنية لروؤية ومنطق رجل كادت ت�ضيعه االأ�ضولية املتطرفة يف ال�ضعودية، 
اأن  اإال  والتدمري،  العنف  ب�ضموم  عقولهم  وتعبئة  ال�ضباب،  اأفكار  ت�ضليل  على  العاملة 
من  اأنقذه  العربية،  اللغة  التحديد  وجه  وعلى  االآداب،  كلية  ودخوله  اجلامعة،  يف  دخوله 
الواليات  يف  �ضبتمرب  من  ع�ضر  احلادي  تفجريات  نظمت  التي  االأ�ضولية،  اجلماعات  وطاأة 
الرقم  هو  يكون  اأن  املمكن  من  كان  اإرهابيًا،  ع�ضر  ت�ضعة  من  املتكونة  االأمريكية،  املتحدة 
ع�ضرون يف املجموعة االإرهابية، وهو بعمله هذا يعر�ص ملنطق االإرهابي الذي ينطلق منه يف 
امل�ضاعر  الكثري من  تتناوبه  الذي  املتطرف،  نف�ضية  دواخل  يغو�ص يف  كما  االآخرين،  تكفري 
املتناق�ضة، الباعثة للحزن وال�ضيق الناجمة عن االنحراف عن ال�ضلوك الطبيعي والفطرة 

التي تنبذ القتل والعنف والتدمري)4) اإىل منطقة قتل النف�ص التي حرم اهلل اإال باحلق.

2) د.ناه�ضة �ضتار، »بنية ال�ضرد يف الق�ض�ص ال�ضويف«، من�ضورات احتاد الكتاب العرب، �ضوريا، الطبعة 
االأوىل 2003م، �ص28

3) د. ثناء اأن�ص الوجود، »قراءات نقدية يف الق�ضة املعا�ضرة«، دار قباء، القاهرة، الطبعة االأوىل 2000، 
�ص 62

4) عبداهلل ثابت، رواية »االإرهابي 20«، دار املدى، �ضوريا، لبنان، العراق، الطبعة االأوىل 2006م
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وكي تت�ضح روؤية الطاهر وطار يف العمل االأدبي، يتعني عر�ص ال�ضوت ال�ضردي بتحديداته 
املختلفة، وم�ضتوياته املتعددة، من حيث وجود ال�ضارد واختفائه، و�ضمائر ال�ضرد امل�ضتغل عليها 
يف الن�ص، وترتيب ال�ضارد للعالقات الزمنية يف ال�ضرد، واأخريًا وجود التبئري يف ال�ضرد. وكما 
هو معروف اأن الطاهر وطار من الكتاب الذين ي�ضعون دائمًا على اأن يتاآزر ال�ضكل وامل�ضمون 
وراء  من  الكاتب  مرامي  على  دااًل  ال�ضكل  يكون  كما  املوؤلف،  ونظرة  الرواية  فكرة  خلدمة 
احلكاية، مثلما توؤكد اإحدى املقاالت النقدية: »يقول وطار اإن كتاباته تنبني على عالقة جدلية 
بني ال�ضكل وامل�ضمون. اإنه ميزج بني بني وعي �ضحرية اأو اخليال اجلامح. وال�ضمة امل�ضرتكة يف 

اأعماله هي ا�ضتعانته مباوراء الواقع«.)1)  
الغائب  ال�ضارد  والغياب،  احل�ضور  ثنائية  من  انطلق  قد  الرواية  يف  ال�ضردي  ال�ضوت   (1
العليم بكل �ضيء، وهو ال�ضارد التقليدي يف الق�ض�ص، املنطلق عرب �ضمري الـ«هو«، واالآخر 
هو �ضخ�ضية الويل الطاهر، ال�ضخ�ضية الرئي�ضية يف ال�ضرد، التي ت�ضرد ما تواجهه من 

اأحداث �ضردية تتعلق بها ومبن يحيط بها.
اأ- ال�سارد الغائب املتخفي: وهو من قدم احلكاية للقارئ، وقدم االأحداث ال�ضردية 
التي مل يكن الويل الطاهر على علم بها، و من املالحظ اأن هذا ال�ضارد الغائب عن 
الن�ص، كلي املعرفة، يقدم ال�ضرد بالتناوب املتبادل بينه، وبني الويل الطاهر ال�ضارد 
يقدمها  واأخرى  الغائب،  ال�ضارد  يقدمها  واالأحداث  ال�ضردية  امل�ضاهد  فبع�ص  االآخر، 
فيه  وهذا  للـ«اأنا«،  ومرة  للـ«هو«،  مرة  ال�ضرد  في�ضبح  احل�ضور،  كلي  الطاهر  الويل 
عر�ص للثنائيات ال�ضدية، بني االأنا واالآخر، بني الغائب واحلا�ضر، بني تغييب الذات، 
الويل  ظهور  ويقدم  احلكاية،  يقدم  الغائب  فال�ضارد  احل�ضور.  يف  االأخرى  وت�ضارع 

الطاهر يف قوله: 
»توقفت الع�ضباء فوق التلة الرملية، عند الزيتونة الفريدة يف هذا الفيف كله، قبالة 
املقام الزكي املنت�ضب ها هنالك على بعد ميل ميل، ب�ضكله املربع وطوابقه ال�ضبع اآه 

اأخريًا.
تنف�ص الويل الطاهر يف اأعماقه، وقال ب�ضوت منخف�ص، ال يدري ما اإذا كان يخاطب 

نف�ضه، اأم يخاطب االأتان الع�ضباء:
ـ بحول اهلل وحمده ها نحن من جديد، نرجع اإىل اأر�ضنا«.)2) 

ويبدو من املقطع ال�ضردي ال�ضابق اإن ال�ضارد كان معنيًا بعودة الويل الطاهر ملكانه ومقامه 
www.midouza.net ،»1) د.حممد الداهي، »واقع واآفاق النقد املغاربي

2) الرواية، �ص16
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بقوله:  الطاهر  للويل  بالن�ضبة  �ضهلة  تكن  التي مل  العودة  ي�ضف  كما  املكان،  وا�ضفًا  الزكي، 
»اآه اأخريًا«، الدالة على غياب الويل الطاهر طويل املدى عن اأر�ضه، هذا الغياب غري املعلوم 
االأ�ضباب، والدوافع، وال حتى معلوم مكان االإقامة للويل الطاهر. ويت�ضح اأي�ضًا اإن ال�ضارد هنا 
كان على علم بكل �ضيء، الأنه علم مبا يقوله الويل الطاهر ب�ضوت منخف�ص، ويعرف ما يفكر 
به الويل الطاهر يف دخيلة نف�ضه. وال يفوت ال�ضارد العليم كذلك اأن ميار�ص �ضلطته يف التعليق 
للمتلقي  ي�ضمح  اأن  الت�ضرفات، من دون  ال�ضخ�ضيات، ويو�ضح ويربر  واأفكار  االأحداث،  على 
�ضوؤاله من اأين علمت هذا؟ الأنه اتخذ الالموقع موقعًا، وفعل وظائفه يف ال�ضرد على اأمت وجه.

ال�ضردية، لي�ص جمرد راو  الذي وقف من زاوية معينة يقدم االأحداث  ال�ضارد  ولكن هذا 
يحكي احلكاية، كما تقول اأحالم �ضاكر يف بحثها عن الرواية: »نالحظ من خالل هذه اللوحة 
اأي  ودون  منه  تدخل  اأي  دون  وي�ضوره  املوقف  يراقب  وراح  ما،  زاوية  وقف يف  الكاتب  وكاأن 

انحياز منه الأن طبيعة املوقف ال تدعو اإىل حتيز«.)3)  
احلكاية  قدم  واإن  ال�ضارد،  الأن  ال�ضواب،  من  عار  الباحثة،  ترى  كما  ال�ضابق،  والكالم 
لوجهة  امل�ضاحبة  نظره  ووجهة  وتطرفه،  اأيديولوجيته،  من  يترباأ  مل  فاإنه  الغائب،  ب�ضمري 
نظره ال�ضخ�ضية، فهو يوؤيد الويل الطاهر، ويتحرك من نف�ص الزاوية التي يتحرك منها الويل 
الطاهر، فما ال يروق للويل الطاهر وميتع�ص منه، ال يروق كذلك لل�ضارد، فال�ضارد ال تعجبه 
�ضخ�ضية يحاربها الويل الطاهر، وهي �ضخ�ضية حممد عبد الوهاب، فيمار�ص لغته املتحيزة 
يف و�ضف هذه ال�ضخ�ضية، لي�ص من منطق الويل الطاهر فح�ضب، ولكن من منطقه اخلا�ص: 
»لكن فهم. فهم ماهو مكتوب، فهم بالقوة، اأن �ضاحب هذا الوجه الذي يت�ضنع البالهة، فتى 

من فتيان هذا الزمن«.)4) 
فوا�ضح اأن و�ضف وجه يت�ضنع البالهة من قبل ال�ضارد ينفي مو�ضوعيته، واإن كان يعر�ص 
الذي  الغائب  ال�ضارد عرب �ضمري  اأن  املو�ضوعي. ويالحظ  ال�ضرد  مايعر�ضه من خالل منط 
ال يتيح للقارئ حتديد �ضفاته و�ضخ�ضياته، هو �ضارد من منط مغاير لل�ضارد املتواجد عادة 
يف ال�ضرد ال�ضويف التقليدي، حيث يعر�ص احلكاية �ضارد يكون اأحد ال�ضخ�ضيات الثانوية يف 
ال�ضرد، م�ضاحب ل�ضخ�ضية الويل، وي�ضرد حكاية الويل ال�ضويف بناء على م�ضاحبته له، من 
خالل ذكر اأقواله وماآثره، عرب �ضيغ �ضرد تقليدية: »قال لنا وحدثنا«، وكاأن الطاهر وطار عرب 
ب�ضمري الغائب الذي يروق له ت�ضوف الويل وتطرفه، يقدم �ضوت الطرف اخلفي الذي ي�ضجع 

3) �ضاكر واأحالم �ضلقي، »حتليل اخلطاب االأدبي يف رواية الويل الطاهر يعود اإىل مقامه الزكي«، جامعة 
ورقلة، اجلزائر، اأطروحة ماج�ضتري، �ص14

4) الرواية، �ص115
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الذين  الظالل،  نف�ضهم حرا�ص  القارئ حتديده. هم  ي�ضتطيع  اأن  دون  والعنف من  التطرف 
يحر�ضون اأعمال العنف من دون اأن يك�ضفهم اأحد الأنهم يرتكبون اجلرمية يف الظالل.

ب- ال�سارد املتكلم:
الويل  فاإن  املو�ضوعي،  ال�ضرد  دائرة  من  ينطلق  الذي  الغائب،  ب�ضمري  ال�ضارد  بخالف 
الطاهر �ضارد احلكاية يف الرواية، يتكئ على دائرة ال�ضرد الذاتي، التي يقدمها �ضارد متواجد 
يف احلكاية، عرب �ضمري املتكلم الـ«اأنا«، و الويل الطاهر ك�ضارد و�ضخ�ضية اأ�ضا�ضية يف ال�ضرد 
يعي�ص  اأنه  من  مينع  ال  فهذا  ويقني،  بثقة  حتدث  واإن  الأنه  اإ�ضكالية،  �ضارد/�ضخ�ضية  يعترب 

تناق�ضات فر�ضتها عليه ظروف احلياة، واأفرزتها االنق�ضامات التي تعي�ضها االأمة العربية.
وهذا التناق�ص بارز يف قول ال�ضارد اخلارجي عنه: »لقد قراأ الفل�ضفة، و�ضكنه من �ضكن 
ال�ضهروردي، فعاد يف كتبه االأوىل يبحث عن جذور الوثنية، يف جتاويف االأديان واالأهرامات، 
ثم �ضوى بني االإخوان امل�ضلمني واملالحدة وال�ضيوعيني، وراح ي�ضتنطقهم يف اأعمال كثرية، ثم 
»�ضجن« اهلل يف حارته وجعل االأنبياء فتوة العهود املختلفة. فهمه الن�ضارى واليهود، فكافاأوه 

ليكون رمزًا وقدوة، ون�ضبًا ملخنا الفا�ضد«.)1)  
الن�ص ال�ضابق على قدر ماهو مو�ضح ل�ضياع وت�ضرذم �ضخ�ضية الويل الطاهر اأمام املذاهب 
والتيارات واالأيديولوجيات، فهو اأي�ضا يو�ضح الروؤية االأيديولوجية للروائي التي ت�ضربت عرب 
و�ضولها  لغاية  وتطوراتها،  االأ�ضولية  مراحل  عن  ك�ضف  الذي  الطاهر،  للويل  ال�ضارد  و�ضف 
لت�ضويه �ضورة االأنبياء، وحتميلهم �ضورة الفتوة لكل ع�ضر من الع�ضور، اأي اإنهم يحملون رمز 

القوة اجل�ضدية بداًل من رمز القوة الروحية، وهذا خمالف للواقع.
وتتاأكد اأيديولوجية الويل الطاهر يف الرواية من خالل اأفعاله وت�ضرفاته يف الرواية، فهو 
واإن اأكرث من العبادات والطاعات، وال�ضالة، والدعاء واللجوء اإىل اهلل، فاإنه يعتقد اإن عليه 
اإ�ضالح ف�ضاد العامل االإ�ضالمي بحد ال�ضيف والقوة، وحول مريديه من العباد الذين هم يف 
الدين،  املرتدين عن  اإىل جنود اهلل يحاربون  والعبادة،  الت�ضوف  يتعلمون  ال�ضياق احلقيقي 
حالهم حال االأئمة ال�ضاحلني، واأمراء اجلي�ص االإ�ضالمي يف ع�ضور االإ�ضالم االأوىل، عار�ضًا 
بذلك خلالد بن الوليد ر�ضي اهلل عنه، وحماربته للمرتدين عن االإ�ضالم، مع البون ال�ضا�ضع 

بني احلالتني.

1) الرواية، �ص152



292293

عليه  اأملت  التي  مرجعيته  وماهي  الطاهر،  الويل  انطلق  اأين  من  هنا،  ال�ضوؤال  ولكن 
الت�ضرفات؟

كانت مرجعية الويل الطاهر كرجل �ضويف متدين، بع�ص ال�ضخ�ضيات العجائبية يف تاريخ 
الت�ضوف االإ�ضالمي، ذات القدرة الهائلة على فعل اخلوارق واملعجزات، الدالة على: »�ضدق 
دعوى ال�ضويف و�ضحة مذهبه وطريقته التي تده�ص اأو تذهل لي�ص عامة النا�ص فح�ضب، بل 

اأهل الطريقة اأي�ضًا كل بح�ضب مرتبته واأحواله ومقدار علمه ونوع جتربته«.)2)  
هذه التجربة ال�ضوفية الواقعية، �ضتتحول يف ذهن املخيلة ال�ضعبية، اإىل �ضخ�ضيات �ضوفية 
عجائبية تقوم باالأفعال اخلارقة، ك�ضخ�ضية اخل�ضر عليه ال�ضالم، و�ضخ�ضية الويل �ضاحب 
الكرامات، و�ضخ�ضية املنقذ املجهول، وال�ضخ�ضيتان االأخريتان، �ضتتجليان يف رواية »الويل 
يف  واأدوارهما  ل�ضفاتهما  الطاهر  الويل  نهج  خالل  من  الزكي«،  مقامه  اإىل  يعود  الطاهر 
احلياة، فالويل ال�ضالح �ضاحب الكرامات، هو من يقوم باأفعال خارقة من اأجل اإقناع العامة 
وقد  الهواء)3)،  يف  واجللو�ص  املاء  على  كامل�ضي  هلل،  واإخال�ضهم  وزهدهم  ت�ضوفهم  ب�ضدق 
جتلى االأمر هذا يف �ضخ�ضية الويل الطاهر الذي اتخذ من الع�ضباء ناقته امل�ضماة على ناقة 
الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم، و�ضيلة للتنقل وال�ضفر والرتحال، مدى كل القرون والع�ضور، 
فال يعلم القارئ لها عمرًا حمددًا، كحيوان خرايف اأ�ضطوري م�ضتوحى من واقع البيئة العربية 

ال�ضحرواية، ككرامة من كرامات الويل الطاهر:
»واملوؤكد لدى االأولني واالأخريين من االأتباع، اأن الع�ضباء اإحدى كرامات الويل الطاهر 

واإحدى معجزات وخوارق هذا الزمن«.)4)  
وهو هنا يدعم مرجعيته بقربه من الر�ضول، فو�ضيلته يف التنقل بني الديار االإ�ضالمية هي 

ناقة الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم، كرمز للدعوة املحمدية ومبادئها ال�ضريفة ال�ضامية.
الـ«اأنا«، قد قدم نوعًا من ال�ضرد له: »القدرة على  وعليه فاإن ا�ضتخدام ال�ضارد ل�ضمري 
اإزالة الفروق الزمنية وال�ضردية بني ال�ضارد وال�ضخ�ضية والزمن، ويجعل احلكاية امل�ضرودة 
ال�ضارد  وزمن  ال�ضرد  زمن  بني  هو  الذي  الزمني  احلاجز  فيذوب  املوؤلف  روح  يف  مندجمة 
ال�ضخ�ضيات  اإحدى  هو  املوؤلف  اأن  متوهمًا  ال�ضردي  بالعمل  يلت�ضق  املتلقي  يجعل  اإنه  كما 
التي تقوم عليها الرواية، التي ال تعرف من تفا�ضيل ال�ضرد امل�ضتقلة واأ�ضرارها اإال مبقدار 

االأخرى«.)5)   ال�ضخ�ضيات  ماتعرف 
2) د. ناه�ضة �ضتار، »بنية ال�ضرد يف الق�ض�ص ال�ضويف«، مرجع �ضابق، �ص192

3) ال�ضابق، �ص194
4) الرواية، �ص19

5) اأحالم و�ضاكر �ضلقي، »حتليل اخلطاب االأدبي يف رواية الويل الطاهر يعود اإىل مقامه الزكي«، مرجع �ضابق، �ص15
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فالويل الطاهر كان يقدم ال�ضرد عرب االأنا، مقنعًا ال�ضارد مبنطقية وواقعية احلالة التي 
يعي�ضها، على الرغم من كونها اأحداثًا عجائبية غرائبية، اإال اإن الت�ضاق �ضمري املتكلم بال�ضرد، 

خفف من وطاأة هذه النزعة الغرائبية العجائبية.
عن  اختلفت  هنا  االأنا  اإن  للـ«اأنا«،  ال�ضارد  ا�ضتخدام  �ضعيد  على  الهامة  املالحظات  ومن 
اأنا االأ�ضوات ال�ضردية يف الروايات �ضالفة الذكر، ف�ضمري الـ«اأنا«، يف كل من رواية: »�ضرفات 
الكالم«، و«بخور ال�ضراب«، و«دم الغزال«، و«حار�ضة الظالل«، كان يك�ضف عن وجود اإنك�ضار 
يف الذات، و�ضعف ووهن يحتاج اإىل البوح والتنفي�ص عن الذات، فعرث كل �ضارد من �ضاردي 
الروايات ال�ضابقة �ضالتهم يف هذا ال�ضمري. بينما الويل الطاهر يف الرواية ي�ضتغل على االأنا، 
انطالقًا من ح�ضوره القوي يف الن�ص، الكا�ضف عن ح�ضوره وفعاليته و�ضطوته يف املجتمع، الأنه 
�ضوت االإرهابي الذي ينطلق من القوة والعنف، وتغييب االآخرين: »كربت ثالثًا، واقتحمت. 
كانوا قد جتمعوا يف غرفة واحدة، على مايبدو، لكن للحيطة، اأمرت من معي من املحاربني، 

بخلع اأبواب الغرف االأخرى. يف الطوابق الثالثة«.)1) 
ياأمر  ال�ضابق مدى قوة الويل الطاهر و�ضطوته و�ضيطرته على االأو�ضاع،  جتلى يف الن�ص 

وينهي، ويخطط وعلى املريدين تنفيذ االأوامر من دون نقا�ص.
وقد اأبدت الباحثتان اأحالم و �ضاكر �ضلقي مقولة حول ال�ضوت ال�ضردي، وا�ضتخدام ال�ضارد 
للـ«اأنا«، اإذ تربط ا�ضتخدام ال�ضارد لالأنا، ماهو اإال ارتباط بتجربة الكاتب الذاتية: »ومن هنا 
القول  بالتف�ضيل«)2).  وقعت  واإنها  ملوؤلفها  ذاتية  ترجمة  اإال  ماهي  الرواية  اإن  القول  ن�ضتطيع 
ال�ضابق خمالف لل�ضواب، فكيف تكون الرواية ترجمة ذاتية للموؤلف، واملوؤلف الطاهر وطار 
نف�ضه يكتب �ضد االأ�ضولية والتطرف، بل املوؤلف عرب عن االأفكار االأيديولوجية لالأ�ضولية بكل 

جترد ومو�ضوعية، وبالتايل هو يعرب عن طرف نقي�ص له ولي�ص معه.
2) منط ال�ضرد يف الرواية يجمع بني النمطني االثنني منط ال�ضرد املو�ضوعي، ومنط ال�ضرد 
الذاتي، وت�ضكل هذان النمطان من ا�ضتخدام املوؤلف لل�ضارد اخلارجي العليم عرب �ضمري 
الهو، وال�ضارد الداخلي ال�ضريح عرب �ضمري املتكلم، من خالل الويل الطاهر، و تفعيل 
هذين النمطني قد يكون داال على رغبة الروائي يف التاأكيد على ثنائية ال�ضكل وامل�ضمون، 

وحوار االأنا واالآخر وعدم تغيب طرف لطرف اآخر.
وكان ال�ضرد كذلك �ضردًا مت�ضاوقًا، بح�ضب ترتيب ال�ضارد للعالقات الزمنية بني اخلطاب 

1) الرواية، �ص89
2) الرواية، �ص16
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واحلكاية، فبداأت احلكاية مع بدء اخلطاب وانتهت معه، بداأت مع و�ضول الويل الطاهر 
اإىل املقام الزكي، وحماولته حلل اأزمة االأمة االإ�ضالمية، وبناء دولة اإ�ضالمية تقوم على 
دعائم اإ�ضالمية، وانتهى به االأمر اإىل قتل بالرة اجلنية التي اأثارت الفتنة يف املقام الزكي، 
واأربكت املريدين واملريدات، وفيها اإ�ضارة اإىل الفتنة التي حدثت يف اجلزائر يف الفرتة 
االأخرية، وكان قتلها من قبل الويل الطاهر، حال لالأزمة، ودح�ضا للفتنة التي تفتك يف 

قلب اجلزائر.
ال�ضارد اخلارجي،  م�ضتويني، ففي حالة  توزع على  فاإنه  الن�ص،  التبئري يف  فيما يخ�ص   (3
اأي ال  ي�ضاوي �ضفرًا،  الن�ص  التبئري يف  ال�ضخ�ضيات، فدرجة  تعلم  اأكرث مما  يعلم  الذي 

تبئري يف الن�ص.
ولكن ال�ضارد الداخلي، الويل الطاهر، فعلى الرغم من اأنه ويل مت�ضوف وله من الكرامات 
التي تتيح له معرفة دواخل االأمور، مثل حالة التجلي، والروؤيا، واال�ضتب�ضار، فاإن الويل يعي�ص 
الو�ضع غري  باأن  يتفاجاأ  للمقام  االأحداث، فحني و�ضوله  بغرابة  والتفاجئ  الذهول  حالة من 
وناقته  يرحتل  كما  واملريدات،  املريدين  بني  املقام،  يف  حادثة  فتنة  عن  ويك�ضف  م�ضتقر، 
يعود  الذي  الطاهر  الويل  واإن  االإ�ضالمية،  ال�ضريعة  تخالف  االأو�ضاع  باأن  فيتفاجاأ  الع�ضباء، 
اإىل الزمن احلا�ضر، بعد غياب ا�ضتمر األف عام، يرى االأمور خمتلفة عن اأو�ضاع امل�ضلمني يف 
املا�ضي، فكان هذا �ضبب ده�ضته وجهله لالأحداث، و�ضاعدته رحلته وتنقالته على الع�ضباء 
اخلا�ص  الف�ضل  يف  الن�ص  يف  مداه  التبئري  ويبلغ  الواقع.  اأغوار  و�ضرب  االأحداث،  ك�ضف  يف 
بال�ضبهللة، تلك احلالة التي ت�ضيب ال�ضويف، وجتعله يلتب�ص يف االأمور من حوله، فال يدرك 
احلقائق وال مايح�ضل له من اأمور، فتحدث فتنة يف املقام من روؤيا يراها كل من يف املقام، 
حول �ضخ�ضية ن�ضائية زائدة يف املقام، تتدعي باأنها بالرة، كما يك�ضف عن لب�ص حول �ضخ�ضية 
رجالية زائدة تتدعي باأنها �ضخ�ضية ال�ضاعر مالك بن نويرة، فيبداأ الويل الطاهر يف التحقيق 
باملو�ضوع ليك�ضف هذه ال�ضخ�ضية التي حتدث الفتنة يف املقام، فالويل الطاهر يجتمع مبن يف 
املقام، وبعد اأ�ضئلته لهم يتو�ضل اإىل اأن من يف املقام يعي�ضون حالة ا�ضمها ال�ضبهللة: »ت�ضمية 
من عندي حلالة �ضوفية كاذبة، جتعل الدجال يذهل عن نف�ضه وعن ربه، فال هو بالنائم وال 

هو باليقظ«.)3) 
ينبغي القول يف نهاية احلديث عن م�ضتوى ال�ضوت ال�ضردي يف الرواية، التي تتعدد جوانب 
روؤيتها، اإن القارئ مهما اأول وقراأ، �ضيح�ص باأنه اأمام ن�ص معجز، يحيل على اأكرث من قراءة 

واأكرث من اأيديولوجيا، واأمام كاتب ذي مرا�ضة وجتربة روائية متميزة.  
3) الرواية، �ص 73
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8( ال�سوت ال�سردي وال�سرد العجائبي يف »مرايا مت�سظية«:
يف  العجائبي،  ال�ضرد  تعتمد  التي  اجلديدة،  الرواية  اإىل  مت�ضظية«  »مرايا  رواية  تننمي 
موؤلف  بها  اهتم  التي  ب�ضيء،  الواقع  تقارب  ال  خيالية  و�ضخ�ضيات  خارقة  الأحداث  تقدميه 
الرواية، الناقد عبدامللك مرتا�ص، يف طروحاته النظرية، ومقاالته النقدية، وتعد روايته هذه 
ال�ضرد  دائرة  بها عن  ناأى  ال�ضارد  الظالل«، وهو الأن  »وادي  �ضابقتها  اأدبية من  اأكرث ر�ضانة 
التقليدي، من حيث ال�ضرد التخييلي العجائبي، الذي يعد اأ�ضدق متثياًل على تاأثر الروائي من 
اأنها  خالل �ضارده ب�ضرد »األف ليلة وليلة«، الذي كانت له اإرها�ضات يف الرواية ال�ضابقة، اإال 
يف هذه الرواية تبدو اأكرث ح�ضورا يف الن�ص، وال�ضرد العجائبي ماهو اإال »بنية عجائبية من 
خالل تعر�ضها لعامل فوق طبيعي داخل عامل ماألوف، وعرب �ضخو�ص يتعر�ضون للتحول والتبدل 
ويف اأحيان اأخرى للم�ضخ، فن�ص »األف ليلة وليلة« ن�ص قائم على خرق الواقعي لعامل تختلط 
فيه خملوقات خمتلفة: اجلن واالإن�ص، املاألوف واخلارق؛ ال�ضيء الذي يولد حرية وترددًا عند 
وليلة«،  ليلة  »األف  ق�ض�ص  يف  ظهر  ماظهر  اأول  ال�ضرد  من  النوع  هذا  وبالطبع  املتلقي«)1). 
رتابة  ك�ضر  اأجل  من  واخليايل،  احلقيقي  بني  واجلن،  االإن�ص  بني  جتمع  حكايات  تقدم  التي 
املاألوف وال�ضائد، واإثارة عن�ضر الت�ضويق لدى املتلقي، باالإ�ضافة اإىل تبني الروائي اإىل اخللفية 
الفل�ضفية لنظريات مابعد احلداثة، التفكيك والتاأويل والتلقي التي جتنح اإىل نبذ كل حقيقة 
مطلقة، وتبحث حول جمموعة من احلقائق التي تناق�ص بع�ضها البعد، كما ترنو اإىل جو من 
التباين واالختالف يف وجهات النظر والزوايا املتعددة، فجاء الن�ص كتعبري �ضادق حول وجهة 

نظر املوؤلف، املنبثقة من الروؤية ال�ضردية يف ن�ص »مرايا مت�ضظية«.
من  باأ�ضخا�ص  تتعلق  التي  احلكاية،  خالل  من  الن�ص  يف  العجائبي  ال�ضرد  مالمح  تكمن 
حلم ودم، يعي�ضون يف �ضبع رواب متباينة، كل رابية تقتات على ثقافة الدم، يتنقل بني الروابي 
الواهية.  دوافعها وحمفزاتها  لكنها خمتلفة يف  والقتل،  للعنف  مكررة  �ضورًا  لي�ضرد  ال�ضبع، 
لي�ضكل �ضورًا مت�ضظية ت�ضظي املرايا حلقيقة واحدة، توؤكد ثقافة الدم التي تتاأتى على �ضور 
اإن�ضاين  ماهو  وكل  الروحية  القيم  تنبذ  واحدة،  ومرجعية  واحدة  عقلية  لتو�ضح  خمتلفة، 
وب�ضري، فاجلن يدخل كعامل حمرك لل�ضر يف احلكاية، و�ضيوخ الروابي ال�ضبع يهوون عالية 
اأال  عليها  وحكم  بها،  وتزوج  جرجي�ص،  اجلني  اختطفها  التي  الق�ضر،  اأمرية  من�ضور،  بنت 
ترتبط باأن�ضي اأبد الدهر، فيتقاتل اأهل الروابي من اأجل عالية بنت من�ضور، اأو مبعنى اأدق 
كان التقاتل يف �ضبيل احل�ضول على ال�ضلطة واملال الذي يتيحه لهم الق�ضر، متو�ضلني بالدفاع 

عن الدين كذريعة تربر الروح الرببرية الطاغية يف ن�ضاأتهم. 
1) د.يو�ضف وغ�ضليني، »مدخل اإىل العجائبية يف اأدب الرحالت«، جملة ديوان العرب«، اجلمعة 28 كانون 

www. diwan alarab.com .االأول، دي�ضمرب2007م
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 وفيما يلي عر�ص لكيفية تقدمي ال�ضوت ال�ضردي للحكاية العجائبية التي تت�ضمنها:
»األف  الق�ض�ص يف  الظالم«، يحاكي نظام  »وادي  رواية  ال�ضردي، يف  ال�ضوت  كان  1) كما 
ليلة وليلة«، وبقية الق�ض�ص ال�ضعبي يف اعتمادها على راو يحكي احلكاية االأ�ضا�ضية، مع 
التاأكيد على موا�ضفات هذا الراوي الذي البد اأن يكون م�ضنا، وفيه من الت�ضوف ال�ضيء 
الكثري، فاإن ال�ضوت ال�ضردي يف »مرايا مت�ضظية«، يحذو حذو �ضابقه، فيكون ال�ضارد، راو 
�ضيخ مت�ضوف، يقدمه ال�ضارد يف قوله التايل: »ال�ضيخ يتهدج �ضوته. تطول حليته البي�ضاء. 
يغم�ص عينيه. ي�ضرتجع اأنفا�ضه. كاأنه يحكي الأهل احللقة منذ دهر طويل. اأجهده التعب. 

ي�ضرت�ضل وكاأنه يهم�ص:..«.)2)
اإن هذا  اإال  ثم يبداأ باحلكي و�ضرد احلكاية التي تبداأ من ال�ضفحة 3 وي�ضتمر اإىل 249. 

ال�ضارد يعاين من م�ضكلة يف الذاكرة، فال يكاد يتذكر االأحداث اإال بعد م�ضقة وجهد، مما 

ي�ضبب يف ت�ضكيك القارئ مب�ضداقية ال�ضارد، الأنه يعاين خلال يف الذاكرة، وبدون الذاكرة ال 
يتاأتى احلكي. فيقول يف اأكرث من مو�ضع يف الرواية: 

اأن  اأنتم...؟«)3). فهو يحدث نا�ص ال يعي من هم، فكيف له  اأدري من  »ا�ضمعوا يامن ال 
يذكر حكاية تناقلتها االأجيال منذ زمن بعيد. ويقول ال�ضارد عن راوي احلكاية االأ�ضا�ضية 
ال�ضوداء ا�ضطرب عليه  الربوة  اأهل  اأمر  اإىل  ال�ضارد  اأي�ضًا: »حني و�ضل  اآخر  يف مو�ضع 
االأمر. وتوقف عن الكالم... ومل ي�ضتطيع اأن يتم حكايته لن�ضيانه بع�ص االأحداث املهمة 

التي ال ميكن للعمل ال�ضردي اأن يقوم اإال عليها«.)4) 
الطريقة  بهذه  يغتالون  اأهلها  كان  ربوة  اأية  ال�ضارد  »ون�ضي  اآخر:  مو�ضع  يف  يقول  كما 

املتهجمة واملتوح�ضة«.)5) 
وغري هذا فاإن االأمثلة كثرية على ن�ضيان ال�ضارد وت�ضتته اأمام اأخبار احلكاية، التي تعتمد 
اإ�ضناد االأحاديث  اأول مابداأ يف  اأ�ضلوب عربي قدمي، بداأ  اأ�ضلوب االإخبار واالإ�ضناد، وهو  على 
خالل  من  م�ضداقيتهم،  يف  والبحث  الرواة،  تنقيح  ويف  ال�ضعيفة،  عن  ومتيزها  ال�ضحيحة 
البحث يف اأخبارهم ومتعلقات حياتهم، واأخالقياتهم يف تعاملهم مع النا�ص. وبعدها انت�ضر 

2) د.عبدامللك مرتا�ص، »مرايا مت�ضظية«، الهيئة العامة للكتاب، اليمن، الطبعة االأوىل 2001م، �ص3
3) الرواية، �ص3

4) الرواية، �ص87
5) الرواية، �ص124



298299

من  اأكرث  عن  اخلرب  ينقلون  القدامى  الكتاب  فكان  الرتاثية،  الكتب  يف  و�ضاد  االأ�ضلوب  هذا 
م�ضدر، ويلجاأوون اإىل ذكر اأكرث من راو، ويعتمدون اأكرث االأقوال قربًا من ال�ضحة، مثل كتاب 
»عيون االأخبار« البن قتيبة. ويبدو عبد امللك مرتا�ص اإنه مولعًا بالرتاث حتى الثمالة، يف اأكرث 
من عمل �ضردي، يربز يف ن�ص »مرايا مت�ضظية«، من خالل ا�ضتخدام اأ�ضلوب الرواية القدمي، 
من مثل خربنا، وحدثنا، وهذا راو �ضعيف، كما يقوم بتنقيح االأقوال الواردة وي�ضكك يف �ضحة 
االأحداث، وال غرابة يف ذلك ف�ضانعو االأحداث هم ب�ضر وجن، فكيف للذهن يقبل وي�ضدق 

هذا ال�ضرد العجائبي؟!
وال�ضارد يبدو اإنه مهتم يف تنقيح االأخبار التي و�ضلته، ويعطيه جل اإهتمامه يف العر�ص، 
فهو يكرث يف اإعتماده على الروايات املتعددة، من اأجل الو�ضول اإىل اأ�ضوبها، الأنه منذ البداية 

ي�ضك يف ذاكرته، ويفقد ثقته فيها، وال يظنها ت�ضعفه يف �ضرد االأحداث، فيقول:
»�ضاع يف بع�ص الروايات ال�ضعيفة اأن عالية بنت من�ضور كانت زفت الأمري من اأبناء امللوك 

الكبار«.)1)  
ويف مو�ضع اآخر يقول: »ولكن االأخبار اتفقت، يف كل االأحوال،... وتذهب بع�ص االأخبار 
غري املوثوقة اإىل اأن..«)2). كما يقوم ال�ضارد باملقابلة بني الروايات لي�ضل اإىل اأحكمها، 
واأ�ضدقها: »وهذه الرواية املحكية عن اأ�ضل هذه ال�ضبية تنفي الرواية االأوىل التي تذهب 

اإىل اأنها ابنة عالية بنت من�ضور وجرجي�ص...«.)3) 
واالإعياء يف  والتعب  واليقني،  ال�ضك  مع  وبعد �ضوالت وجوالت  املطاف،  نهاية  اأنه ويف  اإال 
الو�ضول اإىل حقيقة مطلقة، يعلن هدم حكايته وعامله التخييلي، فيقول بعد 249 �ضفحة، واإن 

القارئ مل يقراأ اإال �ضور م�ضتتة ل�ضارد خرف، ال يعي حتى اأ�ضامي من هم اأمامه: 
»قال الراوي: بلغنا اأن من ال�ضيوخ من �ضكك يف اأن تكون هذه احلكاية وقعت كما �ضردها 

�ضيخ احللقة هنا. وهم ي�ضككون خ�ضو�ضًا يف اأن يكون قد حدث طوفان الدم، اأ�ضاًل«.)4)
ومن الوا�ضح اأن املوؤلف ال�ضمني للرواية، عبد امللك مرتا�ص، يتبنى وجهة نظر تفكيكية، 
تقول  هي  بل  املطلقة،  باحلقيقة  تقول  وال  وماألوف،  �ضائد  ماهو  ترف�ص  حداثية،  مابعد 
بالمركزية االأ�ضياء، وعدم ثبات االأ�ضياء، فاإن كانت البنيوية تقول باأن لكل دال مدلول ثابت، 
فاإن مابعد البنيوية تعترب العالمة »لي�ضت وحدة ثابتة ذات جانبني، كاأنها »ال�ضق« يل�ضق موؤقتًا 

1) الرواية، �ص76
2) الرواية، �ص135
3) الرواية، �ص143
4) الرواية، �ص249
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طبقتني متحركتني...«)5). واأ�ضبح »كل دال يتحول اإىل نوع من احلرباء التي تتبدل األوانها مع 
كل �ضياق جديد«.)6) 

يوؤكد من خاللها على  التي  املوؤلف،  اأجريت مع  التي  املقابالت  وا�ضح يف كثري من  وهذا 
�ضمات ومالمح الرواية اجلديدة، التي تتبنى هذه الوجهة من النظر. وبذا يت�ضح اأن املوؤلف 
واالأ�ضالة،  الرتاث  على  املحافظة  يف  االأوىل  تكمن  هامتني،  مو�ضوعتني  يجمع  اأن  يحاول 
وجتلى هذا من خالل اللغة ال�ضردية الر�ضينة القدمية، لغة القرن الرابع الهجري، واأ�ضلوب 
الق�ض�ص ال�ضعبي يف »األف ليلة وليلة«، وطريقة االإخبار واالإ�ضناد يف كتب التاريخ القدمية. 
ومابعد  احلداثة  نظريات  يف  والتجريب،  واالبتكار  التجديد  على  احلر�ص  فهي  الثانية  اأما 
احلداثة، وات�ضح هذا من خالل رف�ص ال�ضارد، اأو جمموعة الرواة احلقيقة املطلقة وال�ضائدة، 
وتقدمي فل�ضفة ديكارت التي تغر�ص ال�ضك يف كل �ضيء، وتنبذ االإعتقاد بقوالب الفكر املنتجة 
م�ضبقًا. ومما يوؤكد على هذه النظرة قول عبد امللك مرتا�ص يف مقابلة اأجريت معه: »اإن كفر 
النقد اجلديد باالإن�ضان، اأي بالتاريخ، وكل هذا نتيجة للحرب العاملية الثانية. ونتيجة النهزام 
فرن�ضا، وهي دولة عظيمة يف فيتنام، واجلزائر، وجملة كبرية من املعطيات اأثرت يف الكتاب 
الفرن�ضيني وجعلتهم ينبذون الكتابة على الطريقة التقليدية، ويكتبون رواية جديدة ال تتعامل 
مع ال�ضخ�ضية من حيث هي اإن�ضان، واإمنا تتعامل مع كل هذه املكونات على اأ�ضا�ص اأنها خيالية، 

وال حتمل حقيقة اإال يف داخل الن�ص، وال وجود لها خارج الن�ص«.)7)   
2) �ضهد الن�ص غزارة وتنوعًا يف م�ضتويات ال�ضوت ال�ضردي، من حيث �ضمائر ال�ضرد، ومن 
ت�ضفي على  التي  النظر،  زوايا  تعدد  وبالتايل  تقدم احلكاية،  التي  االأ�ضوات  تعدد  حيث 

احلدث اأبعادًا اأخرى، وت�ضورات اأخرى. 
�ضمري،  من  اأكرث  مع  تعاملت  قد  ال�ضردية  االأ�ضوات  فاإن  ال�ضرد،  �ضمائر  حيث  فمن 
يوؤكد  الـ«اأنا«، مما  واملتكلم  الـ«اأنت«،  املخاطب  و  الـ«هو«،  الغائب  بني �ضمري  ال�ضمائر  تتوزع 
االأقوال،  يحكي  �ضارد  من  اأكرث  وجود  على  ي�ضهد  ومما  وفاعليته،  الن�ص  ديناميكية  على 
املباأر، بخالف رواية مرتا�ص �ضابقة الذكر. كذلك  التبئري، وال�ضرد  يتيح فر�ضة وجود  مما 
االأ�ضا�ضي  فال�ضارد  الن�ص،  دورًا وظيفيًا يف  يلعب  ال�ضمائر  ا�ضتح�ضار هذه  التنويع يف  يلعب 
للحكاية، الذي يتكفل بجميع متعلقات احلكاية منذ البداية حتى النهاية، ي�ضتخدم �ضمريين 
اأ�ضا�ضني يف �ضرده، �ضمري الغائب الـ«هو« عندما يعر�ص الأحداث الرواية، اأو يريد اأن ي�ضف 

5) رامان �ضلدن، »النظرية االأدبية املعا�ضرة«، مرجع �ضابق، �ص118
6) ال�ضابق، �ص118

7) د. عبدامللك مرتا�ص، »النقد والرواية اجلديدان كفرا باالإن�ضان والتاريخ«، 
www.almoatamar.net
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بع�ص ال�ضخ�ضيات وميهد حلدث ما، في�ضتخدم هذا ال�ضمري: »كان يف قدمي الزمان، و�ضالف 
الع�ضر واالأوان، اأر�ص �ضا�ضعة وا�ضعة عري�ضة رحيبة. متتد اأرجاوؤها على مدى االأفق. اأر�ص 
خ�ضيبة عجيبة.... والنا�ص يف تلك االأر�ص اخل�ضيبة مل يكونوا يزرعون. مل يكونوا يعملون 

�ضيئًا غري التنزه يف اأرجاء تلك الغابات«.)1)
وبعد اأن قدم ال�ضارد متهيدًا للحكاية، اأعطى بها القارئ معلومات اأولية حول �ضخ�ضيات 
اإال يف  احلكاية، واملكان الذي يقطنون به، يف جبل قاف، املكان الذي لي�ص له وجود حقيقي 
اإىل رواب �ضبع، وهو بذلك قدم املالب�ضات  اأبناء غليان تفرقوا  باأن  احلكاية، ومن ثم يخرب 
اآخر،  ب�ضمري  ال�ضرد  يكمل  اأن  ي�ضتاأثر  فهو  ومهد  قدم  اأن  وبعد  احلكاية.  منها  انبثقت  التي 
يقوم  العربي،  ال�ضرد  نادر اال�ضتخدام يف  ال�ضمري  والـ«اأنتم«،  الـ«اأنت«،  هو �ضمري املخاطب، 
ال�ضارد بتفعيله يف الرواية، وبث احلياة فيه، ولكن مل ي�ضتخدمه فقط من اأجل تقدمي �ضكل 
املوؤلف،  روؤية  اإطار  يف  داليل  دور  اأداء  اأجل  من  بل  ال�ضمائر،  ا�ضتخدام  اأ�ضكال  من  جديد 
فال�ضارد من خالل هذا ال�ضمري، اأواًل: قدم موقفًا راف�ضًا للعنف وكل رموز العنف، من خالل 
النربة اخلطابية العنيفة بني ال�ضارد وامل�ضرود، بني ال�ضارد و�ضخ�ضيات ال�ضرد، مما اأدى اإىل 
وجود �ضراع بني االأنا واالآخر، بني اأنا ال�ضارد، و�ضخ�ضيات ال�ضرد )االآخر)، بني راو يعي�ص يف 
الع�ضر احلا�ضر، وحكاية تعود اإىل اآالف القرون، لتمثل �ضراع اخلري وال�ضر، �ضراع احلا�ضر 

واملا�ضي، �ضراع احل�ضاري مع الرببري والوح�ضي. ويت�ضح هذا يف قول ال�ضارد: 
والنور  الظالم.  فاأنتم  الظالم...  ي�ضميكم  والأنه  ال�ضفيق؛  بردائه  يلفكم  الظالم  »والأن 

ي�ضميكم الظالم. وت�ضمون اأنتم النور الظالم«.)2)
م�ضاءلة  قبل  التاريخ،  م�ضاءلة  االإن�ضان  على  يحتم  اأيديولوجي  موقف  من  ينطلق  ثانيًا: 
احلا�ضر، فال تطلب من اليوم اإال ماجاء به االأم�ص، فال�ضارد هنا يقوم بدور امل�ضائل واملحا�ضب 
تعي�ضها  التي  الدامية  احلياة  عن  امل�ضوؤولة  هي  ويعدها  وعدوانها،  بغيها  على  العنف  لرموز 
اأجيال احلا�ضر، فما يحكيه ال�ضارد ويعر�ضه الآخر املا�ضي، يجده اأمام عينيه كذلك، فيلتب�ص 
عليه احلا�ضر واملا�ضي، في�ضتخدم الـ«اأنت« لعل املخاطب يجيب، ولكن �ضدى من دون �ضوت: 
البعيد. ال  امل�ضتقبل  اأنه وجد يف  اأو  ال�ضحيق.  املا�ضي  االآن، �ضيوجد يف  »وماوجد من زمانك 
تدري. حقًا. ال متيز بني دالالت الزمن الفاين. تدري فقط اأنك ت�ضم زهومة الدم القاين. تراك 
غارقًا فيه االآن. غارقًا اإىل االأذقان«)3). وهذه التقنية اجلديدة على الن�ص الروائي، تكمن عند 

1) الرواية، �ص5
2) الرواية، �ص21
3) الرواية، �ص11
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عبد امللك مرتا�ص يف اأكرث من ن�ص«وادي الظالم« و«�ضوت الكهف«، التي يقول عنها الناقد 
ح�ضني خمري، اإنها اأحد اأ�ضكال اإ�ضراك املتلقي معها، بتداخل بينه وبني املروي له يف احلكاية: 
»وقد ا�ضتعملت الرواية اجلديدة هذه التقنية ال�ضردية انطالقًا من فل�ضفة اجتماعية وجمالية 
تركز خا�ضة على القارئ/املتلقي، وذلك عن طريق ا�ضتفزازه با�ضتمرار، واإدماجه بطريقة 

غري مبا�ضرة يف اأحداث عامل الرواية وف�ضائها وتوريطه يف عدد من اأحداثها«.)4)  
اإذن تنويع ال�ضارد بني �ضمريي الغائب واملخاطب، باالأ�ضافة اإىل وجود �ضخ�ضيات اأخرى 
قد قامت ب�ضرد اأحداثها، ومتعلقات احلكاية اخلا�ضة بها عرب �ضمري املتكلم، اأعطى الن�ص 
حياة وديناميكية وغنى يف الدالالت، وتنوع ال�ضمائر بني غائب ومتكلم وخماطب وجمموعة 
خماطبني »اأغنى الن�ص، واأعطاه روحًا وحركة، ودل على �ضدة ال�ضراع وحدته، كما دل على 

قوة االنفعال، فاإذا هو م�ضهد حي متحرك«.)5)  
وال�ضوت ال�ضردي، الراو االأ�ضا�ضي للحكاية، واإن وجد من ي�ضاركه يف �ضرد احلكاية وبع�ص 
االأحداث، فاإنه �ضارد كلي املعرفة، يعلم كل مايحيط بحياة ال�ضخ�ضيات واالأحداث، ميار�ص 
باأي خرب  الناقد واملمح�ص فال يقبل  االأحداث، ويقوم بدور  النقدية يف نقد  لغته ومنهجيته 
يذكره حتى يتاأكد من �ضحته، واإن مل يتاأكد فاإنه يربئ ذمته اأمام القارئ، ويقول على ح�ضب 

الروايات ال�ضعيفة، اأو االأقوال املو�ضوعة.
كما اإن هذا ال�ضارد متخف لي�ص له مكان حمدد يف مكان وزمان يف احلكاية، ولي�ص �ضخ�ضية 
ال�ضردي  عامله  يف  التحكم  له  يت�ضنى  لكي  له،  موقعًا  الالموقع  اآثر  اإنه  بل  �ضخ�ضياتها،  من 
و�ضخ�ضياته. وعلى الرغم من اإنه �ضارد كلي املعرفة، املت�ضرف يف كل متعلقات احلكاية، فاإنه 
�ضتكون هناك �ضخ�ضيات حتكي اأحداثها بنف�ضها، من مثل �ضخ�ضية �ضيخ بني بي�ضان الذي 
يهرب من قومه وبقية الروابي ليقابل عالية بنت من�ضور، فيحكي حكاية هروبه وو�ضوله اإىل 
عالية بنت من�ضور، واالأحداث التي حدثت يف الق�ضر، ومن ذلك يت�ضارك الراوي االأ�ضا�ضي، 
�ضمري  عرب  االأحداث  ي�ضرد  الذي  بي�ضان  بني  �ضيخ  اجلزئي،  والراوي  كلها،  احلكاية  �ضارد 
املخاطب، فيخاطب نف�ضه بـ«اأنت«: »وال�ضبية تنتقل بك من منظر اإىل منظر. ومن بناية اإىل 
بناية اأخرى. فتعرب بك احلدائق. واأنت م�ضدوه مبا ترى ومبا ت�ضف لك هذه ال�ضبية العجيبة 
اجلمال..«)6). وبالتايل فاإن التبئري يحدث يف الن�ص، وي�ضبح ال�ضارد يف بع�ص اأجزاء احلكاية 

4) د.ح�ضني خمري، »ف�ضاءات الن�ص«، مرجع �ضابق، �ص169
5) اأحمد زياد حمبك، »املنظور يف ال�ضرد الق�ض�ضي«، جملة املوقف االأدبي، احتاد الكتاب العرب، �ضوريا، 

العددان 416 كانون االأول 2005م
6) الرواية، �ص125



302303

معرفته واإدراكه لالأمور تت�ضاوى مع معرفة واإدراك بع�ص ال�ضخ�ضيات لها، فيحدث �ضرد مباأر 
من الداخل متعدد التبئري، الأنه فيه »يتم تنقل ال�ضرد وال�ضارد من مبئر داخلي اإىل مبئر اآخر«، 
وهذا حدث يف انتقال ال�ضرد بني ال�ضارد االأ�ضا�ضي، و�ضيخ بني بي�ضان، وعالية بنت من�ضور. 
اأكرث  اأن »م�ضرود االأحداث يرتبط ب�ضكل حيوي بالراوي الكلي املعرفة،  وك�ضفت الرواية عن 
من اجلزئي املعرفة وحمكي االأقوال يرتبط بالراوي اجلزئي امل�ضارك«)1) امل�ضتند على �ضمري 

الـ«اأنت« اأكرث من الراوي اخلارجي ب�ضمري هو اأو اأنت.  
تقنيات  يتوخى  روائيًا،  امللك مرتا�ص قدم عماًل  الروائي عبد  اإن  ات�ضح مما �ضبق ذكره 
الرواية احلديثة من حيث ال�ضكل وامل�ضمون، ق�ضة خيالية عجائبية تناأى عن الواقع واحلقيقة 
واملخاطب  الغائب  �ضمري  من  كل  الن�ص  يف  فوجد  ال�ضرد،  �ضمائر  بني  نوع  كما  التاريخية، 
واملتكلم، مما اأدى اإىل غنى داليل يف الن�ص. ولكن مرتا�ص يجمع مابني احلداثي والرتاثي 
االإخبار  وليلة«، وطريقة  ليلة  »األف  �ضاكلة ق�ض�ص  ال�ضرد على  تقدميه  الن�ص من خالل  يف 

واالإ�ضناد يف تقدمي اأقوال احلكاية.
ثانيًا: تعدد الأ�سوات ال�سردية يف ال�سرد:

اأوًل: رواية “الورم” ملحمد �ساري:
تو�ضم رواية »الورم« ملحمد �ضاري، ورواية »متاهات ليل الفتنة« الأحميدة عيا�ضي، مبي�ضم 
ي�ضردون  ال�ضاردين،  من  جمموعة  من  تنطلق  التي  االأ�ضوات،  متعددة  البولفونية،  الرواية 
حكايات متباينة اأو متقاربة ت�ضب يف النهاية يف جمرى احلكاية االأ�ضا�ضية، لتكون كل �ضخ�ضية 
خالل  من  تخ�ضها،  التي  احلكاية  ملتعلقات  وراوية  احلدث،  على  �ضاهدة  ال�ضخ�ضيات،  من 
�ضرد يدرك اأن اأمامه متلق فطن، يبحث عن م�ضداقية ال�ضرد، وم�ضادر معلومات ال�ضارد يف 

احلكاية التي هم ب�ضدد قراءتها.
االآونة  يف  ال�ضائدة  الفكرية،  امل�ضارات  ت�ضارك  فاإنها  املنحى،  هذا  تنحى  اإذ  والرواية 
ت�ضكيل  بغية  والتنوع،  االختالف  لثقافة  وتروج  وتقبله،  االآخر  قبول  اإىل  تدعو  التي  االأخرية، 
ح�ضارة اإن�ضانية تعتمد على االأغيار، وتتقبل االأطراف، كما تتقبل املركزية احل�ضارية، وهذا 
االنطالق الذي انطلق منه جاك دريدا يف نظريته التفكيكية، ونظريات مابعد احلداثة، يف 
الفكر والفل�ضفة واالأدب والنقد، كان نتيجة لكرثة احلروب واملاآ�ضي االإن�ضانية، اإذ يقول اأحد 
الباحثني يف هذا ال�ضدد: »فاإن �ضبح احلروب املتعددة واالقتتال احلربي والفكري وال�ضيا�ضي 
الذي يلقي بظالله على العامل وبعد ماخلف وراءه من اآالم وماآ�ضي اإن�ضانية ال حت�ضى، حيث 

1) اآمنة يو�ضف، »تقنيات ال�ضرد«، مرجع �ضابق، �ص52
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ا�ضتغل فيه كل �ضيء حتى الدين، ويف بع�ص احلاالت، اأ�ضواأ ا�ضتغالل؛ فاإن الواجب ي�ضتدعي 
الواحد منا للقيام مبهمة الدفاع عن فكرة احلوار ومقولة التعاي�ص مع االآخر بكل ماميلك من 

عقالنية وعاطفة معًا«.)2) 
�ضاأنه  ما  كل  و جلو  االإن�ضان،  اإن�ضانية  الك�ضف عن  مبداأ  يعتنق  بناء جمايل،  االأدب  والأن   
واالأفكار  النظريات  هذه  ا�ضتلهام  يف  دوره  االأديب  فيجد  ويعذبها،  االإن�ضانية  بهذه  مي�ص  اأن 
يف اإبداعه وفنه، لي�ص من خالل التنظري لها، ولكن يف تطبيقها بقالبه الفني، وتوظيفها يف 

االأ�ضكال ال�ضردية يف عمله االإبداعي.
ال�ضارد  من  بداًل  ال�ضاردين  من  جمموعة  ا�ضتخدام  اإىل  االأدباء  نزوع  يالحظ  هنا  ومن 
الواحد، من منطلق التبني للحقائق املتعددة بداًل من احلقيقة الواحدة. وتعد رواية »ال�ضخب 
والعنف« من بواكري املحاوالت االأدبية التي جربت ا�ضتخدام ال�ضرد ب�ضخ�ضيات متعددة: »ففي 
»ال�ضخب والعنف« التي تتعاقب �ضخ�ضياتها اخلم�ص على �ضرد احلدث الواحد نف�ضه، يتاح 

لبنجامان مثاًل اأن يكون »اأنا« مرة واحدة مقابل اأربع مرات يكون فيها »اآخر«.)3)
وليد  عن  »البحث  روايته  يف  جرب  اإبراهيم  جربا  الروائي  يذكر  العرب  الروائيني  ومن 
الذي  ال�ضيف«،  »ثلج  عمله  يف  �ضليمان  نبيل  ال�ضوري  والناقد  الروائي  يذكر  كما  م�ضعود«، 

ا�ضتمل على اأربعة ع�ضر راويًا، باالإ�ضافة اإىل الراوي االأ�ضا�ضي.)4) 
ورواية »الورم« ا�ضتملت على راويني اأ�ضا�ضيني هما الراوي الغائب الذي يقوم باإعطاء املجال 
بالف�ضاء  اأ�ضياء خا�ضة  نف�ضه  هو  ي�ضرد  اأن  بعد  له،  وماحدث  يروي حكايته،  اأن  �ضارد،  لكل 
الثانية  ال�ضخ�ضية  اأما  بها.  معرفة  االأخرى  لل�ضخ�ضيات  لي�ص  واأ�ضياء  للحكاية،  اخلارجي 
التي تتناوب ال�ضرد مع ال�ضارد الغائب، غري املحدد املالمح لدى القارئ هي �ضخ�ضية كرمي 
امل�ضامل  املواطن  التي �ضجلت حتواًل هامًا بني  االأ�ضا�ضية  الرواية  اأحد �ضخ�ضيات  بن حممد. 

واالإرهابي.
فيها  قامت  التي  واالأدوار  ال�ضرد،  على  تناوبت  التي  ال�ضخ�ضيات  الأهم  يلي عر�ص  وفيما 
بالعملية ال�ضردية، والبحث يف اإذا ما كان هذا التنوع يف جمموعة الرواة اأ�ضفى �ضيئًا للعمل 

الروائي، اأم اإنه جمرد تنويع على م�ضتوى ال�ضكل الفني ال غري.

2) د.غريغوار من�ضور مر�ضو، اأ. �ضيد حممد احل�ضيني، »نحن واالآخر«، دار الفكر، دم�ضق، بريوت، الطبعة 
االأوىل 2001م، �ص100

3) د.�ضالح �ضالح، »�ضرد االآخر«، مرجع �ضابق، �ص67
4) د.جهاد عطا، »قراءة خالفية يف م�ضكالت ال�ضرد الروائي«، مرجع �ضابق، �ص238



304305

1- ال�سارد غري ال�سريح:
الذي  التقليدي،  النمط  اإىل  ينت�ضب  �ضارد  وهو  ال�ضرد،  غالبية  على  ال�ضارد  هذا  ي�ضتويل 
يقوم باأعباء اإي�ضال املعلومات ال�ضردية، عن ال�ضخ�ضيات وف�ضاء الن�ص املحيط، ففي مقدرته 
و�ضف املكان اخلارجي الذي تعي�ص فيه ال�ضخ�ضية، كما ي�ضف عاملها اخلارجي، ومن مهامه 
كذلك الولوج على العوامل الداخلية لل�ضخ�ضيات، فيعرف مايدور يف اأذهانهم من اأفكار، من 

دون اأن ي�ضمح للقارئ اأن ي�ضاأله عن م�ضدر معلوماته؟ وكيف علم بذلك؟
ال�ضارد املنطلق من �ضمري الغائب، الـ«هو« والـ«هي«، يحتل جزءًا كبريًا من ال�ضرد، قرابة 
املائتي �ضفحة ونيف، من �ضفحة 5 حتى �ضفحة 194، باالإ�ضافة اإىل بع�ص الف�ضول التالية 
التي يقوم فيها بالتعليق على االأحداث ال�ضردية، التي مل يطلع عليها اأحد من الرواة الثالث، 

الذين يقومون بال�ضرد معه.
فمن �ضرد ال�ضارد الغائب الأفكار ودواخل ال�ضخ�ضيات هو مايقوم به من تعليق على حالة 
جميلة اأخت حممد يو�ضفي، املقتول على يد خطيبها كرمي بن حممد: »كانت  جميلة مغم�ضة 
العينني، متوترة االأع�ضاب، تفكر ب�ضرعة جنونية، دون رقيب، وال اتزان، فتحت عينيها، رفعت 
راأ�ضها جيدًا كاأنها تريد اأن ترى اهلل جال�ضًا على العر�ص بجالل واإكرام لتخاطبه، لتطلب منه 

التف�ضريات التي تخل�ضها من احلرية وال�ضك اجلنوين«.)1) 
2- ال�سارد الثاين:

ورقة  اأول  ال�ضارد منذ  الروائي، قدمها  العمل  اأ�ضا�ضية يف  هو كرمي بن حممد، �ضخ�ضية 
والفكرية،  النف�ضية  بن�ضاأتها  فاهتم  ال�ضردية،  التفا�ضيل  اأهمية كبرية يف  واأوالها  من عمله، 
وعر�ص للمعاناة الفكرية، وانهزامها ك�ضخ�ضية مثقفة اأمام تيار التطرف والعنف، وحماولتها 

لل�ضمود، التي مل ت�ضتمر طوياًل اإزاء املد العنيف.
وحممد بن كرمي، على الرغم من اهتمام ال�ضارد وال�ضرد به، فاإنه مل يظهر ك�ضارد، اإال يف 
املئة �ضفحة االأخرية من ال�ضرد، فقد ظهر يف �ضفحة 197، ي�ضرد اأحداث جتربته بعد قتله 
بكل ماحتمله من قوة احل�ضور يف  االأنا  ال�ضحفي، فيقول م�ضتخدمًا  يو�ضفي �ضديقه  ملحمد 
الن�ص: »عدت اإىل وادي الرمان مع يزيد احلر�ص، كاأن �ضيئًا مل يحدث. م�ضينا على الر�ضيف 
كاملت�ضوقني، بتوؤدة وف�ضول. كلما تعرف علينا اأحد املارة اإال واأدار ب�ضره اإىل جهة اأخرى ثم 

اإن�ضحب خماتاًل، خائفًا وباأ�ضرع مامتكنه رجاله«.)2)
1) حممد �ضاري، »الورم«، من�ضورات االختالف، اجلزائر، الطبعة االأوىل 2002م، �ص193

2) الرواية، �ص197
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يالحظ من الن�ص ال�ضابق قوة و�ضطوة ال�ضخ�ضية االإرهابية من حيث اعتدادها بنف�ضها 
اأواًل، ومن حيث عالقتها باالآخر املواطن العادي الذي يخ�ضى العنف املوجه من االإرهابي، فهي 

عالقة يحكمها اخلوف والرهبة.
�ضاهم كرمي بن حممد يف العملية ال�ضردية، باإنه اأبان واأو�ضح دخيلة �ضخ�ضية االإرهابي، 
من دون تدخل ال�ضارد وو�ضفه وتعليقه، مما ي�ضفي طابع امل�ضداقية على ال�ضرد، و اإح�ضا�ص 
اآخر  باأن مايقراأه هو �ضادر عن جتربة ومعاي�ضة ال�ضخ�ضية للحدث، من دون �ضارد  القارئ 

يتو�ضط بينها وبني القارئ.
اإ�ضافة اإىل ذلك فاإن كرمي بن حممد، بعد دخوله يف جماعة االإرهابيني، اأ�ضبح يتكلم عنهم 

وعن دواخلهم من منطلق معاي�ضته لهم واأو�ضاعهم.
ينتهي ال�ضرد، ويكون كرمي بن حممد هو ال�ضارد فيقول: »بدون كلمة، اقتفيت اأثر اأمريي 
يزيد احلر�ص، متبوعًا بعبد اللطيف، اإنني م�ضرور جدًا بهذه الرتقية. اإنها البداية. اأنا اأي�ضًا 
�ضاء  اإن  قريبًا  الأوامري.  ين�ضاعون  االأ�ضداء،  الرجال  من  يقود جماعة  اأمري  رتبة  اأرغب يف 

اهلل«.)3) 
تنتهي الرواية ب�ضوت االإرهابي، بعد تغييب طويل ل�ضوت االإ�ضالمي املتطرف، مما يوحي 
بقوة وتزايد املد االإرهابي يف العامل الروائي، وعدم ا�ضت�ضراف الروائي للم�ضتقبل اآمن وخايل 

من العنف والتطرف.
3- ال�سارد الثالث:

هو بلقا�ضم عرقاوي رجل الدرك، �ضوت ال�ضلطة، الذي يوجه خطابه عرب �ضمري املتكلم، 
يف  واملاألوف  ال�ضائع  قلبت  االرهابي،  االآخر  اأمام  مهزومة  �ضعيفة  اأنا  ولكنها  كذلك،  الـ«اأنا« 
الو�ضع،  اأمام اجلميع، ولكن يف اجلزائر اختلف  له �ضلطة وهيبة  ال�ضلطة  باأن رجل  العرف، 
فاالإرهابي ا�ضتبد ب�ضلطته على االآخرين، واأخذ �ضلطة وهيبة تطغى على �ضلطة ال�ضلطة نف�ضها، 
وهذا االأمر يتجلى يف الن�ص التايل لل�ضارد، الذي يقدم �ضوت ال�ضلطة، بلقا�ضم عرقاوي: »قلت 
يف نف�ضي اأن هذه املرة �ضوف اأكون اأول من يطلق النار، فمنذ تلك الليلة التي اأمطرونا بوابل 
من الر�ضا�ص، قررت اأن اأبادر باإطالق النار مبجرد ال�ضك فقط. وال انتظر حتى ي�ضطادونا 

مثل االأرانب. داخل ال�ضيارة«.)4)

3) الرواية، 294
4) الرواية، �ص211
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اإن ال�ضارد هنا، انطلق من موقف �ضعف، �ضجل مفارقة هامة يف احلياة يف  من الوا�ضح 
املجتمع اجلزائري، وهي اإنقالب املعادلة، فال�ضلطة تخاف من االإرهابي، وهذا وا�ضح يف قول 
ال�ضارد ال�ضابق: »ي�ضطادونا مثل االأرانب«. اأي�ضا قد �ضاهم ال�ضارد يف ك�ضف حماولة ال�ضلطة 

يف الق�ضاء على االإرهاب، اإال اإنها اأمام عدو قوي، مل ت�ضطيع الق�ضاء وال�ضيطرة عليه.
يت�ضح اأن االأ�ضوات ال�ضردية الثالثة، قدمت تنويعًا على م�ضتوى ال�ضوت ال�ضردي، و�ضمائر 
ال�ضرد، من الغائب اإىل املتكلم، فاأكدت جدلية الغياب واحل�ضور، الغياب الذي ا�ضتمر طوياًل 
يف ال�ضرد عرب �ضمري الغائب، مئتي �ضفحة، واملتكلم الذي اأتى بقوة وو�ضوح بالن�ضبة لالإرهابي، 

يقابله اأنا �ضعيفة لل�ضلطة يف املئة �ضفحة االأخرية من الرواية.
التنوع يف الرواة، قدم كذلك تنوعًا يف م�ضتوى التبئري يف الرواية، فمن �ضرد غري مباأر، اإىل 

�ضرد متعدد التبئري، من خالل االأدوار التي لعبها الرواة. ويكون التبئري على النحو التايل:
1- �ضرد غري مباأر= معرفة ال�ضارد اأكرب من معرفة ال�ضخ�ضيات. 

ال�ضارد غائب متخف من �ص5 حتى �ص194
2- �ضرد متعدد التبئري: بقية �ضفحات الرواية.

يختلف التبئري باختالف كل راو من الرواة، فكل راو يقدم للن�ص معرفة جديدة، ومعلومات 
�ضردية جديدة، وكل راو كذلك يقدم مايعلم هو فقط، وال يخرب بخرب ما اإال بروؤيته املبا�ضرة 

للحدث، اأو ب�ضماعه من �ضخ�ص اآخر. 
ال�ضوت  م�ضتوى  على  فارقة  عالمة  قدم  الن�ص  اأن  توؤكد  اأن  الباحثة  ت�ضتطيع  هنا  ومن 
ال�ضردي، فتعدد الرواة، اأ�ضهم يف بناء عرى وروابط متينة بني الرواة والقارئ، اإذ اإنه يح�ص 
ولي�ص من خالل  و�ضارك،  �ضاهد  قدم حكايته مبا  راو  فكل  اأحداث،  من  مايقراأ  مب�ضداقية 
�ضارد ميتلك ال�ضلطة املطلقة واليحق للقارئ اأن ي�ضاءله عن م�ضدر معلوماته، وال مدى قدرته 
على ال�ضرد. اإن التنوع يف الرواة، اأعطى ال�ضرد تنويعًا يف وتر االأنا، من بني اأنا االإرهابي القوية 
امل�ضيطرة اإىل اأنا رجل ال�ضلطة ال�ضعيفة املغلوب عليها، لت�ضجل مفارقة يف ال�ضرد، توؤكد �ضياع 
القيم وتبادل االأدوار، وك�ضر الرتابة واملاألوف، هذا الـ«اأنا«، الذي ا�ضتمر يف اآخر الرواية، وغيب 
�ضمري الغائب، ينبئ باأن زمن احلقيقة الواحدة وال�ضلطة الواحدة انتهى، ليبداأ عهد جديد 

من احلياة يقدم االختالف والتباين وقبول االآخر مهما كان منطه ومعتقده واأيديولوجيته.
ويبدو هذا االأمر جليًا يف قول �ضالح �ضالح: »يعني ذلك اأن كل �ضخ�ضية من ال�ضخ�ضيات 
الروائية التي ت�ضرتك يف رواية احلدث الواحد توؤدي دور االأنا ودور االآخر ب�ضورة جلية، من 



306307

غري اأن يكون هناك توازن �ضارم يف الق�ضمة ـ الفنية وامل�ضمونية ـ بني اأدوار االأنا واالآخر، حني 
يكون عدد ال�ضخ�ضيات ال�ضاردة اأكرث من اثنني«.)1) 

ثانيًا: وفرة الأ�سوات الروائية يف رواية »متاهات ليل الفتنة«:
يتقاطع اأكرث من �ضوت �ضردي يف رواية »متاهات ليل الفتنة« يف رواية هم واحد وهاج�ص 
واحد، هو وقع االإرهاب على حياة املواطن اجلزائري ب�ضفة عامة، وال�ضحفي ب�ضورة خا�ضة، 
اأكرث من خم�ص رواة ي�ضرتكون يف �ضرد الأحداث عنيفة تعر�ضت لها ذواتهم وذوات اآخرين. 
االإرهابيني،  اأيدي  طحنتهم  الذين  ال�ضحفيني  من  املعدمة  الفئة  متثل  غالبيتها  يف  اأ�ضوات 

وتوجهت بالعنف لهم بالدرجة االأوىل. 
والرواة على الرغم من وفرتهم يف الرواية، اإال اإن �ضردهم دار يف ثالث دوائر �ضردية، 

تفعيل  يف  االنتخابات  هذه  واأثر  اجلزائرية  االنتخابات  تعطيل  حادثة  الأوىل:  الدائرة 
العنف امل�ضي�ص يف اجلزائر.

وجماعته  يزيد  اأبي  من  املوجهة  العنف  الأحداث  امل�ضتمر  العر�ص  الثانية:  الدائرة 
االإرهابية، بتكرار احلدث الواحد عند اأكرث من �ضارد، وهذا يذكر القارئ بالتحقيق النيابي، 
يعر�ص  �ضارد  كل  اأو  الواقعة،  الإثبات  �ضاهد،  من  باأكرث  فياأتي  واحد،  ب�ضهادة  يقنع  ال  الذي 

ماحدث له، من اأحداث عنيفة، بداًل من اأن ينوب عنه �ضارد يف �ضرد حادثة تخ�ضه وحده.
الدائرة الثالثة: تخ�ص اأحداث الفتنة االإ�ضالمية التي حدثت قريبًا من بالد املغرب 
العربي، ليتماهى الواقع اجلزائري املعا�ضر، مع الواقع العربي يف املا�ضي، واأن احلا�ضر رهني 
مبا قام به املواطن العربي يف املا�ضي، وهذه مقولة يتبناها اأحد الرواة، هو احميدة امل�ضكون 

يف الرتاث والفل�ضفة. 
العبا�ضي  العهد  االأ�ضهب يف  يزيد �ضاحب احل�ضان  اأبي  �ضخ�ضية  مع  التنا�ص  من خالل 

الثاين، يف بالد املغرب العربي.
وفيما يلي عر�ص ملجموعة الرواة، واالآلية التي ا�ضتغلوا عليها يف تقدمي �ضردهم:

1- ال�صارد االأول: هو �ضارد عليم، وكلي املعرفة باالأحداث املروية عن طريقه، ولكنه يعترب 
متخف  وهو  غريه.  اأخر  رواة  �ضي�ضردها  التي  الرواية،  اأحداث  جميع  ي�ضرد  ال  كونه  جزئي؛ 
يقدم نف�ضه من خالل �ضمري الغائب الـ«هو«، يزاوج يف �ضرده بني اأحداث املا�ضي واحلا�ضر، 

1) د.�ضالح �ضالح، »�ضرد االآخر«، مرجع �ضابق، �ص 70
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احل�ضان  �ضاحب  يزيد  اأبو  الهجري،  الثامن  القرن  واإرهابي  الع�ضرين،  القرن  اإرهابي  بني 
االأ�ضهب، ذلك الكائن االأ�ضطوري الذي يظهر يف كل الع�ضور، يعر�ص ذلك متو�ضاًل لغة تت�ضم 
بالعنف منذ اأول وهلة: »الواحدة �ضباحًا نزلوا كالعقبان اخلرافية واكت�ضحوا املكان.. احتلوا 
م�ضقط راأ�ص حميدو اأخذوه على غرة. �ضربوا االأبواب بقوة..... �ضراخ وفزع وعويل ي�ضقون 

�ضدر الظالم، �ضماء حمراء واأفق عامر بالرعب...«.)1) 
ومن منطلق تطبيق ال�ضارد جلدلية االأنا واالآخر، فاإن نف�ص املقطع الذي بداأ فيه ال�ضارد 
حول عنف االإرهابيني، يقوم اأحد االإرهابيني بال�ضرد عرب نف�ص امل�ضهد ال�ضابق، ولكن بداًل من 
عليهم  »وننق�ص  الرواية:  من  الرابع  الف�ضل  يف  االإرهابيني،  اأحد  بقول  االأنا،  ينطلق  الـ«هو« 
كالكوا�ضر ثم ننعق ن�ضتم نب�ضق ونعوي كاأننا الذئاب ال�ضاغبة وياأتي النباح والعويل من وراء 

الوادي«.)2) 
2- ال�صارد الثاين: يف ال�ضفحة )17) من الرواية يبداأ بال�ضرد ال�ضارد الثاين وهو �ضخ�ضية 
اأ�ضا�ضية يف العامل التخيلي، الكاتب وال�ضحفي حميدو، امل�ضكون بقراءة التاريخ وكتب التاريخ، 
لها  �ضارحًا  �ضاهيناز،  زوجته  يخاطب  العربي،  وطنه  اأ�ضا�ص حمنة  ومنطقه يف  فكره  معمال 
�ضبب االأزمة التي حلت يف بلده، وماتتما�ص معه من بلدان عربية مثل العراق، يعزف همومه 
عرب وتر االأنا، �ضمري املتكلم، رافعًا ال�ضراع عن عوامله الداخلية وهواج�ضه يف احلياة، م�ضعرًا 
القارئ ب�ضدق مايروي الأنه �ضادر عن جتربة ذاتية وبوح ذاتي: »يف ذلك اليوم غادر والدي 
ال�ضاعات  تلك  كل  اأم�ضي  ظللت  اخلوف  اأطارد  املوت،  اأالحق  ماكدرة  �ضوارع  اإىل  امل�ضت�ضفى 

هائمًا على وجهي وكاأن ال هدف يل حمدد«.)3) 
يختلف �ضرد حميدو عن منط ال�ضارد الذي �ضبقه، الغائب، اإنه يبوح جتربة ذاتية خا�ضة 
ال  اأ�ضخا�ص،  معاناة  وعن  �ضائدة  و�ضعية  عن  يعرب  الذي  ال�ضارد  بخالف  معينة،  ب�ضخ�ضية 

يح�ضها وال يعاي�ضها.
فينقل  التاريخ،  اإىل  يرحتل  اأن  يفوته  ال  ذاته،  عن  كا�ضفًا  االأنا  من  انطلق  الذي  حميدو 

ن�ضو�ضًا من كتب التاريخ، تبني االأزمة الواقعة للعرب فيما م�ضى، ومازالت تتكرر.
وابن  الروائي،  العامل  يف  التخيلية  ال�ضخ�ضيات  اإحدى  احميدة  هو  الثالث:  ال�صارد   -3
خالة ال�ضارد الثاين، ميتهن نف�ص مهنته، مهنة املوت واالنتحار، ليكتب مذكرة من مذكراته، 
عندما  قلبي..  تع�ض�ضت يف  »�ضحراء  اخلا�ضة:  معاناته  ويك�ضف جوانب  املتكلم،  عرب �ضمري 

1) رواية »متاهات ليل الفتنة«، �ص9
2) الرواية، �ص236

3) الرواية، �ص25
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قد  ال�ضحراء  من  نوعًا  ثمة  اأن  اكت�ضفت  املخ�ضبتني  بعيني  القاين  العامل  وراأيت  ا�ضتيقظت 
تع�ض�ص واأورق يف قلبي واكت�ضفتني غارقًا حتى النخاع يف الرمال«.)4) 

الهم الذي ينطلق منه ال�ضاردان هم واحد ومعاناة واحدة، هي مواجهة االإرهاب والتطرف، 
وحالة الرتقب امل�ضتمرة للموت يع�ضف بهم، ولكنه يختلف عنه يف و�ضف اأحداث العنف التي 

ح�ضلت له، وقراءته ملا يح�ضل يف اجلزائر.
4- ال�صارد الرابع: كمال من�ضور املثقف ال�ضلبي، الطالب اجلامعي، الذي انتقل من دائرة 
اجلبال،  يقطن  اإرهابي  اإىل  جامعي،  طالب  من  والغلو،  التطرف  اإىل  الدين،  يف  االعتدال 
ويتحدث عن هذه التحوالت التي طراأت على �ضخ�ضيته، من االعتدال حد التطرف، ويك�ضف 
عن مرارته، وهو يكت�ضف اأخطاء اجلماعات امل�ضلحة، وتورطه معها، حماوال الفرار من هذا 
من  الفرار  نف�ضه  له  ت�ضول  مبن  ويزجمر  ويعد  يهدد  يزيد  واأبو  كيف  ولكن  احلرج،  املوقف 
يزيد  اأبو  واأح�ص  �ضاغرين..  �ضامتني  وظللنا  والقهر..  املجه�ص  بالغ�ضب  »اأح�ض�ضنا  اجلبل: 
مبا يعتمل يف نفو�ضنا فخطب فينا وهددنا باأ�ضنع العقوبات اإذا ما �ضولت الأحدنا نف�ضه واأغرته 

ب�ضق ع�ضا الطاعة«.)5) 
كمال من�ضور �ضوت املتطرف االإ�ضالمي، قدم يف الرواية جدلية االأنا واالآخر، ال�ضحفي 
واملتطرف، ال�ضعب اجلزائري واالإرهابي املتطرف، فاأبرز هذا التباين يف االأ�ضوات ال�ضردية، 
عرب  وتعبريهم  االأحداث،  �ضناع  بوجود  االأحداث،  وم�ضرح  واالآخر،  االأنا  بني  ال�ضراع  حدة 

�ضمائر ال�ضرد.
5- ال�صارد اخلام�ش: يف حقية االأمر ال ن�ضتطيع اأن نفرد هذا ال�ضارد عن ال�ضارد االأول، الأنه 
هو نف�ضه ال�ضارد االأول، الذي ا�ضتمر متخفيًا خالل ف�ضول الرواية جميعها، ماعدا الف�ضل 
االأخري، اإذ خرج يف نهاية الف�ضل، ليقدم للقارئ �ضر احلكاية، م�ضدر حكايته، هي جمموعة 
بجمعها  قام  وهو  دونوها،  الذكر، مذكرات  �ضابقي  الرواة،  عليها من  التي ح�ضل  املذكرات 
عندما  وذاتي  بال�ضرد،  هو  يقوم  عندما  مو�ضوعي  وذاتي،  مو�ضوعي  �ضرد  عرب  و�ضردها، 
يتحدث الرواة عن حكاياتهم اخلا�ضة بهم، عرب �ضمري االأنا. ويت�ضح اأن ال�ضارد �ضاهد على 
االأحداث، ومل يكن م�ضاركًا فيها كما كان �ضابقوه من الرواة، وميتهن مهنة ال�ضحافة اأي�ضا: 
»اأهداين ظرفا غليظا كتب فيه احميدة بع�ضا من كوابي�ضه الغريبة التي كلمني عنها ذات مرة 

عندما �ضاألته عن حياته و�ضط هذا الركام من الكاآبة واملوت والعنف اجلنوين«.)6) 
4) الرواية، �ص 46
5) الرواية، �ص251
6) الرواية، �ص265
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ي�ضرد  كذلك  بل  اخلا�ضة،  اأحداثه  بتقدمي  يكتفي  ال  الداخلي  ال�ضارد  اأن  يت�ضح  وبذلك 
ال�ضوت  املتكلم وهو م�ضارك داخلي، ال ميكنه جتاهل  فـ«الراوي ب�ضمري  ماحدث ملن حوله: 
واالأنا  تتداخل،  وال  تتوازى  وال  اأ�ضوات  فيها  تتزامن  ال  ذاتية  �ضرية  الرواية  كانت  واإال  االآخر 

دائما ما تكون راويا يفكر يف دوافع ال�ضخ�ضيات االأخرى، وهذا مدعاة الإبراز االأ�ضوات«. )1)
التبئري،  متعدد  �ضرد  عن  احلديث  يقت�ضي  فهذا  الرواة،  متعدد  �ضرد  عن  احلديث  عند 
فاملعرفة واالإدراك تختلف من �ضارد اإىل اآخر، فحني كان ال�ضارد خارجي، فاإن التبئري ي�ضاوي 
�ضفرًا، ال تبئري يف ال�ضرد، الأن معرفته اأكرب من معرفة ال�ضخ�ضيات، بينما عندما تتاول اإحدى 
ال�ضخ�ضيات ال�ضرد، فال�ضرد ي�ضبح متعدد التبئري، يتغري من �ضارد ل�ضارد، ومعرفة ال�ضارد 

ت�ضاوي معرفة ال�ضخ�ضيات، بل تتاأتى من بع�ص ال�ضخ�ضيات. وقد اأفاد يف غر�ص وتاأكيد 
م�ضداقية ال�ضرد، وتدعيم عامل تخيلي يعتمد عن�ضر املفاجاأة والت�ضويق، كما يوؤكد على اأن 

احلقيقة منتقلة من �ضخ�ص اإىل اآخر.
ا�ضتخدام  وهو  ال�ضرد،  يف  جديدة  تقنية  اعتماد  وهو  الرواية،  يف  هام  �ضردي  ملمح  ثمة 
املقاطع ال�ضحفية، واالأخبار والتعليقات يف و�ضائل االإعالم املقروءة واملرئية، يف �ضرد بع�ص 
وجاذب  م�ضوق  �ضرد  تقدمي  اأجل  من  ال�ضرد  طرق  لتتنوع  ال�ضارد،  تعليق  دون  من  االأحداث 

للقارئ، واإ�ضفاء �ضيء من الواقعية على املخيلة ال�ضردية: 
وع�ضرات  قتلى   8 مراد  ديدو�ص  ب�ضارع  مفخخة  �ضيارة  تفجري  اجلزائر  »الوكاالت«: 

اجلرحى«..
واأي�ضًا »�ضيارة مفخخة بح�ضني داي وقنبلة يف الكالتو�ص«

واأي�ضًا »ال�ضحفي عبدي�ص من بني �ضحايا انفجار ح�ضني داي«.)2)
كما عمد ال�ضارد اإىل الكتابة التقطيعية بخط �ضميك، ليميز ماهو دخيل على الن�ص ال�ضردي 
التخييلي، وماهو حقيقي، من مثل اأخبار الوكاالت، وماهو مقتب�ص من الكتب الرتاثية. كما كان 
وجود اخلط الطباعي ال�ضميك يف بع�ص الفقرات اإيذانا للقارئ بانتقال ال�ضرد من �ضارد اإىل 
اآخر، كما يو�ضح �ضالح �ضالح اأهمية هذه التقنية الطباعية: »حالت تقنيات الطباعة احلديثة 
دون ا�ضتباك خيوط ال�ضاردين ببع�ضها، وتعقدها على طريقة ت�ضابك خيوط ال�ضوف، فكان 
االنتقال من اخلط الطباعي الثخني الغامق اإىل اخلط العادي يف الن�ضق ال�ضردي الواحد، اأو 
الفقرة الواحدة اإ�ضعارًا بتحول ال�ضرد من �ضخ�ضية  الأخرى، بحيث ا�ضتطاع الن�ضق الواحد اأن 

1) عبداحلميد املحادين، »التقنيات ال�ضردية يف روايات عبدالرحمن منيف«، مرجع �ضابق، �ص50
2) الرواية، �ص16
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ي�ضم انتقاالت جميلة ومتعددة، ومتواترة ب�ضكل اإيقاعي جميل بني جملة من االأنوات، وجملة 
من االآخرين«.)3) 

رواية من  كل  ال�ضردي يف  ال�ضوت  املحاور يف  الأبرز  هو عر�ص  فيما م�ضى من �ضفحات 
االآخر،  بع�ضها  يف  و�ضعفه  الروايات،  بع�ص  يف  ال�ضوت  قوة  مدى  فيها  لوحظ  الروايات، 
واملقيا�ص كان يعتمد م�ضداقية ال�ضارد، وح�ضن حبك االأحداث، وجودة تقدمي العامل التخيلي 
الروائي الذي يتقاطع مع الواقع وال يطابقه، عرب لغة �ضردية �ضفافة و�ضائقة وخالبة. فكانت 
الظالل  ورواية »حار�ضة  رواية »فو�ضى احلوا�ص«،  الروائية قوة �ضردية هي:  الن�ضو�ص  اأكرث 
دون كي�ضوت يف اجلزائر«، ورواية »الويل الطاهر يعود اإىل مقامه الزكي«، بينما اعرتى بع�ص 

الن�ضو�ص �ضعف يف املادة ال�ضردية، مثل: رواية »وادي الظالم«، ورواية »�ضرفات الكالم«.

3) د.�ضالح �ضالح، »�ضرد االآخر«، مرجع �ضابق، �ص70
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اخلامتة

بعد اخلو�ص يف م�ضامني الرويات اجلزائرية املعا�ضرة، التي ا�ضتهرت باأكرث من لقب، مثل: 
روايات »ع�ضر الفتنة«، ورويات »الع�ضرية احلمراء«، و روايات »العنف«)1) تو�ضلت الباحثة اإىل 

بع�ص املالحظات:
1- من الناحية امل�سمونية: ا�ضتوفى الروائيون  اجلزائريون، مبدعو الن�ضو�ص، جميع 
اجلوانب واالأفكار املتعلقة بالعنف، ن�ضاأته، م�ضبباته، الظروف التي حفزت له، وهذا ما 
ات�ضح يف الف�ضل االأول: »جذور العنف«، ولكن هذه االأفكار تباينت يف قوة الطرح، فكانت 
بع�ص الن�ضو�ص تتطرق لكثري من التفا�ضيل، واالأفكار واالأيديولوجيات، مثل رواية »�ضادة 
امل�ضري«، و«الورم«، مما يثري �ضوؤااًل مهمًا حول الفرق بني الرواية وكتب التاريخ، فبع�ص 
هو  مثال  واأبرز  اجلزائر،  يف  العنف  الأحداث  تاريخية  بكتابة  اأ�ضبه  اأ�ضبحت  الن�ضو�ص 
رواية: »�ضادة امل�ضري« ل�ضفيان زدادقة، التي يقل فيها اجلانب التخييلي، مما يقلل �ضيئًا 
التي تتما�ص يف  اأدبيتها. بخالف رواية »فو�ضى احلوا�ص« الأحالم م�ضتغامني،  كبريًا من 
روؤيتها الفنية مع الواقع اجلزائري، وال تطابقه، مما �ضبغ الن�ص بطابع الفنية الروائية 

العالية.
2- الف�ضل الثاين والثالث من الباب االأول: »مدارات ال�ضرد«، مثاًل العنف اجل�ضدي واللغوي، 
التي  العنف،  وجتليات  العنف  ب�ضور  الدرا�ضة  ا�ضتغال  كان  اإذ  وجتلياته،  اأ�ضكاله  بكامل 
�ضاهمت باإدانة ورف�ص العنف، من خالل ت�ضوير هذا العنف من خالل اللغة، التي ات�ضمت 
بالعنف، عنف اللغة، وعنف االأحداث، وعنف الف�ضاء الن�ضي، جميعها عملت على ك�ضف 
وح�ضية العامل، وق�ضوة املتطرف والتطرف، على حياة املواطن اجلزائري، وعلى مرتكبي 
من  وظيفة  وهذه  االأعمال،  هذه  ترك  عن  فيقلعون  اأنف�ضهم،  العنيفة  واالأفعال  التطرف 
رادع  وخري  االإن�ضان،  اإن�ضانية  عن  والك�ضف  االإن�ضاين،  احل�ص  ترقية  يف  االأدب،  وظائف 

لالإن�ضان قبل اأن ت�ضول له نف�ضه امل�ضي يف اأعمال العنف.
3- الباب الثاين تتطرق لتجليات اخلطاب الروائي يف الن�ضو�ص املدرو�ضة، فجاء موزعًا على 
ثالثة ف�ضول، الف�ضل االأول: »م�ضاألة العنونة«، وي�ضتغل على تقنية �ضيمائية داللية حديثة، 
وهي داللة العنوان، الذي يكون مفتاحًا دالليًا لقراءة املنت الروائي، ومل يكن الروائيون 
اأبريل 2000م،  اإن�ضانيات، العدد 10،  1) داود حممد، »االأدباء ال�ضباب والعنف يف الوقت الراهن«، جملة 

اجلزائر، �ص 31
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اجلزائريون مبعزل عن تطورات هذه التقنية، فوظفت على �ضكل مو�ضع يف املتنون الروائية، 
والعناوين  العر�ضية،  العناوين  العناوين، فكانت  فيها م�ضتويات عالية يف دالالت  واأجنز 
دوائر  ذوات  العناوين  كانت  كما  املكونة،  والعناوين  املبا�ضرة،  غري  والعناوين  املبا�ضرة، 
الروائي وخطوه  الفن  يوؤكد على تطور  داللية متعددة، ذاتية، ومفتوحة، وخارجية، مما 
خطوات �ضا�ضعة يف هذا املجال، وهذا التعدد يعد عالمة فارقة يف الفن الروائي اجلزائري 
املعا�ضر. ومن اأكرث العناوين الروائية تكثيفًا دالليًا هي: »فو�ضى احلوا�ص« للروائية اأحالم 
و«حار�ضة  وطار،  الطاهر  للروائي  الزكي«  مقامه  اإىل  يعود  الطاهر  و«الويل  م�ضتغامني، 
الظالل دون كي�ضوت يف اجلزائر« للروائي وا�ضيني االأعرج، و«دم الغزال« للروائي مرزاق 

بقطا�ص.
4- الف�ضل الثاين من الباب االأول، هو: »التنا�ص«: التقنية التي اأثرت الن�ضو�ص الروائية، 
مو�ضع الدرا�ضة، يف كثري منها، فلم يخل ن�ص من الن�ضو�ص الروائية منها ولو ب�ضكل من 
االأ�ضكال، فبع�ص الن�ضو�ص كان يظهر فيها تطبيق التنا�ص من الناحية ال�ضكلية، طريقة 
على  لوحظ  مثلما  ال�ضحفية،  الكتابة  وتوظيف  التقطيعية،  والكتابة  والعر�ص،  ال�ضرد، 
روايتي: »متاهات ليل الفتنة«، و«حار�ضة الظالل دون كي�ضوت يف اجلزائر«، اللتان تاأثرتا 
بهذا االجتاه، كما كان للرتاث االأدبي العربي والتاريخي حيز كبري يف الن�ضو�ص الروائية، 
كون الق�ضية، ق�ضية العنف لها جذور تاريخية يف الوطن العربي، مما اأحدث اإ�ضكالية يف 
بع�ص الن�ضو�ص، يف فقدان اأدبيتها و�ضعريتها اأمام هذا التيار التاريخي، فبع�ص الن�ضو�ص 
تقرتب يف اأ�ضلوبها ال�ضردي من كتابة التاريخ، فدخلت يف عباءة التاريخ، وان�ضبغت ب�ضبغة 
تاريخية ال ي�ضهل الفكاك منها، مثل رواية: »متاهات ليل الفتنة«، ورواية »�ضادة امل�ضري«.

5- »ال�ضوت ال�ضردي«: اآخر ف�ضل من ف�ضول الدرا�ضة، والذي در�ص طريقة تقدمي احلكاية، 
اأي ال�ضوت الذي قدم للمتلقي احلكاية، وهذا ال�ضوت مل يكن �ضوتًا واحدًا تقليديًا، يف جميع 
ال�ضردي، ف�ضمائر  ال�ضوت  م�ضتوى  وردت على  تقنيات حداثية  ثمة  بل  الروائية،  الن�ضو�ص 
اأن ال  ال�ضرد متنوعة، وجمموعة الرواة يف الن�ص الواحد متعددون، ليقدم داللة م�ضمونية، 

حقيقة را�ضخة يف احلياة، ونبذ فكرة املركزية وال�ضوت الواحد، وقبول االختالف والتعدد.
وثمة م�ضكلة ظهرت على م�ضتوى ال�ضوت ال�ضردي، تربز يف ق�ضية م�ضداقية ال�ضارد، وهي 
اأن بع�ص ال�ضاردين، كانوا م�ضابني بالذهان الع�ضابي، ب�ضبب عنف االأحداث كرواية »بخور 
ال�ضراب« منوذجًا، ويع�ضهم ممن قدم روؤية اأيديولوجية �ضافرة، كما ات�ضح يف رواية »وادي 

الظالم«.
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واإذا كانت الباحثة مطالبة باأن تقدم تقيميها النهائي لهذه الن�ضو�ص الروائية، فيمكنها 
مو�ضوع  ولكن  الروائي،  االإبداع  اأ�ضا�ضيات  من  الكثري  اأتقنت  قد  الن�ضو�ص  هذه  اإن  القول؛ 
االأحيان  ـ يف بع�ص  واأبعدها  االأيديولوجية،  الن�ضو�ص طابع  اأ�ضبغ على  العنف واالإرهاب، قد 
على  ا�ضتغلت  الن�ضو�ص  فجميع  املو�ضوعاتية،  النواحي  االبتكار يف  من جوانب  القرب  ـ عن 
يف  م�ضتغامني  اأحالم  ماعدا  وعاطفية،  وفل�ضفية  فكرية  ملوا�ضيع  التطرق  وتركت  العنف، 
مو�ضوع،  اأزمة  ولكنها  اجلزائري،  الروائي  الفن  قيمة  من  يقلل  ال  وهذا  احلوا�ص«،  »فو�ضى 
يفر�ضها الراهن اجلزائري، واأ�ضدق �ضيء على ذلك، بروز اإنتاج روائي جديد فيما بعد فرتة 
العنف االإ�ضالموي امل�ضي�ص، يهتم مبوا�ضيع فكرية وفل�ضفية واإن�ضانية، من مثل رواية الروائي 
و«حروف  زواولة،  ملحمد  البنف�ضج«  و«مدار  الع�ضق«،  يف  »جتربة  وطار  الطاهر  اجلزائري 

ال�ضباب« للخري �ضوار.
للمحاوالت  بواكري  للعنف، كانت  التي تطرقت  الروائية اجلزائرية  الن�ضو�ص  وبعد، هذه 
بع�ص  وحلقتها  احلياة،  عنف  يرتجم  الذي  الن�ص«،  »عنف  يف  الكتابة  جترب  التي  الروائية 
الن�ضو�ص الروائية العربية، التي تطرقت لالإرهاب والعنف امل�ضي�ص، مثل ماوجد يف ال�ضعودية 
من اأعمال روائية، يف الفرتة االأخرية: »حب يف زمن االإرهاب« لعبدالكرمي حممد املهنا، ورواية 
»ريح اجلنة« لرتكي احلمد، ورواية »االإرهابي 20” لعبداهلل ثابت، ويف م�ضر رواية “عمارة 

يعقوبيان” لعالء االأ�ضواين. 
* امل�سادر واملراجع:

 اأواًل: امل�ضادر:
1- القراآن الكرمي.

2- ابن كثري، »ق�ض�ص االأنبياء«، دار الكتاب احلديث، الكويت، 1998م
3- ابن منظور، »ل�ضان العرب«، دار �ضادر، لبنان، بدون طبعة

الثالثة  الطبعة  عمران،م�ضر  دار  العربية،  اللغة  جممع  الو�ضيط،  القامو�ص   -4
1985م

الروايات:
5-ابراهيم، �ضنع اهلل، رواية »ذات«، دار امل�ضتقبل العربي، القاهرة، بدون طبعة.

دار  بريوت،  الزوفري،  عامر  بن  �ضالح  تغريبة  اللوز«  نوار   « وا�ضيني،  االأعرج،   -6
احلداثة، الطبعة االأوىل، 1983م.
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7- االأعرج، وا�ضيني، »حار�ضة الظالل دون كي�ضوت يف اجلزائر«، دار اجلمل، الطبعة 
االأوىل 1999م.

8- بقطا�ص، مرزاق، »دم الغزال«، دار الق�ضبة ، اجلزائر، الطبعة االأوىل 2000. 
9- بوجدرة، ر�ضيد، »اجلنازة«، ترجمة: د. خليل اأحمد خليل، دار الفارابي، اجلزائر، 

لبنان، الطبعة االأوىل 2003م.
الطبعة  اجلزائر،  للكتاب،  الوطنية  املوؤ�ض�ضة  الزقاق«،  »معركة  ر�ضيد،  جدرة،  بو   -10

االأوىل 1986م.
11- بوكرزازة، مراد، »�ضرفات الكالم«، دار الفارابي، لبنان، اجلزائر، الطبعة االأوىل 

2001م.
12- ثابت، عبداهلل، »االإرهابي 20”، دار املدى، لبنان، الطبعة االأوىل 2006م.

13- زدادقة، �ضفيان، »�ضادة امل�ضري«، من�ضورات االختالف، اجلزائر، الطبعة االأوىل، 
2002م.

14- �ضاري، حممد، »الورم«، من�ضورات االختالف، اجلزائر، الطبعة االأوىل 2002م.
15-عيا�ضي، احميدة، »متاهات ليل الفتنة«، من�ضورات الربزخ، اجلزائر، الطبعة االأوىل 

2000م.
الطبعة  اليمن،  للكتاب،  العامة  الهيئة  مت�ضظية«،  »مرايا  عبدامللك،  مرتا�ص،  د.   -16

االأوىل2001م.
اجلزائر،  والتوزيع،  للن�ضر  الغرب  دار  الظالم«،  »وادي  عبدامللك،  مرتا�ص،  د.   -17

الطبعة االأوىل 2005م.
18- م�ضتغامني، اأحالم، »فو�ضى احلوا�ص«، من�ضورات اأحالم م�ضتغامني، لبنان، الطبعة 

الرابعة ع�ضر، 2004م.
19- م�ضتغامني، اأحالم، »ذاكرة اجل�ضد«، دار االآداب، لبنان، الطبعة اخلام�ضة ع�ضرة 

2000م.
االأوىل  الطبعة  اجلزائر،  االختالف،  من�ضورات  ال�ضراب«،  »بخور  ب�ضري،  مفتي،   -20

2004م.
الزمن،  من�ضورات  الزكي«،  مقامه  اإىل  يعود  الطاهر  الطاهر،«الويل  وطار،   -21

الرباط،الطبعة االأوىل 2000م.
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ثانيًا: املراجع:
اأ- الدرا�سات:

22- د. اأبو هيف، عبداهلل، »عن التقاليد والتحديث يف الق�ضة العربية«، احتاد الكتاب 
العرب، �ضوريا، الطبعة االأوىل 1993م.

23- األبري�ص، »الرواية احلديثة«، من�ضورات عويدات، بريوت، الطبعة االأوىل 1982م.
للطباعة  قباء  دار  املعا�ضرة«،  الق�ضة  نقدية يف  »قراءات  ثناء،  الوجود،  اأن�ص  د.   -24

والن�ضر، والتوزيع، م�ضر، الطبعة االأوىل 2000م.
25- د.بايتي، عزيزة فوال، »معجم ال�ضعراء املخ�ضرمني واالأمويني«، دار �ضادر، لبنان، 

الطبعة االأوىل 1998م.
لبنان،  العربي،  الثقايف  الدرامية«، املركز  ال�ضرد والظاهرة   « 26- د. بن متيم، علي، 

املغرب، الطبعة االأوىل 2003م.
27- بن عرو�ص، زهرة، اأمقران اآيت اإيدير، فلة ميجك، االإ�ضالموية ال�ضيا�ضية: املاأ�ضاة 

اجلزائرية«، دار الفارابي، لبنان، اجلزائر، الطبعة االأوىل 2002م.
املعا�ضرة«،  الق�ضرية  الق�ضة  درا�ضات يف  ال�ضرد  »منطق  د.بواريو، عبداحلميد،   -28

ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، الطبعة االأوىل 1994م.   
دار  خليل،  اأحمد  خليل  ترجمة:  املقد�ص«،  الرعب  »اجلزائر  ليا�ص،  كراع،  بو  د.   -29

الفارابي، لبنان، اجلزائر،  الطبعة االأوىل 2003م.
30- د.برمو، عبدالرحمن، »الرواية التاريخية يف االأدب ال�ضوري املعا�ضر«، دار االأوائل، 

دم�ضق، الطبعة االأوىل 1996م.
31- جهاد، كاظم، »اأدوني�ص منتحال«، مكتبة مدبويل، م�ضر، الطبعة الثانية 1993م.

32- جينيت، جريار، »خطاب احلكاية«، ترجمة: حممد معت�ضم، عبداحلميد االأزدي، 
عمر احللي، من�ضورات االختالف، الطبعة االأوىل 1996م.

 33- د. حداد، نبيل، »نظرات يف الرواية امل�ضرية«، دار الكندي، االأردن، الطبعة االأوىل 
2003م.

 34-حماد، ح�ضن حممد، »تداخل الن�ضو�ص يف الرواية العربية«، الهيئة امل�ضرية العامة 
للكتاب، م�ضر، بدون طبعة.

35- د.ح�ضني، طه، »من االأدب التمثيلي اليوناين«، دار العلم للماليني، لبنان، الطبعة 
الثالثة 1981م.
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36- اخل�ضور،جمال الدين، رواية«ق�ضة العراة«، دار احل�ضاد، �ضوريا، الطبعة االأوىل 
1994م.

االختالف،  من�ضورات  الرواية،  يف  مقاربات  املتخيل«  ف�ضاء   « ح�ضني،  خمري،   -37
اجلزائر، الطبعة االأوىل 2002م.

االأردن،  ال�ضروق،  االإرهاب«، دار  38- د. خوالده، حممود عبداهلل حممد، »علم نف�ص 
الطبعة االأوىل 2005م.

39- الدبك ، عامر،  » احللم وماأزق اخلال�ص«، وزارة االإعالم، �ضوريا، 1997م.
العربية  الرواية  تاأ�ضيل  اأ�ضكال  يف  بحث  الرواية  »�ضعرية  فوزي،  الزمريل،  د.   -40

وداللتها«، موؤ�ض�ضة القدمو�ص، �ضوريا، الطبعة االأوىل 2007م.
41- د. �ضامل، ال�ضيد عبدالعزيز، »تاريخ الدوىل العربية«، دار النه�ضة العربية، لبنان، 

الطبعة االأوىل 1986م.
 42- �ضلدن، رامان، »النظرية النقدية املعا�ضرة«، ترجمة: د.جابر ع�ضفور، دار قباء، 

القاهرة، الطبعة االأوىل 1998م.
الطبعة  �ضوريا،  العربية،  احل�ضارة  مركز  العربية«،  »الرواية  نبيل،  �ضليمان،  د.   -43  

االأوىل 1999م. 
الطبعة  �ضوريا،  العرب،  الكتاب  احتاد  واال�ضتجابة«،  »الكتابة  نبيل،  �ضليمان،  د.   -44  

االأوىل 2000م.
 45- �ضويدان، �ضامي، »ف�ضاءات ال�ضرد ومدارات التخييل«، دار االآداب، لبنان، الطبعة 

االأوىل 2006م.
46-  د. ال�ضعيبي، علي، »�ضيد قطب داعية االإرهاب والتكفري والدم«، دار اجلمهورية 

للطباعة، �ضوريا، الطبعة االأوىل 2004م.
 47- د. �ضالح، �ضالح، »�ضرد االآخر« االأنا واالآخر عرب اللغة ال�ضردية، املركز الثقايف 

العربي، لبنان، املغرب،  الطبعة االأوىل 2003م.
 48- ال�ضبع، م�ضطفى ابراهيم، »االأ�ضياء وت�ضكالتها يف الرواية العربية«، جمل�ص الن�ضر 

العلمي، الكويت، احلولية الرابعة والع�ضرون، الر�ضالة 213، �ضنة 2003 - 2004م
 49- الظاهر، ر�ضا، »غرفة فريجينا وولف« درا�ضة يف كتابة الن�ضاء، دار املدى، لبنان، 

العراق، �ضوريا، الطبعة االأوىل 2001م.
 50- د. عامر، خملوف،«الرواية والتحوالت يف اجلزائر«،احتاد الكتاب العرب، دم�ضق، 

الطبعة االأوىل 2000.
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51- د. عبا�ص، اإح�ضان، »فن ال�ضرية«، دار �ضادر، بريوت، دار ال�ضروق، االأردن، الطبعة 
االأوىل 1996م.

52- د. عثمان ، عبدالفتاح، »الرواية العربية اجلزائرية وروؤية الواقع«، الهيئة امل�ضرية 
العامة للكتاب، الطبعة االأوىل 1993م.

االأهايل  دار  املعا�ضرة«،  العربية  الرواية  االإ�ضكايل يف  »البطل   53- د. عزام، حممد، 
للطباعة والن�ضر، �ضوريا، الطبعة االأوىل 1992م.

الكويت،  االأدباء يف  رابطة  اإ�ضماعيل«،  فهد  »اإ�ضماعيل  فالح،  العجمي، مر�ضل  د.   -54
الكويت، الطبعة االأوىل 2001م.

العلمي،  الن�ضر  جمل�ص  نظرية،  مقدمة  »ال�ضرديات«  فالح،  مر�ضل  العجمي،  د.   -55
، عام  الر�ضالة 206  والع�ضرون،  الرابعة  والعلوم االجتماعية، احلولية  االآداب  حوليات 

2003 - 2004م
56- د. العحمي، مر�ضل فالح، »�ضعرية الن�ضية املتعالية«، بحث غري من�ضور.

57- د. العجمي، مر�ضل فالح، »اخلطاب الروائي يف الكويت: اأمناط العنونة وم�ضتويات 
الكويت،   االإن�ضانية،  للعلوم  العربية  املجلة  العلمي،  الن�ضر  جمل�ص  ال�ضردي«،  ال�ضوت 

العدد 92، ال�ضنة 23، خريف 2005م.            
 58- د. ع�ضفور، جابر، »ع�ضر البنيوية«، مرتجم، بغداد، الطبعة االأوىل 1985.

امل�ضرية  الهيئة  العربية«،  الرواية  يف  جديدة  اأ�ضوات   « حممد،  اأحمد  عطية،  د.   -59
العامة للكتاب، م�ضر، الطبعة االأوىل 1987م.

من�ضورات  باجلزائر«،  ال�ضيا�ضي  اخلطاب  واأزمة  ال�ضقوط  حول   « ب�ضري،  عمري،   -60
االختالف، اجلزائر، الطبعة االأوىل 2002م.

الدار  العربي«،بريوت،  الثقايف  املركز  واللغة«،  »املراأة  عبداهلل،  الغذامي،  د.   -61
البي�ضاء، الطبعة االأوىل 1996م.

 62- د. ف�ضل، �ضالح، »قراءة ال�ضورة و�ضورة القراءة«، دار ال�ضروق، االأردن، الطبعة 
االأوىل 1997م.

ال�ضورية 1980/ 1990«، احتاد  العربية  الرواية  »بناء  �ضمر روحي،  الفي�ضل،  د.   -63
الكتاب العرب، �ضوريا، الطبعة االأوىل 1995م.

احتاد  من�ضورات  ال�ضورية«،  العربية  الرواية  يف  الواقعي  االجتاه  �ضمر،  الفي�ضل،   -64
الكتاب العرب، �ضوريا، الطبعة االأوىل 1986م.

الطبعة  تون�ص،  لبنان،  م�ضر،  اجليل،  دار  ال�ضوفية«،  »معجم  الزوبي،  ممدوح   -65
االأوىل 2004م. 



320321

العربية  املنظمة  بدوي،  حممد  د.  ترجمة:  اللغة«،  »عنف  جاك،  جان  لو�ضركل،   -66
للرتجمة، لبنان، الطبعة االأوىل 2005م.

67- جنمي، ح�ضني، »�ضعرية الف�ضاء« املتخيل والهوية يف الرواية العربية، املركز الثقايف 
العربي، لبنان، املغرب، الطبعة االأوىل 2000م.

68- د. نعي�ضه،جهاد عطا ، » يف م�ضكالت ال�ضرد الروائي قراءة خالفية«، احتاد الكتاب 
العرب، �ضوريا، الطبعة االأوىل 2001م.

العربي،  الثقايف  املركز  الرواية«،  وحداثة  العروي  »عبداهلل  �ضدوق،  الدين،  نور   -69
املغرب، لبنان، الطبعة االأوىل 1994م.

احتاد  املعا�ضرة«،  العربية  الرواية  يف  الرتاث  »توظيف  ريا�ص،  حممد  وتار،  د.   -70
الكتاب العرب، دم�ضق 2002م. 

الفارابي،  العربية«، دار  الرواية  اإيقاع جديد يف  اأحمد، »البحث عن  اأ. د. ياغي،   -71
لبنان، اجلزائر، الطبعة االأوىل 1999م. 

72- ي�ص، ال�ضيد، احلوار احل�ضاري يف ع�ضر العوملة«، دار نه�ضة م�ضر للطباعة والن�ضر 
والتوزيع، مكتبة االأ�ضرة، م�ضر، الطبعة االأوىل 2005م.

73- يو�ضف، اآمنة، »تقنيات ال�ضرد يف النظرية والتطبيق«، دار احلوار، �ضوريا، الطبعة 
االأوىل 1997م.

74- د. يقطني، �ضعيد،« حتليل اخلطاب الروائي«، املركز الثقايف العربي، لبنان، املغرب، 
الطبعة الثالثة 1997م

ثالثا: الدوريات ومقالت النرتنت:-
75- اأ0 االأع�ضري، عبداهلل اآيت، » ح�ضن االأخذ والتنا�ص بني القدمي واحلديث«، جملة 
يناير   ،31 املجلد   ،3 العدد  الكويت،  والفنون،  للثقافة  الوطني  املجل�ص  الفكر«،  »عامل 

مار�ص 2003م.
 76- االأعوج، زينب، »كتابات املهنة تاأ�ضي�ص لوعي بجزائر جديدة «، 

 www.Sudaneseoline.com 
77- اأم ال�ضعد، حياة، »�ضردية اخلوف يف الت�ضعينية اجلزائرية«،  

 www.mnaabr.com
78- بورايو، عبد احلميد ،«رواية الق�ض�ص ال�ضعبي يف اجلزائر«، جملة »الروؤيا«، احتاد 

الكتاب اجلزائريني، اجلزائر، العدد االأول، ال�ضنة االأوىل، ربيع 1982م.
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79- بوكارن، غادة، »االأمثلة ال�ضعبية اجلزائرية«، تر: عبدالرحمن حاج �ضالح، ديوان 
املطبوعات اجلامعية، اجلزائر.

80- جرب، �ضعاد، »ماهية احلياة يف الروؤية ال�ضيكولوجية لالأدب«،
info@ balagh.com 

81- د. حمداوي، جميل، »ال�ضيموطيا والعنونة«، جملة »عامل الفكر«، املجل�ص الوطني 
للثقافة والفنون، الكويت، العدد 3، املجلد 25، يناير مار�ص 1997م.

اجلزائري  املجتمع  يف  االأ�ضرة  داخل  والعنف  املراأة  »و�ضعية  حممد،  حمداوي،   -82
والثقافية،  االإنرثوبولوجية االجتماعية  البحث يف  »اإن�ضانيات«، مركز  التقليدي«، جملة 

اجلزائر، العدد 10، اأبريل 2000م.
www.midouza.net ،»83- الداهي، حممد، »واقع واآفاق النقد املغاربي

يف  البحث  مركز  »اإن�ضانيات«،  جملة  والعنف«،  ال�ضباب  »االأدباء  حممد،  داود،   -48
االإنرثوبولوجية االجتماعية والثقافية، اجلزائر، العدد 10، اأبريا 2000م.

85- الد�ضوقي، �ضبحي، »ذاكرته املتعبة«، ق�ضة ق�ضرية، جملة املعرفة، وزارة الثقافة 
ال�ضورية، �ضوريا، العدد 515، اآب 2006م.

الزكي«،  مقامه  اإىل  يعود  الطاهر  الويل  رواية«  يف  »قراءة  بو�ضعيب،  ال�ضاوري،   -86
جريدة االحتاد اال�ضرتاكي، العدد 578.

دم�ضق،  العرب،  الكتاب  احتاد  اأدبية«،  و�ضواغل  »جماليات  نبيل،  د.�ضليمان،   -87
2003م.

88- عبدالهادي، بالل، »العنف املتبادل بني الب�ضر ولغاتهم«، جريدة ال�ضرق االأو�ضط، 
االأربعاء، 7�ضبتمرب 2005م، العدد 9780. 

89- د.العجمي، مر�ضل فالح، »�ضعرية الن�ضية املتعالية : نظرية جريار جينيت«، جملة 
كلية دار العلوم ، جامعة القاهرة، جمهورية م�ضر العربية، عام 1426ه 2006م .

90- علياء االأن�ضاري، »ذلك اللون االأ�ضود«،
www.midleeast online. Hotmail.com 

91- عيد، اأحمد، »النقد الن�ضوي ظاهرة ترد على اإهمال اإبداعات الروائيات العربيات«، 
www.mnaabr.com

الطاهر  »الويل  رواية  وطار،  الطاهر  عند  العنونة  »�ضيميائية  نعيمة،  د.فرطا�ص،   -92
يعود اإىل مقامه الزكي« منوذجا«، ق�ضم االأدب العربي ، كلية االآداب والعلوم االجتماعية، 

www.maktoob.com  .جامعة حممد خي�ضر، ب�ضكرة، اجلزائر
 www.hiramgazine.com ،»93- مراد، مليح، » اللون واالألوان
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االإثنني:26  باالإن�ضان«،  كفرا  اجلديدان  والرواية  »النقد  عبدامللك،  مرتا�ص،  د.   -94
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